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มหานิปาตวณณนา
เตมิยชาตก (๑)
มา ปณฺฑิจฺจย วิภาวยาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาภิเนกฺขมฺมปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวส หิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิสินฺนา ภควโต
มหาภิเนกฺขมฺมปารมึ วณฺณยนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา ทิพฺพโสเตน
ต สุตฺวา คนฺธกุฏิโต นิกขฺ มิตฺวา ธมฺมสภาย อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว มม ปูริตปารมิสฺส รชฺช
ฉทฺเทตฺวา มหาภินิกฺขมน นาม อจฺฉริย อห หิ ปุพฺเพ
อปริปกฺเก าเณ ปารมิโย ปูเรนฺโตป รชฺช ฉทฺเทตฺวา
มหาภินิกฺขมน นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ
ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว พาราณสิย กาสิกราชา นาม ธมฺเมน
สเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส โสฬสสหสฺสา นาฏกิตฺถิโย อเหสุ ฯ
ตาสุ เอกาป ปุตฺต วา ธีตร วา น ลภติ ฯ ตทา นาครา
อมฺหาก รฺโ วสานุรกฺขิโต (๒) เอโก ปุตโฺ ตป นตฺถีติ
กุสราชชาตเก อาคตนเยเนว ราชงฺคเณ สนฺนิปติตฺวา ราชาน
เทว ปุตฺต ปตฺเถถาติ อาหสุ ฯ ต สุตวฺ า ราชา ตสฺมึ ขเณ
# ๑. สี. ม. ยุ. มูคปกฺขชาตก ฯ ๒. ม. ยุ. วสานุรกฺขโก ฯ
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โสฬสสหสฺสา อิตฺถิโย ปกฺโกสาเปตฺวา ตุมฺเห ปุตฺต ปตฺเถถาติ
อาณาเปสิ ฯ ตา อิตฺถิโย จนฺทาทีน เทวตาน อายาจนอุปฏานาทีนิ กตฺวา ปตฺเถนฺติโยป ปุตฺต วา ธีตร วา น
ลภึสุ ฯ อคฺคมเหสี ปนสฺส มทฺทราชธีตา จนฺทเทวี นาม
สีลสมฺปนฺนา อโหสิ ฯ ราชา ภทฺเท ตวป ปุตฺต ปตฺเถหีติ
อาณาเปสิ ฯ เทวี ตสฺส รฺโ วจน สุตฺวา สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปุณฺณมีทิวเส อุโปสถ สมาทยิตฺวา โอมุตฺตสพฺพาภรณา จุลฺลสยเน นิปนฺนา อตฺตโน สีล อาวชฺชมานา
สจาห อขณฺฑสีล รกฺขามิ อิมินา สจฺเจน ปุตฺโต เม อุปฺปชฺชตูติ
สจฺจกิริย อกาสิ ฯ
ตสฺสา สีลเตเชน สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ
สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา จนฺทเทวี ปุตฺต ปตฺเถติ
หนฺทาห ทสฺสามิ ตสฺสา ปุตฺตนฺติ ตสฺสา อนุจฺฉวิก ปุตฺต
อุปธาเรนฺโต โพธิสตฺต ปสฺสิ ฯ โพธิสตฺโตป ตทา วีสติวสฺสานิ
พาราณสิย รชฺช กาเรตฺวา ตโต จุโต อุสฺสุทนิรเย นิพฺพตฺโต
อสีติวสฺสสหสฺสานิ ตตฺถ ปจิตวา ตโต จวิตฺวา ตาวตึสภวเน
นิพฺพตฺติ ตตฺถาป ยาวตายุก ตฺวา ตโต จวิตฺวา อุปริเทวโลก
คนฺตุกาโม อโหสิ ฯ อถ สกฺโก ตสฺส สนฺติก คนฺตวา มาริส
ตยิ มนุสฺสโลเก อุปฺปนฺเน ปารมิโย เต ปูเรสฺสนฺติ มหาชนสฺส
จ วุฑฺฒิ ภวิสฺสติ มาตาปตูน วุฑฺฒิ ภวิสฺสติ อย หิ
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กาสิกรฺโ จนฺทาเทวี นาม อคฺคมเหสี ปุตฺต ปตฺเถติ ตสฺสา
กุจฺฉิย อุปฺปชฺชาหีติ วตฺวา ตสุส เจว อฺเสฺจ จวนธมฺมาน
ปฺจสตาน เทวปุตฺตาน ปติฺ คเหตฺวา สกฏานเมว
อคมาสิ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปฺจหิ เทวปุตฺตสเตหิ
สทฺธึ จวิตฺวา สย ตสฺสา จนฺทเทวิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ ฯ อิตเร ปน ปฺจสตเทวปุตฺตา อมจฺจภริยาน กุจฺฉิมฺหิ
ปฏิสนฺธึ คณฺหึสุ ฯ ตทา จนฺทเทวิยา กุจฺฉิ วชิรปุณฺณา
วิย อโหสิ ฯ สา คพฺภสฺส ปติฏิตภาว ตฺวา รฺโ
อาโรเจสิ ฯ ต สุตฺวา ราชา ตสฺสา คพฺภปริหาร ทาเปสิ ฯ
สา ปริปุณฺณคพฺภา ธฺปฺุลกฺขณสมฺปนฺน ปุตตฺ  วิชายิ ฯ
ต ทิวสเมว อมจฺจเคเหสุ อมจฺจภริยาโย ปฺจกุมารสตานิ
วิชายึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ ราชา อมจฺจคณปริวุโต มหาตเล นิสินฺโน
อโหสิ ฯ อถสฺส ปุตฺโต เต เทว ชาโตติ อาโรจยึสุ ฯ เตส
วจน สุตฺวา รฺโ ปม ปุตฺตเปม อุปฺปชฺชิตฺวา ฉวิยาทีนิ
ฉินฺทิตฺวา อฏิมิฺช อาหจฺจ อฏาสิ ฯ อพฺภนฺตเรปสฺส ปติ
อุปฺปชฺชิ ฯ รฺโ อมจฺจานฺจ หทยป สีตล ชาต ฯ โส อมจฺเจ
ปุจฺฉิ ตุฏา นุโข ตุมฺเห มม ปุตฺโต ชาโตติ ฯ กึ กเถถ
เทว มย ปุพฺเพ อนาถา ภเวยฺยาม อิทานิ สนาถา ชาตา
ภเวยฺยาม สามิโก โน ลทฺโธติ อาหสุ ฯ เตส วจน สุตฺวา
รฺโ ปติ อุปฺปชฺชิ ฯ อถ ราชา มหาเสนาคุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา
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อาณาเปสิ โภ มหาเสนาคุตฺต มม ปุตฺตสฺส ปริวาโร ลทฺธุ
วฏฏติ คจฺฉ ตว อมจฺจเคเหสุ อชฺช ชาตทารกา เอตฺตกา (๑)
นามาติ โอโลเกหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา คนฺตวา
อมจฺจเคเหสุ ปฺจทารกสตานิ ทิสฺวา อาคนฺตวา รฺโ
อาโรเจสิ ฯ ตสฺส วจน สุณนฺตสฺส รฺโ ปติ อุปฺปชฺชิ ฯ
ราชา ปฺจนฺน ทารกสตาน กุมารปสาธนานิ ทาเปตฺวา ปฺจธาตีสตานิ ทาเปสิ ฯ มหาสตฺตสฺส ปน อติทีฆาทิโทสวชฺชิตา
อลมฺพตฺถนิโย มธุรถฺาโย จตุสฏี ธาติโย อทาสิ ฯ กสฺมา
วิวชฺเชติ ฯ อติทีฆาย หิ อิตฺถิยา ปสฺเส นิสีทิตฺวา ถน ปวโต
ทารกสฺส คีวา อติทีฆา โหติ ฯ อติรสฺสาย อิตฺถิยา ปสฺเส
นิสีทิตฺวา ถน ปวโต ทารกสฺส นิปฺปฬ ิตกณฺฏิโกว โหติ ฯ
อติกีสาย อิตฺถิยา ปสฺเส นิสีทิตฺวา ถน ปวโต ทารกสฺส
อูรู รุชชฺ นฺติ ฯ อติถลู าย อิตฺถิยา ปสฺเส นิสีทิตฺวา ถน ปวโต
ทารกสฺส ผกฺขปาทา (๒) โหนฺติ ฯ อติกาฬิกาย อิตฺถิยา ขีร อติสีตล
โหติ ฯ อจฺโจทาตาย อิตฺถิยา ขีร อติอุณฺห โหติ ฯ ลมฺพตฺถนิยา
อิตฺถิยา ถน ปวโต ทารกสฺส อุปปฬิตนาสิโก โหติ ฯ กาสานฺจ (๓)
ปน อิตฺถีน ขีร อติอมฺพิล โหติ ฯ สาสานฺจ (๓) ปน อิตฺถีน
ขีร อติกฏกาทิเภท โหติ ตสฺมา สพฺเพ เต โทเส วิวชฺเชตฺวา
อติทีฆาทิโทสวิรหิตา อลมฺพตฺถนิโย มธุรถฺาโย จตุสฏี
# ๑. กิตฺตกา ฯ ๒. สี.ยุ. ขลงฺกปาทา ฯ ม. ปกฺขปาโท ฯ
# ๓. สี. ยุ. กาสฺจิ ฯ
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ธาติโย ทตฺวา มหนฺต สกฺการ กตฺวา จนฺทเทวิยาป วร
อทาสิ ฯ สา วร คหิตก กตฺวา ปุน รฺโเยว เปสิ ฯ
นามคหณทิวเส ปนสฺส ลกฺขณปากาน พฺราหฺมณาน มหา
สกฺการ กตฺวา มหาสตฺตสฺส อนฺตรายภาว ปุจฺฉิ ฯ เต
พฺราหฺมณา ลกฺขณปากา ตสฺส ลกฺขณสมฺปตฺตึ ทิสฺวา มหาราช
ธฺปฺุลกฺขณสมฺปนฺโน เต ปุตฺโต ติฏตุ เอโก ทีโป
จตุนฺนมฺป มหาทีปาน ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวาราน รชฺช กาเรตุ
สมตฺโถ โหติ นาสฺส โกจิ อนฺตราโย ปฺายตีติ วทึสุ ฯ
ราชา เตส วจน สุตฺวา ตุฏโ กุมารสฺส นาม กโรนฺโต
ยสฺมา ปน กุมารสฺส ชาตทิวเส สกลกาสิกรฏเ เทโว วสฺสิ
ยสฺมา จ โส รฺโ เจว อมจฺจานฺจ มหาชนานฺจ หทย
เตมิยมาโน วิย ชาโต ตสฺมา เตมิยกุมาโรเตฺววสฺส นาม
อกาสิ ฯ อถ น เอกมาสิก ธาติโย นหาเปตฺวา อลงฺกริตฺวา
รฺโ สนฺตกิ  อานยึสุ ฯ ราชา ปยปุตตฺ  โอโลเกตฺวา
อาลิงฺคิตฺวา สีเส จุมฺพิตฺวา องฺเก นิสที าเปตฺวา กุมารสฺส
รมยมาโน นิสีทิ ฯ ตสฺมึ ขเณ จตฺตาโร โจรา อานีตา ฯ
ราชา เต ทิสฺวา เตสุ เอกสฺส โจรสฺส สกณฺฏกาหิ กสาหิ
ปหารสหสฺส กโรถาติ อาณาเปสิ เอกสฺส โจรสฺส สงฺขลิกาย
พนฺธิตฺวา พนฺธนาคารปฺปเวสน กโรถาติ อาณาเปสิ เอกสฺส
โจรสฺส สรีเร สตฺติปฺปหาร กโรถาติ อาณาเปสิ เอกสฺส
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โจรสฺส สูลาโรปน กโรถาติ อาณาเปสิ ฯ
อถ มหาสตฺโต ปตุวจน สุตฺวา ภีตตสิโต หุตฺวา อโห
มม ปตา รชฺช นิสฺสาย อติภาริย นิรยคามึ กมฺม กโรตีติ
จินฺเตสิ ฯ ปุนทิวเส โพธิสตฺต เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา อลงฺกตสิริสยเน
นิปชฺชาเปสุ ฯ โส โถก นิทฺทายิตฺวา ปพุทฺโธ อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา
เสตจฺฉตฺต โอโลเกนฺโต มหนฺต สิริวภิ ว ปสฺสิ ฯ อถสฺส ปกติยา
ภีตตสิตสฺส อติเรกตร ภย อุปฺปชฺชิ ฯ โส จินฺเตสิ กุโต
นุโข อห อิม ราชเคห อาคโตมฺหีติ ฯ โส อุปธาเรนฺโต
ชาติสฺสราเณน เทวโลกโต อาคตภาว ตฺวา ตโต ปร
โอโลเกนฺโต อุสฺสุทนิรเย ปจนภาว ปสฺสิ ตโต ปร โอโลเกนฺโต
ตสฺมึเยว นคเร ราชภาว อฺาสิ ฯ อถสฺส สฺวาห วีสติวสฺสานิ
พาราณสิย รชฺช กาเรตฺวา อสีติวสฺสสหสฺสานิ อุสฺสุทนิรเย
ปจิตฺวา อิทานิ ปุนป อิมสฺมึ โจรเคเห นิพฺพตฺโตสฺมิ ปตา
เม หิยฺโย จตูสุ โจเรสุ อานีเตสุ ตถารูป ผรุส นิรยสวตฺตนิก
กถ กเถสิ สจาห รชฺช กาเรสฺสามิ ปุนป นิรเย นิพฺพตฺติตฺวา
มหาทุกฺข อนุภวิสฺสามีติ อาวชฺเชนฺตสฺเสว มหนฺต ภย อุปฺปชฺชิ ฯ
โพธิสตฺตสฺส กาฺจนวณฺณ สรีร หตฺเถน ปริมทฺทติ  วิย ปทุม
มิลาต ทุวณฺณ อโหสิ ฯ โส กถ นุโข อห อิมมฺหา
โจรเคหา มฺุเจยฺยนฺติ จินฺเตนฺโต นิปชฺชิ ฯ
อถ น เอกสฺมึ อนฺตเร อตฺตภาเว มาตา ภูตปุพฺพา
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เสตจฺฉตฺเต อธิวตฺถา เทวตา อสฺสาเสตฺวา ตาต เตมิยกุมาร
มา โสจิ มา จินฺตยิ มา ภายิ สเจ อิโต มฺุจิตุกาโมสิ ตว
อปสปฺปเยว ปสปฺป วิย โหหิ อพธิโรป พธิโร วิย โหหิ
อมูโคป มูโค วิย โหหีติ อิมานิ ตีณิ องฺคานิ อธิฏาย อตฺตโน
ปณฺฑิตภาว มา ปกาเสหีติ วตฺวา ปม คาถมาห
[๓๙๔] มา ปณฺฑิจฺจย (๑) วิภาวย พาลมโต ภว สพฺพปาณิน
สพฺโพ ตฺชโน โอจินายตุ เอว ตว อตฺโถ ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ มา ปณฺฑิจฺจยนฺติ อตฺตโน ปณฺฑิตภาว มา
ปกาเสหิ ฯ ปณฺฑิจฺจนฺติ อยเมว วา ปาโ ฯ พาลมโตติ
พาลสมฺมโต ฯ สพฺพปาณินนฺติ สพฺพปาณีภิ ชเนหิ ฯ สพฺโพ
ตฺชโนติ สกโล อนฺโตชโน เจว พหิชโน จ ฯ โอจินายตูติ
อวมฺตุ นีหรเถต กาฬกณฺณินฺติ อวชานาตุ ฯ โส ตสฺสา
วจเนน อสฺสาส ปฏิลภิตฺวา ทุติย คาถมาห
[๓๙๕] กโรมิ เต ต วจน
ย ม ภณสิ เทวเต
อตฺถกามาสิ เม อมฺม หิตกามาสิ เทวเตติ ฯ
อิม คาถ วตฺวา ตานิ ตีณิ องฺคานิ อธิฏหิ ฯ สา
เทวตา อนฺตรธายิ ฯ
อถ ราชา ปุตฺตสฺส อนุกฺกณฺนตฺถาย ตานิ ปริวารานิ
ลทฺธุ วฏฏตีติ ตานิ ปฺจกุมารสตานิ ตสฺส สนฺติเกเยว
# ๑. สี. ปณฺฑิติย ฯ ยุ. ปณฺฑิจฺจิย ฯ
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นิสีทาเปสิ ฯ เต ทารกา ถฺตฺถาย โรทนฺติ ฯ มหาสตฺโต
ปน นิรยภยตชฺชิโต อชฺชโต ปฏาย เม กาโย สุสฺสิตฺวาป มตเมว
เสยฺโยติ จินฺเตตฺวา น โรทติ ฯ ธาติโย ต ปวุตฺตึ จนฺทาเทวิยา อาโรเจสุ ฯ สา รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา เนมิตฺตเก
พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ อถ น พฺราหฺมณา เทว
กุมารสฺส ปกติเวล อติกกฺ มิตฺวา ถฺ ทาตุ วฏฏติ เอว โส
โรทมาโน ถน ทฬฺห คเหตฺวา สยเมว ปวิสฺสตีติ วทึสุ ฯ ตโต
ปฏาย ธาติโย ตสฺส ปกติเวล อติกกฺ มิตฺวา ถฺ เทนฺติ
ททมานา จ กทาจิ เอกวาร อติกฺกเมนฺติ กทาจิ สกลมฺป
ทิวส ขีร น เทนฺติ ฯ โส นิรยภยตชฺชิโต สุสฺสนฺโตป ถฺตฺถาย
น โรทติ ฯ อถ น อโรทนฺต ทิสฺวา จนฺทเทวี ปุตฺโต เม
ฉาโตติ สยเมว ถฺ ปาเยสิ ฯ กทาจิ ธาติโย ถฺ
ปาเยสุ ฯ เสสา ทารกา ถฺ อลทฺธเวลายเมว โรทนฺติ น
นิทฺทายนฺติ ฯ โส น โรทติ น ปริเทวติ น นิทฺทายติ น หตฺถปาเท
สมฺมิฺชติ น สทฺท กโรติ ฯ อถสฺส ธาติโย ปสปฺปน หตฺถปาทา
นาม น เอวรูปา โหนฺติ มูคาน ปน หนุกปริโยสาน นาม น
เอวรูป โหติ พธิราน ปน กณฺณโสตนฺนาม น เอวรูป โหติ
ภวิตพฺพเมตฺถ การเณน มย วีมสิสฺสาม นนฺติ จินฺเตตฺวา ขีเรน
ตาว น วีมสิสฺสามาติ สกลทิวส ขีร น เทนฺติ ฯ โส สุสฺสนฺโตป
ขีรตฺถาย น โรทติ ฯ อถสฺส มาตา ปุตฺโต เม ฉาโต ขีรมสฺส
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เทถาติ ทาเปสิ ฯ เอว อนฺตรนฺตรา ขีร อทตฺวา เอกสวจฺฉร
วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ตโต อมจฺจา รฺโ อาโรเจสุ
เทว เอกวสฺสิกทารกา นาม ปูวขชฺชก ปยายนฺติ เตน น
วีมสิสฺสามาติ ตานิ ปฺจกุมารสตานิ ตสฺส สนฺติเก นิสีทาเปตฺวา
นานาปุวขชฺชกานิ อุปนาเมตฺวา มหาสตฺตสฺส อวิทูเร เปตฺวา
ยถารุจึ ตานิ ปุวขชฺชกานิ คณฺหถาติ วตฺวา ปฏิจฺฉนฺนฏาเน
อฏสุ ฯ เสสทารกา กลห กโรนฺตา อฺมฺ วิลุมฺปนฺตา
ตานิ คเหตฺวา ขาทนฺติ ฯ มหาสตฺโตป อตฺตาน โอวทิตฺวา ตาต
เตมิยกุมาร สเจ นิรย อิจฺฉนฺโต ปูวขชฺชก อิจฺฉาหีติ นิรยภยภีโต
ปุวขชฺชก น โอโลเกสิ ฯ เอว ปุวขชฺชเกนาป เอกสวจฺฉร
อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ตโต มหาราช
ทฺวิวสฺสิกทารกา นาม ผลาผล ปยายนฺติ เตหิ น วีมสิสฺสามาติ
นานาผลาผลานิ อุปนาเมตฺวา โพธิสตฺตสฺส อวิทูเร เปตฺวา
ยถารุจึ ตานิ ผลาผลานิ คณฺหถาติ วตฺวา ปฏิจฺฉนฺนฏาเน
ติฏนฺติ ฯ เสสทารกา ยุชฺฌนฺตา อฺมฺ ปหรนฺตา ตานิ
คเหตฺวา ขาทนฺติ ฯ มหาสตฺโตป อตฺตาน โอวทิตฺวา ตาต
เตมิยกุมาร นิรย อิจฺฉนฺโต ผลาผล อิจฺฉาหีติ นิรยภยตชฺชโิ ต
ผลาผล น โอโลเกสิ ฯ เอว ผลาผเลนาป เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา
วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ตโต มหาราช ติวสฺสิกทารกา
นาม กีฬาภณฺฑก ปยายนฺติ เตน น วีมสิสฺสามาติ สุวณฺณาทิ-
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มยานิ หตฺถริ ูปกาทีนิ การาเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส อวิทูเร
เปสุ ฯ เสสทารกา อฺมฺ วิลุมฺปนฺตา คณฺหนฺติ ฯ
มหาสตฺโต ปน กิฺจิ น โอโลเกสิ ฯ เอว กีฬาภณฺฑเกนาป
เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ตโต
จตุวสฺสิกทารกา นาม มหาราช โภชน ปยายนฺติ เตน น
วีมสิสฺสามาติ ตสฺส นานาโภชนานิ อุปนาเมสุ ฯ เสสทารกาป
ปณฺฑาปณฺฑ กตฺวา ภฺุชนฺติ ฯ มหาสทฺโต ปน อตฺตาน
โอวทิตฺวา ตาต เตมิยกุมาร อลทฺธโภชนาน เต อตฺตภาวาน
คณนา นาม นตฺถีติ นิรยภยภีโต ต น โอโลเกสิ ฯ อถสฺส มาตา
ภิชฺชมานหทยา วิย สหตฺเถน โภชน โภเชสิ ฯ เอว โภชเนนาป
เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ตโต
ปฺจวสฺสิกทารกา นาม อคฺคิโน ภายนฺติ เตน น วีมสิสฺสามาติ
ราชงฺคเณ มหนฺต เคห อเนกทวาร การาเปตฺวา ตาลปณฺเณหิ
ฉาเทตฺวา ต เสสทารเกหิ ปริวุต เตส (๑) มชฺเฌ นิสีทาเปตฺวา
อคฺคึ เทนฺติ ฯ เสสทารกา เคห ชชฺชลมาน ทิสฺวา ภีตตสิตา
วิรวนฺตา ปลายนฺติ ฯ มหาสตฺโต ปน จินฺเตสิ นิรยคฺคิปจนโต
อิทเมว อคฺคิสนฺตาป วรตรนฺติ ฯ มหาสตฺโต นิโรธสมาปนฺโน
วิย มหาเถโร นิจฺจโลว อโหสิ ฯ อถ น อคฺคิมฺหิ อาคจฺฉนฺเต
คเหตฺวา อปเนนฺติ เอว อคฺคินาป เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา
# ๑. ม. ยุ. ตสฺส ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 11

*เลมที่ 36 เตมิยชาตก หนา 11
วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ตโต ฉวสฺสิกทารกา นาม
มหาราช มตฺตหตฺถิโน ภายนฺติ เตน น วีมสิสฺสามาติ เอก
หตฺถึ สุสิกฺขติ  สิกฺขาเปตฺวา โพธิสตฺต เสสทารเกหิ ปริวุต
ราชงฺคเณ นิสีทาเปตฺวา หตฺถึ มฺุจนฺติ ฯ โส โกฺจนาท
กโรนฺโต โสณฺฑาย ภูมิย โปเถนฺโต ภย ทสฺเสนฺโต อาคจฺฉติ ฯ
เสสทารกา มตฺตหตฺถึ ทิสฺวา มรณภยภีตา ทิสาวิทิสาสุ
ปลายนฺติ ฯ มหาสตฺโต ปน ต มตฺตหตฺถึ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
จินฺเตสิ มยฺห หิ จณฺฑนิรเย ปจนโต จณฺฑมตฺตหตฺถิทนฺเตสุ
มรณเมว เสยฺโยติ ฯ มหาสตฺโต นิรยภยตชฺชิโต ตตฺเถว นิสีทิตฺวา
นิจฺจโลว อโหสิ ฯ อถ โข โส สุสิกขฺ ิโต หตฺถี อาคนฺตวา
ต มหาสตฺต ปุปฺผกลาป วิย คเหตฺวา อปราปร กตฺวา ต
อติกิลมิตฺวาว (๑) คจฺฉติ ฯ มหาชนา ต หตฺถิโสณฺฑาย คเหตฺวา
อปเนนฺติ ฯ เอว เอกสวจฺฉร มตฺตหตฺถินา อนฺตรนฺตรา
วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ราชา ราชปุริเส ปุจฺฉิ ตาตา
ตุมฺเห อาคตกาเล กุมาร คเหตฺวา อปเนถ กึ โส หตฺถ วา
ปาท วา จาเลสีติ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ กึ กุโรมาติ ฯ
ตโต เทว สตฺตวสฺสิกทารกา นาม สปฺปสฺส ภายนฺติ เตน
น วีมสิสฺสามาติ มหาสตฺต เสสทารเกหิ สทฺธึ ราชงฺคเณ
นิสีทาเปตฺวา เสสทารเกหิ ปริวาเรตฺวา นิสินฺนกาเล อุทฺธตทาเฒ
# ๑. ม. ยุ. อกิลเมตฺวาว ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 12

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 12
กตมุขพนฺเธ สปฺเป วิสชฺเชสุ ฯ เสสทารกา เต จณฺฑสปฺเป
ทิสฺวา วิรวนฺตา ปลายึสุ ฯ มหาสตฺโต ปน นิรยภย อาวชฺเชตฺวา
จินฺเตสิ จณฺฑนิรเย มรณโต จณฺฑสปฺปมุเข วินาสเมว วรตรนฺติ
นิโรธสมาปนฺโน วิย นิจฺจโลว อโหสิ ฯ อถสฺส สปฺปา
อาคจฺฉนฺตา สกลสรีร เวเตฺวา ตสฺส มตฺถเก ผณ กตฺวา
อจฺฉึสุ ฯ ตทาป โส นิจฺจโลว อโหสิ ฯ เอว สปฺเปนาป
เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสสฺ อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ
ราชา ราชปุริเส ปุจฺฉิ ตาตา ตุมฺเห อาคตกาเล กุมาร คเหตฺวา
อปเนถ กึ โส หตฺถ วา ปาท วา จาเลสีติ ฯ นตฺถิ
เทวาติ ฯ กึ กโรมาติ ฯ ตโต เทว อฏวสฺสิกทารกา นาม
นฏสมชฺช ปยายนฺติ เตน น วีมสิสฺสามาติ ต ปฺจทารกสเตหิ
สทฺธึ ราชงฺคเณ นิสีทาเปตฺวา นฏสมชฺช การาเปสุ ฯ
เสสทารกา นฏสมชฺช ทิสฺวา สาธุ สาธูติ วทนฺตา มหาหสิต
หสนฺติ ฯ มหาสตฺโต ปน มยฺห นิรเย นิพฺพตฺตกาเล ขณมตฺตมฺป
หาโส วา โสมนสฺส วา นตฺถีติ นิรยภย อาวชฺเชตฺวา นิจฺจโลว
อโหสิ ฯ ต กิฺจิ น โอโลเกสิ ฯ เอว นฏสมชฺเชนาป เอกสวจฺฉร
อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ราชา ราชปุริเส
ปุจฺฉิ ตาตา ตุมฺเห อาคตกาเล กุมาร คเหตฺวา อปเนถ
กึ โส หตฺถ วา ปาท วา จาเลสีติ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ กึ
กโรมาติ ฯ ตโต เทว นววสฺสิกทารกา นาม สตฺถสฺส (๑) ภายนฺติ
# ๑. ม. อสิโน ฯ
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เตน น วีมสิสฺสามาติ ต ปฺจทารกสเตหิ สทฺธึ ราชงฺคเณ
นิสีทาเปสุ ฯ ปฺจทารกสตาน กีฬนกาเล เอโก ปุริโส
ผลิกวณฺณ อสึ คเหตฺวา ปริพฺภมนฺโต นทนฺโต วคฺคนฺโต
อุลฺลฆนฺโต อปฺโผเฏนฺโต สเลนฺโต มหาโฆส กโรนฺโต
กาสิกราชสฺส กิร กาฬกณฺณิ เอโก ปุตฺโต อตฺถิ กุหึ โส อห
อสินา สีสมสฺส ฉินฺทิสสฺ ามีติ วตฺวา อภิธาวติ ฯ ต ทิสฺวา
เสสทารกา ภีตตสิตา วิรวนฺตา ทิสาวิทิสาสุ ปลายึสุ ฯ
โพธิสตฺโต นิรยภย อาวชฺเชตฺวา อุสฺสุทรนิรเย มรณโต จณฺฑขคฺคมุเข วินาสเยว วรตรนฺติ อชานนฺโต วิย นิสที ิ ฯ อถ
น โส ปุริโส อสินา สีส ปรามสิตฺวา อห เต สีส ฉินฺทิสฺสามีติ
วตฺวา มหาสตฺต ตาเสนฺโตป ตาเสตุ อสกฺโกนฺโต อปคฺฉิ ฯ
เอว ขคฺเคนาป เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร
น ปสฺสึสุ ฯ ราชา ราชปุริเส เอว ปุจฺฉิ ตาตา ตุมฺเห
อาคตกาเล กุมาร คเหตฺวา อปเนถ กึ โส หตฺถ วา ปาท วา
จาเลสีติ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ กึ กโรมาติ ฯ ตโต ทสวสฺสิกทารกา นาม สทฺทสฺส ภายนฺติ เตนสฺส พธิรภาว วีมสิตุ
วฏฏตีติ สยน สาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา (ตสฺส) จตูสุ ปสฺเสสุ
ฉิทฺทานิ กตฺวา โพธิสตฺตสฺส อตฺตาน อทสฺเสตฺวา เหฏาสยเน
สขธมเก นิสีทาเปตฺวา เอกปฺปหาเรเนว สเข ธมาเปนฺติ ฯ
เอกนินฺนาทอโหสิ ฯ ธาติโย มหาสตฺต สยเน นิปชฺชาเปสุ ฯ
จตฺตาโร อมจฺจา จตูสุ ปสฺเสสุ ตฺวา มหาสตฺตสฺส อิริยาปถ
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สาณิยา ฉิทฺเทหิ โอโลเกนฺตา มหาสตฺตสฺส เอกทิวสมฺป สติสมฺโมห (๑) หตฺถปาทวิการ วา ผนฺทนมตฺต วา น ปสฺสึสุ ฯ
ราชา ราชปุริเส ปุจฺฉิ ตาตา มม ปุตฺโต หตฺถ วา ปาท วา
จาเลสีติ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ กึ กโรมาติ ฯ เอว สขธมเนนาป
เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส เนว อนฺตร ปสฺสึสุ ฯ
ตโต เทว เอกาทสวสฺสิกทารกา นาม เภริสทฺทสฺส ภายนฺติ
เตน น วีมสิตุ วฏฏตีติ ฯ (เอกสวจฺฉเร อติกฺกนฺเต) อมจฺจา
(ปุน) เอกสวจฺฉร ตเถว เภริสทฺเทน อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส
อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ ตโต เทว ทฺวาทสวสฺสิกทารกา นาม
ทีปา ภายนฺติ เตน น วีมสิสฺสามาติ รตฺติภาเค อนฺธกาเร
สยาเปตฺวา (อปฺเปว นาม) โส หตฺถ วา ปาท วา ผนฺทาเปติ
นุโข โนติ ฆเฏสุ ทีเป ชาเลตฺวา เสสทีเป นิพฺพาเปตฺวา
โพธิสตฺต อนฺธกาเร โถก สยาเปตฺวา ฆเฏหิ เตลปฺปทีเป
อุกฺขิปตฺวา เอกปฺปหาเรเนว อาโลก กตฺวา ตสฺสอิริยาปถ
อุปธาเรนฺตา มหาสตฺตสฺส ผนฺทนมตฺตมฺป น ปสฺสึสุ ฯ เอว
ทีเปนาป เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส กิฺจิ
ผนฺทนมตฺตมฺป น ปสฺสึสุ ฯ ราชา ราชปุริเส ปุจฺฉิ ตาตา
มม ปุตฺโต หตฺถ วา ปาท วา จาเลสีติ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ
กึ กโรมาติ ฯ ตโต เทว เตรสวสฺสิกทารกา นาม มกฺขิกาน
# ๑. ม. สติสมฺโมส ฯ
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ภายนฺติ ผาณิเตน น วีมสิสฺสามาติ สกลสรีร ผาณิเตน มกฺขิตฺวา
พหุมกฺขิเก าเน นิปชฺชาเปสุ ฯ มกฺขิกา อุปฏเปนฺติ ฯ (๑) ตา
ตสฺส สกลสรีร ปริวาเรตฺวา สูจีหิ วิชฌ
ฺ ิยมานา (๒) วิย ขาทนฺติ ฯ
โส จินฺเตสิ มยฺห อวีจินิรเย มรณโต มกฺขิกาน มุเข มรณเมว
เสยฺโยติ เวทน อธิวาเสตฺวา นิโรธสมาปนฺโน วิย มหาเถโร
นิจฺจโลว อโหสิ ฯ เอว ผาณิเตนาป เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา
วีมสนฺตาปสฺส กิฺจิ ผนฺทนมตฺตมฺป น ปสฺสึสุ ฯ ราชา ราชปุริเส
ปุจฺฉิ ตาตา มม ปุตฺโต หตฺถ วา ปาท วา จาเลสีติ ฯ นตฺถิ
เทวาติ ฯ กึ กโรมาติ ฯ ตโต เทว จุทฺทสวสฺสิกกาเล ปนสฺส
สมฺปตฺเต อิทาเนว เอส มหลฺลโก สุจิกาโม อสุจิชคิ ุจฺฉโก โหติ
อสุจินา น วีมสิสฺสามาติ ตโต ปฏาย ต เนว นหาเปนฺติ น
อาจมาเปนฺติ สยนา น อุฏาเปนฺติ ฯ โส อุจฺจารปสฺสาว กตฺวา
ตตฺเถว ปลฺลปิ นฺโน (๓) สยติ ฯ ทุคฺคนฺเธน ปนสฺส อนฺตรุถีน (๔)
นิกฺขมนกาโล วิย อโหสิ ฯ มกฺขิกา ตสฺส สรีเร อุปฏเปนฺติ
ขาทนฺติ ฯ อถ น ปริวาเรตฺวา มาตาปตโร เอวมาหสุ ตาต
เตมิยกุมาร อิทานิป ตฺว มหลฺลโกสิ โก ต สพฺพทา ปฏิชคฺคิสฺสติ
กึ น ลชฺชสิ กสฺมา นิปนฺโนสิ อุฏาย สรีร ปฏิชคฺคาหีติ
อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ ฯ โส ตถา ปฏิกูเล คูธราสิมฺหิ นิมฺมุคโฺ คป
ทุคฺคนฺธภาเวน โยชนสตมตฺถเก ิตานมฺป หทยุพพฺ ตฺตนสมตฺถสฺส
# ๑. ม. อุฏหนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. วิชฌ
ฺ มานา ฯ ๓. ม. ยุ. ปลิปนฺโน ฯ
# ๔. สี. ยุ. อนุตรุทฺธีน ฯ ม. อนฺตรุธีน ฯ
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คูธนิรยสฺส ทุคฺคนฺธภาว อาวชฺเชตฺวา มชฺฌตฺโตว (๑) อโหสิ ฯ
เอว อสุจินาป เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น
ปสฺสึสุ ฯ ตโต เทว ปณฺณรสวสฺสิกทารกา นาม อุณฺหสฺส ภายนฺติ
องฺคาเรน น วีมสิสฺสามาติ ฯ อถสฺส เหฏามฺจเก อคฺคิกปลฺลานิ
เปสุ อปฺเปว นาม อุเณฺหน ปฬโิ ต เวทนาปฺปตฺโต เวทน
อสหมาโน หตฺถปาทผนฺทน ทสฺเสยฺยาติ ฯ ธาติโย มหาสตฺต
มฺจเก นิปชฺชาเปตฺวา นิกฺขมึสุ ฯ มหาสตฺโต อุเณฺหน
ปฬิโต ฯ ตสฺส อคฺคิชาลา สกลสรีเร โชตา วิย อุปฏหนฺติ ฯ
มหาสตฺโตป อตฺตาน โอวทิตฺวา ตาต เตมิยกุมาร อวีจินิรยสนฺตาโป โยชนสตมฺป ผรติ สตโยชนิเก าเน ิตาน
สตฺตาน อกฺขีนิ ภิชฺชนฺติ ตมฺหา อุณหฺ า อิท อุณหฺ  สตคุเณน
สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน วรตรนฺติ ต อธิวาเสตฺวา
นิโรธสมาปนฺโน วิย นิจฺจโลว อโหสิ ฯ อถสฺส มาตาปตโร ต
ทุกฺเขน ปฬติ  ทิสฺวา ภิชชฺ มานหทยา วิย มนุสฺเส ปฏิกฺกมาเปตฺวา
ต ตโต อคฺคิสนฺตาปโต อปเนตฺวา ตาต เตมิยกุมาร มย ตว
อปสปฺปอาทิภาว ชานาม น หิ เอเตส เอวรูปานิ หตฺถปาทมุขกณฺณโสตานิ โหนฺติ ตว อมฺเหหิ ปตฺเถตฺวา ลทฺธปุตฺตโก
มา โน นาเสหิ สกลชมฺพูทีปราชูน สนฺติกา ครหโต โน
โมเจหีติ ต ยาจึสุ ฯ โส เตหิ เอว ยาจิโตป ต อสุณนฺโต
# ๑. ม. นิจฺจโลว ฯ
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วิย หุตฺวา นิจฺจโลว นิปชฺชิ ฯ อถสฺส มาตาปตโร โรทมานา
ปฏิกฺกมนฺติ ฯ เอกทาจิ ปตา ตสฺส เอกโกว ต อุปสงฺกมิตฺวา
ยาจติ ฯ เอกทาจิ มาตา เอกิกาว อุปสงฺกมิตฺวา น ยาจติ ฯ
เอกทาจิ เต มาตาปตโร เอกโตว อุปสงฺกมิตฺวา ยาจนฺติ ฯ เอว
องฺคาเรนาป เอกสวจฺฉร อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น
ปสฺสึสุ ฯ อถสฺส โสฬสวสฺสิกกาเล อมจฺจพฺราหฺมณาทโย จินฺตยึสุ
ปสปฺป วา โหตุ มูโค วา พธิโร วา โน วา โหตุ วเย
ปริณเต รชนีเย อรชนฺโต นาม นตฺถิ ทสฺสนีเย อทสฺสนฺโต นาม
นตฺถิ ตุสนีเย อตุสนฺโต นาม นตฺถิ สมเย สมฺปตฺเต ปุปฺผวิกสน
วิย หิ ธมฺมตา เอสา นาฏกาปสฺส ปจฺจุปฏเปตฺวา ตาหิ
นาฏกาหิ น วีมสิสฺสามาติ ฯ ตโต อุตตฺ มรูปธรา เทวกฺาโย
วิย วิลาสสมฺปนฺนา นาฏกิตฺถิโย ปกฺโกสาเปตฺวา ราชา อิตฺถิโย
อาห ตุมฺเหสุ ยา อิตฺถี กุมาร หสาเปตุ วา กิเลสวเสน
วา พนฺธิตุ สกฺโกติ สา ตสฺส อคฺคมเหสี ภวิสฺสตีติ ฯ ธาติโย
กุมาร คนฺโธทเกน นหาเปตฺวา กุมาร เทวปุตฺต วิย อลงฺกริตฺวา
เทววิมานสทิเส สิริคพฺเภ สุปฺตฺเต สิริสยเน นิปชฺชาเปตฺวา
คนฺธทามมาลาทามปุปฺผทามธูปวาสจุณฺณาทีหิ อนฺโตคพฺเภ
เอกคนฺธสมฺโมห กตฺวา ปฏิกฺกมึสุ ฯ อถ น ตา อิตฺถิโย
ปริวาเรตวา นจฺจคีเตหิ เจว มธุรวจนาทีหิ จ นานปฺปกาเรหิ
อภิรมาเปตุ วายมึสุ ฯ โส พุทฺธิสมฺปนฺนตาย ตา อิตฺถิโย
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น โอโลเกตฺวา อิมา อิตฺถิโย เม สรีรสมฺผสฺส มา วินฺทึสูติ
อธิฏหิตฺวา อสฺสาสปสฺสาเส นิรุมฺหิ ฯ (๑) อถสฺส สรีร ถทฺธ
อโหสิ ฯ ตา ตสฺส สรีรสมฺผสฺส อวินฺทนฺติโย ถทฺธสรีโร เอส
นาย มนุสฺโส ยกฺโข ภวิสฺสตีติ ภีตตสิตา หุตฺวา อตฺตาน
สณฺาเรตุ (๒) อสกฺโกนฺติโย ปลายึสุ ฯ เอว อิตฺถหี ิป เอกสวจฺฉร
อนฺตรนฺตรา วีมสนฺตาปสฺส อนฺตร น ปสฺสึสุ ฯ เอว โสฬส
สวจฺฉรานิ โสฬสหิ มหาวีมสาหิ อเนกาหิ จ ขุททฺ กวีมสาหิ เต
อมจฺจา พฺราหฺมณา ราชา วีมสมานาป ต ปริคณฺหิตุ นาสกฺขึสุ ฯ
ตโต ราชา อิตฺถิโย ปุจฺฉิ โภนฺติโย โส ตุมฺเหหิ สทฺธึ กึ
หสตีติ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ โส ตาส วจน สุตฺวา ตโต วิปฏิสารี
หุตฺวา ลกฺขณปาเก พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา โภ พฺราหฺมณา
ตุเมฺห กุมารสฺส ชาตกาเล ธฺปฺุลกฺขณสมฺปนฺโน เอส
กุมาโร นตฺถสิ ฺส อนฺตราโยติ เม กถยิตฺถ อิทานิ โส ปสปฺป
มูคพธิโร ชาโต กถา โว น รเมตีติ (๓) อาห ฯ อถ น พฺราหฺมณา
อาหสุ มหาราช อมฺหาก อาจริเยหิ อทิฏกนฺนาม นตฺถิ อป
จ โข อยเทว ราชกุเลหิ ปตฺเถตฺวา ลทฺธปุตฺโต กาฬกณฺณีติ วุตฺเต
ตุมฺหาก โทมนสฺส สิยา ตสฺมา น กถยิมฺหาติ ฯ ราชา อิทานิ
กึ กาตุ วฏฏตีติ ปุจฺฉิ ฯ มหาราช สเจ กุมาเร อิมสฺมึ
เคเห วสนฺเต ตโย อนฺตรายา ปฺายนฺติ ชีวิตสฺส วา อนฺตราโย
# ๑. ม. ยุ. สนฺนิรุมฺภิ ฯ ๒. ม. สนฺธาเรตุ ฯ ๓. ม. ยุ. สเมติ ฯ
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เสตจฺฉตฺตสฺส วา อนฺตราโย อคฺคมเหสิยา วา อนฺตราโยติ ตสฺมา
เทว ปปฺจ อกตฺวา อวมงฺคลรเถ อวมงฺคลอสฺเส โยชาเปตฺวาตตฺถ
ต นิปชฺชาเปตฺวา ปจฺฉิมทฺวาเรน นีหริตฺวา อามกสุสาเน
นิกฺขนิตุ วฏฏตีติ พฺราหฺมณา อาหสุ ฯ อถ ราชา เตส วจน
สุตฺวา อนฺตรายภเยน ภีโต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ตทา จนฺทเทวี
ต ปวุตฺตึ สุตฺวา ตุริตตุริตา เอกิกาว ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
วนฺทิตฺวา เทว ตุมฺเหหิ มยฺห วโร ทินฺโน มยา จ คหิตก กตฺวา
ตุมฺหากเยว ปโต ตฟ เม อิทานิ เทถาติ อาห ฯ คณฺหาหิ
เทวีติ ฯ ปุตฺตสฺส เม รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ กึ
กรณาติ ฯ ปุตฺโต โน กาฬกณฺณีติ ฯ เตนหิ เทว ยาวชีว
อทตฺวาป สตฺต วสฺสานิ รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว ฉ วสฺสานิ รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว ปฺจ วสฺสานิ รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว จตฺตาริ วสฺสานิ รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว ตีณิ วสฺสานิ รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว เทฺว วสฺสานิ รชฺช เทถาติฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว เอกวสฺส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว สตฺต มาเส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว ฉ มาเส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว ปฺจ มาเส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
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เตนหิ เทว จตฺตาโร มาเส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ ตโย มาเส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว เทฺว มาเส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว เอกมาส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว อฑฺฒมาส รชฺช เทถาติ ฯ น สกฺกา เทวีติ ฯ
เตนหิ เทว สตฺต ทิวสานิ รชฺช เทถาติ ฯ สาธุ เทวิ
คณฺหีติ (๑) ฯ สา ปุตฺต อลงฺการาเปตฺวา เตมิยกุมารสฺสิท รชฺชนฺติ
อภิเสก กตฺวา สกลนคเร เภริฺจาราเปตฺวา สกลนคร
อลงฺการาเปตฺวา ปุตฺต หตฺถิกฺขนฺธ อาโรเปตฺวา เสตจฺฉตฺต ตสฺส
มตฺถเก อาโรเปตฺวา นคร ปทกฺขิณ กตฺวา ต อาคต สิริสยเน
นิปชฺชาเปตฺวา สพฺพรตฺตินฺทิว ยาจิตฺวา ตาต เตมิยกุมาร ต
นิสฺสาย โสฬส วสฺสานิ นิทฺท อลภิตฺวา โรทมานาย เม
อกฺขีนิ อุปฺปกฺกานิ โสเกน เม หทย ภิชฺชติ วิย (๒) อห ตว
อปสปฺปอาทิภาว ชานามิ มา ม อนาถ กโรหีติ อิมินา นิยาเมน
ปุนทิวเส ปฺจ ทิวสานิ ยาจิ ฯ ฉฏเ ทิวเส สมฺปตฺเต ราชา
สุนนฺท นาม สารถึ ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต สุนนฺทสารถิ เสฺว
ปาโตว อวมงฺคลรเถ อวมงฺคลอสฺเส โยเชตฺวา กุมาร ตตฺถ
นิปชฺชาเปตฺวา ปจฺฉิมทฺวาเรน นีหริตฺวา กาฬกณฺณตี ิ วทนฺโต
อามกสุสาเน จตุภิตฺติก อาวาฏ ขนิตฺวา ตตฺถ ต ขิปตฺวา
# ๑. ม. ยุ. คณฺหาหีติ ฯ ๒. ม. ภิชฺชมาน วิย อโหสิ ฯ ยุ. ภิชฺชมาน วิย ฯ
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กุทฺทาลปฏเน มตฺถก ภินฺทิตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา อุปริ
ปสุ ทตฺวา ปวิวฑฺฒน กตฺวา นหาตฺวา เอหีติ อาณาเปสิ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เทวีป ต สุตฺวา ภิชฺชมานหทยา วิย
ปุตฺตสฺส สนฺติก คนฺตวา สพฺพรตฺตึ กุมาร ยาจิตฺวา ตาต
เตมิยกุมาร ตว ปตา กาสิกราชา ต เสฺว ปาโตว อามกสุสาเน
นิกฺขนิตุ อาณาเปสิ เสฺว ปาโตว มรณ ปาปุณิสฺสสิ ปุตฺตาติ
อาห ฯ ต สุตฺวา มหาสตฺโต ตุฏจิตฺโต จินฺเตสิ ตาต
เตมิยกุมาร โสฬส วสฺสานิ ตยา กตวายาโม เสฺว เต มโนรโถ
มตฺถก ปตฺโตติ ฯ ตสฺส เอว จินฺเตนฺตสฺส อพฺภนฺตเร ปติ
อุปฺปชฺชิ ฯ มาตุยา ปนสฺส หทย ภิชฺชมาน วิย ทุกฺข อโหสิ ฯ
เอว สนฺเตป สเจ ภณิสฺสามิ เม มโนรโถ มตฺถก น ปาปุณิสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา ตาย มาตุยา สทฺธึ น กเถสิ ฯ อถสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน ปาโตว สา มหาสตฺต นหาตฺวา อลงฺกริตฺวา องฺเก
นิสีทาเปตฺวา ต อาลิงฺคิตฺวา นิสีทิ ฯ อถ สุนนฺทสารถิ ปาโตว
รถ โยเชนฺโต เทวตาวิคฺคเหน มหาสตฺตสฺสานุภาเวน มงฺคลรเถ
มงฺคลอสฺเส โยเชตฺวา รถ ราชทฺวาเร เปตฺวา มหาตเล อภิรุยฺหติ ฺวา
สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา เทวึ วนฺทิตฺวา เทวิ มา เม กุชฺฌิ อห
รฺา อาณตฺโตติ วตฺวา ปุตฺต อาลิงฺคิตฺวา นิสินฺน เทวึ
หตฺถปฏเน อปเนตฺวา ปุปฺผกลาป วิย กุมาร อุกฺขิปตฺวา ปาสาทา
โอตริ ฯ ตทา จนฺทเทวี เกเส วิกีริตฺวา อุร ปหริตฺวา มหาสทฺเทน
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ปริเทวิตฺวา โอโรธคเณหิ สทฺธึ มหาตเล โอหิยิ ฯ อถ น
มหาสตฺโต มาตร โรทนฺต ทิสฺวา สตฺตธา ภิชฺชมานหทโย วิย
มยิ มาตุยา สทฺธึ อกถิเต มาตา เม หทเยน ผลิเตน มริสฺสตีติ
กเถตุกาโม หุตฺวาป สเจ กเถสฺสามิ โสฬสวสฺสานิ มม (๑) กตวายาโม
โมโฆ ภวิสฺสติ อกเถนฺโต ปนาห อตฺตโน จ มาตาปตูนฺจ
มหาชนสฺส จ ปจฺจโย ภวิสฺสามีติ โสก อธิวาเสตฺวา มาตุยา
สทฺธึ น กเถสิ ฯ อถ น สุนนฺทสารถิ รถ อาโรเปตฺวา ปจฺฉิมทฺวาราภิมุข รถ เปเสสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป มหาสตฺตสฺสานุภาเวน
เทวตาวิคฺคหิโต หุตฺวา รถ นิวตฺเตตฺวา ปาจีนทฺวาราภิมุข รถ
ปาเชสิ ฯ อถ รถจกฺก อุมฺมาเร ปฏิหฺิ ฯ มหาสตฺโต ต
สทฺท สุตฺวา มโนรโถ เม มตฺถก ปตฺโตติ จินฺเตตฺวา สุฏุตร
ตุฏจิตฺโต อโหสิ ฯ รโถ นครา นิกขฺ มิตฺวา เทวตานุภาเวน
ติโยชนฏาน คโต ฯ ตตฺถ วนฆฏ สารถิสฺส อามกสุสาน วิย
อุปฏาสิ ฯ โส อิท าน ผาสุกนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา รถ มคฺคา
โอกฺกมาเปตฺวา มคฺคปสฺเส เปตฺวา รถา โอตริตฺวา มหาสตฺตสฺส
อาภรณภณฺฑ โอมฺุจิตฺวา ภณฺฑิก กตฺวา เปตฺวา กุทฺทาล
อาทาย รถสฺส อวิทูเร จตุภิตฺติก อาวาฏ ขนิตุ อารภิ ฯ
ตโต มหาสตฺโต จินฺเตสิ อย เม วายามกาโล อห หิ โสฬส
วสฺสานิ วายาม กตฺวา หตฺถปาเท น จาเลสึ กึ นุโข เม พล
# ๑. ม. เม ฯ ยุ. กโต วายาโม มม โมโฆ ฯ
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อตฺถิ อุทาหุ นตฺถีติ ฯ โส อุฏาย วามหตฺเถน ทกฺขิณหตฺถ
ปริมชฺชิตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน วามหตฺถ ปริมชฺชิตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ
เทฺว ปาเท สมฺพาหิตฺวา รถา โอตริตุ จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ
ตาวเทวสฺส ปาทปฺปติฏานฏาเน วาตปุณฺณ ภสฺมจมฺม (๑) วิย ปวี
อุคฺคนฺตวา รถสฺส ปจฺฉิมนฺต อาหจฺจ อฏาสิ ฯ มหาสตฺโต รถา
โอตริตฺวา กติปยวาเร อปราปร จงฺกมิตฺวา อิมินา นิยาเมน
เอกทิวส โยชนสตมฺป อทฺธาน เม คนฺตุ พล อตฺถีติ ตฺวา สเจ
สารถิ มยา สทฺธึ ปฏิวิรชุ ฺเฌยฺย (๒) อตฺถิ นุโข เม เตน สห
ปฏิวิรุชฺฌิตุ พลนฺติ พล อุปธาเรนฺโต รถสฺส ปจฺฉมิ นฺต คเหตฺวา
กุมารกาน กีฬนยานภณฺฑก วิย อุกขฺ ิปตฺวา ต รถ ปริพฺภมนฺโต
อฏาสิ ฯ อถสฺส เม สารถินา ปฏิวิรชุ ฺฌิตุ พล อตฺถีติ
สลฺลกฺเขตฺวา ปสาธนตฺถาย จิตฺต อุปปฺ ชฺชิ ฯ ต ขณฺเว
สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ต
การณ ตฺวา เตมิยกุมารสฺส มโนรโถ มตฺถก ปตฺโต อิทานิ
ปสาธนตฺถาย จิตฺต อุปปฺ นฺน กึ เอตสฺส มานุสิเกน ปสาธเนน
ทิพฺพปฺปสาธเนน ต อลงฺการาเปสฺสามีติ วิสฺสุกมฺม อามนฺเตตฺวา
ทิพฺพปสาธน คาหาเปตฺวา เปเสสิ คจฺฉ ตาต กาสิกราชสฺส
ปุตฺต เตมิยกุมาร ทิพฺพปสาธเนน อลงฺกโรหีติ ฯ โส สกฺกสฺส
วจน สุตฺวา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มนุสฺสโลก คนฺตวา ตสฺส
# ๑. ม. ยุ. วาตปุณฺณภสฺตจมฺม ฯ ๒. ม. ยุ. วิรชุ ฺเฌยฺย ฯ
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สนฺติก คนฺตวา ทสหิ ทิพฺพทุสฺสสหสฺเสหิ เวน กตฺวา ทิพฺเพหิ
เจว มานุสิเกหิ จ อลงฺกาเรหิ สกฺก วิย มหาสตฺต อลงฺกริตฺวา
สกฏานเมว อคมาสิ ฯ โส เทวราชลีฬาย สารถิสฺส ขนโนกาส
คนฺตวา อาวาฏตีเร ตฺวา ต สารถึ ปุจฉฺ นฺโต ตติย คาถมาห
[๓๙๖] กินฺนุ สนฺตรมาโนว
กาสุ ขนสิ สารถิ
ปุฏโ เม สมฺม อกฺขาหิ กึ กาสุยา กริสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ กาสุนฺติ จตุภิตฺติก อาวาฏ ฯ
ต สุตฺวา สารถิ อาวาฏ ขนนฺโต อุทฺธ อโนโลเกตฺวา
จตุตฺถ คาถมาห
[๓๙๗] รฺโ มูโค จ ปกฺโข จ
ปุตฺโต ชาโต อเจตโส
โสมฺหิ รฺา สมิชฺฌิตฺโถ (๑) ปุตฺต เม นิกฺขน วเนติ ฯ
ตตฺถ ปกฺโขติ ปสปฺป ฯ มูโคติ วจเนเนว ปนสฺส พธิรภาโวป สิชฌ
ฺ ติ พธิรสฺส หิ ปฏิวจน กเถตุ อสกฺกุเณยฺยตา ฯ
อเจตโสติ อจิตฺตโก วิย ชาโต โสฬสวสฺสานิ อกถิตตฺตา
เอวมาห ฯ สมิชฺฌิตฺโถติ อาณตฺโต เปสิโต ฯ นิกขฺ น วเนติ
วเน นิกฺขเนยฺยาสิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห
[๓๙๘] น พธิโร น มูโคสฺมิ น ปกฺโข น จ ปงฺคโล (๒)
อธมฺม สารถิ กยิรา มฺเจ ตฺว นิกฺขน วเน
# ๑. ส. สมชฺฌิตฺโก ฯ ม. สมชฺฌิฏโ  ฯ ยุ. สมิชฺฌฏิ โ ฯ
# ๒. ม. วีกโล ฯ
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อูรู พาหู จ เม ปสฺส ภาสิตฺจ สุโณหิ เม
อธมฺม สารถิ กยิรา มฺเจ ตฺว นิกฺขน วเนติ ฯ
ตตฺถ พธิโรติ สมฺม สารถิ สเจ ราชา ต เอวรูป ปุตฺต
นิกฺขนิตุ อาณาเปสิ อห ปน เอวรูโป น ภวามีติ ทีเปตุ
เอวมาห ฯ ปงฺคโลติ วิกลินฺทฺรีโย ฯ มฺเจ ตฺว นิกฺขน วเนติ
สเจ พธิรภาวาทิวิรหิต เอวรูป ม วเน นิกฺขเนยฺยาสิ ตว
อธมฺม กเรยฺยาสิ ฯ อูรูติ อิม โส ปุรมิ คาถ สุตฺวาป ต
อตฺตาน อโนโลเกนฺตเมว ทิสฺวา มม อพธิร อมูค อปกฺข
อลงฺกตสรีรมสฺส ทสฺเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห ฯ ตสฺสตฺโถ
สมฺม สารถิ กาฺจนกทลิกฺขนฺธสทิเส เม มม เทฺว อูรู
กาฺจนกทฺทลิปตฺตวณฺเณ เม มม เทฺว พาหู จ ปสฺส มธุรวจนฺจ
เม สุโณหีติ ฯ
ตโต สารถิ จินฺเตสิ โก นุโข เอส อาคตกาลโต
ปฏาย อตฺตานเมว วณฺเณตีติ ฯ โส อาวาฏขนน ปหาย อุทฺธ
โอโลเกนฺโต ตสฺส รูปสมฺปตฺตึ ทิสฺวา กึ นุ โข อย ปุริโส
มนุสฺโส วา เทโว วาติ ต อชานนฺโต อิม คาถมาห
[๓๙๙] เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ
อาทู สกฺโก ปุรินฺทโท
โก วา ตว กสฺส วา ปุตฺโต กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ
อถสฺส มหาสตฺโต อตฺตาน อาจิกฺขนฺโต อาวีกโรนฺโต ธมฺม
เทเสนฺโต อาห
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[๔๐๐]

นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ นาป สกฺโก ปุรินทฺ โท
กาสิรฺโ อห ปุตฺโต
ย กาสุยา นิหฺสิ (๑)
ตสฺส รฺโ อห ปุตฺโต ย ตฺว สมฺมูปชีวสิ
อธมฺม สารถิ กยิรา
มฺเจ ตฺว นิกฺขน วเน
ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย
นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาข ภฺเชยฺย
มิตตฺ ทุพฺโภ (๒) หิ ปาปโก
ยถา รุกโฺ ข ตถา ราชา
ยถา สาขา ตถา อห
ยถา ฉายูปโค โปโส
เอว ตวมสิ สารถิ
อธมฺม สารถิ กยิรา
มฺเจ ตฺว นิกฺขน วเนติ ฯ
ตตฺถ นิหฺสีติ นิหนิสฺสสิ ฯ ย ตฺว เอตฺถ นิหนิสฺสามีติ
สฺาย กาสุ ขนสิ โส อหนฺติ ทีเปติ ฯ โส ราชปุตฺโต
อหนฺติ วุตฺเตป น สทฺทหติเยว ฯ มธุรกถาย ปนสฺส พุชฌ
ฺ ิตฺวา (๓)
ธมฺม สุณนฺโต อฏาสิ ฯ มิตฺตทุพฺโภติ มิตฺตฆาตโก มิตฺตาน
ปราธิโก ฯ รุกฺขสฺสาติ ปริภุตฺตฉายสฺส รุกฺขสฺสาป ตาว มูล
วา ขนฺธ วา ผล วา ปตฺต วา องฺกุรวา ภฺชนฺโต มิตฺตฆาตโก
มิตฺตปราธิโก โหติ ฯ ปาปโกติ ลามกปุริโส กิมงฺค ปน
มนุสฺสฆาตโก ฯ ฉายูปโคติ รุกฺขสฺส สารถิ ปริโภคตฺถาย ฉาย
อุปคโต ปุรโิ ส วิย ราชาน นิสฺสาย ชีวมาโนสิ ตวนฺติ วทติ ฯ
โส เอว กเถนฺเตป โพธิสตฺเต น สทฺทหติเยว ฯ อถ
# ๑. ส. นิขฺสิ ฯ สิ. ยุ. นิฆฺสิ ฯ ๒. สี. ยุ. มิตฺตทูโภ ฯ
# ๓. ม. ยุ. พชฺฌิตฺวา ฯ
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มหาสตฺโต สทฺทหาเปสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา เทวตาน
สาธุกาเรน เจว อตฺตโน วจีโฆเสน จ วนฆฏ อุนนฺ าเทนฺโต
ทสมิตฺตปูช คาถา นาม กเถนฺโต อาห
[๔๐๑] พหุตพฺภกฺโข (๑) ภวติ วิปฺปมุตฺโต (๒) สกฆรา
พหู น อุปชีวนฺติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
ย ย ชนปท ยาติ
นิคเม ราชธานิโย
สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
นาสฺส โจรา ปสหนฺติ (๓) นาติมฺเติ ขตฺติโย (๔)
สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ
โย มิตตฺ าน น ทุพฺภติ
อกุทฺโธ สฆร เอติ
สภาย ปฏินนฺทิโต
าตีน อุตฺตโม โหติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
สกฺกตวา สกฺกโต โหติ ครุ โหติ สคารโว
วณฺณกิตฺติภโต โหติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
ปูชโก ลภเต ปูช
วนฺทโก ปฏิวนฺทน
ยโสกิตฺติฺจ ปปฺโปติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
อคฺคิ ยถา ปชฺชลติ
เทวตาว วิโรจติ
สิรยิ า อชฺชหิโต โหติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
คาโว ตสฺส ปชายนฺติ
เขตฺเต วุตฺต วิรุฬฺหติ
# ๑. ม. ยุ. ปหูตภกฺโข ฯ ๒. ส. ยุ. วิปปฺ วุตฺโถ ฯ ม. วิปฺปวุฏโ  ฯ
# ๓. ม. ปสาหนฺติ ฯ ๔. ม. นาติมฺนฺติ ขตฺติยา ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 28

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 28
วุตฺตาน ผลมสฺนาติ โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
ทริโต ปพฺพตาโตวา รุกฺขโต ปติโต นโร
จุโต ปติฏ ลภติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ
วิรฬุ ฺหมูลสนฺตาน
นิโครธมิว มาลุโต
อมิตฺตา นปฺปสหนฺติ โย มิตฺตาน น ทุพฺภตีติ ฯ
ตตฺถ พหุตพฺภกฺโขติ สุลพฺภกฺโข ฯ สกฆราติ สกา
ฆรา อยเมว วา ปาโ ฯ น ทุพฺภตีติ น ทุสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ
ปูชิโต โหตีติ อิท สีวลิวตฺถุนา วณฺเณตพฺพ ฯ นาสฺส โจรา
ปสหนฺตีติ ปสยฺหาการ กาตุ น สกฺโกนฺติ ฯ อิท สกิจฺจสามเณรวตฺถุนา ทีเปตพฺพ ฯ นาติมฺเติ ขตฺติโยติ อิท
โชติกเสฏิวตฺถุนา ทีเปตพฺพ ฯ ตรตีติ อติกฺกมติ ฯ สฆร เอตีติ
มิตฺตทุพฺโพ หิ อตฺตโน ฆร อาคจฺฉนฺโตป ฆฏฏติ จิตฺโต กุทฺโธว
อาคจฺฉติ อย อกุทฺโธ สฆร เอติ ฯ ปฏินนฺทิโตติ พหูน
สนฺนิปาตฏาเน อมิตฺตทุพฺภิโน คุณกถ กเถนฺติ ฯ ตาย โส
ปฏินนฺทิโต โหติ ปมุทิโต ฯ สกฺกตฺวา สกฺกโต โหตีติ ปร
สกฺกตฺวา สยมฺป ปเรหิ สกฺกโต โหติ ฯ ครุ โหติ สคารโวติ
ปเรสุ สคารโว สยมฺป ปเรหิ ครุโก โหติ ฯ วณฺณกิตฺติภโต
โหตีติ ภตวณฺณกิตฺติ คุณฺเจว กิตฺติสทฺทฺจ อุกฺขิปตฺวา จรนฺโต
โหตีติ อตฺโถ ฯ ปูชโกติ มิตฺตาน ปูชโก หุตฺวา สยมฺป ปูช
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ลภติ ฯ วนฺทโกติ พุทฺธาทีน กลฺยาณมิตฺตาน วนฺทโก
ปุนพฺภเว ปฏิวนฺทน ลภติ ฯ ยโสกิตตฺ ินฺติ อิสฺสรนิยปริวารฺจ
คุณกิตฺติสทฺทฺจ ปปฺโปติ ฯ อิมาย คาถาย จิตฺตคหปติโน วตฺถุ
กเถตพฺพ ฯ ปชฺชลตีติ อิสฺสริยปริวาเรน ปชฺชลติ ฯ สิรยิ า
อชฺชหิโต โหตีติ เอตฺถ อนาถปณฺฑิกสฺส วตฺถุ กเถตพฺพ ฯ
อสฺนาตีติ ปริภฺุชติ ฯ ปติฏ ลภตีติ จุลฺลปทุมชาตเกน
ทีเปตพฺพ ฯ วิรุฬฺหมูลสนฺตานนฺติ วฑฺฒิตมูลปาโรห ฯ อมิตฺตา
นปฺปสหนฺตีติ เอตฺถ กุลฆเร โสณตฺเถรสฺส (๑) มาตุ เคห
ปวิฏโจรวตฺถุ กเถตพฺพ ฯ
ต สุตฺวา สุนนฺโท เอตฺตกาหิ คาถาหิ ธมฺม เทเสนฺตป ต
อสฺชานิตฺวาว โก นุโข อยนฺติ อาวาฏขนน ปหาย อุฏาย
รถสฺส สมีป คนฺตวา ตตฺถ ตฺจ ปสาธนภณฺฑิกฺจ อุภย อทิสฺวา
ปุนาคนฺตวา ต โอโลเกนฺโต ต สฺชานิตฺวา ตสฺส ปาเทสุ
นิปติตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห ยาจนฺโต อิม คาถมาห
[๔๐๒] เอหิ ต ปฏิเนสฺสามิ ราชปุตฺต สก ฆร
รชฺช กาเรหิ ภทฺทนฺเต กึ อรฺเ กริสฺสสีติ ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห
[๔๐๓] อล เม เตน รชฺเชน าตเกน (๒) ธเนน วา
ย เม อธมฺมจริยาย รชฺช ลพฺเภถ สารถีติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. เอตฺถ กุรรฆริยโสณตฺเถรสฺส ฯ ๒. ม. ยุ. าตเกหิ ฯ
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ตตฺถ อลนฺติ ปฏิกฺเขปวจน
สารถิ อาห
[๔๐๔] ปุณฺณปตฺต ม ลาเภหิ (๑) ราชปุตฺต อิโต คโต
ปตา มาตา จ เม ทชฺชุ
ราชปุตฺต ตยี คเต
โอโรธา จ กุมารา จ
เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
เตป อตฺตมนา ทชฺชุ
ราชปุตฺต ตยี คเต
ตฺถาโรหา อนีกฏา
รถิกา ปตฺติการกา
เตป อตฺตมนา ทชฺชุ (๒) ราชปุตฺต ตยี คเต
ปหูตธฺา ชานปทา (๓) เนคมา จ สมาคตา
อุปยานานิ (๔) เม ทชฺชุ ราชปุตตฺ ตยี คเตติ ฯ
ตตฺถ ปุณฺณปตฺตนฺติ ตุฏิทาย ตุฏิทาน ฯ ทชฺชุนฺติ
สตฺตรตนวสฺส วสฺสนฺตา วิย มม อชฺฌาสยปูรณ ตุฏิทาย
ทเทยฺยุนฺติ ฯ อิท โส อปฺเปว นาม มยิ อนุกมฺปาย คจฺเฉยฺยาติ
จินฺเตตฺวา อาห ฯ เวสิยานาติ เวสฺสา ฯ อุปยานานีติ
ปณฺณาการานิ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต อาห
[๔๐๕] ปตุ มาตุ จห จตฺโต รฏสฺส นิคมสฺส จ
อโถ สพฺพกุมาราน นตฺถิ มยฺห สก ฆร
# ๑. สี. ยุ. ปุณฺณปตฺต ปลพฺเภหิ ฯ ๒. สี. ยุ. เตป ทชฺชุ ปตีตา เม ฯ
# ๓. สี. ยุ. พหูชนปทา จฺเ ฯ ม. พหุธฺา ชานปทา ฯ
# ๔. ม. ยุ. อุปายนานิ ฯ
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อนฺุาโต อห มตฺยา
สฺจตฺโต ปตรา อห
เอโก อรฺเ ปพฺพชิโต น กาเม อภิปตฺถเยติ ฯ
ตตฺถ ปตุ มาตุ จาติ ปตรา จ มาตรา จ ฯ จตฺโตติ
ปริจฺจตฺโต ฯ อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ มตฺยาติ สมฺม สารถิ อห
สตฺตาห รชฺช ปริจฺฉินฺทิตฺวา วร คณฺหนฺติยา มาตรา อนฺุาโต
นาม ฯ สฺจตฺโตติ สุฏุจตฺโต ฯ ปพฺพชิโตติ ปพฺพชิตฺวา อรฺเ
วสนตฺถาย นิกฺขนฺโตติ อตฺโถ ฯ
เอว มหาสตฺตสฺส อตฺตโน คุเณ กเถนฺตสฺเสว ปติ
อุปฺปชฺชิ ฯ ตโต ปติเวเคน อุทาน อุทาเนนฺโต อาห
[๔๐๖] อป อตรมานาน
ผลาสาว สมิชฺฌติ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ
เอว ชานาหิ สารถิ
อป อตรมานาน
สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ
นิกขฺ นฺโต อกุโต ภโยติ ฯ
ตตฺถ ผลาสาวาติ อตรมานสฺส มม โสฬสหิ วสฺเสหิ สมิทฺธ
อชฺฌาสยผลนฺติ ทสฺเสตุ เอวมาห ฯ วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมีติ
นิฏปตฺตมโนรโถ ฯ สมฺมทตฺโถ วิปจฺจตีติ สมฺมา อุปาเยน
การเณน กตพฺพกิจฺจ ฌานาทิเภท สมฺปชฺชตีติ ฯ
สารถิ อาห
[๔๐๗] เอว วคฺคุกโถ สนฺโต วิสฏวจโน จ โส (๑)
กสฺมา ปตุ จ มาตุ จ สนฺติเก น ภณี ตทาติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. จสิ ฯ
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ตตฺถ วคฺคุกโถติ มธุรกโถ สขิลกโถ ฯ (๑)
ตโต มหาสตฺโต อาห
[๔๐๘] นาห อสนฺธิตา (๒) ปกฺโข น พธิโร อโสตตา
นาห อชิวหฺ ตา มูโค
มา ม มูคมธารยิ
ปุริม สรามิห ชาตึ
ยตฺถ รชฺชมการยึ
การยิตฺวา ตหึ รชฺช
ปาปตฺถ นิรย ภุส
วีสติฺเจว วสฺสานิ
ตหึ รชฺชมการยึ
อสีติวสฺสสหสฺสานิ
นิรยมฺหิ อปจฺจสึ (๓)
ตสฺส รชฺชสฺสาห ภีโต
มา ม รชฺเชภิเสจยุ
ตสฺมา ปตุ จ มาตุ จ
สนฺติเก น ภณึ ตทา
อุจฺจงฺเก (๔) ม นิสีทิตฺวา ปตา อตฺถานุสาสติ
เอก หนถ พนฺธถ
เอก ขาราปตจฺฉก (๕)
เอก สูลสฺมึ อุพฺเพถ (๖) อิจฺจสฺส อนุสาสติ
ตายาห ผรุส สุตฺวา
วาจาโย สมุทีริตา
อมูโค มูควณฺเณน
อปกฺโข ปกฺขสมฺมโต
สเก มุตฺตกรีสสฺมึ
อจฺฉาห สปริปลุโต
กสิรฺจ ปริตฺตฺจ
ตฺจ ทุกฺเขน สยุต
# ๑. สี.สลีลกโถ ฯ ยุ. สลีฬฺหกโถ ฯ ๒. สี. อสตฺถตี า ฯ
# ๓. ม. อปจฺจิส ฯ ยุ อปจฺจยึ ฯ ๔. ม. ยุ. อุจฺฉงฺเค ฯ ๕. ส. ขราปติจฺฉก ฯ
ม. ยุ. ขาราปตจฺฉิก ฯ ๖. สี. อปฺปถ ฯ ม. อุปฺเปถ ฯ ยุ. อจฺเจถ ฯ
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โกม ชีวิตมาคมฺม
เวร กยิราถ เกนจิ
ปฺาย จ อลาเภน
ธมฺมสฺส จ อทสฺสนา
โกม ชีวิตมาคมฺม
เวร กยิราถ เกนจิ
อป อตรมานาน
ผลาสาว สมิชฺฌติ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ
เอว ชานาหิ สารถิ
อป อตรมานาน
สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ
นิกฺขนฺโต อกุโต ภโยติ ฯ
ตตฺถ อสนฺธิตาติ สนฺธีน อภาเวน ฯ อโสตตาติ โสตาน
อภาเวน ฯ อชิวฺหตาติ สมฺปริวตฺตนชิวฺหาย อภาเวน มูโค โสห
น ภวามิ ฯ ยตฺถาติ ยาย ชาติยา พาราณสินคเรเยว รชฺช
กาเรสึ ฯ ปาปตฺถนฺติ ปาปต ปติโตสฺมีติ วทติ ฯ รชเชภิเสจยุนฺติ
รชฺเช อภิเสจยุ ฯ นิสีทิตวฺ าติ นิสีทาเปตฺวา ฯ อตฺถานุสาสตีติ
มิจฺฉา อตฺถ อนุสาสติ ฯ ขาราปตจฺฉกนฺติ สตฺตีหิ ปหริตฺวา
ขารปตจฺฉก กโรถ ฯ อุพฺเพถาติ อาโรเปถ อาวุนถ ฯ อิจฺจสฺส
อนุสาสตีติ เอว อสฺส มหาชนสฺส อตฺถ อนุสาสติ ฯ ตายาหนฺติ
ตาโย วาจาโย อห สุตฺวา ฯ ปกฺขสมฺมโตติ ปกฺขสมฺมโต
ปกฺขสทิโส อโหสึ ฯ อจฺฉาหนฺติ อจฺฉึ อห วสินตฺ ิ อตฺโถ ฯ
สปริปลุโตติ สปริกิณฺโณ นิมฺมุคฺโค หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ กสิรนฺติ
ทุกฺข ฯ ปริตฺตนฺติ อปฺป ฯ อิท วุตฺต โหติ สมฺม สารถิ
สเจ สตฺตาน ชีวิต ทุกฺขมฺป สมาน พหุ จิรฏิติก ภเวยฺย
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วตฺเตยฺย (๑) ปริตฺตฺจป สมาน สเจ สุข ภเวยฺย วตฺเตยฺย (๑) อิท
ปน กสิรฺจ ปริตฺตฺจ อปฺปฺจ สกเลเนว วฏฏทุกฺเขน
สยุตฺต สนฺนหิ ิต ชาติชรามรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาเสหิ
โอมทฺทิต ฯ โกมนฺติ โก อิม ฯ เวรนฺติ ปาณาติปาตาทิปฺจวิธเวร ฯ
เกนจีติ เกนจิ การเณน ฯฑ กยิราถาติ กเรยฺย ฯ ปฺายาติ
วิปสฺสนาปฺาย ฯ ธมฺมสฺสาติ โสตาปตฺติมคฺคสฺส อทสฺสเนน ฯ
ปุน อุทานคาถา อคนฺตุกามตาย ถิรภาวทีปนตฺถ กเถสิ ฯ
ต สุตฺวา สุนนฺโท อย กุมาโร เอวรูป รชฺชสิรึ กุณป
วิย ฉฑฺเฑตฺวา อตฺตโน อธิฏาน อภินฺทิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ
อรฺ ปวิฏโ  มม อิมนิ า ทุชชฺ ีวิเตน โก อตฺโถ อหมฺป
เตน สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๔๐๙] อหมฺป ปพฺพชิสฺสามิ
ราชปุตฺต ตวนฺติเก
อวหยสฺสุ ม ภทฺทนฺเต
ปพฺพชฺชา มม รุจฺจตีติ ฯ
ตตฺถ ตวนฺติเกติ ตว สนฺติเก ฯ อวฺหยสฺสูติ เอหิ ปพฺพชาหีติ
ม ปกฺโกสสฺสุ ฯ
เอว เตน ยาจิโตป มหาสตฺโต สจาห อิทาเนว ต
ปพฺพาเชสฺสามิ มาตาปตโร จ เม อิธ นาคจฺฉิสฺสนฺติ อถ เนส
ปริหานี ภวิสฺสติ อิเม อสฺสา จ รโถ จ ปสาธนภณฺฑฺจ
นสฺสิสฺสนฺติ ยกฺเขน โส ขาทิโต นุโข เตน สารถีติ ครหาป
# ๑. ม. ปตฺเถยฺย ฯ
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เม อุปฺปชฺชิสสฺ ตีติ จินฺเตตฺวา อตฺตโน จ ครหา โมจนตฺถ
มาตาปตูนฺจ วุฑฺฒึ สมฺปสฺสมาโน อสฺเส จ รถฺจ ปสาธนภณฺฑฺจ ตสฺส อิณ กตฺวา ทสฺเสนฺโต คาถมาห
[๔๑๐] รถ นิยฺยาทยิตฺวาน
อนโณ เอหิ สารถิ
อนณสฺส หิ ปพฺพชฺชา เอต อิสีภิ วณฺณิตนฺติ ฯ
ตตฺถ เอตนฺติ เอต ปพฺพชฺชากรณ ฯ อิสีภิ วณฺณิตนฺติ
พุทฺธาทีหิ อิสีหิ ปสฏ ฯ
ต สุตฺวา สารถิ สเจ มยิ นคร คเต เอส อฺตฺถ
คจฺเฉยฺย ปตาปสฺส อิม ปวุตฺตึ สุตฺวา ปุตฺต เม ทสฺเสหีติ อาคโต
อิม น ปสฺเสยฺย ราชทณฺฑมฺป เม กเรย ตสฺมา เอตสฺส อตฺตโน
คุณ กเถตฺวา อฺตฺถ อคมนตฺถาย ปฏิฺ คณฺหิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา คาถาทฺวยมาห
[๔๑๑] ยเทว ตยาห วจน
ภทฺทมตฺถุ เต
ตเทว เม ตว วจน
ยาจิโต กาตุมรหสิ
อิเธว ตาว อจฺฉสฺสุ
ยาว ราชานมานเย
อปฺเปว เต ปตา ทิสฺวา
ปติโต สุมโน สิยาติ ฯ
ตตฺถ เตติ ตว ภทฺท อตฺถุ ย วจน เม เต ตยา วุตฺต อห
ต วจน อกร อกรึ อกาสึ ต เอว วจน ตว เม มยา
ยาจิโต กาตุ อรหสีติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต อาห
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[๔๑๒]

กโรมิ เต ต วจน
ย ม ภณสิ สารถิ
อหมฺป ทฏุกาโมสฺมิ ปตร เม อิธาคต
เอหิ สมฺม นิวตฺตสฺสุ
กุสล วชฺชาสิ าติน
มาตร ปตร มยฺห
วุตฺโต วชฺชาสิ วนฺทนนฺติ ฯ
ตตฺถ กโรมิ เต ตนฺติ กโรมิ เต เอต วจน ฯ เอหิ สมฺม
นิวตฺตสฺสูติ สมฺม สารถิ ตตฺถ คนฺตฺวา เอหิ เอตฺโตว ขิปฺปเมว
นิวตฺตสฺสุ ฯ วุตฺโต วชฺชาสีติ มยา ตว วุตฺโต หุตฺวา ปุตฺโต โว
เตมิยกุมาโร ตุมฺหาก ปาเท วนฺทตีติ มม วนฺทน วเทยฺยาสีติ
อตฺโถ ฯ
อิติ วตฺวา มหาสตฺโต สุวณฺณกทฺทลิกฺขนฺธ วิย อตฺตาน
โอนมิตฺวา ปฺจางฺคปติฏิเตน พาราณสีนคราภิมุโข มาตาปตโร
วนฺทิตฺวา สารถิสฺส สาสน อทาสิ ฯ
โส สาสน คเหตฺวา กุมาร ปทกฺขิณ กตฺวา ตสฺส ปาเท
วนฺทิตฺวา รถมารุยฺห พาราณสีนคราภิมุโข ปายาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๔๑๓] ตสฺส ปาเท คเหตฺวาน
กตฺวา จ น ปทกฺขิณ
สารถิ รถมารุยฺห
ราชทฺวารมุปาคมีติ ฯ
ตตฺถ ตสฺสาติ ภิกฺขเว เอว วุตฺโต โส สารถิ ตสฺส
กุมารสฺส ปาเทสุ คเหตฺวา ต ปทกฺขณ
ิ  กตฺวา รถมารุยฺห
ราชทฺวาร อุปาคมีติ อตฺโถ ฯ
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ตสฺมึ ขเณ จนฺทเทวี สีหปฺชร วิวริตฺวา กา นุโน เม
ปุตฺตสฺส ปวุตฺตีติ สารถิสฺส อาคมน โอโลเกนฺตี ต เอกก
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ภิชฺชมานหทยา วิย ปริเทวิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๔๑๔] สฺุ มาตา รถ ทิสฺวา เอก สารถิมาคต
อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ โรทนฺตี น อุทิกฺขติ
อย โส สารถิ เอติ
นิหนฺตฺวา มม อตฺรช
นิหโต นูน เม ปุตฺโต
ปพฺยา ภูมิวฑฺฒโน
อมิตตา นูน นนฺทนฺติ
ปติตา นูน เวริโน
อาคต สารถึ ทิสฺวา
นิหนฺตวฺ า มม อตฺรช
สฺุ มาตา รถ ทิสฺวา
เอก สารถิมาคต
อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ โรทนฺตี น ปริปุจฺฉติ (๑)
กินฺนุ มูโค กินฺนุ ปกฺโข กินฺนุ โส วิลป ตทา
นิหฺมาโน ภูมิยา
ต เม อกฺขาหิ สารถิ
กถ หตฺเถหิ ปาเทหิ
มูโค ปกฺโข วิวฏฏยิ (๒)
นิหฺมาโน ภูมิยา
ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
ตตฺถ มาตาติ เตมิยกุมารสฺส มาตา ฯ ปพฺยา ภูมิวฑฺฒโนติ
โส มม ปุตโฺ ต ภูมิวฑฺฒโน ปวิย นูน นิหโต ฯ โรทนฺตี น
ปริปุจฺฉตีติ รถ เอกมนฺเต เปตฺวา มหาตล อารุยฺห ต วนฺทติ ฺวา
# ๑. ม. โรทนฺตี ปริปุจฺฉิ น ฯ ยุ. โรทนฺตี ปรีปุจฺฉติ ฯ ๒. ส. ม. ยุ. วิวชฺชยิ ฯ
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เอกมนฺต ิต สารถึ ปริปจุ ฺฉติ ฯ กินฺนตู ิ กินฺนุ โส มม ปุตฺโต
มูโค เจว ปกฺโข จ ภวติ ฯ ตทาติ ยทา น ตว กาสุยา
ปกฺขิปตฺวา กุทฺทาลปฏเน มตฺถก ปหรสิ ตทา ฯ นิหฺมาโน
ภูมิยาติ ตยา ภูมิย นิหฺมาโน กินนฺ ุ โส วิลป ฯ ต เม
อกฺขาหีติ ต สพฺพ อปริหาเปตฺวา เม อกฺขาหิ ฯ วิวฏฏยีติ อเปหิ
สารถิ มา ม มาเรหีติ กถ หตฺเถ ปาเท จ ผนฺทนฺโต ต
อนุวทติ (๑) ฯ
อถ น สารถิ อาห
[๔๑๕] อกฺเขยฺยนฺเต (๒) อห อยฺเย
ทชฺชาสิ อภย มม
ย เม สุต วา ทิฏ วา
ราชปุตฺตสฺส สนฺติเกติ ฯ
ตตฺถ ทชฺชาสีติ สเจ อภย ทเทยฺยาสิ ฯ อิท โส สจาห
ตว ปุตฺโต เนว มูโค น ปกฺโข น พธิโร มธุรกโถ ธมฺมกถิโกติ
วกฺขามิ อถ กสฺมา ต มม ปุตฺต อคฺคเหตฺวา อาคโตสีติ ราชา
เม กุทฺโธ ราชทณฺฑป กเรยฺย อภย ตาว ยาจามีติ จินฺเตตฺวา
อาห ฯ
อถ น จนฺทเทวี อาห
[๔๑๖] อภย สมฺม เต ทมฺมิ
อภีโต ภณ สารถิ
ยนฺเต สุต วา ทิฏ วา
ราชปุตฺตสฺส สนฺติเกติ ฯ
ตโต สารถิ อาห
# ๑. ม. อปนุทิ ฯ ยุ. อปเนติ ฯ ๒. ยุ. อกฺขิสฺสนฺเต ฯ
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[๔๑๗]

น โส มูโค น โส ปกฺโข วิสฏวจโน จ โส
รชฺชสฺส กิร โส ภีโต อกรา (๑) อาลเย พหู
ปุริม สรติ โส ชาตึ
ยตฺถ รชฺชมการยิ
การยิตฺวา ตหึ รชฺช
ปาปตฺถ (๒) นิรย ภุส
วีสติ เจว วสฺสานิ
ตหึ รชฺชมการยิ
อสีติวสฺสสหสฺสานิ
นิรยมฺหิ อปจฺจิ โส
ตสฺส รชฺชสฺส โส ภีโต มา ม รชฺเชภิเสจยุ
ตสฺมา ปตุ จ มาตุ จ
สนฺติเก น ภณี ตทา
องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺโน อาโรหปริณาหวา
วิสฏวจโน ปฺโ
มคฺเค สคฺคสฺส ติฏติ
สเจ ตว ทฏุกามาสิ
ราชปุตฺต ตวตฺรช
เอหิ ต ปาปยิสฺสามิ
ยตฺถ สมฺมติ เตมิโยติ ฯ
ตตฺถ วิสฏวจโนติ อปลิพุทฺธกโถ ฯ อกรา อาลเย พหูติ
ตุมฺหาก วฺจนานิ พหูนิ อกาสิ ฯ ปฺโติ ปฺวา ฯ สเจ
ตวนฺติ ราชาน ธุร กตฺวา อุโภป เต เอวมาห ฯ ยตฺถ สมฺมตีติ
ยตฺถ ตว ปุตโฺ ต มยา คหิตปฏิฺโ หุตฺวา อจฺฉติ ตตฺถ ต
ปาปยิสฺสามิ ปปฺจ อกตฺวา ลหุ คนฺตุ วฏฏตีติ อาห ฯ
เตมิยกุมาโร ปน สารถึ เปเสตฺวา ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา
ชาโต ฯ อถ สกฺโก ตสฺส มน ตฺวา วิสฺสุกมฺม เปเสสิ ตาต
# ๑. สี. ยุ. อกรี ฯ ๒. ม. ยุ. ปาปตฺถ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 40

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 40
วิสฺสุกมฺม เตมิยกุมาโร ปพฺพชิตุกาโม ตสฺส ปณฺณสาลฺจ
ปพฺพชิตปริกฺขารฺจ มาเปตฺวา เอหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
สคฺคโต โอตริตฺวา ติโยชนิเก วนสณฺเฑ อสฺสม มาเปตฺวา
รตฺติฏานทิวาฏานานิ จ โปกฺขรณีอาวาฏฺจ มาเปตฺวา
อกาลผลรุกฺขสมฺปนฺน กตฺวา ปณฺณสาลาย สมีเป จตุวีสติหตฺถปฺปมาณ จงฺกม มาเปตฺวา อนฺโตจงฺกเม ผลิกวณฺณ วาลุก
โอกีริตฺวา สพฺเพ จ ปพฺพชิตปริกฺขาเร มาเปตฺวา เย เกจิ
ปพฺพชิตุกามา เต อิมานิ ปพฺพชิตปริกฺขารานิ ปพฺพชนฺตูติ
ภิตฺติย อกฺขรานิ ลิขิตฺวา อสฺสมปเท มิคปกฺขิโน ปลาเปตฺวา
สกฏานเมว คโต ฯ ตสฺมึ ขเณ มหาสตฺโต ต ทิสฺวา อกฺขรานิ
วาเจตฺวา สกฺกทตฺติยภาว ตฺวา ปณฺณสาล ปวิสติ ฺวา สกวตฺถานิ
อปเนตฺวา รตฺตวากจีร นิวาเสตฺวา เอก ปารุเปตฺวา อชินจมฺม
เอกส กตฺวา ชฏามณฺฑล พนฺธิตฺวา กาช องฺเส กตฺวา กตฺตรทณฺฑ
อาทาย ปรฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตสิรึ สมุฏหนฺโต (๑)
อปราปร จงฺกมิตฺวา อโห สุข ปรมสุข ปพฺพชฺชา เม อธิคตาติ
อุทาน อุทาเนตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตวฺ า กฏตฺถรเก (๒) นิสินฺโน
ปฺจาภิฺาโย จ อฏสมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา สายณฺหสมเย
ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา จงฺกมโกฏิย ิตการรุกฺขโต ปณฺณานิ
คเหตฺวา สกฺกทตฺติยภาชเนน อโลณเกน อตกฺเกน นิทฺธูปเนน
# ๑. ม. ยุ. สมุพฺพหนฺโต ฯ ๒. ม. กฏตฺถรเณ ฯ
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อุณฺโหทเกน เสเทตฺวา อมต ปริภฺุชนฺโต วิย ปริภฺุชิตฺวา จตฺตาโร
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวนฺโต ตตฺถ วาส กปฺเปสิ ฯ
กาสิกราชาป สุนนฺทสารถิสฺส วจน สุตฺวา มหาเสนาคุตฺต
ปกฺโกสาเปตฺวา ตรมานรูโป คมนปริวจฺฉ (๑) กาเรตุกาโม อาห
[๔๑๘] โยชยนฺตุ รเถ อสฺเส
กจฺฉ นาเค นิพนฺธถ (๒)
อุทฺธริยนฺตุ สขปณฺฑวา นทนฺตุ (๓) เอกโปกฺขรา
นทนฺตุ (๔) เภริสนฺนทฺธา วคฺคู นทนฺตุ (๕) ทุนฺทุภิ
เนคมา จ ม อเนฺวนฺตุ
คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโก (๖)
โอโรธา จ กุมารา จ
เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
ขิปฺป ยานานิ โยเชนฺตุ
คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโก (๖)
ตฺถาโรหา อนีกฏา
รถิกา ปตฺติการกา
ขิปฺป ยานานิ โยเชนฺตุ
คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโกติ (๖)ฯ
สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
ขิปฺป ยานานิ โยเชนฺตุ
คจฺฉ ปุตฺตนิวาทโกติ ฯ
ตตฺถ อุทฺธริยนฺตูติ นาท มฺุจนฺตุ ฯ นทนฺตตู ิ วชฺชนฺตุ ฯ
เอกโปกฺขราติ เอกมุขา เภริโย ฯ สนฺนทฺธาติ สุฏ ุ สนฺนทฺธา ฯ
วคฺคูติ มธุรสรา ฯ คจฺฉนฺติ คจฺฉิสฺสามิ ฯ ปุตฺตนิวาทโกติ (๖)ปุตฺตสฺส
นิวาทโก โอวาทโก หุตฺวา คจฺฉามิ ฯ ต โอวทิตฺวา มม วจน
# ๑. ม. คมนสชฺช ฯ ๒. ม. ยุ. กจฺฉ นาคาน พนฺธถ ฯ
# ๓. สี. วทนฺตุ ฯ ม. วาทนฺตุ ฯ ๔. ม. วาทนฺตุ ฯ ๕. ม. วาทนฺตุ ฯ ยุ. วทตุ ฯ
# ๖. ม. ยุ. ปุตฺตนิเวทโก ฯ
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คาหาเปตฺวา ตตฺเถว น รตนราสิมฺหิ เปตฺวา อภิสิฺจิตฺวา อาเนตุ
คจฺฉามีติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ เนคมาติ กุฏมฺพิกชนา ฯ
สมาคตาติ สนฺนิปติตา หุตฺวา ม อนฺเวนฺตุ ฯ
เอว รฺา อาณตฺตา สารถิโน อสฺเส โยเชตฺวา รเถ
ราชทฺวาเร เปตฺวา รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๔๑๙] อสฺเส จ สารถี ยุตฺเต สินฺธเว สีฆพาหเน
ราชทฺวาร อุปาคฺฉุ ยุตฺตา เทฺว อิเม หยาติ ฯ
ตตฺถ สินฺธเวติ สินฺธวชาติเก อสฺเส ฯ สีฆพาหเนติ
ชวนสมฺปนฺเน อสฺเส อาทาย ฯ สารถีติ สารถิโน ฯ ยุตฺเตติ รเถสุ
โยชิเต ฯ อุปาคฺฉุนฺติ เต รเถสุ ยุตฺเต อสฺเส อาทาย อาคมึสุ
อาคนฺตฺวา จ ปน ยุตฺตา เทฺว อิเม หยาติ อาโรเจสุ ฯ
ตโต ราชา อาห
[๔๒๐] ถูลา ชเวน หายนฺติ กีสา หายนฺติ ถามสา (๑)
กีเส ถูเล วิวชฺชิตฺวา สสฏา โยชิตา หยาติ ฯ
ตตฺถ กีเส ถูเล วิวชฺชิตฺวาติ กีเส ถูเล อสฺเส มา
คณฺหถาติ ฯ สสฏาติ โยชิตา หยาติ วเยน จ วณฺเณน จ
ชเวน จ พเลน จ สทิสา อสฺสา โยชิตาติ อตฺโถ ฯ
อถ ราชา ปุตฺตสฺส สนฺติก คจฺฉนฺโต จตฺตาโร วณฺเณ
อฏารสเสนิโย สพฺพฺจ พลนิกาย สนฺนิปาเตสิ ฯ ตสฺส
# ๑. ม. ยุ. ถามุนา ฯ
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สนฺนิปาเตนฺตสฺเสว ตโย ทิวสา อติกฺกนฺตา ฯ อถ จตุตฺเถ ทิวเส
กาสิกราชา เสนาย สทฺธึ นครโต นิกขฺ มิตฺวา คเหตพฺพยุตฺตก
ธน คาหาเปตฺวา ตสฺส อสฺสม ปตฺวา ปุตฺเตน สห ปฏินนฺทิโต
ปฏิสนฺถาร อกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๔๒๑] ตโต ราชา ตรมาโน
ยุตฺตมารุยฺห สินฺธว (๑)
อิตฺถาคาร อชฺฌภาสิ
สพฺพา ว อนุยาถ ม
พาลวีชนิมุณฺหิส
ขคฺค ฉตฺตฺจ ปณฺฑร
อุปาที (๒) รถมารุยฺห
สุวณฺเณหิ อลงฺกตา
ตโต จ ราชา ปายาสิ
ปุรกฺขิตฺวาน สารถึ
ขิปฺปเมว อุปาคฺฉิ
ยตฺถ สมฺมติ เตมิโย
[๔๒๒] ตฺจ ทิสฺวาน อายนฺต
ชลนฺตมิว เตชสา
ขคฺคสงฺฆปริพฺยุฬฺห (๓) เตมิโย เอตทพฺรวิ
กจฺจิ นุ ตาต กุสล
กจฺจิ ตาต อนามย
กจฺจิ เต (๕) ราชกฺาโย อโรคา มยฺห มาตโรติ ฯ
ราชา อาห
[๔๒๓] กุสลฺเจว เม ปุตฺต
อโถ ปุตฺต อนามย
สพฺพา (จ) เม ราชกฺาโย อโรคา ตุยฺห มาตโรติ ฯ
อถ น โพธิสตฺโต อาห
# ๑. ม. ยุ. สนฺทน ฯ ๒. ส. ม. อุปาธี ฯ ยุ. อุปาธิรถมารุยฺห ฯ
# ๓. ส. ม. ยุ. ขตฺตสงฺฆปริพฺยูฬฺห ฯ ๔. ส. ม. สพฺพา จ ฯ
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[๔๒๔]

กจฺจิ อมชฺชโป ตาต
กจฺจิ เต สุรมปฺปย
กจฺจิ สจฺเจ จ ธมฺเม จ
ทาเน เต รมตี มโนติ ฯ
อถ น ราชา อาห
[๔๒๕] อมชฺชโป จาห ปุตฺต
อโถ เม สุรมปฺปย
อโถ สจฺเจ จ ธมฺเม จ
ทาเน เม รมตี มโนติ ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๔๒๖] กจฺจิ อโรค โยคนฺเต (๑) กจฺจิ วหติ พาหน
กจฺจิ เต พยาธิโย (๒) นตฺถิ สรีรสฺสุปตาปยาติ (๓) ฯ
ราชา อาห
[๔๒๗] อโถ อโรค โยค (๑) เม อโถ วหติ พาหน
อโถ เม พยาธิโย (๒) นตฺถิ สรีรสฺสุปตาปยาติ (๓) ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๔๒๘] กจฺจิ อนฺตา จ เต ผิตา
มชฺเฌ จ พหลา ตว
โกฏาคารฺจ โกสฺจ กจฺจิ เต ปฏิสณฺิตนฺติ (๔) ฯ
ราชา อาห
[๔๒๙] อโถ อนฺตา จ เม ผิตา
มชฺเฌ จ พหลา มม
โกฏาคารฺจ โกสฺจ สพฺพ เม ปฏิสณฺิตนฺติ (๔) ฯ
มหาสตฺโต อาห
# ๑. ส. ม. ยุ. โยคฺค (เต) ฯ ๒. ม. พิยาธโย ฯ ๓. ม. ยุ. สรีรสฺสุปตาปนา ฯ
# ๔. ม. ยุ. ปฏิสนฺถต ฯ
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[๔๓๐]

สฺวาคตนฺเต มหาราช
อโถ เต อทุราคต
ปติฏาเปนฺตุ ปลฺลงฺก
ยตฺถ ราชา นิสกฺกตีติ ฯ
ตตฺถ อุปาที รถมารุยฺหาติ สุวณฺณปาทุกา จ รถ อารุยฺห (๑) ฯ
อิเม ตโย ปเท ปุตฺตสฺส ตตฺเถว อภิเสกกรณตฺถาย ปฺจราชกกุธภณฺฑานิ คณฺหถาติ อาณาเปนฺโต ราชา อาห ฯ สุวณฺเณหิ
อลงฺกตาติ ปาทุก สนฺธายาห ฯ อุปาคฺฉีติ อุปาคโต
อโหสิ ฯ กาย เวลาย ฯ มหาสตฺตสฺส การปณฺณานิ ปจิตฺวา
นิพฺพาเปนฺตสฺส นิสินฺนเวลาย ฯ ชลนฺตมิว เตชสาติ ราชเตเชน
ชลนฺต วิย ฯ ขคฺคสงฺฆปริพฺยุฬฺหนฺติ กถาผาสุเกน อมจฺจสงฺเฆน
ปริวุต ฯ เอตทพฺรวีติ กาสิกราชาน พหิ ขนฺธาวาร นิวาสาเปตฺวา
ปทสา ว ปณฺณสาล อาคนฺตฺวา ต วนฺติตฺวา นิสินฺน ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต เอต วจน อพฺรวิ ฯ กุสล อนามยนฺติ อุภเยนป
ปเทน อาโรคยเมว ปุจฺฉติ ฯ กจฺจิ อมชฺชโป ตาตาติ
กจฺจิสิ อมชฺชโป มชฺช นปวสีติ ต ปุจฺฉิ ฯ อปฺปมชฺโชติป (๒)
ปาโ ฯ กุสลกมฺเมสุ นปฺปมชฺชสีติ อตฺโถ ฯ สุรมปฺปยนฺติ
สุราปาน เต อปฺปย ฯ สุรมปฺปยาติป ปาโ ฯ สุรา เต
อปฺปยาติ อตฺโถ ฯ ธมฺเมติ ทสวิเธ ราชธมฺเม ฯ โยคนฺติ
โยเคสุ ยฺุชติ พฺพ อสฺสโคณาทิก ฯ กจฺจิ วหตีติ กจฺจิ อโรค
หุตฺวา วหติ ฯ พาหนนฺติ หตฺถิอาทิก สพฺพ พาหน ฯ
# ๑. สี. ยุ. อารุยฺหนฺตุ ฯ ม. อาโรเปนฺตุ ฯ ๒. ม. อปฺปมตฺโตติป ฯ
ยุ. อมชฺชโปติป ฯ
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สรีรสฺสุปตาปยาติ สรีรสฺส อุปตาปยา (๑) ฯ อนฺตาติ ปจฺจนฺตชนปทา ฯ ผิตาติ อิทฺธา สุภิกฺขา คาฬฺหวาสา ฯ มชฺเฌ จาติ
รฏมชฺเฌ ฯ พหลาติ คามนิคมา ฆนวาสา ฯ ปฏิสณฺิตนฺติ
ปฏิจฺฉาทิต สุคุตฺต ปริปุณฺณ วา ฯ นิสกฺกตีติ ยสฺมึ ปลฺลงฺเก
ราชา นิสีทสิ ฺสติ ต ปฺาเปนฺตูติ วทติ ฯ ราชา มหาสตฺตสฺส
คารเวน ปลฺลงฺเก น นิสที ิ ฯ
อถ มหาสตฺโต สเจ ปลฺลงฺเก น นิสีทติ ปณฺณสนฺถร
ปฺาเปตฺวา เทถาติ วตฺวา ตสฺมึ ปฺตฺเต นิสีทนตฺถาย ราชาน
นิมนฺเตนฺโต คาถมาห
[๔๓๑] อิเธว เต นิสินฺนสฺสุ (๒) นิยเต ปณฺณสนฺถเร
เอตฺโต อุทกมาทาย
ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เตติ ฯ
ตตฺถ นิยเตติ สุสณฺิเต ฯ เอตฺโตติ ปริโภคอุทก ทสฺเสนฺโต
อาห ฯ
ราชา มหาสตฺตสฺส คารเวน ปณฺณสนฺถเรป อนิสีทิตฺวา
ภูมิย นิสีทิ ฯ มหาสตฺโต สาล ปวิสิตฺวา ต ปณฺณก นีหริตฺวา
ราชาน เตน นิมนฺเตนฺโต คาถมาห
[๔๓๒] อิทมฺป ปณฺณก มยฺห รนฺท (๓) ราช อโลณก
ปริภฺุช มหาราช ปาหุโน เมสิ อาคโตติ (๔) ฯ
# ๑. ม. อุปตาปกรา ฯ ยุ. อุปตาปนา ฯ ๒. ส. ยุ. นิสินฺนสฺส ฯ ม. นิสีทสสุ ฯ
# ๓. ส. ม. ยุ. รนฺธ ฯ ๔. ม. เมสิธาคโต ฯ
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อถ น ราชา อาห
[๔๓๓] น จาห ปณฺณก ภฺุเช
น เหต มยฺห โภชน
สาลีน โอทน ภฺุเช
สุจิมสุปเสจนนฺติ ฯ
ตตฺถ น จาหนฺติ วุตฺตปฏิกฺเขปวจน ฯ
ปฏิกฺขิปตฺวา จ ปน ราชา อตฺตโน โภชน วณฺเณตฺวา ตสฺมึ
คารเวน โถก ปณฺณก หตฺถตเล เปตฺวา ตาต ตว เอวรูป
โภชน ภฺุชสีติ อาห ฯ อาม มหาราชาติ ฯ ราชา ปุตฺเตน
สทฺธึ ปยกถ กเถนฺโต นิสที ิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ จนฺทเทวี โอโรธคณปริวุตา อาคนฺตฺวา
ปยปุตฺตสฺส ปาเทสุ คเหตฺวา วนฺทิตฺวา โรทิตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ
เนตฺเตหิ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถ น ราชา ภทฺเท ตว ปุตฺตสฺส
โภชน ปสฺสาหีติ วตฺวา โถก ปณฺณก ตสฺสา หตฺเถ เปตฺวา
เสสิตฺถีนมฺป โถก โถก อทาสิ ฯ ตา สพฺพาป อิตฺถิโย เอวรูป
นาม โภชน ภฺุชสิ สามีติ วตฺวา ต คเหตฺวา อตฺตโน อตฺตโน
สีเส กตฺวา อติทุกฺกร กโรสิ สามีติ วตฺวา นมสฺสมานา
นิสีทึสุ ฯ อถ น ราชา ตาต อิท มยฺห อจฺฉริย หุตฺวา
อุปฏาตีติ วตฺวา คาถมาห
[๔๓๔] อจฺเฉรก ม ปฏิภาติ เอกกมฺป รโหคต
อีทิส ภฺุชมานาน เกน วณฺโณ ปสีทตีติ ฯ
ตตฺถ เอกกนฺติ ตาต ต เอกกมฺป รโหคต อิมนิ า โภชเนน
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ยาเปนฺต ทสฺวา มม อจฺฉริย อุปฏาติ ฯ อีทิสนฺติ เอวรูป อโลณก
อตกฺก นิทฺธปู น อุทเกน เสทิต โภชน ภฺุชมานาน เกน การเณน
วณฺโณ ปสีทตีติ ต ปุจฺฉิ ฯ
อถสฺส โส อาจิกฺขนฺโต อาห
[๔๓๕] เอโก ราช นิปชฺชามิ
นิยเต ปณฺณสนฺถเร
ตาย เม เอกเสยฺยาย
ราช วณฺโณ ปสีทติ
น จ เนตฺตึ สพนฺธา เม
ราชรกฺขา อุปฏิตา
ตาย เม เอกเสยฺยาย
ราช วณฺโณ ปสีทติ
อตีต นานุโสจามิ
นปฺปชปฺปามนาคต
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปมิ
เตน วณฺโณ ปสีทติ
อนาคตปฺปชปฺปาย
อตีตสฺสานุโสจนา
เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ
นโฬ ว หริโต ลุโตติ ฯ
ตตฺถ เนตฺตึ สพนฺธาติ ขคฺคพนฺธา (๑) ฯ ราชรกฺขาติ ราชาน
รกฺขิตา (๒) ฯ นปฺปชปฺปามีติ น ปตฺเถมิ ฯ หริโตติ หริตวณฺโณ ฯ
ลุโตติ ลฺุจิตฺวา อาตเป ขิตฺตนโฬ วิย ฯ
อถ ราชา อิเธว น อภิสิฺจิตฺวา อาทาย นคร คมิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา รชฺเชน นิมนฺเตนฺโต อาห
[๔๓๖] ตฺถานีก รถานีก
อสฺเส ปตฺติฺจ จมฺมิโน (๓)
นิเวสนานิ รมฺมานิ
อห ปุตฺต ททามิ เต
อิฏาคารฺจ เต ทมฺมิ
สพฺพาลงฺการภูสิต
# ๑. สี. ยุ. ขคฺคพทฺธา ฯ ๒. สี. ยุ. ราชรกฺขิกา ฯ ๓. ม. ยุ. ปตฺตี จวมฺมิโน ฯ
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ตาสุ ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ ตว โน ราชา ภวิสฺสสิ
กุสลา นจฺจคีตสฺส
สุสกิ ฺขิตา จตุริตฺถิโย
กาเม ต รมยิสฺสนฺติ
กึ อรฺเ กริสฺสสิ
ปฏิราชูหิ เต กฺา
อานยิสฺส อลงฺกตา
ตาสุ ปุตฺเต ชเนตฺวาน
อถ ปจฺฉา ปพฺพชิสฺสสิ
ยุวา จ ทหโร จาป (๑)
ปมุปฺปตฺติโต สุสู (๒)
รชฺช กาเรหิ ภทฺทนฺเต
กึ อรฺเ กริสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ หตฺถานีกนฺติ ทสหตฺถิโต ปฏาย อธิปติกตา หตฺถานีก
นาม ตถา รถานีก นาม ฯ จมฺมิโนติ จมฺมพนฺเธ สุรโยเธ ฯ
กุสลาติ เฉกา ฯ สุสิกฺขิตาติ อฺเสุป อิตฺถิกิจฺเจสุ สุสิกฺขิตา ฯ
จตุริตฺถิโยติ จตุรา วิลาสา อิตฺถิโย อถวา จตุรา นาครา อิตฺถิโย
อถวา จตุรา นาม นาฏกิตฺถิโย ฯ ปฏิราชูหิ กฺาติ ปุตฺต อฺเหิ
ราชูหิ อฺาป ราชกฺาโย ตุยฺห อานยิสฺส ฯ ยุวาติ
โยพฺพนปฺปตฺโต ฯ ทหโรติ ตรุโณ ฯ ปมุปฺปตฺติโตติ ปมวเยน
อุปฺปตฺติโต สมุคฺคโต ฯ สุสูติ อติตรุโณ กาฬเกโสติ อตฺโถ ฯ
อิโต ปฏาย มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถา นาม โหติ ฯ
โส รฺโ ธมฺม กเถนฺโต อาห
[๔๓๗] ยุวา จเร พฺรหฺมจริย พฺรหฺมจารี ยุวา สิยา
ทหรสฺส หิ ปพฺพชฺชา เอต อิสีภิ วณฺณิต
ยุวา จเร พฺรหฺมจริย พฺรหฺมจารี ยุวา สิยา
# ๑. ม. ยุ. จาสิ ฯ ๒. ม. ปมุปฺปตฺติโก สุสุ ฯ
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พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ
นาห รชฺเชนมตฺถิโก
ปสฺสามิ โวห ทหร
อมฺมตาต วทนฺนร (๑)
กิจฺฉาลทฺธ ปย ปุตฺต
อปตฺวาว ชร มต
ปสฺสามิ โวห ทหรึ
กุมาริฺจารุทสฺสนึ
นววงฺสกลีร ว
ปลุตฺต (๒) ชีวติ กฺขย (๓)
ทหราป หิ มียนฺติ
นรา จ อถ นาริโย
ตตฺถ โก วิสฺสเส โปโส ทหโรมฺหีติ ชีวิเต
ยสฺส รตฺยาธิวาเสน (๔) อายุ อปฺปตร สิยา
อปฺโปทเกว มจฺฉาน
กินนฺ ุ โกมาริก ตหึ
นิจฺจมพฺภาหโต โลโก นิจฺจฺจ ปริวาริโต
อโมฆาสุ วชฺชนฺตีสุ
กึ ม รชฺเชภิสิฺจสีติ ฯ
ราชา อาห
[๔๓๘] เกนมพฺภาหโต โลโก
เกน จ ปริวาริโต
กาโย อโมฆา คจฺฉนฺติ ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๔๓๙] มจฺจุมพฺภาหโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
รตฺยา อโมฆา คจฺฉนฺติ เอว ชานาหิ ขตฺติย
ยถาป ตนฺเต วิตนฺเต (๖) ย ย เทโว ปวุยฺหติ (๗)
# ๑. ม. ยุ. วทนฺตร ฯ ๒. ม. ยุ. ปลุคิค ฯ ๓. สี. ยุ. ชีวิตกฺขเย ฯ
# ๔. ส. ม. ยุ. รตฺยา วิวสาเน ฯ ๕. ส. ม. รโตฺย ฯ ๖. ม. ยุ. วิตเต ฯ
# ๗. สี. ยุ. ย ย เทวูปวิยฺยติ ฯ ม. ย ยเทวูปวียติ ฯ
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อปฺปก โหติ เวตพฺพ เอว มจฺจาน ชีวิต
ยถา วาริวโห ปูโร คจฺฉ น ปริวตฺตติ (๑)
เอวมายุ มนุสฺสาน คจฺฉ น ปริวตฺตติ
ยถา วาริวโห ปูโร วเห รุกฺเข ปกุลเช
เอว ชราย มรเณน วุยฺหนฺเต สพฺพปาณิโนติ ฯ
ตตฺถ พฺรหฺมจารี ยุวา สิยาติ พฺรหฺมจริย จรนฺโต ยุวา
เอว สิยา ฯ อิสีภิ วณฺณิตนฺติ พุทฺธาทีหิ อิสีหิ ปสฏ
โถมิต ฯ รชฺเชนมตฺถิโกติ รชฺเชน อตฺถิโก น โหมิ ฯ อมฺมตาต
วทนฺนรนฺติ อมฺมตาตาติ วทนฺต นร ฯ ปลุตฺตนฺติ มจฺจุนา
ลฺุจิตฺวา คหิต ฯ ยสฺส รตฺยาธิวาเสนาติ มหาราช ยสฺส กุมารสฺส
มาตุ กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธิคหณกาลโต ปฏาย รตฺตนิ ฺทิวาติกฺกเมน
อปฺปตร อายุ โหติ ฯ โกมาริก ตหินตฺ ิ ตสฺมึ วเย ตรุณภาโว
กึ กริสฺสติ ฯ เกนมพฺภาหโตติ เกน อพฺภาหโต อย โลโก ฯ
อิม ราชา สขิตฺเตน ภาสิตสฺส อตฺถ อชานนฺโต ปุจฺฉิ ฯ
รตฺยาติ รตฺติโย ฯ ตาต (๒) อิเมส สตฺตาน อายฺุจ วณฺณฺจ
พลฺจ เขเปนฺติโย ว คจฺฉนฺตีติ อโมฆา คจฺฉนฺติ นามาติ
เวทิตพฺพ ฯ ย ย เทโว ปวุยฺหตีติ ตสฺมึ วิตนฺเต ย ย เสส เวตพฺพ
ต ต ปุรโต ยถา อปฺปก โหติ เอว สตฺตาน ชีวิต ฯ น
ปริวตฺตตีติ ตสฺมึ ขเณ คต คตเมว โหติ ต น อุปริ วตฺตติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. นุปนิวตฺตติ ฯ ๒. ม. ยุ. ตา หิ ฯ
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วเห รุกฺเข ปกุลเช ติ อุปกุลเช รุกฺเข วเหยฺย ฯ
ราชา มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ฆราวาเสน อนุกฺกณฺิโต
ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา อห ปุน นคร น คมิสฺสามิ อิเธว
ปพฺพชิสฺสามิ สเจ ปน เม ปุตฺโต นคร คจฺเฉยฺย เสตจฺฉตฺตมสฺส
ทเทยฺยนฺติ ต วีมสิตุ ปุน รชฺเชน นิมนฺเตนฺโต อาห
[๔๔๐] ตฺถานีก รถานีก
อสฺเส ปตฺติฺจ จมฺมิโน
นิเวสนานิ รมฺมานิ
อห ปุตฺต ททามิ เต
อิตฺถาคารฺจ เต ทมฺมิ
สพฺพาลงฺการภูสิต
ตาสุ ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ ตฺว โน ราชา ภวิสฺสสิ
กุสลา นจฺจคีตสฺส
สิกฺขิตา จตุริตฺถิโย
กาเม ต รมยิสฺสนฺติ
กึ อรฺเ กริสฺสสิ
ปฏิราชูหิ เต กฺา
อานยิสฺส อลงฺกตา
ตาสุ ปุตฺเต ชเนตฺวาน
อถ ปจฺฉา ปพฺพชิสฺสสิ
โกฏาคารฺจ โกสฺจ [๑] พาหนานิ พลานิ จ
นิเวสนานิ รมฺมานิ
อห ปุตฺต ททามิ เต
โคมณฺฑลปริพฺยุฬฺโห
ทาสีสงฺฆปุรกฺขิโต
รชฺช กาเรหิ ภทฺทนฺเต
กึ อรฺเ กริสฺสสีติ
ตตฺถ โคมณฺฑลปริพฺยุฬฺโหติ สุภคฺคีน ราชกฺาน (๒)
# ๑. ส. ม. โปตฺถเก ยุวา จ ทหโร จาป
ปมุปฺปตฺติโต สุสู
รชฺช กาเรหิ ภทฺทนฺเต กึ อรฺเ กริสฺสสีติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๒. สี. ยุ. สุภาสิตราชกฺาน ฯ ม. สุภงฺคีน ราชกฺาน ฯ
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มณฺฑเลน ปุรกฺขิโต ฯ
อถ มหาสตฺโต รชฺเชน อนตฺถิกภาว ปกาเสนฺโต อาห
[๔๔๑] กึ ม ธเนน ชิยฺเยถ (๑)
กึ ภริยาย มริสสฺ ติ
กึ โยพฺพเนน ชิณฺเณน (๒) ย ชรายาภิภุยฺยเต (๓)
ตตฺถ กา นนฺทิ กา ขิฑฑ
ฺ า กา รติ กา ธเนสินา (๔)
กึ เม ปุตฺเตหิ ทาเรหิ
ราช มุตฺโตสฺมิ พนฺธนา
โยห (๕) เอว ปชานามิ มจฺจุ เม นปฺปมชฺชติ
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
กา รติ กา ธเนสินา (๔)
ผลานมิว ปกฺกาน
นิจฺจ ปตฺตนโต (๖) ภย
เอว ชาตานมจฺจาน
นิจฺจ มรณโต ภย
สายเมเก น ทิสฺสนฺติ
ปาโต ทิฏา พหู ชนา
ปาโต เอเก น ทิสฺสนฺติ สาย ทิฏา พหู ชนา
น ตตฺถ หตฺถีน ภูมิ
น รถาน น ปตฺติยา
น จาป มนฺตยุทฺเธน
สกฺกา เชตุ ธเนน วา
ขตฺติเย พฺราหฺมเณ เวสฺเส สุทฺเท จณฺฑาลปุกฺกุเส
น กิฺจิ ปริวชฺเชติ
สพฺพเมวาภิมทฺทติ (๗)
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
โก ชฺา มรณ สุเว
# ๑. ส. ขิยฺเยถ ฯ สี. ยุ. กึ ธเนน ย ชิยฺเยถ ฯ ม. กึ ธเนน ย ขีเยถ ฯ
# ๒. สี. ยุ. จิณฺเณน ฯ ๓. ส. ม. ...ภุยฺยติ ฯ ยุ. ชรา อภิเหสฺสติ ฯ
# ๔. ส. ม. ยุ. ธเนสนา ฯ ๕. สี. ยุ. โสห ฯ ๖. ยุ ปปตนา ฯ
# ๗. - ๗. ส. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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น หิ โน สงฺครนฺเตน
มหาเสเนน มจฺจุนา
โจรา ธนสฺส ปตฺเถนฺติ ราช มุตฺโตสฺมิ พนฺธนา
เอหิ ราช นิวตฺตสฺสุ
นาห รชฺเชน มตฺถิโกติ ฯ
ตตฺถ ชิยฺเยถาติ มหาราช กึ ตฺว ม ธเนน นิมนฺเตสิย
ชิยฺเยถ ขย คจฺเฉยฺย ธน วา ปุริส จเชติ ปุริโส วา
ธน จชิตฺวา คจฺฉติ (๑) สพฺพป ขยคามิเมว (๒) โหติ กึ ม เตน
นิมนฺเตสิ ฯ กึ ภริยาย มริสฺสตีติ ยา ปน มยิ ิเตเยว มริสฺสติ
อหป ตาย ิตาย มริสฺสามิ ตาย กึ กริสฺสสิ ฯ ชิณฺเณนาติ
ชราย อนุปริเตน อนุภูเตน ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ เอว ชรามรณธมฺเม
โลกสนฺนิวาเส ฯ กา นนฺทีติ กา นาม ตุฏิ ฯ กา ขิฑฺฑาติ
กา นาม กีฬา ฯ กา รตีติ กา ปฺจกามคุณรติ ฯ พนฺธนาติ
กามพนฺธนา ตณฺหาพนฺธนา วา อห มุตฺโตสฺมิ มหาราชาติ
ฌาเนน วิกฺขมฺภิตตฺตา เอวมาห ฯ มจฺจุ เมติ มจฺจุ เม มยิ ฯ
นปฺปมชฺชตีติ นิจฺจ มม วธาย อปฺปมตฺโตเยวาติ อตฺโถ ฯ โยหนฺติ
โย อห เอว ชานามิ ฯ อนฺตเกนาธิปนฺนสฺสาติ ตสฺส มม อนฺตเกน
อธิปนฺนสฺส อวฏิตสฺส กา นาม รติ กา ธเนสินาติ ฯ นิจฺจนฺติ
กลลกาลโต ปฏาย สพฺพทา มรณโต ภยเมว อุปฺปชฺชติ ฯ
อาตปฺปนฺติ กุสลวิริย ฯ กิจฺจนฺติ กตฺตพฺพ ฯ โก ชฺา มรณ
สุเวติ สุเว วา ปรสุเว วา มรณ วา ชีวิต วาติ โก ชาเนยฺย ฯ
# ๑. ม. ยุ. คจฺฉตีติ ฯ ๒. ม. สพฺพถาป ขยคามีเยว ฯ ยุ. สพฺพถา ขยคามิเมว ฯ
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สงฺครนฺติ สเกต ฯ มหาเสเนนาติ ปฺจวีสติมหาภยทวตฺตึสกมฺมกรณฉนฺนวุตฺติโรคาทิวเสน ปุถุเสเนน ฯ โจรา ธนสฺส
ปตฺเถนฺตีติ ธนสฺส อตฺถาย ชีวิต จชนฺตา โจรา ธนสฺส
ปตฺเถนฺติ นาม ฯ ราช มุตฺโตสฺมีติ สมหาราช อห ธนปตฺถนสขาตา พนฺธนา มุตฺโตสฺมิ น เม ธเนนตฺโถติ ฯ นิวตฺตสฺสูติ
มม วจเนน สมฺมา นิวตฺตสฺสุ กึ รชฺช ปหาย เนกฺขมฺม ปฏิสรณ
กตฺวา ปพฺพชสฺสุ ย ปน จินฺเตสิ อิม รชฺเช ปติฏเปสฺสามีติ
ต มา จินฺตยิ นาห รชฺเชนมตฺถิโกติ ฯ
อิติ มหาสตฺตสฺส ธมฺมเทสนา ยถานุสนฺธิ นาม (๑) มตฺถก
ปตฺตา ฯ
ต สุตฺวา ราชานฺจ จนฺทเทวิฺจ อาทึ กตฺวา
โสฬสสหสฺสา โอโรธา จ อมจฺจาทโย จ ตสฺมึ สมเย ปพฺพชิตุกามา
อเหสุ ฯ อถ ราชา นคเร เภริฺจาราเปสิ เย เย มม ปุตฺตสฺส
สนฺติเก ปพฺพชิตุ อิจฺฉนฺติ เตเต ปพฺพชนฺตูติ ฯ สพฺเพสฺจ
สุวณฺณโกฏาคาราทีน ทฺวารานิ วิวราเปตฺวา อสุกฏาเน จ
อสุกฏาเน จ มหานิธิกุมฺภานิ อตฺถิ ตานิ อตฺถิกา คณฺหนฺตูติ
สุวณฺณปตฺเต ลิขาเปตฺวา มหาตลถมฺเภ พนฺธาเปสิ ฯ นคราป
ยถาปสาริตาเนว อาปณานิ วิวฏฏทวาราเนว เคหานิ ปหาย
รฺโ สนฺตกิ  อคมสุ ฯ ราชา มหาชเนน สทฺธึ มหาสตฺตสฺส
# ๑. ม. ยุ. สหานุสนฺธินา ฯ
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สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ สกฺกทตฺติย ติโยชนิก อสฺสมปท ปริปุณณ
ฺ 
อโหสิ ฯ มหาสตฺโต ปณฺณสาลาโย วิจาเรตฺวา มชฺฌฏาเน
ปณฺณสาลาโย อิตฺถีน ทาเปสิ ฯ กึ การณาติ ฯ ภีรกุ ชาติกา
เอตาติ ฯ อาวชฺเชตฺวา พหิ ปณฺณสาลาโย ปุริสาน ทาเปสิ ฯ
สพฺเพป วิสฺสุกมฺมุนา มาปเตสุ ผลธรรุกฺเขสุ อุโปสถิกกาเล ภูมิย
ปติตานิ ผลานิ คเหตฺวา ปริภฺุชิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺติ ฯ เตสุ
โย กามวิตกฺก วา พยาปาทวิตกฺกวา วิหึสาวิตกฺกวา วิตกฺเกติ
ตสฺส มน ตฺวา มหาสตฺโต อากาเส นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ
ต สุตฺวา สพฺเพป เต ขิปฺปเมว ปฺจาภิฺา จ สมาปตฺติโย จ
นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ
ตทา เอโก สามนฺตราชา กาสิกราชา กิร ปพฺพชิโตติ
สุตฺวา พาราณสิย รชฺช คณฺหิสฺสามีติ นครา นิกฺขมิตฺวา
พาราณสึ ปตฺวา นคร ปวิสิตฺวา อลงฺกตนคร ทิสวฺ า ราชนิเวสน
อารุยฺห สตฺตวิธ วรรตน โอโลเกตฺวา อิม ธน นิสสฺ าย เอเกน
ภเยน ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา สุราโสณฺเฑ ปกฺโกสาเปตฺวา อมฺโภ
สุราโสณฺฑา ตุมฺหาก สามิกสฺส รฺโ อิธ นคเร ภย อุปฺปนฺน
อตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ กึ การณาติ ปุจฺฉิ ฯ เทว
อมฺหาก ราชปุตฺโต เตมิยกุมาโร พาราณสิย รชฺช กึ กริสฺสามีติ
อมูโคป มูโค วิย หุตฺวา อิมมฺหา นครา นิกฺขมิตฺวา วน
ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิ เตน การเณน อมฺหาก ราชาป
มหาชเนหิ สทฺธึ อิมมฺหา นครา นิกขฺ มิตฺวา เตมิยกุมารสฺส สนฺติก
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คนฺตวา ปพฺพชิโตติ อาโรเจสุ ฯ ตาตา ตุมฺหาก ราชา กตเรน
ทวาเรน นิกขฺ นฺโตติ ปุจฺฉิตฺวา ปาจีนทฺวาเรน นิกขฺ นฺโตติ วุตฺเต
เตเนว ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา นทีตีเรน ปายาสิ ฯ ตสฺสาคมน
ตฺวา มหาสตฺโต ปจฺจุคฺคมน กตฺวา อากาเส นิสีทิตฺวา ตสฺส
ธมฺม เทเสสิ ฯ โส ราชา ปริสาย สทฺธึ ธมฺม สุตวฺ า ตสฺส
สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ เอว อปโรป อปโรปติ เอว อฺเป ราชาโน
ตีณิ รชฺชานิ ฉฑฺเฑตฺวา ตเถว ปพฺพชึสุ ฯ มหนฺโต สมาคโม
อโหสิ ฯ หตฺถีป อรฺหตฺถี ชาตา อสฺสาป อรฺอสฺสา ชาตา
อเหสุ ฯ รถาป อรฺเเยว นสฺสึสุ ฯ ภณฺฑกหาปเณ อสฺสมปเท
พาลุก กตฺวา วิกีรึสุ ฯ สพฺเพป ตตฺเถว เต อฏสมาปตฺติโย
นิพฺพตฺเตตฺวา ชีวิตปริโยสาเน พฺรหฺมโลกปรายนา อเหสุ ฯ
ติรจฺฉานคตา หตฺถิอสฺสาป อิสิคเณสุ จิตฺต ปสาเทตฺวา ฉสุ
กามา วจรเทวโลเกสุ นิพพฺ ตฺตึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป อห รชฺช ปหาย นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา ฉตฺเต อธิวตฺถา
เทวตา อุปฺปลวณฺณา อโหสิ ฯ สารถิ สาริปุตฺโต อโหสิ ฯ
สกฺโก อนุรทุ ฺโธ อโหสิ ฯ มาตาปตโร มหาราชกุลานิ
อเหสุ ฯ เสสปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ ฯ มูคปกฺขปณฺฑิโต ปน
อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
เตมิยชาตก นิฏิต ฯ
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มหาชนกชาตก
โก ย มชฺเฌ สมุททฺ สฺมินฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาภินิกฺขมนปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวสมฺหิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย ตถาคตสฺส มหาภินิกฺขมน
วณฺณยนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป โพธิสตฺตกาเล ตถาคโต
มหาภินิกฺขมน นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ
ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว วิเทหรฏเ มิถิลาย มหาชนโก นาม ราชา
รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส รฺโ เทฺว ปุตตฺ า อเหสุ อริฏชนโก
จ โปลชนโก จ ฯ เตส ราชา เชฏปุตฺตสฺส อุปรชฺช อทาสิ
กนิฏสฺส เสนาปติฏาน อทาสิ ฯ อปรภาเค มหาชนเก กาลกเต
อริฏชนโก ราชา หุตฺวา อิตรสฺส อุปรชฺช อทาสิ ฯ ตสฺเสโก
ปาทมูลโิ ก อมจฺโจ รฺโ สนฺติก คนฺตวา เทว อุปราชา
ตุมฺเห มาเรตุกาโมติ อาห ฯ ราชา ปุนปฺปุน กถ สุตฺวา กนิฏ สฺส
สิเนห ภินฺทิตฺวา โปลชนก สขลิกาหิ พนฺธาเปตฺวา ราชนิเวสนโต
อวิทูเร เอกสฺมึ เคเห เปตฺวา อารกฺข คณฺหาเปสิ ฯ กุมาโร
สจาห ภาตุ เวริมฺหิ สขลิกาป เม หตฺถปาทา มา มฺุจนฺตุ
ทวารป มา วิวริยตุ โน เจห ภาตุ เวริมฺหิ สขลิกาป เม
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หตฺถปาทา มฺุจนฺตุ ทฺวารป วิวริยตูติ สจฺจกิริย อกาสิ ฯ
ตาวเทว สขลิกาป ขณฺฑาขณฺฑ ภฺชึสุ (๑) ทวารป วิวริ ฯ
ตโต โส นิกฺขมิตฺวา เอก ปจฺจนฺตคาม คนฺตฺวา ตตฺถ วาส
กปฺเปสิ ฯ ปจฺจนฺตคามวาสิโน ต สฺชานิตฺวา อุปฏหึสุ ฯ อถ
น ราชา คาหาเปตุ นาสกฺขิ ฯ โส อนุปุพฺเพน ปจฺจนฺตชนปท
หตฺถคต กตฺวา มหาปริวาโร หุตฺวา จินฺเตสิ อห ปุพฺเพ มม
ภาตุโน น เวริมฺหิ อิทานิ ปน เวริมหฺ ีติ ฯ โส พลนิกาย
สนฺนิปาเตตฺวา มหาชนปริวุโต ปจฺจนฺตคามา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน มิถลิ  ปตฺวา พหินคเร ขนฺธาวาร กตฺวา เสน
นิวาสาเปสิ ฯ อถ นครวาสิโน โยธา กุมาโร กิร อาคโตติ
สุตฺวา เยภุยฺเยน หตฺถิวาหนาทีนิ คเหตฺวา ตสฺเสว สนฺติก
อาคมึสุ อฺเป นาครา อาคมึสุ ฯ โส ภาตุ สาสน เปเสสิ
นาห ปุพฺเพ ตุมฺหาก เวรี อิทานิ ปน เวริมฺหิ เสตจฺฉตฺต วา
เม เทถ ยุทฺธ วาติ ฯ ต สุตฺวา ราชา ยุทฺธ กาตุ อิจฉฺ นฺโต
อคฺคมเหสึ อามนฺเตตฺวา ภทฺเท ยุทฺเธ ชยปราชโย นาม น
สกฺกา ชานิตุ สเจ มม อนฺตราโย โหติ ตว คพฺภ รกฺเขยฺยาสีติ
วตฺวา มหติยา เสนาย ปริวุโต นครา นิกฺขมิ ฯ อถ น ยุทฺเธ
โปลชนกสฺส โยธา ชีวิตกฺขย ปาเปสุ ฯ ราชา มโตติ สุตฺวา
สกลนคร เอกโกลาหลชาต ฯ เทวีป ตสฺส มตภาว ตฺวา สีฆสีฆ
# ๑. ม. ฉิชชฺ สึ ุ ฯ ยุ. ฉินฺทึสุ ฯ
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สุวณฺณสาราทีนิ คเหตฺวา ปจฺฉิย ปกฺขิปตฺวา มตฺถเก ปโลติก
อตฺถริตฺวา อุปริ ตณฺฑุเล ปกฺขิปตฺวา กิลิฏปโลติก นิวาเสตฺวา
อตฺตโน สรีร วิรูป กตฺวา ปจฺฉึ สีเส เปตฺวา ทิวาทิวเสเยว (๑)
นครา นิกฺขมิ ฯ น โกจิ น ชานาติ ฯ สา อุตฺตรทฺวาเรน
นิกฺขมิตฺวา กตฺถจิ อคตปุพฺพตฺตา มคฺค อชานนฺตี ทิส ววฏเปตุ
อสกฺโกนฺตี เกวล กาลจมฺปากนคร นาม อตฺถีติ สุตตฺตา
กาลจมฺปากนคร คมิกา นาม อตฺถีติ ปุจฺฉิยมานา เอติสฺส (๒) สาลาย
นิสีทิ ฯ กุจฺฉิย ปนสฺสา น โย วา โส วา สตฺโต ปูริตปารมี
ปน มหาสตฺโต นิพฺพตฺติ ตสฺส เตเชน สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ
ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา เทวิยา
กุจฺฉิย นิพฺพตฺตสตฺโต มหาปฺุโ มยา ตตฺถ คนฺตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา ปฏิจฺฉนฺนโยคฺค มาเปตฺวา ตตฺถ มฺจ ปฺาเปตฺวา
มหลฺลกปุริส วิย อตฺตาน มาเปตฺวา โยคฺค ปาเชนฺโต ตาย
นิสินฺนสาลาย ทฺวาเร รถ เปตฺวา กาลจมฺปากนคร คมิกา
นาม อตฺถีติ ต ปุจฺฉิ ฯ ต สุตฺวา เทวี อหมฺป ตาต คมิสฺสามีติ
อาห ฯ เตนหิ โยคฺค อารุยฺห นิสีท อมฺมาติ ฯ สา นิกฺขมิตฺวา
ตาต อห ปริปุณฺณคพฺภา น สกฺกา มยา โยคฺค อภิรุหิตุ
ตว ปจฺฉโต ว คมิสฺสามิ อปจ อิมิสฺสา ปน เม ปจฺฉิยา โอกาส
เทหีติ อาห ฯ อมฺม กึ วเทสิ โยคฺค ปาเชตุ ชานนฺโต
# ๑. ม. ทิวา ทิวสฺเสว ฯ ยุ. ทิวาทิวสฺเสว ฯ ๒. ม. เอกิกา ฯ
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นาม มยา สทิโส นตฺถิ มา ภายิ โยคฺค อภิรุยฺห นิสีท
อมฺมาติ ฯ ตสฺสา อาโรหนกาเล อตฺตโน ปุตฺตสฺสานุภาเวน ปวี
วาตปุณฺณภสฺมจมฺม (๑) วิย อุนฺนมิตฺวา โยคฺคสฺส ปจฺฉิมนฺเต
อาหจฺจ อฏาสิ ฯ สา อภิรุยฺห สิริสยเน นิปชฺชติ ฺวา เทวตา
อย ภวิสฺสตีติ อฺาสิ ฯ สา ทิพฺพสยเน นิปนฺนมตฺตา ว
นิทฺท โอกฺกมิ ฯ อถ น สกฺโก ตึสโยชนมตฺถเก เอก นทึ ปตฺวา
เทวึ ปโพเธตฺวา อมฺม อิมมฺหา โอตริตฺวา นทิย นหายิตฺวา
อุสฺสีสเก สาฏกยุค อตฺถิ ต นิวาเสหิ อนฺโตโยคฺเค ปูวภตฺต (๒) อตฺถิ
ต คเหตฺวา ปริภฺุชาหีติ อาห ฯ สา ตถา กตฺวา ปุน นิปชฺชิตฺวา
สายณฺหสมเย กาลจมฺปากนคร ปตฺวา ทฺวารฏฏาลกปากาเร
ทิสฺวา ตาต กินฺนาเมต นครนฺติ สกฺก ปุจฺฉิ ฯ กาลจมฺปากนคร อมฺมาติ ฯ กึ วเทสิ ตาต นนุ อมฺหาก นครโต
กาลจมฺปากนคร สฏีโยชนมตฺถเก โหตีติ ฯ เอว อมฺม อห
ปน อุชุมคฺค ชานามีติ ฯ อถ น ทกฺขณ
ิ ทฺวารสมีเป โอตาเรตฺวา
อมฺม อมฺหาก คาโม ปุรโต โหติ ตว ปน อิม นคร ปวิสาหีติ
วตฺวา ปุรโต คจฺฉนฺโต วิย คนฺตฺวา สกฺโก อนฺตรธายิตฺวา
สกฏานเมว คโต ฯ เทวีป เอกิสฺส (๓) สาลาย นิสีทิ ฯ ตสฺมึ
ขเณ เอโก ทิสาปาโมกฺโข กาลจมฺปากนครวาสี มนฺตชฺฌายิกพฺราหฺมโณ ปฺจหิ มาณวกสเตหิ ปริวุโต นหานตฺถาย คจฺฉนฺโต
# ๑. ม. วาตปุณฺณภสฺตจมฺม ฯ ๒. ม. ปุฏภตฺต ฯ ๓. ม. เอกิกาว ฯ
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ทูรโต ว โอโลเกตฺวา ต อภิรูป โสภคฺคปฺปตฺต เทวึ ตตฺถ สาลาย
นิสินฺน ทิสฺวา เทวิยา กุจฺฉิย นิพฺพตฺตมหาสตฺตสฺสานุภาเวน
สห ทสฺสเนเนว สกกนิฏ ภคินี วิย สิเนห (๑) อุปฺปาเทตฺวา มาณเว
พหิ เปตฺวา เอกโกว สาลาย ปวิสิตฺวา ภคินิ กตรคามวาสีติ (๒)
ปุจฺฉิ ฯ ตาต อห มิถิลาย อริฏชนกรฺโ อคฺคมเหสิมฺหีติ ฯ
อมฺม อิธ กสฺมา อาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โปลชนเกน ราชา
มาริโต อถาห ภีตา คพฺภ อนุรกฺขิสสฺ ามีติ อาคตาติ ฯ อมฺม
อิมสฺมึ ปน นคเร ตว โกจิ าตโก อตฺถีติ ฯ นตฺถิ
ตาตาติ ฯ เตนหิ มา จินตฺ ยิ อห อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาโล
ทิสาปาโมกฺโข อาจริโย อห ต ภคินฏิ าเน เปตฺวา ปฏิชคฺคิสฺสามิ
ตว ภาติโกติ ม วตฺวา ปาเทสุ คเหตฺวา ปริเทวาหีติ ฯ สา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มหาสทฺท กตฺวา ตสฺส ปาเทสุ คเหตฺวา
ปติ ฯ อุโภป อฺมฺ ปริเทวึสุ ฯ อถ อนฺเตวาสิกา ตสฺส
สทฺท สุณนฺตา อุปธาวิตฺวา สาล ปวิสิตฺวา อาจริย กึ เต
โหตีติ ปุจฺฉึสุ ฯ กนิฏภคินี เม ตาตา อสุกกาเล นาม มยา
วินา ชาตาติ ฯ ทิฏกาลโต ปฏาย มา จินฺตยิตฺถ อาจริยาติ
อาหสุ ฯ โส ปฏิจฺฉนฺนโยคฺค อาหราเปตฺวา ต ตตฺถ นิสีทาเปตฺวา
พฺราหฺมณิยา มม กนิฏภคินีภาว กเถตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กาตุ
วเทถาติ วตฺวา เคห เปเสสิ ฯ อถ น พฺราหฺมณี อุณฺโหทเกน
# ๑. ม. ยุ. กนิฏภคินิสิเนห ฯ ๒. ม. กตรคามวาสิกา ตฺวนฺติ ฯ
ยุ. กตรคามวาสิกาติ ฯ
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นหาเปตฺวา สยน ปฺาเปตฺวา นิปชฺชาเปสิ ฯ พฺราหฺมโณป
นหายิตฺวา เคห อาคโต โภชนกาเล ภคึนึ เม ปกฺโกสถาติ
ต ปกฺโกสาเปตฺวา ตาย สทฺธึ เอกโต ภฺุชิตฺวา อตฺตโน นิเวสเนเยว
ต ปฏิชคฺคิ ฯ สา นจิรสฺเสว สุวณฺณวณฺณ ปุตฺต วิชายิ ฯ
เทวี มหาชนกกุมาโรติสฺส อยฺยกสฺส สนฺตก นาม อกาสิ ฯ
โส วฑฺฒมาโน ทารเกหิ สทฺธึ กีฬนฺโต เย น โรเสนฺติ
อสมฺภินฺนขตฺติยกุเล ชาตตฺตา มหาพลตาย เจว มานถทฺธตาย จ
เต ทฬฺห คเหตฺวา ปหริ ฯ เต มหาสทฺเทน โรทนฺตา เกน
ปหตาติ วุตฺเต วิธวาปุตฺเตนาติ วทนฺติ ฯ กุมาโร จินฺเตสิ อิเม
ม วิธวาปุตฺโตติ อภิณฺห วทนฺติ โหตุ มม มาตร ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ
โส เอกทิวส มาตร ปุจฺฉิ อมฺม โก มยฺห ปตาติ ฯ อถ
น ตาต พฺราหฺมโณ เต ปตาติ วฺเจสิ ฯ โส ปุนทิวเส
ทารเก ปหรนฺโต วิธวาปุตฺเตนาติ วุตฺเต นนุ พฺราหฺมโณ เม
ปตาติ วตฺวา พฺราหฺมโณ กึ เต โหตีติ วุตฺเต จินฺเตสิ อิเม
พฺราหฺมโณ กึ เต โหตีติ วทนฺติ มาตา เม อิท การณ ยถาภูต
น กเถสิ สา อตฺตโน มเนน เม น กเถสฺสติ โหตุ กถาเปสฺสามิ
นนฺติ โส ถฺ ปวนฺโต มาตุ ถน ฑสิตฺวา อมฺม ปตร
เม กเถหิ โน เจ กเถสฺสสิ ถนนฺเต ฉินฺทิสฺสามีติ อาห ฯ สา
ปุตฺต วฺเจตุ อสกฺโกนฺตี ตาต ตว มิถิลาย อริฏชนกสฺส
รฺโ ปุตฺโต ปตา เต โปลชนเกน มาริโต อหนฺต อนุรกฺขนฺตี
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อิม นคร อาคตมฺหิ อย พฺราหฺมโณ ภคินิฏาเน เปตฺวา ปฏิชคฺคีติ
กเถสิ ฯ โส ตโต ปฏาย วิธวาปุตฺโตติ วุตฺเตป น กุชฺฌติ ฯ
โส โสฬสวสฺสพฺภนฺตเรเยว ตโย เวเท สพฺพสิปปฺ านิ จ อุคฺคณฺหิ
โสฬสวสฺสิกกาเล ปน อุตฺตมรูปธโร อโหสิ ฯ โส ปตุ สนฺตก
รชฺช คณฺหิสสฺ ามีติ จินฺเตตฺวา มาตร ปุจฺฉิ อมฺม กิฺจิ เต
หตฺถคต ธน อตฺถิ อุทาหุ โน อห โวหาร กตฺวา ธน อุปฺปาเทตฺวา
ปตุ สนฺตก รชฺช คณฺหิสสฺ ามีติ ฯ ตาต นาห ตุจฺฉหตฺถา
อาคตา ตโย สารา มยฺห อตฺถิ มณิสาโร มุตฺตาสาโร วชิรสาโรติ
เตสุ เอเกโก สาโร รชฺชคฺคหณปฺปมาโณ อตฺถิ ต คเหตฺวา รชฺช
คณฺหาหิ มา โวหาร กริ ตาตาติ ฯ อมฺม เอต ธน มยฺหเมว
อุปฑฺฒ เทหิ ต คเหตฺวา สุวณฺณภูมึ คนฺตฺวา พหุธน อาหริตฺวา
ปตุ สนฺตก รชฺช คณฺหิสสฺ ามีติ วตฺวา โส อุปฑฺฒ อาหราเปตฺวา
ภณฺฑ คเหตฺวา สุวณฺณภูมิคมิเกหิ วาณิเชหิ สทฺธึ นาวาย ภณฺฑ
อาโรเปตฺวา ปุน นิวตฺติตฺวา มาตร วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา อมฺม
อห สุวณฺณภูมึ คมิสฺสามีติ อาห ฯ ตาต มหาสมุทฺโท นาม
อปฺปสิทฺธิโก พหุอนฺตราโย มา คจฺฉ รชฺช คหณตฺถาย เต ธน
พหุนฺติ ฯ โส คจฺฉิสฺสามิเยว อมฺมาติ มาตร อาปุจฺฉิตฺวา
วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา นิกฺขมิตฺวา นาว อภิรุหิ ฯ ต ทิวสเมว
โปลชนกสฺส สรีเร โรโค อุทปาทิ ฯ อนุฏานเสยฺย สยิ ฯ
สตฺต วาณิชสตานิ นาว อภิรุหึสุ ฯ นาวา สตฺตหิ ทิวเสหิ
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สตฺต โยชนสตานิ คตา ฯ สา อติจณฺฑอูมิเวเคน คนฺตฺวา
อตฺตาน สณฺาเรตุ (๑) นาสกฺขิ ฯ ตรงฺคเวเคน ผลกานิ ภินฺนานิ
โหนฺติ ฯ ตโต ตโต อุทก อุคฺคต ฯ นาวา สมุทฺทมชฺเฌ
นิมฺมุคฺคา ฯ มหาชนา มรณภยภีตา โรทนฺติ ปริเทวนฺติ นานา
เทวตาโย นมสฺสนฺติ ฯ มหาสตฺโต ปน เนว โรทติ น ปริเทวติ
น เทวตาโย นมสฺสติ ฯ โส นาวาย นิมฺมุชฺชนภาว ตฺวา
สปฺปนา สทฺธึ ขนฺธสกฺขร โอมทฺทิตฺวา กุจฺฉิปูร ขาทิตฺวา
เทฺว มฏสาฏเก เตเลน เตเมตฺวา ทฬฺห นิวาเสตฺวา กูปก นิสสฺ าย
ิโต นาวาย นิมฺมุชชฺ นสมเย กูปมตฺถก อภิรุหิ ฯ มหาชนา
มจฺฉกจฺฉปภกฺขา ชาตา ฯ สมนฺตา อุทก โลหิตวณฺณ
อโหสิ ฯ มหาสตฺโต กูปมตฺถเก ิโต ว อิมาย นาม ทิสาย
มิถิลาติ ต ทิส ววฏเปตฺวา กูปมตฺถกา อุปติตฺวา มจฺฉกจฺฉเป
อติกฺกมฺม มหาพลตาย เอกอุสภมตฺถเก ปติ ฯ ต ทิวสเมว
โปลชนโก กาลมกาสิ ฯ ตโต ปฏาย มหาสตฺโต มณิวณฺณาสุ
อูมีสุ ปวตฺเตนฺโต สุวณฺณกทฺทลิขนฺโท วิย พาหุพเลน มหาสมุทฺท
ตรติ ฯ โส ยถา เอกทิวส ตรติ เอว สตฺตาห ตรติ อิทานิ
ปุณฺณมีทิวโสติ ต ปน เวล โอโลเกตฺวา โลโณทเกน มุข
วิขาเลตฺวา อุโปสถิโก โหติ ฯ ตทา ปน เย มาตุอุปฏานาทิคุณยุตฺตา สมุทฺเท มริตุ อนนุจฺฉวิกา สตฺตา เต อุปธาเรหีติ
# ๑. ม. ยุ. วหิตุ ฯ
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จตูหิ โลกปาเลหิ มณิเมขลา นาม เทวธีตา สมุทฺทรกฺขิกา ปตา
โหติ ฯ สา สตฺต ทิวเส สมุทฺท น โอโลเกติ ฯ ทิพฺพสมฺปตฺตึ
อนุภวนฺติยา กิรสฺสา สติ ปมุฏา ฯ เทวธีตา เทวสมาคม
คตาติป เกจิ วทนฺติ ฯ อชฺช เม สตฺตโม ทิวโส สมุทฺท
อโนโลเกนฺตยิ า กา นุโข ปวุตฺตีติ จินฺเตตฺวา โอโลเกนฺตี
มหาสตฺต ทิสฺวา สเจ มหาชนกกุมาโร สมุทฺเทเยว มริสฺสติ
เทวสมาคม ปวิสิตุ น ลภิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มหาสตฺตสฺส อวิทูเร
อลงฺกตสรีรา อากาเส ตฺวา มหาสตฺต วีมสมานา ปม คาถมาห
[๔๔๒] โกย มชฺเฌ สมุทฺทสฺมึ
อปสฺสนฺตีรมายุเห
กึ ตว อตฺถวส ตฺวา
เอว วายามเส ภุสนฺติ ฯ
ตตฺถ อปสฺสนฺตีรนฺติ ตีร อปสฺสนฺโตว ฯ อายุเหติ วิริย
กโรติ ฯ
อถ มหาสตฺโต อชฺช เม สตฺตโม ทิวโส สมุทฺท ตรนฺตสฺส
น เม ทุติโย สตฺโต ทิฏปุพฺโพ โก นุโข เอส ม วทตีติ
อากาส โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา ทุติยคาถมาห
[๔๔๓] นิสมฺม วตฺต โลกสฺส
วายมสฺส จ เทวเต
ตสฺมา มชฺเฌ สมุทฺทสฺมึ อปสนฺตีรมายุเหติ ฯ
ตตฺถ นิสมฺม วตฺต โลกสฺสาติ โส อห โลกสฺส วตฺต
กิริย นิสมฺม อุปธาเรตฺวา วิหรามีติ อตฺโถ ฯ วายามสฺส จาติ
วายามสฺส จ อานิสส นิสมฺม ปสฺสิตวฺ า วิหรามีติ ทีเปติ ฯ
ตสฺมาติ ยสฺมา นิสมฺม วิหรามิ ปุรสิ กาโร นาม น นสฺสติ
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สุเข ปติฏาเปตีติ ชานามิ ตสฺมา ตีร อปสฺสนฺโตป อายุเห
วิริย กโรมิ ฯ กึ นาเมต น อุกฺกณฺามีติ ฯ
สา ตสฺส ธมฺมกถ โสตุกามา ปุน คาถมาห
[๔๔๔] คมฺภีเร อปฺปเมยฺยสฺมึ
ตีร ยสฺส น ทิสฺสติ
โมโฆ เต ปุริสวายาโม อปฺปตฺวา ว มริสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ อปฺปตฺวา วาติ ตีร อปฺปตฺวาเยว ตฺว มริสสฺ สิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต กินฺนาเมต กเถสิ อห วายาม กตฺวา
มรนฺโตป ครหโต มฺุจิสฺสามีติ วตฺวา คาถมาห
[๔๔๕] อณโน าตีน โหติ เทวาน ปตูนฺจ โส
กร ปุริสกิจฺจานิ
น จ ปจฺฉานุตปฺปตีติ ฯ
ตตฺถ อณโนติ เทวเต วายาม กโรนฺโต มรนฺโตป าตีนฺจ
เทวานฺจ พฺรหฺมานฺจ อนฺตเร อณโน โหติ อคารยฺโห โหตีติ
อตฺโถ ฯ
อถ น เทวตา คาถมาห
[๔๔๖] อปารเณยฺย ย กมฺม
อปฺผล กิลมถุทฺธย (๑)
ตตฺถ โก วายเมนตฺโถ (๒) มจฺจุ ยสฺสาภินิปฺผตนฺติ (๓) ฯ
ตตฺถ อปารเณยฺยนฺติ วายาเมน มตฺถก อปาเปตพฺพ ฯ
มจฺจุ ยสฺสาภินิปฺผตนฺติ ยสฺส อฏาเน วายามกรณกสฺส (๔) มจฺจุ
มรณเมว นิปฺผตฺติ ตตฺถ โก วายเมนตฺโถติ ฯ
# ๑. ส. ม. ยุ. กิลมถุทฺทย ฯ ๒. ม. ยุ. วายาเมนตฺโถ ฯ ๓. ม. ยุ. ยสฺสาภินิปฺปต ฯ
# ๔. ยุ. วายามกรณกสฺส ฯ
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เอว วุตเฺ ต ต อปฺปฏิภาณ กโรนฺโต มหาสตฺโต อุปริ คาถา
อภาสิ
[๔๔๗] อปารเณยฺย อจฺจนฺต
โย วิทิตฺวาน เทวเต
น รกฺเข อตฺตโน ปาณ
ชฺา โส ยทิ หาปเย
อธิปฺปายผล เอเก
อสฺมึ โลกสฺมิ เทวเต
ปโยชยนฺติ กมฺมานิ
ตานิ อิชฺฌนฺติ วา น วา
สนฺทฏิ ิก กมฺมผล
นนุ ปสฺสสิ เทวเต
สนฺนา อฺเ ตรามห
ตฺจ ปสฺสามิ สนฺติเก
โส อห วายมิสฺสามิ
ยถาสติ ยถาพล
คจฺฉ ปาร สมุทฺทสฺส
กาส (๑) ปุริสการิยนฺติ ฯ
ตตฺถ อจฺจนฺตนฺติ โย อิท กมฺม วิริย กตฺวาป นิปฺผาเทตุ
น สกฺกา อจฺจนฺตเมว อปารเณยฺยนฺติ วิทิตฺวา จณฺฑหตฺถิมตฺตหตฺถิอาทโย อปริหรนฺโต อตฺตโน ปาณ น รกฺเขยฺย (๒) ฯ ชฺา
โส ยทิ หาปเยติ โส ยทิ ตาทิเสสุ าเนสุ วิริย หาเปยฺย
ชาเนยฺย ตสฺส กุสิตภาวสฺส ผล ตว ย วา ต วา นิรตฺถก
วทสีติ ทีเปติ ฯ ปาลิย ปน ชฺา โส ยทิ หาปยนฺติ ลิขิต
ต อฏกถาสุ นตฺถิ ฯ อธิปฺปายผลนฺติ อตฺตโน อธิปฺปายสฺส
ผล สมฺปสฺสมานา เอกจฺเจ ปุริสา กสิวณิชฺชาทีนิ กมฺมานิ
ปโยเชนฺติ ฯ ตานิ อิชฺฌนฺติ วา น วาติ เอตฺถ คมิสฺสามิ อิท
# ๑. ส. ม. กสฺส ฯ ๒. ม. ยุ. น รกฺขติ ฯ
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อุคฺคเหสฺสามีติ กายิกเจตสิกวิริย กโรนฺตสฺส ตานิ อิชฺฌนฺเตว
ตสฺมา ต กาตุ วฏฏติเยวาติ ทสฺเสติ ฯ สนฺนา อฺเ
ตรามหนฺติ อฺเ ชนา มหาสมุทฺเท สนฺนา นิมมฺ ุคฺคา วิริย
อกโรนฺตา มจฺฉกจฺฉปภกฺขา ชาตา อห ปน เอกโก ว
ตรามิ ฯ ตฺจ ปสฺสามิ สนฺติเกติ อิทป เม วิริยผล ปสฺส
มยา อิมินา อตฺตภาเวน เทวตา นาม น ทิฏปุพฺพา โส
อห ตฺจ อิมินา ทิพฺพตฺตภาเวน มม สนฺติเก ิต ปสฺสามิ ฯ
ยถาสติ ยถาพลนฺติ อตฺตโน สติยา จ พลสฺส จ อนุรูป ฯ
กาสนฺติ กริสสฺ ามิ ฯ
เทวตา ตสฺส ต ทฬฺห วจน สุตฺวา ตสฺส ถูตึ กโรนฺตี
คาถมาห
[๔๔๘] โย ตว เอว คเต โอเฆ
อปฺปเมยฺเย มหณฺณเว
ธมฺมวายามสมฺปนฺโน
กมฺมุนา นาวสีทสิ
โส ตว ตตฺเถว คจฺฉาหิ ยตฺถ เต นิรโต มโนติ ฯ
ตตฺถ เอว คเตติ เอวรูเป อปฺปเมยฺเย โอเฆ คมฺภีเร
วิตฺถาเร มหาสมุทฺเท ฯ ธมฺมวายามสมฺปนฺโนติ ธมฺเมน วายาเมน
สมนฺนาคโต ฯ กมฺมุนา นาวสีทสีติ ตว อตฺตโน ปุริสการกมฺเมน
นาวสีทสิ ฯ ยตฺถ เตติ ยสฺมึ าเน ตว มโน นิรโต ตตฺเถว
คจฺฉาหีติ อตฺโถ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ปณฺฑิต มหาปรกฺกม กุหึ ต
เนสฺสามีติ ปุจฺฉิ ฯ มิถลิ นครนฺติ วุตฺเต สา มหาสตฺต
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มาลากลาป วิย อุกฺขิปตฺวา อุโภหิ พาหาหิ ปคฺคยฺห อุเร
นิปชฺชาเปตฺวา ปยปุตฺต วิย อาทาย คจฺฉนฺตี อากาเส
ปกฺขนฺทิ ฯ มหาสตฺโต สตฺตาห โลโณทเกน อุปกิลิฏสรีโร
ทิพฺพผสฺเสน ผุฏโ  นิททฺ  โอกฺกมิ ฯ อถ น สา มิถิล เนตฺวา
อมฺพวเน มงฺคลสิลาปตฺเต ทกฺขิณปสฺเสน นิปชฺชาเปตฺวา อุยฺยาเน
เทวตาหิ ตสฺส อารกฺข คาหาเปตฺวา สกฏานเมว คตา ฯ
ตทา โปลชนกสฺส ปุตฺโต นตฺถิ เอกา ปนสฺส ธีตา สีวลีเทวี
นาม อโหสิ ปณฺฑิตา พยตฺตา ฯ อถ อมจฺจา ตเมว ราชาน
มรณมฺเจ นิปนฺน ปุจฺฉึสุ มหาราช ตุมฺเหสุ ทิวงฺคเตสุ
กสฺส รชฺช ทสฺสามาติ ฯ อถ ราชา มม ธีตร สีวลีเทวึ
อาราเธตุ สมตฺถสฺส รชฺช เทถ โย วา ปน จตุรสฺส ปลฺลงฺกสฺส
อุสฺสีสก ชานาติ โย วา ปน สหสฺสถามธนุ อาโรเปตุ สกฺโกติ
โย วา ปน โสฬสมหานิธึ นีหริตุ สกฺโกติ ตสฺส รชฺช เทถาติ
อาห ฯ เทว เตส โน นิธีน อุทาน (๑) กเถถาติ อาหสุ ฯ
ราชา
[๔๔๙] สุริยุคฺคมเน นิธิ
อโถ โอคฺคมเน นิธิ
อนฺโต นิธิ พหิ นิธิ น อนฺโต น พหิ นิธิ
อาโรหเน มหานิธิ อโถ โอโรหเน นิธิ
จตูสุ มหาสาเลสุ
สมนฺตา โยชเน นิธิ
# ๑. ม. อุทฺทาน ฯ
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ทนฺตคฺเคสุ มหานิธิ
พาลคฺเคสุ จ เกปุเก (๑)
รุกฺขคฺเคสุ มหานิธิ
โสฬเสเต มหานิธี
สหสฺสถาโม ปลฺลงฺโก สีวลาราธเนน จาติ
นิธีหิ สทฺธึ อิตเรสมฺป อุทาน กเถสิ ฯ อมจฺจา รฺโ อจฺจเยน
ตสฺส มตสรีรกิจฺจ กตฺวา สตฺตเม ทิวเส สนฺนิปติตฺวา มนฺตยึสุ
รฺา อตฺตโน ธีตร อาราเธตุ สมตฺถสฺส รชฺช ทาตพฺพนฺติ วุตฺต
โก ต อาราเธตุ สกฺขิสฺสตีติ ฯ เต เสนาปติ รฺโ วลฺลโภติ
ตสฺส สาสน เปเสสุ ฯ โส สาสน สุตฺวา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
รชฺชสฺสตฺถาย ราชทฺวาร คนฺตฺวา อตฺตโน อาคตภาว ราชธีตาย
อาโรจาเปสิ ฯ สา ตสฺส อาคตภาว ตฺวา อตฺถิ นุ ขวสฺส
เสตจฺฉตฺตสิรึ ธาเรตุ ธิตตี ิ ตสฺส วีมสนตฺถาย ขิปฺป อาคจฺฉตูติ
อาห ฯ โส ต สาสน สุตฺวา ต อาราเธตุกาโม โสปาณปาทมูลโต
ปฏาย ชเวน คนฺตฺวา ตสฺสา สนฺติเก อฏาสิ ฯ อถ
น สา วีมสมานา มหาตเล ชเวน ธาวตูติ อาห ฯ โส
ราชธีตร โตเสสฺสามีติ เวเคน ธาวิ ฯ อถ น ปุน เอหีติ
อาห ฯ โส ปุน ชเวน อาคโต ฯ สา ตสฺส ธิติยา อภาว
ตฺวา เอหิ ปาเท เม สมฺพาหาติ ฯ โส ตสฺส อาราธนตฺถ
นิสีทิตฺวา ปาเทสมฺพาหิ ฯ อถ น อุเร ปาเทน ปหริตฺวา
อุตฺตานก ปาเตตฺวา อิม อนฺธพาล ปุริส ธิติวิรหิต โปเถตฺวา
# ๑. ยุ. เกพุเก ฯ
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คีวาย คเหตฺวา นีหรถาติ ทาสีน สฺ อทาสิ ฯ ตา
ตถา กรึสุ ฯ โส เตหิ กึ เสนาปตีติ ปุฏโ ตุมฺเห มา
ปุจฺฉถ นาย มานุสฺสิตฺถี ยกฺขินี ภวิสสฺ ตีติ อาห ฯ ตโต
ภณฺฑาคาริโก คโต ฯ ตมฺป ตเถว ลชฺชาเปสิเยว ฯ ตถา
เสฏึ ฉตฺตคฺคาหก อสิคฺคาหกนฺติ สพฺเพป ลชชาเปสิเยว ฯ
อถ มหาชโน มนฺเตตฺวา ราชธีตร ตาว อาราเธตุ สมตฺโถ
นาม นตฺถิ สหสฺสถามธนุ อาโรเปตุ สมตฺถสฺส รชฺช เทถาติ
อาห ฯ ตมฺป โกจิ อาโรเปตุ นาสกฺขิ ฯ ตโต จตุรสฺส
ปลฺลงฺกสฺส อุสฺสีสก ชานนฺตสฺส รชฺช เทถาติ อาห ฯ
ปลฺลงฺกสฺส อุสฺสีสกมฺป น โกจิ ชานาติ ฯ ตโต โสฬส
มหานิธี นีหริตุ สมตฺถสฺส รชฺช เทถาติ อาห ฯ เตป
โกจิ นีหริตุ นาสกฺขิ ฯ ตโต อราชิก นาม รฏ ปาเลตุ
น สกฺกา กินฺนุโข กาตพฺพนฺติ มนฺตยึสุ ฯ อถ เน ปุโรหิโต
อาห ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ ผุสฺสรถ วิสชฺเชตุ วฏฏติ
ผุสฺสรเถน หิ ลทฺธราชา สกลชมฺพูทเี ป รชฺช กาเรตุ สมตฺโถ
โหตีติ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา นคร อลงฺการาเปตฺวา
มงฺคลรเถ กุมุทวณฺเณ จตฺตาโร อสฺเส โยเชตฺวา อุปริจิตฺตตฺถรณ (๑)
อตฺถริตฺวา ปฺจราชกกุธภณฺฑานิ อาโรเปตฺวา จตุรงฺคินิยา
เสนาย ปริวาเรสุ ฯ สสฺสามิกสฺส รถสฺส ปุรโต ตุริยานิ
# ๑. ม. อุตฺตมปจฺจตฺถรณ ฯ ยุ. อุตฺตรตฺถรณ ฯ
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วชฺชนฺติ อสฺสามิกสฺส ปจฺฉโต ตสฺมา ปุโรหิโต สพฺพตุริยานิ
ปจฺฉโต วาเทถาติ วตฺวา สุวณฺณภิงฺคาเรน รถนนฺทิฺจ รสฺมิโย
จ รถธุรฺจ ปโตทฺจ อภิสิฺจิตฺวา ยสฺส รชฺช กาเรตุ ปฺุ
อตฺถิ ตสฺส สนฺติก คจฺฉาหีติ วตฺวา ต รถ วิสชฺเชสิ ฯ อถ
รโถ ราชเคห ปทกฺขิณ กตฺวา เวเคน มหาวิถึ อภิรุหิ ฯ
เสนาปติอาทโย ผุสฺสรโถ มม สนฺติก เอตูติ มนฺตยึสุ ฯ โส
สพฺเพส เคหานิ อติกฺกมิตฺวา นคร ปทกฺขิณ กตฺวา ปาจีนทฺวาเรน
นิกฺขมิตฺวา อุยฺยานาภิมุโข ปายาสิ ฯ อถ น เวเคน คจฺฉนฺต
ทิสฺวา รถ นิวตฺเตถาติ อาหสุ ฯ ปุโรหิโต มา นิวตฺตยิตฺถ
คจฺฉนฺโต โยชนสตมฺป คจฺฉตุ มา นิวาเรถาติ อาห ฯ รโถ
อุยฺยาน ปวิสิตฺวา มงฺคลสิลาปฏฏ ปทกฺขิณ กตฺวา อาโรหนสชฺโช
หุตฺวา อฏาสิ ฯ ปุโรหิโต มหาสตฺต นิปนฺน ทิสวฺ า อมจฺเจ
อามนฺเตตฺวา อมฺโภ เอโก มงฺคลสิลาปฏเฏ นิปนฺนโก ทิสฺสติ
เสตจฺฉตฺตานุจฺฉวิกา ปนสฺส ธิติ อตฺถิ วา นตฺถิ วาติ มย
น ชานาม สเจ ปฺุวา ภวิสฺสติ น อุฏหิสฺสติ น โอโลเกสฺสติ
สเจ กาฬกณฺณิ สตฺโต ภีตตสโต อุฏ าย กมฺปมาโน โอโลเกสฺสติ
ปลายิสฺสติ ขิปฺป สพฺพตุริยานิ ปคฺคณฺหถาติ อาห ฯ ตาวเทว
อเนกสตานิ ตุริยานิ ปคฺคณฺหึสุ ฯ เตส สทฺโท สาครกุจฺฉิย
นิคฺโฆโส วิย อโหสิ ฯ มหาสตฺโต เตน สทฺเทน ปพุชฺฌิตฺวา
สีส วิวริตฺวา โอโรเกนฺโต มหาชน ทิสฺวา เสตจฺฉตฺเตน เม
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อาคเตน ภวิตพฺพนฺติ ปุน สีส ปารุปตฺวา ปริวตฺติตฺวา
วามปสฺเสน นิปชฺชิ ฯ ปุโรหิโต ตสฺส ปาเท วิวริตฺวา ลกฺขณานิ
โอโลเกตฺวา ติฏตุ อย เอโก ทีโป จตุนฺนมฺป มหาทีปาน รชฺช
กาเรตุ สมตฺโถติ ปุน ตุริยานิ ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ อถ มหาสตฺโต
ปุน มุข วิวริตฺวา ปริวตฺติตฺวา ทกฺขิณปสฺเสน นิปชฺชิตฺวา มหาชน
โอโลเกสิ ฯ ปุโรหิโต ปริส โอสาเรตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห
อวกุชฺโช หุตฺวา อุฏเหิ เทว รชฺชนฺเต ปาปุณาตีติ อาห ฯ อถ
น มหาสตฺโต อาห ตุมหฺ าก ราชา กุหินฺติ ฯ กาลกโต
เทวาติ วุตฺเต กึ ปุตฺโต วาสฺส ภาตา วา นตฺถีติ ฯ นตฺถิ
เทว เอกา ปน ธีตา อตฺถตี ิ ฯ อถ มหาสตฺโต ตสฺส วจน
สุตฺวา ยเทว สาธุ รชฺช กาเรสฺสามีติ วตฺวา อุฏาย
มงฺคลสิลาปตฺเต ปลฺลงฺเกน นิสีทิ ฯ อถ น ตตฺเถว อมจฺจปุโรหิตาทโย อภิสิฺจึสุ ฯ มหาชนกราชา นาม อโหสิ ฯ โส
รถวร อภิรุยหฺ มหนฺเตน สิริโสภคฺเคน สิริวิภเวน นคร ปวิสติ ฺวา
ราชนิเวสน อภิรุหนฺโต เสนาปติอาทีน ตาเนว านานิ โหนฺตูติ
วิจาเรตฺวา มหาตล อภิรหุ ิ ฯ ราชธีตา ปน ปุริมสฺาย ตสฺส
วีมสนตฺถ เอก ปุริส อาณาเปสิ คจฺฉ ตว ราชาน
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทหิ เทว สีวลี เทวี ต ปกฺโกสาเปสิ
ขิปฺป กิราคจฺฉตูติ ฯ โส อมจฺโจ ตถา คนฺตฺวา ตสฺสา
สาสน สาเวสิ ฯ ราชา ปณฺฑิตตาย ตสฺส วจน สุตฺวาป อสุณนฺโต

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 75

*เลมที่ 36 มหาชนกชาตก หนา 75
วิย อโห โสภโน ปาสาโทติ ปาสาทสฺส วณฺณ กเถสิ ฯ
โส ต วจน สาเวตุ อสกฺโกนฺโต ปุนาคนฺตฺวา ราชธีตาย
อาโรเจสิ อยฺเย ราชา ตุมฺหาก วจน น สุณาติ ปาสาทเมว
วณฺเณติ ตุมฺหาก วจน ติณ วิย น คเณตีติ ฯ สา อย
มหนฺตชฺฌาสโย ปุริโส ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ทุติยมฺป ตติยมฺป
เปเสสิเยว ฯ ราชาป อตฺตโน รุจิยา ปกติคมเนน สีโห วิย
วิชิมฺหมาโน ปาสาท อภิรุหิ ฯ ตสฺมึ อุปสงฺกมนฺเต ราชธีตา ตสฺส
เตเชน สกภาเวน สณฺาเรตุ (๒) อสกฺโกนฺตี อาคนฺตฺวา หตฺโถลมฺพก (๓)
อทาสิ ฯ โส ตสฺสา หตฺโถลมฺพก คเหตฺวา (๔) มหาตล อภิรหุ ิตฺวา
สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต ราชปลฺลงฺเก นิสที ิตฺวา อมจฺเจ อามนฺเตตฺวา
อมฺโภ อมจฺจา อตฺถิ ปน โว รฺา กาล กโรนฺเตน
โกจิ โอวาโท ทินฺโนติ ปุจฺฉิ ฯ อตฺถิ เทวาติ วุตฺเต เตนหิ
วเทถาติ ฯ เทว สีวลีเทวึ อาราเธตุ สมตฺถสฺส รชฺช ทาตพฺพนฺติ
เตน วุตฺตนฺติ ฯ ราชา สีวลีเทวิยา อาคนฺตฺวา หตฺโถลมฺพโก (๕)
ทินฺโน อย ตาว อาราธิตา นาม อฺ วเทถาติ อาห ฯ เทว
จตุรสฺส ปลฺลงฺกสฺส อุสฺสสี ก ชานิตุ สมตฺถสฺส รชฺช เทถาติ เตน
วุตฺตนฺติ ฯ ราชา อิท ทุชชฺ าน อุปาเยน สกฺกา ชานิตุนฺติ
จินฺเตตฺวา สีสโต สุวณฺณสูจึ นีหริตฺวา สีวลีเทวิยา หตฺเถ
# ๑. ม. วิชมฺภมาโน ฯ ยุ. ชมฺภมาโน ฯ ๒. ม. ยุ. สณฺาตุ ฯ
# ๓. ม. หตฺถาลมฺพก ฯ ๔. ม. หตฺถ โอลมฺพิตฺวา ฯ ยุ. ต หตฺเถ โอลุพฺภ ฯ
# ๕. ม. หตฺถาลมฺพโก ฯ
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อทาสิ อิม เปหีติ ฯ สา ต คเหตฺวา ปลฺลงฺกสฺส อุสฺสีสเก
เปสิ ฯ ขคฺค อทาสีติป วทนฺติเยว ฯ ตมฺป ตถาป
เปสิเยว ฯ โส ตาย สฺาย อิท อุสฺสีสกนฺติ ตฺวา ต
กถ อสุณนฺโต วิย กึ กเถถาติ วตฺวา ปุน เตหิ ตถา
วุตฺเต นยิท ชานิตุ อจฺฉริย เอต อุสฺสสี กนฺติ วตฺวา อฺ
วเทถาติ อาห ฯ เทว สหสฺสถามธนุ อาโรเปตุ สมตฺถสฺส รชฺช
เทถาติ เตน วุตฺตนฺติ ฯ เตนหิ อาหรถ นนฺติ เต อาหราเปตฺวา
โส ปลฺลงฺเก นิสินฺนโก ว อิตฺถีน กปฺปาสโปถนธนุ (๑) วิย
สหสฺสถามธนุ อาโรเปตฺวา อฺ วเทถาติ อาห ฯ เทว
โสฬสมหานิธี นีหริตุ สมตฺถสฺส รชฺช เทถาติ เตน วุตฺตนฺติ ฯ
เตส กิฺจิ อุทาน อตฺถีติ ฯ อตฺถิ เทวาติ ฯ เตนหิ กเถถาติ ฯ
สุริยุคฺคมเน นิธีติ อาทึ อุทาน กถยึสุ ฯ ตสฺส ต สุณนฺตสฺเสว
คคณตเล ปุณฺณจนฺโท วิย โส อตฺโถ ปากโฏ อโหสิ ฯ อถ
เน ราชา อาห อชฺช ภเณ เวลา นตฺถิ เสฺว นิธโย
คณฺหิสฺสามาติ ฯ โส ปุนทิวเส อมจฺเจ สนฺนิปาเตตฺวา ปุจฺฉิ
กฺวจิ ตุมฺหาก ราชา ปจฺเจกพุทฺเธ โภเชสีติ ฯ อาม เทวาติ ฯ
โส จินฺเตสิ สุริโย นาม นาย สุริโย สุริยสทิสตฺตา ปจฺเจกพุทฺธา
สุริยา นาม เตส ปจฺโจคฺคมนฏาเน นิธินา ภวิตพฺพนฺติ ฯ
ตโต ราชา ตาตา ปจฺเจกพุทฺเธสุ อาคจฺฉนฺเตสุ ปจฺจุคฺคมน
# ๑. ม. กปฺปาสโผฏนธนุ ฯ
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กโรนฺโต กตรฏาน คจฺฉตีติ ปุจฺฉิตฺวา อสุกฏาน นามาติ วุตฺเต
ต าน ขนิตฺวา นิธึ นีหรถาติ นิธึ นีหราเปสิ เตส คมนกาเล
อนุคจฺฉนฺโต กตฺถ ตฺวา เต อุยฺโยเชสีติ ปุจฺฉิตฺวา อสุกฏาเน
นาม เทวาติ วุตฺเต ตโต นิธึ นีหรถาติ นิธึ นีหราเปสิ ฯ
มหาชนา อุกฺกุฏิสตสหสฺสานิ ปวตฺเตนฺตา สุริยุคฺคมเนติ วุตฺตตฺตา
สุริยุคฺคมนทิสาย ขนนฺตา วิจรึสุ ฯ อโถ โอคฺคมเนติ วุตฺตตฺตา
สุริยตฺถงฺคมนทิสาย ขนนฺตา วิจรึสุ ฯ อย ปน นิธิ อิเธว โหติ
อโห อจฺฉริย อโห อพฺภูตนฺติ ปติโสมนสฺส ปเวทยึสุ ฯ อนฺโต นิธีติ
ราชเคเห มหาทฺวารสฺส อนฺโต อุมฺมารา นิธึ นีหราเปสิ ฯ พหิ
นิธีติ มหาทฺวารสฺส พหิ อุมฺมารา นิธึ นีหราเปสิ ฯ น อนฺโต
น พหิ นิธีติ เหฏา อุมมฺ ารโต นิธึ นีหราเปสิ ฯ อาโรหเน
นิธีติ มงฺคลหตฺถึ อาโรหนกาเล สุวณฺณนิสฺเสนิยา อตฺถรณฏานโต นิธึ นีหราเปสิ ฯ อโถ โอโรหเน นิธีติ หตฺถิกฺขนฺธโต
โอโรหนฏานโต นิธึ นีหราเปสิ ฯ จตูสุ มหาสาเลสูติ ภูมิย
กตปติฏาเน สิริสยนสฺส จตฺตาโร ปาทา สาลมยา เตส เหฏา
จตสฺโส นิธกิ ุมฺภิโย นีหราเปสิ ฯ สมนฺตา โยชเน นิธีติ โยชน
นาม รถยุคปฺปมาณ สิรสิ ยนสฺส สมนฺตา ยุคปฺปมาณโต นิธิกุมฺภิโย
นีหราเปสิ ฯ ทนฺตกฺเคสุ มหานิธีติ มงฺคลหตฺถิฏาเน ตสฺส
ทฺวินฺน ทนฺตาน อภิมุขฏานโต เทฺว นิธิกุมฺภิโย นีหราเปสิ ฯ
พาลคฺเคสูติ มงฺคลหตฺถิฏาเน ตสฺส พาลธิสมฺ มุขฏานโต นิธึ
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นีหราเปสิ ฯ เกปุเกติ เกปุก วุจฺจติ อุทก มงฺคลโปกฺขรณิโต
อุทก นีหราเปตฺวา นิธึ ทสฺเสสิ ฯ รุกฺขคฺเคสุ มหานิธีติ อุยฺยาเน
มหาสาลรุกฺขมูเล ิตมชฺฌนฺติกสมเย ปริมณฺฑลาย รุกฺขจฺฉายาย
อนฺโต นิธิกมุ ฺภิโย นีหราเปสิ ฯ เอว ราชา โสฬสมหานิธิโย
นีหราเปตฺวา อตฺถิ อฺ กิฺจีติ ปุจฺฉิ ฯ นตฺถิ เทวาติ ฯ
มหาชโน หฏตุฏโ อโหสิ อโห อจฺฉริย อย ราชา อติวิย
ปณฺฑิโตติ ฯ อถ ราชา อิท ธน ทานมุเข วิกีริสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา นครมชฺเฌ เจว จตูสุ นครทฺวาเรสุ จ นิเวสนทฺวาเร
จาติ ฉ ทานสาลาโย การาเปตฺวา ทานวตฺต ปฏเปสิ ฯ ราชา
กาลจมฺปากนครโต มาตรฺจ พฺราหฺมณฺจ ปกฺโกสาเปตฺวา
มหนฺต สกฺการมกาสิ ฯ ตสฺส ตรุณกาเล รชฺเช ิตสฺเสว
สกลวิเทหรฏวาสิโน อริฏชนกรฺโ กิร ปุตฺโต มหาชนกราชา
นาม รชฺช กาเรสิ ราชา กิร ปณฺฑิโต อุปายกุสโล ปสฺสิสฺสาม
นนฺติ ตสฺส ทสฺสนตฺถาย สขุพฺภิตา อเหสุ ฯ ตโต ตโต
พหู ปณฺณาการานิ คเหตฺวา อาคมึสุ ฯ นคเรป มหาฉณ
สชฺชยึสุ ฯ ราชนิเวสเน หตฺถตฺถรณาทีนิ สนฺถริตฺวา คนฺธทามมาลาทามาทีนิ โอสาเรตฺวา วิปฺป กิณฺณลาชา กุสุมวาสธูปคนฺธุปกรณ กาเรตฺวา นานปฺปการ ปานโภชน อุปฏเปสุ ฯ
รฺโ ปณฺณาการตฺถาย รชตสุวณฺณภาชนาทีสุ นานปฺปการานิ
ขาทนียโภชนียมธุผาณิตผลาผลาทีนิ ปูเรตฺวา ตตฺถ ตตฺถ
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สมฺปริวาเรตฺวา อฏสุ ฯ เอกโต อมจฺจมณฺฑล นิสีทิ ฯ เอกโต
พฺราหฺมณคโณ นิสีทิ เอกโต เสฏิอาทโย เอกโต อุตฺตมรูปธรา
นาฏกิตฺถิโย ฯ พฺราหฺมณาป โสตฺถิกาเนว สชฺฌายึสุ ฯ
มุขมงฺคลิกาป มงฺคลานิ โฆสยึสุ ฯ คีตาทีสุ กุสลา คีตาทีนิ
ปวตฺตยึสุ ฯ อเนกสตานิ ตุริยานิ วชฺชยึสุ ฯ ราชนิเวสน
ยุคนฺธรวาตปหตสาครกุจฺฉิ วิย เอกนินฺนาท อโหสิ ฯ โอโลกิโตโลกิตฏาน กมฺป ฯ มหาสตฺโต เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา ราชาสเน
นิสินฺโน สกฺกสฺส สิริสทิส มหนฺต สิริวิลาส โอโลเกตฺวา อตฺตนา
มหาสมุทฺเท กตวายาม อนุสฺสริ ฯ อถสฺส วิริยนฺนาม
กตฺตพฺพยุตฺตก สจาห มหาสมุทฺเท วิริย น กริสสฺ  อิท สมฺปตฺตึ
น ลภิสฺสามีติ (๑) ต วายาม อนุสฺสรนฺตสฺส ปติ อุปฺปชฺชิ ฯ โส
ปติเวเคน อุทาน อุทาเนนฺโต อาห
[๔๕๐] อาสึเสเถว (๒) ปุรโิ ส
น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน
ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ (๓)
อาสึเสเถว ปุริโส
น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน
อุทกา ถลมุพฺภต
วายเมเถว ปุริโส
น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน
ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ
วายเมเถว ปุริโส
น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวห อตฺตาน
อุทกา ถลมุพฺภต
# ๑. ม. ยุ. อลภิสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. อาลีเสเถว ฯ ๓. ส. ม. ยุ. อหุ ฯ
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ทุกฺขปู นีโตป นโร สปฺโ
อาส น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย
พหู หิ ผสฺสา อหิตา หิตาจ
อวิตกฺกิตาโร มจฺจุมุปฺปชฺชนฺติ (๑)
อจินฺติตมฺป ภวติ
จินฺติตมฺป วินสฺสติ
น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺสวาติ ฯ
ตตฺถ อาสึเสเถวาติ อาสาเฉทกมฺม อกตฺวา อตฺตโน กมฺม
อาส กโรนฺโตว ฯ น นิพพฺ ินฺเทยฺยาติ วิริย กโรนฺโต น
นิพฺพินฺเทยฺย น อลเสยฺย ฯ ยถา อิจฺฉินฺติ ยถา ราชภาว อิจฺฉึ
ตเถว ราชา ชาโตมฺหิ ฯ อุพฺภตนฺติ อุปนีต นีหริต (๒) ฯ
ทุกฺขูปนีโตปติ กายิกเจตสิเกน ทุกฺเขน ผุฏโ ปติ อตฺโถ ฯ อหิตา
หิตา จาติ ทุกฺขสมฺผสฺสา อหิตา สุขสมฺผสฺสา หิตา ฯ
อวิตกฺกิตาโรติ อวิตกฺกิตาโร อจินฺติตาโร ฯ อิท วุตฺต โหติ
เตสุ ผสฺเสสุ อหิตผสฺเสน ผุฏา สตฺตา หิตผสฺสาป อตฺถิ วิริย
กโรนฺตา ตมฺป ปาปุณนฺตีติ อจินฺเตตฺวา วิริย น กโรนฺติ เต
อิมสฺส อตฺถสฺส อวิตกฺกติ าโร อจินฺติตาโร หิตสมฺผสฺส อลภิตฺวา
ว มจฺจุมุปฺปชฺชนฺตีติ มรณ ปาปุณนฺติ ตสฺมา วิรยิ นฺนาม
กตฺตพฺพเมวาติ ฯ อจินฺติตมฺปติ อิเมส สตฺตาน อจินฺติตมฺป
โหติ ฯ จินฺติตมฺป วินสฺสตีติ มยาป หิ อยุชฌ
ฺ ิตฺวาว รชฺช
# ๑. ม. ยุ. อวิตกฺกิตา มจฺจุมุปพฺพชนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. นีหฏ ฯ
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ลภิสฺสามีติ อิท อจินฺติต สุวณฺณภูมิโต ธน อาหริตฺวา ยุชฺฌิตฺวา
ว รชฺช คณฺหิสฺสามีติ อิท จินฺติต ต อิทานิ ปน เม จินฺติต
นฏ อจินฺติตมฺป ชาต ฯ น หิ จินฺตามยา โภคาติ สตฺตาน
หิ โภคา จินตฺ าย อนิปชฺชนโต น จินฺตามยา นาม โหนฺติ
ตสฺมา วิริยเมว กตฺตพฺพ วิริยวโต หิ อจินฺติต โหตีติ ฯ
โส ตโต ปฏาย ทสวิธราธมฺเม อโกเปตฺวา ธมฺเมน รชฺช
กาเรสิ ปจฺเจกพุทฺเธ อุปฏหิ ฯ อปรภาเค สีวลีเทวี ธฺปฺุลกฺขณสมฺปนฺน ปุตฺต วิชายิ ฯ ทีฆาวุกุมาโรติสฺส นาม
กรึสุ ฯ ตสฺส วยปฺปตฺตสฺส ราชา อุปรชฺช ทตฺวา สตฺตวสฺสสหสฺสานิ รชฺช กาเรสิ ฯ เอกทิวส อุยฺยานปาเลน นานาผลาผเลสุ
เจว นานาปุปฺเผสุ จ อาภเฏสุ โส ตานิ ทิสฺวา ตุฏโ ตสฺส
สมฺมาน กาเรตฺวา สมฺม อุยฺยานปาล อุยฺยาน ปสฺสิตุกาโมมฺหิ
อลงฺการาเปหิ นนฺติ อาห ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา ตถา
กตฺวา รฺโ นิเวเทสิ ฯ โส หตฺถกิ ฺขนฺธวรคโตว มหนฺเตน
ปริวาเรน นครา นิกฺขมิตฺวา อุยฺยานทฺวาร สมฺปาปุณิ ฯ ตตฺเถว
เทฺว อมฺพา นีโลภาสา เอโก อผโล เอโก ผลธโร ฯ โส ปน
อติวิย มธุโร ฯ รฺโ อคฺคผล อปริภุตฺตตฺตา (๑) ตโต โกจิ ผล
คเหตุ น อุสสฺ หติ ฯ ราชา หตฺถิกฺขนฺธวรคโตว ตโต เอก
ผล คเหตฺวา ปริภฺุชิ ฯ ตสฺส ต ชิวหฺ คฺเค ปตมตฺตเมว ทิพฺโพชา
# ๑. ม. รฺา อคฺคผลสฺส อปริภุตฺตตฺตา ฯ ยุ. รฺา อมฺพผลสิส
น ปริภุตฺตตฺตา ฯ
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วิย อุปฏาสิ ฯ โส นิวตฺตนกาเล พหุ ขาทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
อุยฺยาน ปาวิสิ ฯ รฺา อคฺคผล ปริภุตฺตนฺติ ตฺวา อฺเ
อุปราชาน อาทึ กตฺวา อนฺตมโส หตฺถิเมณฑอสฺสเมณฺฑาทโยป
ผล คเหตฺวา ปริภฺุชึสุ ฯ อฺเป ต ผล อลภนฺตา ทณฺเฑหิ
สาข ภินฺทิตฺวา นิปฺปตฺต อกสุ ฯ รุกฺโข โอภคฺควิภคฺโค
อฏาสิ ฯ อิตโร ปน มณิปพฺพโต วิย วิลาสมาโน ิโต ฯ
ราชา อุยฺยานา นิกฺขมนฺโต ต ทิสฺวา กึ อิทนฺติ อมจฺเจ
ปุจฺฉิ ฯ เทเวน อคฺคผล ปริภุตฺตนฺติ ตฺวา มหาชโน น
วิลุมฺปนฺโต ขาทีติ ฯ กึ นุโข ภเณ อิมสฺส ปน ปตฺต
วา วณฺโณวา ขีโณ อิตรสฺส จ โน ขีโณติ ฯ นิปฺผลตาย
น ขีโณ เทวาติ ฯ ต สุตวฺ า ราชา สเวค ปฏิลภิตวฺ า อย
รุกฺโข นิปฺผลตาย นีโลภาโส ิโต อย ปน รุกฺโข สผลตาย
โอภคฺควิภคฺโค ิโต อิทป รชฺช สผลรุกฺขสทิส ปพฺพชฺชา
นิปฺผลรุกฺขสทิสา สกิฺจนสฺเสว ภย โหติ นากิฺจนสฺส อห ปน
สผลรุกฺโข วิย อหุตฺวา นิปฺผลรุกฺขสทิโส ภวิสฺสามิ สมฺปตฺตึ
จชิตฺวา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ทฬฺห กตฺวา มน
อธิฏหิตฺวา นคร ปวิสิตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห ปาสาททฺวาเร ิโต
ว เสนาปตึ ปกฺโกสาเปตฺวา มหาเสนาปติ อชฺชโต ปฏาย
ภตฺตาหารกฺเจว มุโขทกทนฺตกฏทายกฺจ เอก อุปฏาก
เปตฺวา อฺเ ม ทฏุ มา ลภนฺตุ ตุมฺเห โปราณ-
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กวินิจฺฉยามจฺเจ คเหตฺวา รชฺช อนุสาสถ อห ปน อิโต ปฏาย
อุปริ มหาตเล สมณธมฺม กริสฺสามีติ วตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห
เอกโกว สมณธมฺม อกาสิ ฯ เอว คเต กาเล มหาชโน ราชงฺคเณ
สนฺนิปติตฺวา มหาสตฺต อทิสฺวา น โน ราชา โปราณโก วิยาติ
วตฺวา คาถาทฺวยมาห
[๔๕๑] อโปราโณ วต โภ ราชา สพฺพภุมฺโม ทิสปติ
นาชฺช นจฺเจ นิสาเมติ
น คีเต กุรุเต มโน
น มิเค นป อุยฺยาเน
นป หเส อุทิกฺขติ
มูโคว ตุณหฺ ีมาสีโน
น อตฺถมนุสาสตีติ ฯ
ตตฺถ มิเคติ สพฺพสงฺคาหิกวจน ฯ ปุพฺเพ หตฺถี ยุชฺฌาเปสิ
เมณฺเฑ ยุชฺฌาเปสิ มิเค ยุชฺฌาเปสิ อชฺช เตป น โอโลเกตีติ
อตฺโถ ฯ อุยยฺ าเนติ อุยฺยานกีฬมฺป นานุโภติ ฯ หเสติ ปฺจปทุมสฺฉนฺนาสุ อุยฺยานโปกฺขรณีสุ หสคเณ น โอโลเกติ ฯ
มูโควาติ เต กิร ภตฺตาหารกฺจ อุปฏากฺจ ปุจฺฉึสุ ราชา
ตุมฺเหหิ สทฺธึ กิฺจิ อตฺถ มนฺเตตีติ ฯ เต น มนฺเตตีติ
วทึสุ ฯ ตสฺมา เอวมาหสุ ฯ
ราชา กาเมสุ อนลฺลยิ นฺเตน วิเวกนินฺเนน จิตฺเตน
กุลุปกปจฺเจกพุทฺเธ อนุสฺสริตฺวา โก นุ โข เม เตส สีลาทิคุณสมฺปยุตฺตาน อกิฺจนาน วสนฏาน อาจิกฺขิสฺสตีติ ตีหิ คาถาหิ
อุทาน อุทาเนสิ
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[๔๕๒]

สุขกามา รโหสีลา
วคฺคพนฺธา อุปารุตา
กสฺส (๒) นุ ขวชฺช อาราเม ทหรา วุฑฺฒา จ อจฺฉเร
อติกฺกนฺตวถา ธีรา
นโม เตส มเหสิน
เย อุสฺสุกฺกมฺหิ โลกมฺหิ วิหรนฺติ อนุสฺสุกา
เต เฉตฺวา มจฺจุโน ชาล (๓) ตนฺต มายาวิโน ทฬฺห
สนฺธาลยนฺตา (๔) คจฺฉนฺติ โก เตส คติมานเยติ (๕) ฯ
ตตฺถ สุขกามาติ นิพฺพานสุขกามา ฯ รโหสีลาติ ปฏิจฺฉนฺนสีลา อนนฺตคุณปกาสนา (๖) ฯ วคฺคพนฺธาติ กิเลสพนฺธา ฯ
อุปารุตาติ อปคตา ฯ ทหรา วุฑฺฒา จาติ ทหราเจว มหลฺลกา
จ ฯ อจฺฉเรติ วสนฺติ ฯ ตสฺเสว เตส ปจฺเจกพุทฺธาน คุเณ
อนุสฺสรนฺตสฺส มหตี ปติ อุปฺปชฺชิ ฯ อถ ปลฺลงฺกโต อุฏาย
อุตฺตรสีหปฺชร วิวริตฺวา อุตฺตรทิสาภิมุโข สิรสิ อฺชลึ ปติฏ-
เปตฺวา เอวรูเป อุตฺตมคุณสมนฺนาคเต ปจฺเจกพุทฺเธ นมสฺสมาโน
อติกฺกนฺตวถาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อติกฺกนฺตวถาติ ปหีนตณฺหา ฯ มเหสินนฺติ มหนฺเต สีลกฺขนฺธาทโย คุเณ เอสิตฺวา
ิตาน ฯ อุสฺสุกฺกมฺหีติ ราคาทีหิ อุสฺสุกฺกอาปนฺเน ฯ มจฺจุโน
ชาลนฺติ กิเลสมาเรน ปสาริต ตณฺหาชาล ฯ ตนฺต มายาวิโนติ
อติมายาวิโน อตฺตโน าเณน สนฺธาลยนฺตา ปทาเลตฺวา
คจฺฉนฺติ ฯ โก เตส คติมานเยติ โก ม เตส ปจฺเจกพุทฺธาน
# ๑. ส. อปารุตา ฯ ม. ยุ. วธพนฺธา อุปารตา ฯ ๒. สี. ยุ. เกส ฯ
# ๓. ม. ตต ฯ ๔. ม. ยุ. ฉินฺนาสยตฺตา ฯ ๕. ส. ม. ยุ. คติมาปเย ฯ
# ๖. ม. ยุ. น อตฺตโน คุณปฺปกาสนา ฯ
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นิวาสนฏาน ปาเปยฺย ม คเหตฺวา คจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ ฯ
ตสฺส ปาสาเทเยว สมณธมฺม กโรนฺตสฺส จตฺตาโร มาสา
อติกฺกนฺตา ฯ อถสฺส อติวิย ปพฺพชฺชาย จิตฺต โอนมิ ฯ อคาร (๑)
โลกนฺตนิรโย วิย ขายติ ฯ ตสฺส ตโย ภวา อาทิตฺตา วิย
อุปฏหึสุ ฯ โส ปพฺพชฺชาภิมุเขน จิตฺเตน กทา นุโข อิม
สกฺกภวน วิย อลงฺกตปฏิยตฺต มิถิล ปหาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
ปพฺพชิตเวสคฺ คหณกาโลมยฺห ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา มิถิลวณฺณน
นาม อารภิ
[๔๕๓] กทาห มิถิล ผิต
วิภตฺต ภาคโส มิต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ ต กทา สุ (๒) ภวิสฺสติ
กทาห มิถลิ  ผิต
วิสาล สพฺพโต ปภ (๓)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห มิถลิ  ผีต
พหุปาการโตรณ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห มิถลิ  ผีต
ทฬฺหมฏฏาลโกฏก
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห มิถลิ  ผีต
สุวิภตฺต มหาปถ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห มิถลิ  ผีต
สุวิภตฺตนฺตราปณ
# ๑. อาคารนฺติป ปาโ ฯ ๒. ม. กุทาสฺสุ ฯ ยุ. กทาสฺสุ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ยุ. สพฺพโตปภ ฯ
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ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห มิถิล ผีต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห มิถิล ผิต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห มิถลิ  ผีต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห มิถิล ผีต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห มิถิล ผีต
มาปต โสมนสฺเสน
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห เวเทเห ผีเต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห เวเทเห ผิเต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห อนฺเตปุร รมฺม
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห อนฺเตปุร รมฺม
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ

ต กทา สุ ภวิสฺสติ
ควสฺสรถปฬิต
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
อารามวนมาลินึ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
อุยฺยานวนมาลินึ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
ปาสาทวรมาลินึ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
ติปุร ราชพนฺธนึ
เวเทเหน ยสสฺสินา
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
นิจิเต ธมฺมรกฺขิเต
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
อชฺเชยฺเย ธมฺมรกฺขิเต
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
วิภตฺต ภาคโส มิต
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สุธามตฺติกเลปน
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
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กทาห อนฺเตปุร รมฺม
สุจิคนฺธ มโนรม
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห กูฏาคาเร จ
วิภตฺเต ภาคโส มิเต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห กูฏาคาเร จ
สุธามตฺติกเลปเน
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห กูฏาคาเร จ
สุจิคนฺเธ มโนรเม
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห กูฏาคาเร จ
สุวิลิตฺเต (๑) จนฺทนโผสิเต
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห สุวณฺณปลฺลงฺเก โคณเก (๒) จิตฺตสนฺถเร (๓)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห มณิปลฺลงฺเก
โคณเก (๒) จิตฺตสนฺถเร (๓)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห กปฺปาสโกเสยฺย โขมโกทุมฺพรานิ (๔) จ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห โปกฺขรณี รมฺมา
จากวากูปกุชฺชิตา (๕)
มณฺฑาลเกหิ สฺฉนฺนา ปทุมุปฺปลเกหิ จ
# ๑. ส. ม. ยุ. ลิตฺเต ฯ ๒. ม. ยุ. โคนเก ฯ ๓. ส. ม. ยุ. จิตฺตสนฺถเต ฯ
# ๔. ส. จากวากปกูชิตา ฯ ม. จกฺกวากปกูชิตา ฯ ยุ. จกฺกวากูปกูชิตา ฯ
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ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห หตฺถิคุมฺเพ จ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
สุวณฺณกจฺเฉ มาตงฺเค
เหมกปฺปนิวาสเส (๑)
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
โตมรงฺกุสปาณิภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห อสฺสคุมฺเพ จ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
อาชานีเย จ ชาติเย (๒) สินฺธเว สีฆพาหเน
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
อินฺทิยา จาปธาริภิ (๓)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห รถเสนิโย
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ (๔)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห สุวณฺณรเถ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห สชฺฌุรเถ จ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
# ๑. ม. ยุ. เหมกปฺปนวาสเส ฯ ๒. ส. ม. ยุ. อาชานีเยว ชาติยา ฯ
# ๓. ม. ยุ อิลลฺ ิยาจาปธาริภิ ฯ ๔. ม. ยุ. วมฺมิภิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห อสฺสรเถ จ
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห โอฏรเถ จ
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห โคณรเถ จ
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห อชรเถ จ
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
กทาห เมณฺฑรเถ จ

สพฺพาลงฺการภูสิเต
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
สพฺพาลงฺการภูสิเต
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
สพฺพาลงฺการภูสิเต
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
สพฺพาลงฺการภูสิเต
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
สพฺพาลงฺการภูสิเต
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
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ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห มิครเถ จ
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ
สพฺพาลงฺการภูเสติ
อารุฬฺเห คามนีเยภิ
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห หตฺถาโรเห จ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
นีลจมฺมธเร (๑) สูเร
โตมรงฺกุสปาณิโน (๒)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห อสฺสาโรเห จ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
นีลจมฺมธเร สูเร
กาฺจนเวลฺลธาริโน (๓)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห รถาโรเห จ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
นีลจมฺมธเร สูเร
จาปหตฺเถ กลาปโน (๔)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห ธนิคฺคเห จ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
นีลจมฺมธเร สูเร
จาปหตฺเถ กลาปโน (๔)
# ๑. ม. ยุ. ...วมฺมธเร ฯ ๒. ม. ยุ. โตมรงฺกุสปาณิเน ฯ ๓. ส. อินฺทิยาจาปธาริโน ฯ
ม. ยุ. อิลลฺ ิยาจาปธาริเน ฯ ๔. ม. ยุ. กลาปเน ฯ
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ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห ราชปุตฺเต จ
สพฺพาลงฺการภภูสิเต
จิตฺรจมฺมธเร (๑) สูเร
กาฺจนเวลฺลธาริโน (๒)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห อริยคเณ [๓]
วตฺถวนฺเต (๔) อลงฺกเต
หริจนฺทนลิตฺตงฺเค
กาสิกุตฺตมธาริโน (๕)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห อมจฺจคเณ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
ปตจมฺมธเร (๖) สูเร
ปุรโต คจฺฉมาลิโน (๗)
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห (๘) สตฺตสตา ภริยา สพฺพาลงฺการภูสิตา
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห (๘) สตปลฺลกส สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา (๘) สตฺตสตา ภริยา อสฺสวา ปยภาณินี
ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห (๘) สตปลฺลกส (๙) โสวณฺณ สตราชิก
# ๑. ม. ยุ. ... วมฺมธเร ฯ ๒. ส. กฺจนาเวฬุธาริโน ฯ
ม. ยุ. กฺจนาเวฬธาริเน ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. วตวนฺเต ฯ ๕. ม. ยุ. ...ะาริเน ฯ ๖. ม. ปตวมฺมธเร ฯ
# ๗. ม. คจฺฉมาลิเน ฯ ๘. ยุ. กทา ฯ ๙. ม. สตปล กส ฯ ยุ. สตผลกส ฯ
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ปหาย ปพฺพชิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม หตฺถิคุมฺพา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา
เหมกปฺปนิวาสสา (๑)
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
โตมรงฺกุสปาณิภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม อสฺสคุมฺพา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
อาชานียา จ (๒)ชาติยา สินฺธวา สีฆพาหนา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
อินฺทิยา จาปธาริภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม รถเสนิโย
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุม สุวณฺณรถา
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม สชฺฌุรถา
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
# ๑. ม. ยุ. เหมกปฺปนวาสสา ฯ ๒. ส. ม. ยุ. อาชานียาว ฯ
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อารุฬฺหา คามนีเยภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม อสฺสรถา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม โอฏรถา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม อชรถา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม เมณฺฑรถา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม มิครถา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา

จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
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อารุฬฺหา คามนีเยภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม โคณรถา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา
อารุฬฺหา คามนีเยภิ
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม หตฺถาโรหา
นีลจมฺมธรา สูรา
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม อสฺสาโรหา
นีลจมฺมธรา สูรา
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม ธนุคฺคหา
นีลจมฺมธรา สูรา
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม ราชปุตฺตา
นีลจมฺมธรา สูรา
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
กทา สุ ม ราชปุตฺตา
จิตฺรจมฺมธรา สูรา

จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
โตมรงฺกุสปาณิโน
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
อินฺทิยา จาปธาริโน
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
จาปหตฺถา กลาปโน
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
จาปหตฺถา กลาปโน
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
กาฺจนเวลฺลธาริโน
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ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม อริยคณา
วตฺถวนฺตา อลงฺกตา
หริจนฺทนลิตฺตงฺคา
กาสิกุตฺตมธาริโน
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม สตฺตสตา ภริยา สพฺพาลงฺการภูสิตา
ปตจมฺมธรา สูรา
ปุรโต คจฺฉมาลินี (๑)
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม สตฺตสตา ภริยา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทา สุ ม สตฺตสตา ภริยา อสฺสวา ปยภาณินี
ยนฺต ม นานุยิสฺสนฺติ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห ปตฺต คเหตฺวาน มุณฺโฑ สงฺฆาฏิปารุโต
ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห ปสุกูลาน
อุชฺฌิตาน มหาปเถ
สงฺฆาฏึ ธารยิสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห สตฺตาห เมเฆ (๒) โอวุฏเ (๓) อลฺลจีวโร
ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
# ๑. ม. คจฺฉมาลิโน ฯ ๒. ม. ยุ. สตฺตาหสมฺเมเฆ ฯ
# ๓. ม. โอวฏโ ฯ ยุ. โอวฏเฏ ฯ
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กทาห สพฺพณฺห คนฺตฺวา (๑) รุกฺขา รุกฺข วนา วน
อนเปกฺโข จริสฺสามิ (๒)
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห คิริทุคฺเคสุ
ปหีนภยเภรโว
อทุติโย วิหริสสฺ ามิ (๓)
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห วีณรุชฺชโก ว(๔)
สตฺตตนฺตึ มโนรม
จิตฺต อุชุ กริสฺสามิ
ต กทา สุ ภวิสฺสติ
กทาห รถกาโร ว
ปริกนฺต อุปาหน
กามสโยชเน เฉจฺฉ
เย ทิพฺเพ เย จ มานุเสติ ฯ
ตตฺถ กทาติ กาลปริวิตกฺกน ฯ ผิตนฺติ วตฺถาลงฺการาทีหิ
ผุลฺลติ  ปุณณ
ฺ  ฯ วิภตฺต ภาคโส มิตนฺติ เฉเกหิ นครมาปเกหิ
ราชนิเวสนาทีน วเสน วิภตฺต ทฺวารวิถีน วเสน ภาคโส
โกฏาสโต มิต ฯ ต กทา สุ ภวิสฺสตีติ ต เอวรูป นคร
ปหาย ปพฺพชิตุ (๕) กทา นาม ภวิสฺสติ ฯ สพฺพโต ปภนฺติ
สมนฺตโต อลงฺกาโรภาสยุตฺต ฯ พหุปาการโตรณนฺติ พหเลน
ปุถุเลน ปากาเรน เจว ทฺวารโตรเณหิ จ สมนฺนาคต ฯ
ทฬฺหมฏฏาลโกฏกนฺติ ทฬฺเหหิ จ อฏฏาลเกหิ จ ทวารโกฏเกหิ
จ สมนฺนาคต ฯ ปฬิตนฺติ สมากิณฺณ ฯ ติปุรนฺติ ตีหิ ปุเรหิ
# ๑. สี. สพฺพห าน ฯ ม. สพฺพตฺถ คนฺตฺวา ฯ ยุ. สพฺพาห าน ฯ
# ๒. สี. ยุ. วิหริสฺสามิ ฯ ม. คมิสฺสามิ ฯ ๓. ส. ม. คมิสฺสามิ ฯ
# ๔. ม. วีณว รุชชฺ โก ฯ ยุ. กทา วีณ วิรชุ โก ฯ ๕. ม. ยุ. ปพฺพชน ฯ
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สมนฺนาคต ติปาการนฺติ อตฺโถ ฯ อถวา ฯ ติปุรนฺติ ติกฺขตฺตุ
ปริปุณฺณนฺติ อตฺโถ ฯ ราชพนฺธนินฺติ ราชาตเกเหว ปุร
ติกฺขตฺตุ ปุณฺณนฺติ อตฺโถ ฯ โสมนสฺเสนาติ เอว นามเกน
วิเทหราเชน ฯ นิจฺจิเตติ ธฺนิจฺจยาทิสมฺปนฺเน ฯ อชฺเชยฺเยติ
ปจฺจามิตฺเตหิ อเชตพฺเพ ฯ จนฺทนโผสิเตติ โลหิตจนฺทเนน
ปริปฺโปสิเต ฯ โขมโกทุมฺพรานีติ โขมรฏโต โกทุมฺพรรฏโต
อุปฺปนฺนานิ วตฺถานิ ฯ หตฺถิคุมฺเพติ หตฺถิฆฏาโย ฯ
เหมกปฺปนิวาสเสติ เหมมเยน สีสาลงฺการสขาเตน กปฺปเนน จ
เหมชาเลน จ สมนฺนาคเต ฯ คามนีเยภีติ หตฺถาจริเยหิ ฯ
อาชานีเย จ ชาติเยติ การณาการณชานนตาย อาชานีเย จ
ชาติสมฺปนฺนตาย ชาติเย ตาทิสาน อสฺสาน คุมฺเพ ฯ คามนีเยภีติ
อสฺสาจริเยหิ ฯ อินฺทิยา จาปธาริภีติ อินฺทิยฺจ จาปฺจ
ธาเรนฺเตหิ ฯ รถเสนิโยติ รถฆฏาโย ฯ สนฺนทฺเธติ สุฏุ
สนฺนทฺเธ ฯ ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆติ ทีปพยคฺฆจมฺมปริกฺขิเต ฯ
คามนีเยภีติ รถาจริเยหิ ฯ สชฺฌุรเถติ รชตรเถ ฯ อชรเถ
เมณฺฑรเถ มิครเถ โสภนตฺถาย โยชนฺติ ฯ อริยคเณติ
พฺราหฺมณคเณ ฯ เต กิร ตทา อริยาจารา อเหสุ ฯ เตน เต
เอวมาห ฯ หริจนฺทนลิตฺตงฺเคติ กาฺจนวณฺเณน จนฺทเนน
ลิตฺตสรีเร ฯ สตฺตสตาติ ปยภริยาเยว สนฺธายาห ฯ สุสฺาติ
สุฏุ สฺตา (๑) ฯ อสฺสวาติ วจนการิกา ฯ สตปลฺลนฺติ ปลฺลสเตน
# ๑. สี. ยุ. สุสฺาตา ฯ ม. สฺิตา ฯ
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สุวณฺเณน การิต ฯ กสนฺติ ปาตึ ฯ สตราชิกนฺติ ปฏิปสฺเส
ราชิสเตน สมนฺนาคต ฯ ยนฺต มนฺติ อนุคตา วนสณฺเฑ เอกเมว
คจฺฉนฺต ม กทา นานุคมิสฺสนฺติ ฯ สตฺตาห เมเฆติ สตฺตาห
สมุฏิเต เมเฆ สตฺตาห วุฏิกาเลติ (๑) อตฺโถ ฯ [๒] สพฺพณฺหนฺติ
สพฺพรตฺตึ สพฺพทิวส (๓) ฯ วีณรุชชฺ โกติ วีณาวาทโก ฯ กามสโยชเนติ
กามสโยชน ฯ ทิพฺเพติ ทิพฺพ ฯ มานุเสติ มานุส ฯ
โส กิร ทสวสฺสสหสฺสายุกกาเล นิพฺพตฺโต สตฺตวสฺสสหสฺสานิ รชฺช กาเรตฺวา ตีณิ วสฺสสหสฺสานิ อวสิฏเ อายุมฺหิ
ปพฺพชิ ฯ ปพฺพชนฺโต ปเนส อุยฺยานทฺวาเร อมฺพรุกฺขสฺส
ทิฏกาลโต ปฏาย จตฺตาโร มาเส อาคาเร วสิตฺวา อิมมฺหา
ราชเวสา ปพฺพชิตเวโส วรตโร ปพฺพชิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
อุปฏาก รหสฺเสน อาณาเปสิ ตาต กฺจิ อชานาเปตฺวา
อนฺตราปณโต กาสาววตฺถานิ เจว มตฺติกาปตฺตฺจ อาหราหีติ ฯ
โส ตถา อกาสิ ฯ ราชา กปฺปก ปกฺโกสาเปตฺวา เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา กปฺปก อุยฺโยเชตฺวา เอก
กาสาว นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา เอก องฺเส กตฺวา มตฺติกาปตฺต
ถวิกาย โอสาเมตฺวา องฺเส ลคฺเคตฺวา ตโต กตฺตรทณฺฑ คเหตฺวา
มหาตเล กติปเย วาเร ปจฺเจกพุทฺธลีลาย อปราปร จงฺกมิตฺวา
อโห สุข ปรมสุข ปพฺพชฺชา นรสุขนฺติ อุทาน อุทาเนสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. สตฺตาหวทฺทลิเกติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โอวฏโติ
โอนตสิโสติ ทิสฺสติ ฯ ๓. สี. ยุ. สพฺพหนฺติ สพฺพ ทิวส ฯ
ม. สพฺพตฺถาติ สพฺพทิส ฯ
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โส ต ทิวส ตตฺเถว วสิตฺวา ปุนทิวเส สุริยุคฺคมนเวลาย ปาสาทา
โอตริตุ อารภิ ฯ ตทา สีวลีเทวี ตา สตฺตสตา วลฺลภิตฺถิโย
ปกฺโกสาเปตฺวา จิร น ทิฏโ โน ราชา จตฺตาโร มาสา
อติกฺกนฺตา อชฺช น ปสฺสิสฺสาม สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา
ตุมฺเห ยถาพล อิตฺถีกุตฺตากปฺปภาวหสิตกถิตคีตาทิเก วิลาเส
ทสฺเสตฺวา ต กิเลสพนฺธเนน พนฺธิตุ วายเมยฺยาถาติ อาห ฯ สาป
อลงฺกตปฏิยตฺตา ตาหิ สทฺธึ ราชาน ปสฺสิสฺสามีติ ปาสาท
อภิรุหนฺตี ต โอตรนฺต ทิสฺวาป น สฺชานนฺตี รฺโ โอวาท
ทาตุ อาคโต ปจฺเจกพุทโธ ภวิสฺสตีติ สฺาย ต วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ มหาสตฺโตป ปาสาทา โอตริ ฯ อิตราป
ปาสาท อภิรุหนฺตี สิริสยนปฏเ รฺโ ภมรปตฺตวณฺเณ เกเส
จ ปสาธนภณฺฑฺจ ทิสฺวา เนโส ปจฺเจกพุทฺโธ อมฺหาก
ปยสามิโก ภวิสฺสติ เอถ น ยาจิตฺวา นิวตฺเตสฺสามาติ วตฺวา
มหาตลโต โอตริตฺวา ราชงฺคเณ ราชาน สมฺปาปุณิ ปตฺวา จ
ปน สพฺพาหิ ตาหิ สทฺธึ เกเส โมเจตฺวา ปฏิย วิกีริตฺวา หตฺเถหิ
หทย ปหริตวฺ า กสฺมา เอวรูป กโรถ มหาราชาติ อติกรุณ
ปริเทวมานา ราชาน อนุพนฺธิ ฯ อถ สกลนคร สขุพฺภิต
อโหสิ ฯ เตป ราชา โน กิร ปพฺพชิโต กุโต ปุน เอวรูป
ธมฺมิก ราชาน ลภิสฺสามาติ วตฺวา โรทมานา ราชาน
อนุพนฺธึสุ ฯ ตตฺถ ตาส อิตฺถีน ปริเทวนสทฺทฺเจว ปริเทวนฺติโยป
ตาโย ปหาย รฺโ คมนฺจ อาวีกโรนฺโต สตฺถา อาห
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[๔๕๔]

ตา จ สตฺตสตา ภริยา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกณฺฑฑ
กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ
ตา จ สตฺตสตา ภริยา
สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกณฺฑฑ
กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ
ตา จ สตฺตสตา ภริยา
อสฺสวา ปยภาณินี
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกณฺฑฑ
กสฺมา โน วิชหิสฺสสิ
ตา จ สตฺตสตา ภริยา
สพฺพาลงฺการภูสิตา
ตฺวา สมฺปทวี (๑) ราชา
ปพฺพชฺชาย ปุรกฺขิโต
ตา จ สตฺตสตา ภริยา
สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ตฺวา สมฺปทวี ราชา
ปพฺพชฺชาย ปุรกฺขิโต
ตา จ สตฺตสตา ภริยา
อสฺสวา ปยภาณินี
ตฺวา สมฺปทวี ราชา
ปพฺพชฺชาย ปุรกฺขิโต
ตฺวา สตปลฺลกงฺส
โสวณฺณ สตราชิก
อคฺคหิ มตฺติกาปตฺต
ต ทุติยาภิเสจนนฺติ ฯ
ตตฺถ ปคฺคยฺหาติ อุกฺขิปตฺวา ฯ สมฺปทวีติ ภิกฺขเว โส
มหาชนโก ราชา ตา จ สตฺตสฺตา ภริยาโย กึ โน เทว
ปหาย เอกโกว คจฺฉสิ โก อมฺหาก โทโสติ วิลปนฺติโย ว
ฉฑฺเฑตฺวา สมฺปทวิคโต (๒) ปพฺพชฺชาย ยาหีติ โจทิยมาโน วิย
ปุรกฺขิโต หุตฺวา คโตติ อตฺโถ ฯ ตนฺติ ภิกฺขเว ต มตฺติกา# ๑. สี. สมฺปทฺทยี ฯ ม. ยุ. สมฺปทฺทวี ฯ ๒. สี. ยุ. สมฺปทฺทุโต ฯ
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ปตฺตคฺคหณ ทุติย อภิเสจน กตฺวา โส ราชา นิกฺขมนฺโตติ ฯ
สีวลีเทวี ปริเทวมานาป ราชาน นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺตี
อตฺเถโก อุปาโยติ จินฺเตตฺวา มหาเสนาคุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา
ตาต รฺโ ปุรโต คมนทิสาภาเค ชิณฺณฆเรสุ จ ชิณฺณสาลาสุ
จ อคฺคึ เทหิ ติณปณฺณานิ สหริตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ าเน
มหาธูม กาเรหีติ อาณาเปสิ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ สา รฺโ
สนฺติก คนฺตฺวา ปาเทสุ นิปติตฺวา มิถิลาย อาทิตฺตภาว
อาโรเจนฺตี คาถาทฺวยมาห
[๔๕๕] เภสฺมา (๑) อคฺคิสมาชาลา โกสา ทยฺหนฺติ (๒) ภาคโส
รชตชาตรูปฺจ
มุตฺตา เวฬุริยา พหู
มณโย สขมุตฺตา จ
วตฺถก (๓) หริจนฺทน
อชิน ทนฺตภณฺฑฺจ
โลห กาลายส พหุ
เอหิ ราช นิวตฺตสฺสุ
มา เต ต วินสฺสา (๔) ธนนฺติ ฯ
ตตฺถ เภสฺมาติ ภยานกา ฯ อคฺคิสมาชาลาติ เตส เตส
มนุสฺสาน เคหานิ อคฺคินา ทยฺหนฺติ (๕) โส เอกสมาย ชาลาย ชลิโตติ
อตฺโถ (๖) ฯ โกสาติ รชตโกฏาคาราทีนิ ฯ ภาคโสติ โกฏาสโต
สุวิภตฺตาป โน เอเต อคฺคินา ทยฺหนฺติ เทวาติ วทติ ฯ โลหนฺติ
ตามฺพโลหาทิก ฯ มา เต ต วินสฺสา ธนนฺติ มา เต เอต
# ๑. ยุ. ภึสา ฯ ๒. ส. ม. ยุ. ฑยฺหนฺติ ฯ ๓. ม. ยุ. วตฺถิก ๔. ม. ยุ. วินสา ฯ
# ๕. ม. ยุ. อคฺคิ คณฺหิ ฯ ๖. สี. โส เอส เวสฺมา ชาลา ชลิโตติ อตฺโถ ฯ
ม. ยุ. โส เอส มหาชาโลตจิ อตฺโถ ฯ
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ธน วินสฺสตุ ฯ เอหิ ต นิพฺพาเปหิ ปจฺฉา คมิสฺสสิ นคร
ทยฺหมาน อโสโลเกตฺวา ว นิกฺขมนฺโตติ ตุมฺหาก ครหา ภวิสสฺ ติ
ตาย โว ลชฺชาย วิปฏิสาโร ภวิสฺสติ เอหิ อมจฺเจ อาณาเปตฺวา
อคฺคึ นิพฺพาเปหิ เทวาติ ฯ
อถ น มหาสตฺโต เทวิ กึ เอว วเทสิ เยส กิฺจน อตฺถิ
เตส ต ทยฺหติ มย ปน อกิฺจนาติ ทีเปนฺโต คาถมาห
[๔๕๖] สุสุข วต ชีวาม
เยสนฺโน นตฺถิ กิฺจน
มิถิลาย ทยฺหมานาย น เม กิฺจิ อทยฺหถาติ ฯ
ตตฺถ นตฺถิ กิฺจนนฺติ เยส อมฺหาก ปลิโพธกิเลสสงฺขาต
กิฺจน นตฺถิ เต มย เตน อกิฺจนภาเวน สุสุข วต ชีวาม
เตน การเณน มิถิลาย ทยฺหมานาย น เม กิฺจิ อทยฺหถาติ
มยฺห อปฺปมตฺตกมฺป อตฺตโน ภณฺฑก ทยฺหมาน น ปสฺสามีติ
วทติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาสตฺโต อุตฺตรทฺวาเรน นิกฺขมิ ฯ
ตาป สตฺตสตา ภริยาโย นิกฺขมึสุ ฯ ปุน สีวลีเทวี เอก อุปาย
จินฺเตตฺวา ตุมฺเห คามฆาฏกรฏวิลุมปฺ นกรณ วิย ทสฺเสถาติ
อมจฺเจ อาณาเปสิ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ ต ขณฺเว อาวุธหตฺเถ
ปุริเส ตโต ตโต อาธาวนฺเต อาธาวนฺเต วิลุมฺปนฺเต วิย สรีเร
ลาขารส สิฺจิตฺวา ลทฺธปฺปหาเร วิย ผลเก นิปชฺชาเปตฺวา นทิยา
วุยฺหนฺเต มเต วิย จ รฺโ ทสฺเสสุ ฯ มหาชโน ต อุปกฺโกสิ
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มหาราช ตุมเฺ หสุ ธรนฺเตสุเยว ตว รฏ โจรา วิลมุ ฺปนฺติ มหาชน
ฆาเตนฺตีติ ฯ เทวีป ราชาน วนฺทิตฺวา นิวตฺตนตฺถาย คาถมาห
[๔๕๗] อฏวิโย สมุปฺปนฺนา รฏ วิทฺธสยนฺติเต
เอหิ ราช นิวตฺตสฺสุ มา รฏ วินสฺสา อิทนฺติ ฯ
ตตฺถ อฏวิโยติ มหาราช ตุมฺเหสุ ธรนฺเตสุเยว อฏวิโย
โจรา (๑) สมุปฺปนฺนา ฯ รฏนฺติ ตถารูป ธมฺมรกฺขิต (๒) ตว รฏ
วิทฺธเสนฺติ ฯ เอหิ ราช นิวตฺตสฺสุ อิท ตว รฏ มา
วินสฺสตุ ฯ
ต สุตฺวา ราชา มยิ ธรนฺเตเยว โจรา อุฏาย รฏ
วิทฺธเสนฺตา นาม นตฺถิ สีวลีเทวิยา กิริยา เอสา ภวิสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา ต อปฺปฏิภาณ กโรนฺโต อาห
[๔๕๘] สุสุข วต ชีวาม
เยสนฺโน นตฺถิ กิฺจน
รฏเ วิลุมปฺ มานมฺหิ น เม กิฺจิ อหารถ (๓)
สุสุข วต ชีวาม
เยสนฺโน นตฺถิ กิฺจน
ปติภกฺขา ภวิสฺสาม เทวา อาภสฺสรา ยถาติ ฯ
ตตฺถ วิลุมฺปมานมฺหีติ วิลุมฺปมาเน ฯ อาภสฺสรา ยถาติ
ยถา เต พฺรหฺมาโน ปตภิ กฺขา หุตฺวา สมาปตฺติสุเขน กาล
วีตินาเมนฺติ ตถา วีตินาเมสฺสามาติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อฏวิโจรา ฯ ๒. สี. ยุ. ตนฺติ ตถา ธมฺมรกฺขิย ฯ
ม. ต ตยา ธมฺมรกฺขิต ฯ ๓. สี. ยุ. อชีรถ ฯ ม. อหีรถ ฯ
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เอว วุตเฺ ตป มหาชโน ราชาน อนุพนฺธติเยว ฯ อถสฺส
เอตทโหสิ อย มหาชโน นิวตฺติตุ น อิจฺฉติ นิวตฺเตสฺสามิ นนฺติ
อฑฺฒคาวุตมคฺค คตกาเล นิวตฺเตตฺวา มหาปเถ ิโต อมจฺเจ
ปุจฺฉิ กสฺเสต รชฺชนฺติ ฯ ตุมฺหาก เทวาติ ฯ เตนหิ ตาตา
อิม เลข อนฺตร กโรนฺตสฺส ราชทณฺฑ กโรถาติ วตฺวา
กตฺตรทณฺเฑน ติริย เลข อากฑฺฒิ ฯ เตชวตา รฺา กต
เลข โกจิ อนฺตร กาตุ นาสกฺขิ ฯ มหาชโน เลข อุสฺสีสเก
กตฺวา พลวปริเทว ปริเทวิ ฯ เทวีป ต เลข อนฺตร กาตุ
อสกฺโกนฺตี ราชาน ปฏึ ทตฺวา คจฺฉนฺต ทิสฺวา โสก สณฺาเรตุ (๑)
อสกฺโกนฺตี อุร ปหริตฺวา มหามคฺเค ติริย ปติตฺวา ปริวตฺตมานา
ต อติกฺกมิตฺวา อคมาสิ ฯ มหาชโน เลขาสามิเกหิ เลขา ภินนฺ าติ
เทวิยา คตมคฺเคเนว คโต ฯ มหาสตฺโต อุตฺตรหิมวนฺตาภิมุโข
อคมาสิ ฯ เทวีป สพฺพเสนาพลพาหน อาทาย เตเนว สทฺธึ
คตา ฯ ราชา มหาชน นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺโตเยว สฏีโยชนมคฺค
คโต ฯ
ตทา นารโท นาม ตาปโส หิมวนฺเต สุวณฺณคุหาย
วสิตฺวา ปฺจาภิฺาฌานสุเขน วีตินาเมตฺวา สตฺตาห อติกฺกมิตฺวา ฌานสุขโต วุฏ าย อโห สุข ปรม สุขนฺติ อุทาน
อุทาเนสิ ฯ โส อตฺถิ นุ โข โกจิ ชมฺพูทีปตเล อิม สุข ปริเยสตีติ
# ๑. ม. สนฺธาเรตุ ฯ ยุ. ธาเรตุ ฯ
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ทิพฺเพน จกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต มหาชนก พุทฺธงฺกุร ทิสวฺ า
โส ราชา มหาภินิกฺขมน นิกฺขมนฺโต สีวลีเทวิปฺปมุข มหาชน
นิวตฺเตตุ น สกฺโกติ อนฺตรายปสฺส กเรยฺย ภิยโฺ ยโส มตฺตาย ตสฺส
ทฬฺหสมาทานตฺถ โอวาท ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อิทฺธิพเลนาคนฺตฺวา
รฺโ ปุรโต อากาเส ิโต ว ตสฺส อุสฺสาห ชเนตุ อาห
[๔๕๙] กิมเฺ หโส มหโต โฆโส กานุ คาเมว กีฬิยา
สมณ ตเวว (๑) ปุจฺฉามิ กตฺเถโสภิสโฏ ชโนติ ฯ
ตตฺถ กิมฺเหโสติ กิมหฺ ิ การเณ เอส หตฺถกิ ายาทิวเสน มหโต
สมูหสฺส โฆโส ฯ กา นุ คาเมว กีฬิยาติ (๒) กา นุ เอสา ตยา
สทฺธึ อาคจฺฉนฺตา (๓) คาเม วิย กีฬกิ ีฬายมานา (๔) ฯ กตฺเถโสติ
กิมตฺถ เอโส มหาชโน ฯ อภิสโฏติ สนฺนิปติโต ต ปริวาเรตฺวา
อาคจฺฉตีติ ปุจฺฉติ ฯ
ราชา อาห
[๔๖๐] มม โอหาย คจฺฉนฺต เอตฺเถโสภิสโต ชโน
สีมาติกฺกมน ยนฺต มุนิโมนสฺส ปตฺติยา
มิสฺส นนฺทีหิ คจฺฉนฺต กึ ชานมนุปุจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ มมนฺติ อห ชน ปหาย คจฺฉามิ ต ม โอหาย
คจฺฉนฺต ฯ เอตฺถาติ เอตสฺมึ าเน เอโส มหาชโน อภิสโฏ
# ๑. สี. ยุ. สมณฺเว ฯ ม. สมณ เตว ฯ ๒. สี. กิลลี ิยาติ ฯ
# ๓. ม. ยุ. อาคจฺฉนฺตาน ฯ ๔. สี. กิลกิ ิลา ฯ ม. ยุ. กีฬิ ฯ
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อนุพนฺธนฺโต อาคโต ฯ สีมาติกฺกมน ยนฺตนฺติ ตว ปน กึ ปุจฉฺ สิ
ม กิเลสสีม อติกฺกมฺม อนาคาริยมุนิาณสขาตสฺส โมนสฺส
ปตฺติยา ยนฺต ปพฺพชิต ฯ มิสฺส นนฺทีหิ คจฺฉนฺตนฺติ ปพฺพชิโตมฺหีติ
นนฺทึ อวิชหิตฺวา ขเณ ขเณ อุปฺปชฺชมานาหิ นนฺทีหิ มิสฺสเมว
คจฺฉนฺต กึ ชานนฺโต ปุจฺฉสิ อุทาหุ อชานนฺโต มหาชนโก กิร
วิเทหรฏ ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิโตติ กึ สาสน น สุต ตยาติ ฯ
อถสฺส โส ทฬฺหสมาทานตฺถาย ปุน คาถมาห
[๔๖๑] มาสฺสุ ติณฺโณ อมฺิตฺโถ (๑) สรีร ธารย อิม
อตีรเณยฺยมิท กมฺม (๒)
พหู หิ ปริปนฺถโยติ ฯ
ตตฺถ มาสฺสุ ติณฺโณ อมฺิตฺโถติ อิม ภณฺฑกาสาววตฺถ (๓)
สรีร ธาเรนฺโต อิมินา ปพฺพชิตลิงฺคคฺคหณมตฺเตเนว กิเลสสีม
ติณฺโณ อติกฺกนฺโตสฺมีติ มา อมฺิตฺโถ ฯ อติรเณยฺยมิทนฺติ อิท
กิเลสชาต นาม น เอตฺตเกน ตีเรตพฺพ ฯ พหู หิ ปริปนฺถโยติ
สคฺคมคฺค อาวริตฺวา ิตา หิ ตว พหู กิเลสปริปนฺถา ฯ
ตโต มหาสตฺโต อาห
[๔๖๒] โก นุ เม ปริปนฺถสฺส
มม เอว วิหาริโน
โย เนว ทิฏเ นาทิฏเ กามานมภิปตฺถเยติ ฯ
ตตฺถ โย เนว ทิฏเ นาทิฏเติ โย อห เนว ทิฏเ
# ๑. ม. อมฺิตฺถ ฯ ๒. ม. อตีรเณยฺย ยมิท ฯ ๓. ม. ภณฺฑุกาสาวนิวตฺถ ฯ
ยุ. ภณฺฑุกาสาววตฺถ ฯ
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มนุสฺสโลเก เนว อทิฏเ เทวโลเก กามาน อภิปตฺถยามิ ตสฺส
มม เอว เอกวิหาริโน โก นุ ปริปนฺโถ อสฺสาติ วทติ ฯ
อถสฺส โส ปริปนฺเถ ทสฺเสนฺโต คาถมาห
[๔๖๓] นิทฺทา ตนฺทิ วิชิมฺหิตา (๑) อรติ ภตฺตสมฺมโท
อาวสนฺติ สรีรฏา
พหู หิ ปริปนฺถโยติ ฯ
ตตฺถ นิทฺทาติ กปนิทฺทา ฯ ตนฺทตี ิ อาลสิย ฯ อรตีติ
อุกฺกณฺิตา ฯ ภตฺตสมฺมโทติ ภตฺตปริฬาโห ฯ อิท วุตฺต โหติ ฯ
สมณ ตว ปาสาทิโก อภิรูโป สุวณฺณวณฺโณ รชฺช ปหาย
ปพฺพชิโตมฺหีติ วุตฺเต ตุยฺห ปณีต โอชวนฺต ปณฑ
ฺ ปาต ทสฺสนฺติ
โส ตว ปตฺตปูรมาทาย ยาวทตฺถ ภฺุชิตฺวา ปณฺณสาล
ปวิสิตฺวา กฏตฺถริกาย นิปชฺชิตฺวา กากจฺฉมาโน นิทฺท
โอกฺกมิตฺวา อนฺตรา ปพุทฺโธ อปราปร ปริวตฺเตตฺวา หตฺถปาเท
สมฺปสาเรนฺโต อุฏาย จีวรวงฺส คเหตฺวา อาลสิโย หุตฺวา เนว
สมฺมชฺชนึ อาทาย อสฺสม สมฺมชฺชิสฺสสิ น ปานีย อาหริสฺสสิ
ปุน นิปชฺชิตวฺ า นิทฺทายิสฺสสิ กามวิตกฺก วิตกฺกิสสฺ สิ ตทา
ปพฺพชฺชาย อุกฺกณฺิสฺสสิ ภตฺตปริฬาโห เต ภวิสฺสตีติ ฯ
อาวสนฺติ สรีรฏาติ อิเม เอตฺตกา ปริปนฺถา ตว สรีรฏกา
หุตฺวา อาวสนฺติ สรีเรเยว เต นิพฺพตฺตนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ
อถสฺส มหาสตฺโต ถูตึ กโรนฺโต คาถมาห
# ๑. ส. ม. วิชมฺภิตา ฯ ยุ. วิชมฺภิกา ฯ
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[๔๖๔]

กลฺยาณ วต ม ภว
พฺราหฺมณ อนุสาสสิ
พฺราหฺมณตเวว (๑) ปุจฺฉามิ โก นุ ตวมสิ มาริสาติ ฯ
ตตฺถ พฺราหฺมณ อนุสาสสีติ พฺราหฺมณ กลฺยาณ วต ม
อนุสาสสิ ฯ ตโต นารโท อาห
[๔๖๕] นารโท อิติ นาเมน
กสฺสโป อิติ ม วิทู
โภโต สกาเส อาคจฺฉึ
สาธุ สพฺภิ สมาคโม
ตสฺส เต สพฺโพ อานนฺโท
วิหาโร อุปวตฺตตุ
ยทูน ต ปริปูเรหิ
ขนฺติยา อุปสเมน จ
ปสารย สนฺนตฺตฺจ
อุนฺนตฺตฺจ (๒) ปสารย (๓)
กมฺม วิชชฺ ฺจ ธมฺมฺจ
สกฺกตฺวาน ปริพฺพชาติ ฯ
ตตฺถ วิทูติ นามโคตฺเตน ม กสฺสโปติ ชานนฺติ ฯ สพฺภตี ิ
ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ สมาคโม นาม สาธุ โหตีติ อาคโตมฺหีติ ฯ
อานนฺโทติ ตสฺส ตว อิมิสฺสา ปพฺพชฺชาย อานนฺโท ตุฏิ โสมนสฺสเมว โหตุ มา อุกฺกณฺิ ฯ วิหาโรติ จตุพฺพิโธ พฺรหฺมวิหาโร ฯ
อุปวตฺตตูติ นิพฺพตฺตตุ ฯ ยทูนนฺติ ยนฺเตน สีเลน กสิณปริกมฺเมน
ฌาเนน จ อูน ต เอเตหิ สีลาทีหิ ปริปูรย ฯ ขนฺติยา
อุปสเมน จาติ อห ราชปพฺพชิโตติ มาน อกตฺวา อธิวาสนขนฺติยา
จ กิเลสุปสเมน จ สมนฺนาคโต โหหีติ ฯ ปสารยาติ อตฺตาน
มา อุกฺขิป มา ปตฺถรมาน ปชหาติ อตฺโถ ฯ สนฺนตฺตฺจ
# ๑. ม. เตว ฯ ยุ. พฺราหฺมณเมว ฯ ๒. ส. ม. ยุ. สนฺนตฺจ อุนฺนตฺจ ฯ
# ๓. ส. ปหารย ฯ
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อุนฺนตฺตฺจาติ กึ ชาติโก นาม อหนฺติ อาทินา นเยน ปวตฺต
อวมานฺจ อหมสฺมิ ชาติสมฺปนฺโนติ อาทินา นเยน ปวตฺต
อติมานฺจ ฯ กมฺมนฺติ ทสกุสลกมฺมปถ ฯ วิชชฺ นฺติ ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติาณ ฯ ธมฺมนฺติ กสิณปริกมฺมสขาต สมณธมฺม ฯ
สกฺกตฺวาน ปริพฺพชาติ เอเต คุเณ สกฺกตฺวา วตฺตสฺสุ อิเม วา
คุเณ สกฺกตฺวา ทฬฺห สมาทาย ปริพฺพช ปพฺพชฺช ปาเลหิ มา
อุกฺกณฺีติ ฯ
เอว โส มหาสตฺต โอวทิตฺวา อากาเสน สกฏานเมว
คโต ฯ
ตสฺมึ คเต อปโร มิคาชิโน นาม ตาปโส ตเถว สมาปตฺติโต
วุฏาย โลก โอโลเกนฺโต มหาสตฺต ทิสฺวา มหาชน นิวตฺตนตฺถาย
ตสฺส โอวาท ทสฺสามีติ ตเถวาคนฺตวา อากาเส ตฺวา อตฺตาน
ทสฺเสตฺวา อาห
[๔๖๖] พหู หตฺถี จ อสฺเส จ
นาคเร ชานปทานิ จ
หิตฺวา ชนก ปพฺพชิโต กปลฺเล (๑) รติมชฺฌคา
กจฺจิ นุ เต ชานปทา
มิตฺตามจฺจา จ าตกา
ทูภึ อกสุ ชนก
กสฺมา เต ต อรุจฺจถาติ ฯ
ตตฺถ กปลฺเลติ มตฺตกิ า ปตฺต สนฺธายาห ฯ อิท วุตฺต โหติ
มหาชนก ตว เอวรูป อิสฺสริย ปหาย ปพฺพชิโต อิมสฺมึ กปลฺเล
# ๑. ส. ม. กปาเล ฯ
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รตึ อชฺฌคาติ ปพฺพชฺชาการณ ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ ทูภินฺติ
กินฺนุ เอเต ตว อนฺตเร กิฺจิ อปราธ อกสุ กสฺมา ตว เอวรูป
อิสฺสริยสุข ปหาย เอต กปลฺลเมว อรุจฺจถาติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต อาห
[๔๖๗] น มิคาชิน ชาตุจฺเฉ (๑)
อห กิฺจิ กุทาจน
อธมฺเมน ชิเน าตึ
น จาป าตโย มมนฺติ ฯ
ตตฺถ น มิคาชินาติ อมฺโภ มิคาชิน ฯ ชาตุจฺเฉติ
เอกเสเนว ฯ อห กิฺจิ กุทาจนนฺติ กิสฺมิฺจิ กาเล น อห
กิฺจิ าตึ อธมฺเมน ชินามิ ฯ เตป าตโย ม อธมฺเมน น
ชินนฺติ ฯ อิติ น โกจิ าติ มยิ ทูภินฺนาม อกาสีติ อตฺโถ ฯ
เอวมสฺส ปฺห ปฏิกฺขิปตฺวา อิทานิ เยน การเณน
ปพฺพชิโต ต ทสฺเสนฺโต อาห
[๔๖๘] ทิสฺวาน โลกวตฺตนฺต ขชฺชนฺต กทฺทมีกต
ฺเร วชฺฌเร เจตฺถ ยตฺถ สนฺโน (๒) ปุถชุ ชฺ โน
เอตาห อุปม กตฺวา ภิกฺขุโกสฺมิ (๓) มิคาชินาติ ฯ
ตตฺถ โลกวตฺตนฺตนฺติ วฏฏานุคตสฺส พาลโลกสฺส วตฺต
ปเวณึ อห อทฺทส ต ทิสฺวา ปพฺพชิโตมฺหีติ ทีเปติ ฯ ขชฺชนฺต
กทฺทมีกตนฺติ กิเลเสหิ ขชฺชนฺต เตเหว จ กทฺทมีกต โลก
ทิสฺวา ฯ ยตฺถ สนฺโนติ ยมฺหิ กิเลสวตฺถุมฺหิ สนฺโน ลคฺโค
# ๑. สี. ยุ. ชาตุจฺจ ฯ ๒. สี. สตฺโต ฯ ๓. ส. ม. ยุ. ภิกขฺ โกสฺมิ ฯ
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นิมฺมุคฺโค ปุถุชชฺ โน ตตฺถ ลคฺคา พหู สตฺตา หฺนฺติ เจว
อฏฏพนฺธนาทีหิ (๑) จ วชฺฌนฺติ ฯ เอตาหนฺติ อหป สเจ เอตฺถ
วชฺฌิสฺสามิ อิเม สตฺตา วิย วิหฺิสฺสามิ วชฺฌิสฺสามิ จาติ
เอตเทว การณ อตฺตโน อุปม กตฺวา ภิกฺขุโก ชาโตติ อตฺโถ ฯ
มิคาชินาติ ต อาลปติ ฯ กถ ปน เตน ตสฺส นาม าตนฺติ ฯ
ปฏิสนฺถารกาเล ปเมว ปุจฺฉิตตฺตา ฯ
ตาปโส ต การณ วิตฺถารโต โสตุกาโม หุตฺวา คาถมาห
[๔๖๙] โก นุ เต ภควา สตฺถา
กสฺเสต วจน สุจึ (๓)
น หิ กปฺป วา วิชฺช วา
ปจฺจกฺขาย รเถสภ
สมณมาหุ วตฺตนฺต
ยถา ทุกขฺ สฺสติกฺกโมติ ฯ
ตตฺถ กสฺเสตนฺติ เอต ตยา วุตฺต สุจิวจน กสฺส วจน
นาม ฯ กปฺปนฺติ กปฺเปตฺวา ปวตฺติตาน อภิฺาสมาปตฺตีน ลาภึ (๔)
กมฺมวาทึ ตาปส ฯ วิชฺชนฺติ อาสวกฺขยาณวิชฺชาย สมนฺนาคต
ปจฺเจกพุทฺธ ฯ อิท วุตฺต โหติ รเถสภาติ มหาชนกราชาน
อาลปติ ฯ น หิ กปฺปสมณ วา วิชชฺ สมณ วา ปจฺจกฺขาย
ตสฺโสวาท วินา ยถา ทุกขฺ สฺส อติกฺกโม โหติ เอว วตฺตนฺต
สมณมาหุ เตส วจน สุตฺวา สกฺกา เอว ปฏิปชฺชติ ุ ตสฺมา วเทหิ
โก นุ เต ภควา สตฺถาติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อนฺทุพนฺธนาทีหิ ฯ ๒. ม. อุปม กตฺวา กทฺทมีกต
โลก ทิสฺวา ภิกฺขโก ฯ ยุ. ภิกฺขโก ฯ ๓.ม. สุจิ ฯ ๔. ยุ. ลาภิโน ฯ
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อถ น มหาสตฺโต อาห
[๔๗๐] น มิคาชิน ชาตุจฺเฉ
อห กิฺจิ กุทาจน
สมณ พฺราหฺมณ วาป
สกฺกตฺวา อนุปาวิสินฺติ ฯ
ตตฺถ สกฺกตฺวาติ ปพฺพชฺชาย คุณ ปุจฺฉนตฺถาย ปูเชตฺวา ฯ
อนุปาวิสินฺติ น กิฺจิ อนุปวิฏปุพฺโพสฺมิ น มยา โกจิ สมโณ
ปุจฺฉิตพฺโพติ วทติ ฯ อิมนิ า หิ ปจฺเจกพุทฺธาน สนฺติเก ธมฺม
สุณนฺเตนาป น กทาจิ อุทิสฺสกวเสน ปพฺพชฺชาย คุโณ ปุจฺฉิตพฺโพ
ตสฺมา เอวมาห
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาสตฺโต เยน การเณน ปพฺพชิโต
ต อาทิโต ปฏาย ทสฺเสตุ อาห
มหตา วานุภาเวน (๑)
คจฺฉนฺโต สิริยา ชล
คียมาเนสุ คีเตสุ
วชฺชมาเนสุ วคฺคุสุ
ตุรยิ ตาลิตสงฺฆุฏเ (๒) สมฺมาตาลสมาหิเต (๓)
ส มิคาชิน มทฺทกฺขึ
ผลึ อมฺพ ติโรจฺฉท
ตุทมาน (๔) มนุสฺเสหิ ผลกาเมหิ ชนฺตุภิ
โส โข หนฺต สิรึ หิตฺวา โอโรหิตฺวา มิคาชิน
มูล อมฺพสฺสุปาคฺฉึ
ผลิโน นิปฺผลสฺส จ
ผลึ อมฺพ หต ทิสฺวา
วิทฺธตฺต วินลีกต (๕)
# ๑. ส. ม. ยุ. จานุภาเวน ฯ ๒. ม. ตูรยิ ตาฬสงฺฆุฏเ ฯ
# ๓. ส. ม. ยุ. สมฺมตาลสมาหิเต ฯ ๔. สี. ตุชชฺ มาน ฯ ม. หฺมาน ฯ
ยุ. ตทฺทมาน ฯ ๕. ม. ยุ. วินฬีกต ฯ
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อเถก อิตร อมฺพ
นีโลภาส มโนรม
เอวเมว นูน อมฺเห
อิสฺสเร พหุกณฺฏเก
อมิตฺตา โน วธิสฺสนฺติ
ยถา อมฺโพ ผโล (๑) หโต
อชินมฺหิ หฺเต ทีป
นาโค ทนฺเตสุ (๒) หฺเต (๓)
ธนมฺหิ ธนิโน หนฺติ
อนิเกตมสนฺถว
ผโล (๑) อมฺโพ อผโล จ
เต สตฺถาโร อุโภ มมนฺติ ฯ
ตตฺถ วคฺคุสูติ มธุรสเรสุ ตุริเยสุ วชฺชมาเนสุ ฯ ตุริยตาลิตสงฺฆุฏเติ ตุริยาน ตาลิเตหิ สงฺฆุฏเ อุยฺยาเน ฯ สมฺมาตาลสมาหิเตติ สมฺมาหิ (๔) จ ตาเลหิ จ สมนฺนาคเต ฯ สมิคาชินาติ
มิคาชิน โส อห อทฺทกฺขึ ฯ ผลึ อมฺพนฺติ ผลวนฺต อมฺพ ผลิต
อมฺพรุกฺขนฺติ อตฺโถ ฯ ติโรจฺฉทนฺติ ติโรปาการ อุยฺยานสฺส อนฺโตว
ิต พหิปาการ นิสฺสาย ชาต อมฺพรุกฺข อทฺทส ฯ ตุทมานนฺติ
โปถิยมาน ฯ โอโรหิตฺวาติ หตฺถิกฺขนฺธโต โอตริตฺวา ฯ วินลีกตนฺติ
นิปตฺตนาลีกต ฯ เอวเมวาติ เอว เอว ฯ ผโลติ ผลสมฺปนฺโน ฯ
อชินมฺหีติ จมฺมตฺถาย จมฺมการณา ฯ ทนฺเตสูติ อตฺตโน ทนฺเตสุ (๕)
หฺเต ทนฺเต นิมิตฺต หฺเตติ อตฺโถ ฯ หนฺตีติ หฺติ ฯ
อนิเกตมสนฺถวนฺติ โย ปน นิเกต ปหาย ปพฺพชิตตฺตา อนิเกโต
นาม สพฺพสขารวตฺถุกสฺส ตณฺหาสนฺถวสฺส อภาวา อสณฺโว (๖)
# ๑. ส. ม. ยุ. ผลี ฯ ๒. ม. ยุ. ทนฺเตหิ ฯ ๓. ส. ยุ. หฺติ ฯ
# ๔. ม. สมฺเมหิ ฯ ๕. ม. ทนฺเตหิ ฯ ๖. ม. อสนฺถโว ฯ
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นาม ฯ ต อนิเกต อสนฺถว โก หนิสฺสตีติ อธิปฺปาโย ฯ เต
สตฺถาโรติ เต เทฺว รุกฺขา มม สตฺถาโร อเหสุนฺติ วทติ ฯ
ต สุตฺวา มิคาชิโน อปฺปมตฺโต โหหิ ราชาติ รฺโ
โอวาท ทตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
[๔๗๑] ตสฺมึ คเต สีวลีเทวี รฺโ ปาเทสุ นิปติตฺวา อาห
สพฺโพ ชโน ปพฺยถิโต (๑) ราชา ปพฺพชิโต อิติ
ตฺถาโรหา อนีกฏา
รถิกา ปตฺติการกา
อสฺสาสยิตฺวา ชนต
ปยิตฺวา ปฏิจฺฉท
ปุตฺต รชฺเช เปตฺวาน
อถ ปจฺฉา ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ ปพฺยถิโตติ ภีโต อุตฺราสิโต (๒) ฯ ปฏิจฺฉทนฺติ อมฺเห
ทยฺหมาเนป วิลุมฺปมาเนป ราชา น โอโลเกตีติ ปพฺยถิตสฺส
มหาชนสฺส อาวรณ รกฺข เปตฺวา ฯ ปุตฺตนฺติ ปุตฺต ทีฆาวุกุมาร
รชฺเช เปตฺวา อภิสิฺจิตฺวา ปจฺฉา ปพฺพชาหีติ ฯ
ตโต โพธิสตฺโต อาห
[๔๗๒] จตฺตา มยา ชานปทา
มิตฺตามจฺจา จ าตกา
สนฺติ ปุตฺตา เวเทหาน
ทีฆาวุ รฏวฑฺฒโน
เต รชฺช การยิสฺสนฺติ
มิถลิ าย ปชาปตีติ ฯ
ตตฺถ สนฺติ ปุตฺตาติ สีวลิ สมณาน ปุตฺตา นาม
นตฺถิ วิเทหรฏวาสีน ปน ปุตฺตา ทีฆาวุ อตฺถิ เต รชฺช
# ๑. ส. สพฺยาธิโต ฯ ยุ. ปวฺยธิโต ฯ ๒. ม. อุตฺรสฺโส ฯ ยุ. อุตรฺ สฺโต ฯ
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การยิสฺสนฺตีติ ฯ ปชาปตีติ เทวึ อาลปติ ฯ
อถ น สีวลี เทวี อาห เทว ตุมฺเห ตาว ปพฺพชิตา
อห ปน กึ กโรมีติ ฯ อถ น โส เทวิ อหนฺต อนุสิกฺขามิ
มม วจน กโรหีติ วตฺวา อาห
[๔๗๓] เอหิ ต อนุสิกฺขามิ
ย วากฺย มม รุจฺจติ
รชฺช ตุว การยนฺตี (๑)
ปาป ทุจฺจริต พหุ
กาเยน วาจา มนสา
เยน คจฺฉสิ ทุคฺคตึ
ปรทินฺนเกน ปรนิฏิเตน
ปณฺเฑน ยาเปมิ (๒) สธีรธมฺโมติ ฯ
ตตฺถ ตุวนฺติ ตว ปุตฺตสฺส ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา มม ปุตฺโต
ราชาติ รชฺช อนุสาสมานา พหุ ปาป กริสฺสสิ ฯ คจฺฉสีติ เยน
กายาทีหิ กเตน พหุปาเปน ตว ทุคฺคตึ คจฺฉสิ ฯ สธีรธมฺโมติ
ปณฺฑิยาโลเปน ยาเปตพฺพนฺติ เอส ธีราน ธมฺโมติ ฯ
เอว มหาสตฺโต ตสฺสา โอวาท อทาสิ ฯ เตส อฺมฺ
สลฺลปนฺตาน คจฺฉนฺตาน สุริโย อตฺถงฺคโต ฯ เทวี ปฏิรูเป าเน
ขนฺธาวาร นิวาสาเปสิ ฯ มหาสตฺโต เอก รุกฺขมูล อุปคโต ฯ
โส ตตฺเถว รตฺตึ วสิตฺวา ปุน ทิวเส สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา มคฺค
ปฏิปชฺชิ ฯ เทวีป เสนา ปจฺฉโต อาคจฺฉตูติ ตสฺส ปจฺฉโตว
อโหสิ ฯ เต ภิกฺขาจารเวลาย ถูน นาม นคร สมฺปาปุณึสุ ฯ
# ๑. ม. การยสิ ฯ ๒. ส. ยาเปติ ฯ ม. ยุ. ยาเปหิ ฯ
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ตสฺมึ ขเณ อนฺโตนคเร เอโก ปุรโิ ส สูนาปณโต (๑) มหนฺต มสขณฺฑ
กีณิตฺวา สูลเกน องฺคาเรสุ ปจิตฺวา นิพฺพาปนตฺถาย ผลกโกฏิย
เปตฺวา อฏาสิ ฯ ตสฺส อฺาวิหตสฺส เอโก สุนโข ต
อาทาย ปลายิ ฯ โส ตฺวา ต อนุพนฺธนฺโต ยาว พหิทกฺขิณทฺวาร
คนฺตวา นิพฺพินฺโน นิวตฺติ นิราลโย ฯ ราชา จ เทวี จ สุนขสฺส
ปุรโต อาคจฺฉนฺตา เทฺวธา อเหสุ ฯ โส ภเยน มส ฉฑฺเฑตฺวา
ปลายิ ฯ มหาสตฺโต ต ทิสฺวา จินฺเตสิ อย สุนโข อิม มส
ฉฑฺเฑตฺวา อนเปกฺโข ว ปลาโต อฺโปสฺส สามิโก น ปฺายติ
เอวรูโป อนวชฺโช ปสุกูลปณฺฑปาโต นาม อตฺถิ (๒) ปริภฺุชิสฺสามิ
นนฺติ ฯ โส มตฺติกาปตฺต นีหริตฺวา ต มสขณฺฑ อาทาย
ปฺุฉิตฺวา ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา อุทกผาสุกฏาน คนฺตวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ต ปริภฺุชิตุ อารภิ ฯ ตโต เทวี จินฺเตสิ สเจ เอส รชฺเชน
อตฺถิโก ภเวยฺย น เอวรูป ชิคุจฺฉ ปสุมกฺขิต สุนขจฺฉิฏก
ขาเทยฺย น อิทาเนว อมฺหาก สามิโก ภวิสฺสตีติ อถ น
มหาราช เอวรูป ชิคุจฺฉ มส ขาทสีติ อาห ฯ เทวิ ตว
อนฺธพาลตาย อิมสฺส ปณฑ
ฺ ปาตสฺส วิเสส น ชานาสีติ วตฺวา
ตสฺสา ปติฏิตฏาเน ปจฺจเวกฺขิตฺวา อมต วิย ต ปริภฺุชิตฺวา
มุข วิกฺขาเลตฺวา หตฺถปาเท โธวิ ฯ ตสฺมึ ขเณ เทวี ราชาน
นินฺทิยมานา (๓) อาห
# ๑. ม. ยุ. สูณโต ฯ ๒. ม. ยุ. นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. นินทฺ มานา ฯ
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[๔๗๔]

โยป จตุตฺเถ ภตฺตกาเล น ภฺุเช
อชฺฌุฏมาริว (๑) ขุธาย มิยฺเย
น เตฺวว ปณฺฑ ลุลิต อนริย
กุลปุตฺตรูโป สปฺปุริโส นุ (๒) เสเว
ตยิท น สาธุ ตยิท น สุฏ ุ
สุนขุจฺฉิฏก ชนก ภฺุชเส ตุวนฺติ ฯ
ตตฺถ อชฺฌุฏมาริวาติ อาสนฺนมรณมิว (๓) ฯ ลุลิตนฺติ
ปสุมกฺขิต ฯ อนริยนฺติ อสุนฺทร ฯ นุ เสเวติ นุกาโร ปฏิปุจฺฉนตฺเถ (๔)
นิปาโต ฯ อิท วุตฺต โหติ สเจป จตุตฺเถ ภตฺตกาเล น ภฺุเชยฺย
ขุทาย วา มเรยฺย น นุ เอว สนฺเตป กุลปุตฺตรูโป สปฺปุริโส
เอวรูป ปณฺฑ น ตเวว เสเวยฺยาติ ฯ ตยิทนฺติ ต อิท ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๔๗๕] น จาป เม สีวลี โส อภกฺโข
ย โหติ จตฺต คิหิโน สุนขสฺส วา
เยเกจิ โภคา อิธ ธมฺมลทฺธา
สพฺโพ โส ภกฺโข อนวโยติ (๕) วุตฺโตติ ฯ
ตตฺถ อภกฺโขติ โส ปณฺฑปาโต มม อภกฺโข นาม น
# ๑. สี. อชทฺธุมารีว ฯ ม. อชุฏมารีว ฯ ยุ. อชทฺธมุ าริว ฯ ๒. ม. ยุ. น ฯ
# ๓. สี. ยุ. อนาสกมรณเมว ฯ ม. อนาถมรณเมว ฯ
# ๔. ม. นกาโร ปริปุจฺฉนตฺเถ ฯ ๕. สี. ยุ. อนวชฺโชติ ฯ
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โหติ ฯ ย โหตีติ ย คิหโิ น สุนขสฺส วา จตฺต โหติ ต ปสุกูลนฺนาม
อสฺสามิกตฺตา อนวชฺช ฯ เย เกจีติ ตสฺมา อฺเป เย เกจิ
ธมฺมลทฺธา โภคา ฯ สพฺโพ โส ภกฺโข อนวโยติ อนวชฺโช (๑)
ปุนปฺปุน โอโลกิยมาโนป อนวโย ปริปุณฺณคุโณ อนวชฺโช
อธมฺมลทฺธ ปน ลาภ สตสหสฺสคฺฆนิกมฺป ชิคุจฺฉนียเมว โหติ ฯ
เอว เต อฺมฺ กเถนฺตา ว ถูนนครทฺวาร สมฺปาปุณสึ ุ
ตตฺร ทารเกสุ กีฬนฺเตสุ เอกา กุมาริกา ขุทฺทกสุปเกน พาลุก
โผเตสิ (๒) ฯ ตสฺสา เอกสฺมึ หตฺเถ เอก วลย ปฏิมุกฺก เอกสฺมึ หตฺเถ
เทฺว วลยานิ ปฏิมุกฺกานิ ตานิ อฺมฺ ฆฏเฏนฺติ สทฺท
กโรนฺติ อิตร นิสฺสทฺท ชาต ฯ ราชา ต การณ ตฺวา
อิทานิ สีวลี มม ปจฺฉโต จรติ อิตฺถี จ นาม ปพฺพชิตสฺส มล
โหติ อฺเ ชนา ต ทิสวฺ า อย ปพฺพชิตฺวาป ภริย ชหิตุ น
สกฺโกตีติ ม ครหิสฺสนฺติ สจาย กุมาริกา ปณฺฑิตา ภวิสฺสติ
สีวลีเทวิยา นิวตฺตนการณ กเถสฺสติ อิมิสฺสา กถ สุตฺวา สีวลึ
อุยฺโยเชสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๔๗๖] กุมาริเก อุปเสนิเย
นิจฺจ นิคฺคลมณฺฑิเต
กสฺมา เต เอโก ภุโช สุณติ (๓) เอโก เตน สุณตี (๓) ภุโชติ ฯ
# ๑. สี. อนุอวชฺโช ฯ ม. ยุ. อนุอวโย ฯ ๒. สี. ขุทฺทกกุลฺลเกน วาลุก โปเติ ฯ
ม. ขุทฺทกกุลลฺ เกน วาลุก ปปฺโผเฏติ ฯ ยุ. ขุทฺทกกุลลฺ เกน วาลิก โปเติ ฯ
# ๓. สณติ....สณตี อิติป ฯ ม. ยุ. ชนติ....ชนติ ฯ
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ตตฺถ อุปเสนิเยติ มาตร อุปคนฺตฺวา สยนิเก ฯ นิคฺคลมณฺฑิเตติ อคฺคลิตมณฺฑเนน มณฺฑสีลิเกติ วทติ ฯ สุณตีติ สทฺท
กโรติ (๑) ฯ
กุมาริกา อาห
[๔๗๗] อิมสฺมึ เม สมณ หตฺเถ
ปฏิมุกฺกา ทุนีวรา (๒)
สงฺฆฏา (๓) ชายเต สทฺโท ทุติยสฺเสว สา คติ
อิมสฺมึ เม สมณ หตฺเถ
ปฏิมุกฺโก เอกนีวโร (๔)
โส อทุติโย น สุณติ (๕) มุนิภูโตว ติฏติ
วิวาทปฺปตฺโต ทุติโย
เกเนโก วิวทิสฺสติ
ตสฺส เต สคฺคกามสฺส
เอกตฺตมุปโรจตนฺติ ฯ
ตตฺถ ทุนฺนีวราติ เทฺว วลยานิ ฯ สงฺฆฏาติ สหนโต
สงฺฆฏนโตติอตฺโถ ฯ คตีติ นิปฺผติ ฯ ทุติยสฺส หิ นิปฺผติ
เอวรูปา โหติ ฯ โสติ โส นีวาโร ฯ มุนิภูโต วาติ ปหีนสพฺพกิเลโส อริยปุคฺคโล วิย ติฏติ ฯ วิวาทปฺปตฺโตติ สมณ ทุติยโก
นาม วิวาทาปนฺโน โหติ กลห กโรติ นานา คาห คณฺหาติ ฯ
เกเนโกติ เอโก ปน เกน สทฺธึ วิวทิสฺสติ ฯ เอกตฺตมุปโรจตนฺติ
เอกีภาโว เต รุจฺจตุ ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา สา ปุน เอวมาห
อยฺย สมณา นาม ภคินึป อาทาย น จรนฺติเยว กึ ปน ตว
# ๑. สี. ยุ. ชนตีติ สนติ สทฺท กโรติ ฯ ๒. สี. ยุ. ทุนีธุรา ฯ
# ๓. ส. สงฺฆฏฏา ฯ ม. ยุ. สงฺฆาตา ฯ ๔. สี. ยุ. เอกนีธุโร ฯ
# ๕. ส. ม. ยุ. ชนติ ฯ
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เอวรูป อุตฺตมรูปธร ภริย คเหตฺวา วิจรสิ อย เต
อนฺตราย กริสฺสติ อิม ปน นีหริตฺวา เอกโก ว สมณธมฺม ยุตฺตเมว
กโรหีติ มหาสตฺต โอวทิ ฯ
โส ตสฺสา ทหรกุมาริกาย วจน สุตฺวา ปจฺจย ลภิตฺวา
เทวิยา สทฺธึ กเถนฺโต อาห
[๔๗๘] สุณสิ สีวลี คาถา
กุมาริยา ปเวทิตา
เปสิยา ม ครหิตา (๑)
ทุติยสฺเสว สา คติ
อย เทฺวธา ปโถ ภทฺเท
อนุจิณฺโณ ปถาวิหิ
เตส ตว เอก คณฺหาหิ
อหเมก ปุนาปร
มา จ (๒) ม ตว ปติ เมติ นาห ภริยาติ ต ปุนาติ (๓) ฯ
ตตฺถ กุมาริยาติ กุมาริกาย กถิตา ฯ เปสิยาติ สจาห รชฺช
กาเรยฺย เอสา เม เปสิยา วจนการิกา ภเวยฺย โอโลเกตุมฺป
ม น วิสเหยฺย อิทานิ ปน อตฺตโน เปส วิย ทาส วิย จ
ม วิครหิตฺถ ทุติยสฺเสว สา คตีติ โอวทติ ฯ อนุจิณฺโณติ
อุนุสฺจริโต ฯ ปถาวิหีติ ปถิเกหิ ฯ เอกนฺติ ตว รุจฺจนก เอก
คณฺห อห ปน ตยา คหิตาวเสส อปร คณฺหิสฺสามิ ฯ มา จ
ม ตวนฺติ สีวลิ อิโต ปฏาย ปุน ตว ม ปติ เมติ มา จ
วท อหฺจ ปน ต ภริยา เมติ น อวจนฺติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า เทว ตุมฺเห อุตฺตมา ทกฺขิณมคฺค
คณฺหถ อห ปน หีนชาติกา วามมคฺค คณฺหิสฺสามีติ วตฺวา
# ๑. ส. ม. ยุ. ครหิตฺโถ ฯ ๒. ม. มาวจ ฯ ยุ. เนว ฯ ๓. ม. ยุ. วา ปุนาติ ฯ
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มหาสตฺต วนฺทิตฺวา โถก คนฺตฺวา โสก สณฺาเรตุ (๑) อสกฺโกนฺตี
ปุนาคนฺตวา รฺา สทฺธึ จรนฺตี เอกโตว ถูน นคร ปาวิสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อุปฑฺฒคาถมาห
อิมเมว กถยนฺตา
ถูน นครมุปาคมุนฺติ (๒) ฯ
ตตฺถ นครมุปาคมุนฺติ นคร ปวิฏ า ฯ
ปวิสิตฺวา จ ปน มหาสตฺโต ปณฺฑาย จรนฺโต อุสุการสฺส
เคหทฺวาร สมฺปตฺโต ฯ สีวลีป ปจฺฉโต อนุคนฺตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ ตสฺมึ สมเย อุสุกาโร องฺคารกปลฺเล อุสุ ตาเปตฺวา
กฺชิเกน เตเมตฺวา เอก อกฺขึ นิมฺมิเลตฺวา เอเกน อกฺขินา
โอโลเกนฺโต อุชุ กโรติ ฯ ต ทิสฺวา มหาสตฺโต สจาย
ปณฺฑิโต ภวิสฺสติ มยฺห เอก การณ กเถสฺสติ ปุจฺฉิสฺสามิ
นนฺติ จินฺเตตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
โกฏเก อุสุการสฺส ภตฺตกาเล อุปฏิเต
ตตฺร จ โส อุสุกาโร เอก ทณฺฑ อุชุ กต
เอกฺจ จกฺขุ นิคฺคยฺห ชิมฺหเมเกน เปกฺขตีติ ฯ
ตตฺถ โกฏเกติ ภิกขฺ เว โส ราชา อตฺตโน ภตฺตกาเล อุปฏิเต
อุสุการสฺส โกฏเก อฏาสิ ฯ ตตฺร จาติ ตสฺมิฺจ โกฏเก ฯ
นิคฺคยฺหาติ นิมฺมิเลตฺวา ฯ ชิมฺหเมเกนาติ เอเกน จกฺขุนา วงฺก
เปกฺขติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. สนฺธาเรตุ ฯ ๒. ม. นครุปาคมุนฺติ ฯ ยุ. นคร อุปาคมุนฺติ ฯ
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อถ น มหาสตฺโต อาห
[๔๗๙] เอวนฺโน สาธุ ปสฺสสิ
อุสุการ สุโณหิ เม
ยเมก จกฺขุ นิคฺคยฺห
ชิมฺหเมเกน เปกฺขสีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ สมฺม อุสุการ เอว นุ ตว สาธุ ปสฺสสิ ย เอก
นิมฺมิเลตฺวา เอเกน อกฺขินา วงฺก เปกฺขสีติ ฯ
อถสฺส โส กเถนฺโต อาห
[๔๘๐] ทฺวีหิ สมณ จกฺขูหิ
วิสาล วิย ขายติ
อปฺปตฺวา (๑) ปรม (๒) ลิงฺค นุชชฺ ุภาวาย กปฺปติ
เอกฺจ จกฺขุ นิคฺคยฺห
ชิมฺหเมเกนเปกฺขโต
สมฺปตฺวา ปรม ลิงฺค
อุชุภาวาย กปฺปติ
วิวาทปฺปตฺโต ทุติโย
เกเนโก วิวทิสฺสติ
ตสฺส เต สคฺคกามสฺส
เอกตฺตมุปโรจตนฺติ ฯ
ตตฺถ วิสาล วิยาติ วิตฺถิณฺณ วิย หุตฺวา ขายติ ฯ อปฺปตฺวา
ปรม ลิงฺคนฺติ ปุรโต วงฺกฏาน อปฺปตฺวา ฯ นุชชฺ ุภาวายาติ น
อุชุภาวาย ฯ อิท วุตฺต โหติ วิสาเล ขายมาเน ปุรโต อุชกุ ฏาน
น ปาปุณิสฺสติ ตสฺมึ อสมฺปตฺเต อทิสฺสมาเน อุชุภาวาย กิจฺจ
น กปฺปติ น สมฺปชฺชตีติ ฯ สมฺปตฺวาติ จกฺขุนา ปตฺวา ทิสฺวาติ
อตฺโถ ฯ วิวาทปฺปตฺโตติ ยถา ทุติเย อกฺขิมฺหิ อุมฺมิลิเต ลิงฺค
น ปฺายติ วงฺกฏานป อุชกุ  ปฺายติ อุชุกฏานป
วงฺก ปฺายตีติ วิวาโท โหติ เอวนฺเต สมณสฺสาป ทุติโย
# ๑. ม. ยุ. อสมฺปตฺวา ฯ ๒. สี. ยุ. ปร ฯ
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วิวาทมาปนฺโน โหติ กลห กโรติ นานาคาห คณฺหติ ฯ เกเนโกติ
เอโก ปน เกน สทฺธึ วิวทิสฺสติ ฯ เอกตฺตมุปโรจตนฺติ เอกีภาโว
เต รุจฺจตุ ฯ สมณา นาม ภคินึป อาทาย น จรนฺติ กึ ปน
ตว อุตฺตมรูปธร ภริย คเหตฺวา วิจรสิ อยนฺเต อนฺตราย
กริสฺสติ อิม นีหริตฺวา เอกโก ว สมณธมฺม ยุตฺต กโรหีติ
โส ต โอวทิ ฯ โส เอวมสฺส โอวาท ทตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
มหาสตฺโต ปณฺฑาย จริตฺวา มิสฺสกภตฺต สกฑฺฒิตฺวา นครา
นิกฺขมิตฺวา อุทกผาสุกฏาเน นิสีทิตฺวา ปริภฺุชิ ฯ โส กตภตฺตกิจฺโจ มุข วิขาเลตฺวา ปตฺต โธวิตฺวา ถวิกาย โอสาเรตฺวา
สีวลึ อามนฺเตตฺวา อาห
[๔๘๑] สุณสิ สีวลิ คาถา
อุสุกาเรน ปเวทิตา
เปสิโย (๑) ม ครหิโต (๒) ทุติยสฺเสว สา คติ
อย เทฺวธา ปโถ ภทฺเท
อนุจิณฺโณ ปถาวิหิ
เตส ตฺว เอก คณฺหาหิ
อหเมก ปุนาปร
เนว(๓) ม ตว ปติ เมติ
นาห ภริยาติ ต ปุนาติ (๔) ฯ
ตตฺถ สุณสีติ สุโณหิ ตว คาถา ฯ เปสิโย มนฺติ อิท
ปน กุมาริกาย โอวาทเมว สนฺธายาห ฯ
สา กิร มา จ ตว ปติ เมตีติ (๕) วุตฺตาป มหาสตฺต
อนุพนฺธิเยว ฯ ราชา ปน ต นิวตฺเตตุ น สกฺโกติ ฯ มหาชโนป
# ๑. ส. ม. เปสิยา ฯ ยุ. เปสฺสิยา ฯ ๒. ส. ม. ยุ. ครหิตฺโถ ฯ ๓. ม. มาวจ ฯ
# ๔. ม. ยุ. วา ปุนาติ ฯ ๕. ม. มาวจ ม ตฺว ปติ เมติ ฯ ยุ. เนว ม ตฺวนิติ ฯ
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ต อนุพนฺธิเยว ฯ ตโต ปน เอกา อฏวี อวิทูเร โหติ ฯ อถ
มหาสตฺโต นีลวนราชึ ทิสฺวา เทวึ นิวตฺเตตุกาโม หุตฺวา
คจฺฉนฺโตเยว มคฺคสมีเป มฺุชติณ อทฺทส ฯ โส ตโต อีสก
ลฺุจิตฺวา เทวึ ปกฺโกสาเปตฺวา ภทฺเท สีวลิ อิม ปสฺส อย
ปน อิธ ปุน ฆเฏตุ น สกฺกา เอวเมว ปุน มยฺห ตยา สทฺธึ
สวาโส นาม ฆเฏตุ น สกฺโกตีติ วตฺวา อิม อุปฑฺฒคาถมาห
มฺุชา อีสกา ปพฺยุฬฺหา (๑) เอกา วิหร สีวลีติ ฯ
ตตฺถ เอกาติ ภทฺเท สีวลิ มฺุชติณา ปพฺยุฬฺหา มยา
ลฺุจิตา ปุน ฆเฏตุ น สกฺกา ยถา เอวมฺป ตว มยา สวาส
กาตุ น สกฺกา ยสฺมา ตสฺมา สีวลิ อห เอกีภาเวน วิหริสฺสามิ
ตวป เอกาว วิหราหีติ ตสฺสา โอวาท อทาสิ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า อิโต ปฏาย มยฺห มหาชนกนรินเฺ ทน
สทฺธึ สวาโส นาม นตฺถีติ วตฺวา โสก สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺตี
อุโภหิ หตฺเถหิ อุร ปหริตฺวา พลวปริเทว ปริเทวิตฺวา วิสฺี
หุตฺวา มหามคฺเค ปติ ฯ มหาสตฺโต ตสฺสา วิสฺีภาว ตฺวา
ปท วิโกเปตฺวา อรฺ ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ อมจฺจา อาคนฺตวา
ตสฺสา สรีเร อุทก อาสิฺจิตฺวา หตฺถปาเท ปริมชฺชนฺติ ฯ สา
สฺ ปฏิลภิตฺวา อุฏาย ตาตา กุหึ ราชาติ ปุจฉฺ ิ ฯ
นนุ ตุมฺเหป ชานาถาติ ฯ อุปธาเรถ ตาตาติ ฯ เต อิโต
จิโต จ ธาวิตฺวา ต น ปสฺสึสุ ฯ สา มหาปริเทว ปริเทวิตฺวา
# ๑. ม. มฺุชาเวสิกา ปวาฬฺหา ฯ ยุ. มฺุชาวิสิกา ปวาฬฺหา ฯ
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รฺโ ิตฏาเน เจติย กาเรตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา
นิวตฺติ ฯ มหาสตฺโตป หิมวนฺต ปวิสิตฺวา สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว
อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา ปุน มนุสฺสปถ นาคมิ ฯ
เทวีป นิวตฺติตฺวา อุสุกาเรน สทฺธึ กถิตฏาเน จ กุมาริกาย สทฺธึ
กถิตฏาเน จ มสปริโภคฏาเน จ มิคาชิเนน สทฺธึ กถิตฏาเน
จ นารเทน สทฺธึ กถิตฏาเน จาติ สพฺพตฺถ าเนสุ เจติยานิ
กาเรตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา เสนางฺคปริวุตา ปจฺฉา คนฺตวา
มิถิลานคร ปตฺวา อมฺพวนุยฺยาเน ปุตฺตสฺส อภิเสก กาเรตฺวา ต
เสนางฺคปริวุต นคร เปเสตฺวา สย อิสินีปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา
ตตฺเถว อุยฺยาเน วสนฺตี กสิณปริกมฺม กตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา
อปริหีนชฺฌานา อายุหปริโยสาเน พฺรหฺมโลกปรายนา อโหสิ ฯ
มหาสตฺโตป อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกุปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป ตถาคโต มหาภินิกฺขมน นิกขฺ นฺโตเยวาติ วตฺวา ชาตก
สโมทาเนสิ ตทา สกฺโก อนุรุทฺโธ อโหสิ ทิสาปาโมกฺขพฺราหฺมโณ
กสฺสโป สมุทฺทรกฺขิตา เทวตา อุปฺปลวณฺณา นารโท สาริปุตฺโต
มิคาชิโน โมคฺคลฺลาโน กุมาริกา เขมาภิกฺขุนี อุสุกาโร อานนฺโท
เสสปริสพุา ทฺธปริสา อเหสุ สีวลี ราหุลมาตา ทีฆาวุกุมาโร
ราหุโล มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ มหาชนกนรินฺโท
ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธ อโหสิ
มหาชนกชาตก ทุติย นิฏิต
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สุวณฺณสามชาตก
โก นุ ม อุสุนา วิชฺฌีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก
มาตุโปสก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถยิ  กิร อฏารสโกฏิวิภวสฺส เอกสฺส เสฏิกุลสฺส
เอกปุตฺตโก อโหสิ ฯ โส มาตาปตูน ปโย มนาโป อโหสิ ฯ โส
เอกทิวสมฺหิ ปาสาทวรคโต สีหปฺชร อุคฺฆาเฏตฺวา มหาวีถิย
โอโลเกนฺโต คนฺธมาลาทิหตฺถ มหาชน ธมฺมสฺสวนตฺถาย เชตวน
คจฺฉนฺต ทิสฺวา อหป เตน สทฺธึ คมิสฺสามีติ คนฺธมาลาทีนิ
คาหาเปตฺวา วิหาร คนฺตฺวา วตฺถเภสชฺชปานกาทีนิ สงฺฆสฺส
ทาเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ จ ภควนฺต ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสินฺโน ธมฺม สุตฺวา กาเมสุ อาทีนว ทิสฺวา ปพฺพชฺชาย อานิสส
สลฺลกฺเขตฺวา ปริสาย วุฏิตาย ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจิ ฯ อถ น ภควา เอวมาห มาตาปตูหิ อนนฺุาต ปุตฺต
ตถาคตา น ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ ต สุตฺวา กุลปุตฺโต ภควนฺต วนฺทิตฺวา
เคห คนฺตฺวา สคารเวน มาตาปตโร วนฺทิตฺวา เอวมาห อมฺมตาต
ตถาคตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ อถสฺส มาตาปตโร ตสฺส
วจน สุตฺวา เอกปุตฺตกภาเวน สตฺตธา ภิชฺชมานหทยา วิย
ปุตฺตสิเนเหน กมฺปมานา เอวมาหสุ ตาต ปยปุตฺตก ตาต กุลงฺกุร
ตาต นยน ตาต ปาณสทิส ตยา วินา กถ ชีวาม ตยิ
ปฏิพทฺธ โน ชีวิต มย หิ ตาต ชราชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลกา
อชฺช วา สุเว วา ปรสุเว วา มรณ ปาปุณิสฺสาม อมฺเห
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โอหาย คจฺฉาหิ ตาต ปพฺพชฺชา นาม อติทุกฺกรา สีเตน
อตฺเถ สติ อุณฺห ลภติ อุณฺเหน อตฺเถ สติ สีต ลภติ
ตสฺมา ตาต มา ปพฺพชาหีติ ฯ ต สุตวฺ า กุลปุตฺโต ทุกฺขี
ทุมฺมโน โอนตสีโส ปชฺฌายนฺโต นิสีทิ สตฺตาห นิราหาโร
อโหสิ ฯ อถสฺส มาตาปตโร เอว จินฺตยึสุ สเจ โน ปุตโฺ ต
อนนฺุาโต มริสฺสติ น ปุน ปสฺสาม ปพฺพชฺชาย ชีวมาน
ปุน ปสฺสิสสฺ ามาติ จินฺเตตฺวา จ ปน ตาต ปยปุตตฺ ก ต
ปพฺพชฺชาย อนุชานาม ปพฺพชาหีติ อนุชานึสุ ฯ ต สุตฺวา
กุลปุตฺโต ตุฏมานโส หุตฺวา สกลสรีร โอนาเมตฺวา มาตาปตูน
ปาเทสุ วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา สาวตฺถินครโต นิกขฺ มิตฺวา
เชตวน คนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ สตฺถา
เอก ภิกฺขุ อาณาเปสิ ฯ โส ต ปพฺพาเชสิ ฯ ตสฺส
ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย มหาลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺติ ฯ โส
อาจริยุปชฺฌาเย อาราเธตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท ปฺจ วสฺสานิ
ธมฺม ปริยาปุณิตฺวา จินฺเตสิ อห อิธ อากิณฺโณ วิหรามิ
นเมต ปฏิรปู นฺติ ฯ วิปสฺสนาธุร ปูเรตุกาโม หุตวฺ า
อุปชฺฌายสฺส สนฺติเก กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา เชตวนา
นิกฺขมิตฺวา เอก ปจฺจนฺตคาม คนฺตฺวา ต นิสฺสาย อรฺเ
วิหาสิ ฯ โส ตตฺถ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ทฺวาทส วสฺสานิ
ฆเฏนฺโตป วายมนฺโตป วิเสส นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขิ ฯ มาตาปตโรปสฺส คจฺฉนฺเต กาเล ทุคฺคตา อเหสุ ฯ เย หิ เนส
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เขตฺต วา วณิชฺช วา ปโยเชสุ เต อิมสฺมึ กุเล ปุตฺโต วา
ภาตโร วา โจเทตฺวา สาเรตฺวา อมฺเห คณฺหนฺตา นาม
นตฺถีติ อตฺตโน อตฺตโน หตฺถคต ธน คเหตฺวา ยถารุจึ
ปลายึสุ ฯ เคเห ทาสกมฺมกราทโยป หิรฺสุวณฺณาทีนิ
คเหตฺวา ปลายึสุ ฯ อปรภาเค เทฺว ชนา ทุคฺคตตรา กปณา
หุตฺวา หตฺเถ อุทกสิฺจนป อลภิตฺวา เคห วิกฺกีณิตฺวา
อฆรา หุตฺวา ปรมการฺุภาวปฺปตฺตา ปโลติก นิวาเสตฺวา
กปาลหตฺถา อิโตจิโตจ ภิกฺขาย จรึสุ ฯ ตสฺมึ กาเล เอโก
ภิกฺขุ เชตวนา นิกฺขมิตฺวา ตสฺส วสนฏาน อคมาสิ ฯ
โส ตสฺส อาคนฺตุกวตฺต กตฺวา สุขนิสินฺโนว ภนฺเต กุโต
อาคตตฺถาติ ปุจฺฉิตฺวา เชตวนา อาวุโสติ วุตฺเต สตฺถุโน
เจว มหาสาวกาทีนฺจ อาโรคย ปุจฺฉิตฺวา ตโต มาตาปตูน
ปวุตฺตึ ปุจฺฉิ กึ ภนฺเต สาวตฺถิย อสุกสฺส นาม เสฏิกุลสฺส
อาโรคยนฺติ ฯ อาวุโส มา ตสฺส กุลสฺส ปวุตฺตึ ปุจฺฉาติ ฯ
กึ ภนฺเตติ ฯ อาวุโส ตสฺส กิร กุลสฺส เอโก ปุตฺโต อตฺถิ โส
สาสเน ปพฺพชิโต ตสฺส ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย เอวฺเจต กุล
ปริกฺขีณ อโหสิ อิทานิ เทฺว ชนา กปณา ปรมการฺุปฺปตฺตา
กปาลหตฺถา ภิกฺขาย จรนฺตีติ ฯ โส ตสฺส วจน สุตฺวา
สกภาเวน สณฺาเรตุ (๑) อสกฺโกนฺโต อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ
# ๑. ม. ยุ. สณฺาตุ ฯ
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โรทิตุ อารภิ ฯ เถโร ต ทิสฺวา อาวุโส กึ โรทสีติ ฯ
ภนฺเต เต มยฺห มาตาปตโร อห เตส ปุตฺโตติ ฯ อาวุโส
ตว มาตาปตโร ต นิสฺสาย วินาส ปตฺตา คจฺฉ ตว เน
ปฏิชคฺคาหีติ ฯ โส อห ทฺวาทส วสฺสานิ ฆเฏนฺโตป วายมนฺโตป
มคฺค วา ผล วา นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขึ อห อภพฺโพ ภวิสฺสามิ
กึ เม ปพฺพชฺชาย อห คิหี หุตฺวา มาตาปตโร โปเสตฺวา ทาน
ทตฺวา สคฺคปรายโน ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อรฺวาส ตสฺส
เถรสฺส นิยฺยาเทตฺวา ต วนฺทิตฺวา ปุน ทิวเส อรฺโต นิกฺขมิตฺวา
อนุปุพฺเพน คนฺตฺวา สาวตฺถิโต อวิทูเร เชตวนปฏ ิวิหาร
สมฺปาปุณาติ ฯ ตตฺถ เทฺว มคฺคา อเหสุ ฯ เตสุ เอโก มคฺโค
เชตวน คจฺฉติ เอโก สาวตฺถิย คจฺฉติ ฯ โส ตตฺเถว ตฺวา
กึ นุโข ปม มาตาปตโร ปสฺสิสฺสามิ อุทาหุ ทสพลนฺติ
จินฺเตตฺวา มยา มาตาปตโร จิร ทิฏปุพฺพา อิโต ปฏาย ปน
เม พุทฺธสฺส ทสฺสน ทุลลฺ ภ ภวิสฺสติ อชฺช สมฺมาสมฺพุทฺธ ทิสวฺ า
ธมฺม สุตฺวา เสฺว ปาโตว มาตาปตฺโร ปสฺสิสฺสามีติ สาวตฺถิมคฺค
ปหาย เชตวนมคฺค คนฺตวา สายณฺหสมเย เชตวน ปาวิสิ ฯ
ต ทิวส ปน สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลก โอโลเกนฺโต อิมสฺส
กุลปุตฺตสฺส อุปนิสฺสย อทฺทส ฯ โส ตสฺส อาคมนกาเล มาตุโปสกสุตฺเตน มาตาปตูน คุณ วณฺเณสิ ฯ โส ปน ภิกฺขุ ปริสปริยนฺเต ตฺวา มธุรธมฺมกถ สุณนฺโต ว จินฺเตสิ อห คิหี
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หุตฺวา มาตาปตโร ปฏิชคฺคิตุ สกฺโกมีติ จินฺเตสึ สตฺถา ปน
ปพฺพชิโตป สมาโน มาตาปตูน อุปการโก นามาติ วทติ สจาห
สตฺถาร อทิสฺวา ว คโต อสฺส เอวรูปาย ปพฺพชฺชาย ปริหีโน
ภเวยฺย อิทานิ ปน คิหี อหุตฺวา ปพฺพชิโตว สมาโน
มาตาปตโร โปเสสฺสามีติ ฯ โส สตฺถาร วนฺทิตฺวา เชตวนา
นิกฺขมิตฺวา สลากคฺค คนฺตฺวา สลากภตฺตฺจ สลากยาคฺุจ
คเหตฺวา ทฺวาทส วสฺสานิ อรฺเ วุฏภิกฺขุ ปาราชิกปตฺโต วิย
อโหสิ ฯ โส ปาโตว สาวตฺถิย ปวิสติ ฺวา กึ นุโข ปม ยาคุ
คณฺหิสฺสามิ อุทาหุ มาตาปตโร ปสฺสสิ ฺสามีติ จินฺเตตฺวา กปณาน
สนฺติก ตุจฺฉหตฺเถน คนฺตุ อยุตฺตนฺติ จินฺเตตฺวา ยาคุ คเหตฺวา
เอเตส โปราณเคหทฺวาร คโต ฯ มาตาปตโรปสฺส ยาคุ ภิกฺขาย
จริตฺวา ปรเคหภิตฺตึ นิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ โส อุปคนฺตฺวา เต
นิสินฺนเก กปณภาวมาปนฺเน ทิสฺวา อุปฺปนฺนโสโก อสฺสุปณฺเณหิ
เนตฺเตหิ เตส อวิทูเร อฏาสิ ฯ เต ต ทิสฺวาป น สฺชานึสุ ฯ
อถสฺส มาตา ภิกฺขุ ภิกฺขตฺถาย ิโต ภวิสฺสตีติ สฺาย ภนฺเต
ตุมฺหาก ทาตพฺพยุตฺตก นตฺถิ อติจฺฉถ ภนฺเตติ อาห ฯ โส ตสฺสา
กถ สุตฺวา อุปฺปนฺนพลวโสโก หทยรูป โสก คเหตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ
เนตฺเตหิ ตตฺเถว อฏาสิ ตาย ทุติยมฺป ตติยมฺป วุจฺจมาโนป
อฏาสิเยว ฯ อถสฺส ปตา มาตร อาห คจฺฉ ต ชานาหิ
ปุตฺโต นุโข โน เอโสติ ฯ สา อุฏาย ตสฺส สนฺติก
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คนฺตวา โอโลเกตฺวา ต สฺชานิตฺวา ปุตฺตสฺส ปาทมูเล นิปติตฺวา
ปริเทวิ ฯ ปตาปสฺส ตตฺเถว คนฺตฺวา ปโรทิ ฯ มหนฺต การฺุ
อโหสิ ฯ โสป มาตาปตโร ทิสฺวา สกภาเวน สณฺาเรตุ (๑)
อสกฺโกนฺโต อสฺสูนิ ปวตฺเตสิ ฯ โส โสก อธิวาเสตฺวา อมฺมตาต
มา จินฺตยิตฺถ อห โว โปเสสฺสามีติ มาตาปตโร อสฺสาเสตฺวา ยาคุ
ปาเยตฺวา เอกมนฺเต นิสที าเปตฺวา ปุน ภิกฺข อาหริตฺวา เต
โภเชตฺวา อตฺตโน ภิกฺข ปริเยสิตฺวา เตส สนฺติก คนฺตวา ปุน
ภตฺเตน ปุจฺฉิตฺวา เตหิ น ภฺุชามาติ วุตฺเต สย ภตฺตกิจฺจ
กตฺวา เต เอกมนฺเต วสาเปสิ ฯ โส ตโต ปฏาย อิมินา
นิยาเมน มาตาปตโร ปฏิชคฺคิ ฯ อตฺตนา ลทฺธานิ ปกฺขิกภตฺตาทีนิป เตสเยว ทตฺวา สย ภิกฺขาย จริตฺวา ลภมาโน ภฺุชติ
อลภมาโน น ภฺุชติ วสฺสาวาสิกมฺป อฺป ย กิฺจิ ลาภ
ลภิตฺวา เตสเยว เทติ เตหิ ปริภุตฺต ชิณฺณปโลติก อคฺคฬ กตฺวา
โธวิตฺวา รชิตฺวา สย ปริภฺุชติ ฯ ภิกฺข ลภมานทิวส ปนสฺส
อปฺป อลภมานทิวสา พหุตรา อเหสุ ฯ อถสฺส นิวาสนปารุปฺปนป อติลูข โหติ ฯ โส มาตาปตโร ปฏิชคฺคนฺโตเยว
อปรภาเค กีโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสณฺตคตฺโต (๒) อโหสิ ฯ อถ น สนฺทิฏา สมฺภตฺตา ภิกฺขู ทิสฺวา
ปุจฺฉึสุ อาวุโส ปุพฺเพ ตว สรีรวณฺโณ โสภติ อิทานิ ปน
# ๑. ม. ยุ. สณฺาตุ ฯ ๒. ม. ธมนิสนฺถตคตฺโต ฯ
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กีโส ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสณฺตคตฺโตสิ
พยาธิ นุโข เต อุปฺปนฺโนติ ฯ โส นตฺถิ เม อาวุโส พยาธิ
อปจ ปลิโพโธ เม อตฺถตี ิ ต ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ อาวุโส สตฺถา
สทฺธาเทยฺย วินิปาเตตุ น เทติ ตว ปน สทฺธาเทยฺย คเหตฺวา
คิหีน ททมาโน อยุตฺต กโรสีติ อาหสุ ฯ โส เตส กถ สุตฺวา
ลชฺชิโต โอหิยิ ฯ เต เอตฺตเกนาป อสนฺตุฏา ภควโต สนฺติก
คนฺตวา ภนฺเต อสุโก นาม ภิกฺขุ สทฺธาเทยฺย วินิปาเตตฺวา
คิหิโน โปเสสีติ สตฺถุโน อาโรเจสุ ฯ สตฺถา ต ภิกขฺ ุ ปกฺโกสาเปตฺวา
สจฺจ กิร ตว ภิกฺขุ สทฺธาเทยฺย คเหตฺวา คิหิโน โปเสสีติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต ตสฺส ต กิริย วณฺเณตุกาโม
อตฺตโน จ ปุพฺพจริย ปกาเสตุกาโม หุตฺวา ภิกฺขุ ตว คิหิโน
โปเสนฺโต เก โปเสสีติ ปุจฺฉิ ฯ มาตาปตโร เม ภนฺเตติ ฯ สตฺถา
ตสฺส อุสฺสาห ชเนตุ สาธุ สาธุ ภิกฺขูติ ติกฺขตฺตุ สาธุการ
ทตฺวา ตว มยา คตมคฺเค ิโต อหมฺป ปุพฺพจริย จรนฺโต
มาตาปตโร โปเสสินฺติ อาห ฯ โส ภิกฺขุ อสฺสาส ปฏิลภิ ฯ
อถ สตฺถา ตาย ปุพฺพจริยาย อาวีกรณตฺถ เตหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต
อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว พาราณสินครโต อวิทูเร นทิยา โอริมตีเร
เอโก เนสาทคาโม อโหสิ ฯ ปรตีเรป เอโก เนสาทคาโม
อโหสิ ฯ เอเกกสฺมึ คาเม ปฺจ ปฺจ กุลสตานิ วสนฺติ ฯ
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ทฺวีสุ คาเมสุ เทฺว เนสาทเชฏกา สหายกา อเหสุ ฯ เต
ทหรกาเลเยว เอว กติก กรึสุ สเจ อมฺเหสุ เอกสฺส ธีตา โหติ
เอกสฺส ปุตฺโต เตส อาวาหวิวาห กโรมาติ ฯ อถ โอริมตีเร
คามเชฏกสฺส เคเห ปุตฺโต วิชายิ ฯ ชาตกฺขเณเยวสฺส ทุกเู ลน
ปฏิคฺคหิตตฺตา ทุกูโล ตเวว นาม กรึสุ ฯ อิตรสฺส เคเห ธีตา
วิชายิ ฯ ตสฺสา ปรตีเร ชาตตฺตา ปาริกาติ นาม กรึสุ ฯ
เต อุโภป อภิรูปา ปาสาทิกา สุวณฺณวณฺณา อเหสุ เต
เนสาทกุเล ชาตาป ปาณาติปาตนฺนาม น กรึสุ ฯ อปรภาเค
โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิก ทุกลู กุมาร มาตาปตโร อาหสุ ตาต กุมาริก
เต อาเนสฺสามาติ ฯ โส ปน พฺรหฺมโลกโต อาคโต สุทฺธสตฺโต อุโภป
กณฺเณ ปทหิตฺวา น เม ฆราวาเสน อตฺโถ อมฺมตาต มา เอว
อวจุตฺถาติ วตฺวา ยาว ทุติยมฺป ตติยมฺป วุจฺจมาโนป น อิจฺฉิ ฯ
ปาริกาป มาตาปตูหิ อมฺม อมฺหาก สหายกสฺส ปุตฺโต อตฺถิ โส
อภิรูโป ปาสาทิโก สุวณฺณวณฺโณ ตสฺส ต ทสฺสามาติ วุตฺตาป
ตเถว วตฺวา อุโภ กณฺเณ ปทหิ ฯ สาป พฺรหฺมโลกโต อาคตา
สุทฺธสตฺตา ฯ ตทา ทุกลู กุมาโรป ตสฺสา รหสฺเสน สาสน ปหิณิ
สเจ ปาริกา เมถุนธมฺเมน อตฺถิกา อฺสฺส เคห คจฺฉตุ มม
เมถุนฉนฺโท นตฺถีติ ฯ สาป ตสฺส ตเถว สาสน เปเสสิ ฯ
มาตาปตโร ปน เตส อนิจฺฉมานานฺเว อาวาหวิวาห กรึสุ ฯ
เต อุโภป กิเลสสมุทฺท อโนตริตฺวา เทฺว มหาพฺรหฺมาโน วิย เอกโต
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วสึสุ ฯ ทุกูลกุมาโร ปน มจฺฉ วา มิค วา น มาเรติ อนฺตมโส
อาหฏมสป น วิกฺกีณาติ ฯ อถ น มาตาปตโร วทึสุ ตาต ตว
เนสาทกุเล นิพฺพตฺโตป เนว ฆราวาส อิจฺฉสิ น ปาณวธ กโรสิ
กินฺนาม กริสฺสสีติ ฯ โส เอวมาห อมฺมตาต ตุมฺเหสุ อนุชานนฺเตสุ
มย ปพฺพชิสสฺ ามาติ ฯ ต สุตฺวา มาตาปตโร เตนหิ ปพฺพชถาติ
อนุชานึสุ ฯ เต ตุฏหฏา มาตาปตโร วนฺทิตฺวา คามโต นิกฺขมฺม
อนุปุพฺเพน คงฺคาตีเรน หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ยสฺมึ าเน มิคสมฺมตา
นาม นที หิมวนฺตโต โอตริตฺวา คงฺค ปตฺตา ต าน คนฺตฺวา
คงฺค ปหาย มิคสมฺมตาภิมุขา อคมสุ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสติ ฯ สกฺโก
อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา วิสฺสุกมฺม อามนฺเตตฺวา ตาต
วิสฺสุกมฺม เทฺว มหาปุรสิ า คามา นิกฺขมิตฺวา อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตุกามา หิมวนฺต ปวิฏา เตส นิวาสนฏาน ลทฺธุ วฏฏติ
มิคสมฺมตนทิโต อฑฺฒโฆสพฺภนฺตเร (๑) เอเตส ปณฺณสาลฺจ
ปพฺพชิตปริกฺขาเร จ มาเปตฺวา เอหีติ อาห ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มูคปกฺขชาตเก วุตฺตนเยเนว สพฺพ สวิทหิตฺวา
อมนาปสทฺเท มิคปกฺขิโนป ปลาเปตฺวา เอกปทิกมคฺค มาเปตฺวา
สกฏานเมว คโต ฯ เตป ต มคฺค ทิสวฺ า เตน อสฺสมปท
ปาปุณึสุ ฯ ทุกูลปณฺฑิโต ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา ปพฺพชิตปริกฺขาเร
# ๑. ม. ยุ. อฑฺฬโกสนฺตเร ฯ
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ทิสฺวา สกฺเกน มยฺห ทินนฺ นฺติ สกฺกทตฺติยภาว ตฺวา สาฏก
โอมฺุจิตฺวา รตฺตวากจีร นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา อชินจมฺม
องฺเส กตฺวา ชฏามณฺฑล พนฺธิตฺวา อิสิเวส คเหตฺวา ปาริกาย
ปพฺพชฺช อทาสิ ฯ เต อุโภป กามาวจรเมตฺต ภาเวตฺวา ตตฺถ
ปฏิวสึสุ ฯ เตส เมตฺตานุภาเวน สพฺเพป มิคปกฺขิโน อฺมฺ
เมตฺตจิตฺตเมว ปฏิลภึสุ ฯ เตสุ น โกจิ กิฺจิ วิเหเสิ ฯ ปาริกาป
ปาโต วุฏาย ปานีย ปริโภชนีย อุปฏเปตฺวา อสฺสมปท
สมฺมชฺชิตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ฯ เต อุโภป ผลาผล อาหริตฺวา
ปริภฺุชิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาล ปวิสิตวฺ า สมณธมฺม
กโรนฺตา ตตฺเถว วาส กปฺเปสุ ฯ
สกฺโก เตส อุปฏาน อาคจฺฉติ ฯ โส เอกทิวส โอโลเกนฺโต
อิเมส จกฺขูนิ ปริหายิสฺสนฺตีติ เตส อนฺตราย ทิสฺวา เทวโลกโต
โอตริตฺวา ทุกูลปณฺฑิต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิตฺวา
เอวมาห ภนฺเต ตุมฺหาก อนฺตราโย ปฺายติ โว ปฏิชคฺคิตุ
ปุตฺต ลทฺธุ วฏฏติ (๑) โลกธมฺม ปฏิเสวถาติ ฯ โส ตสฺส วจน สุตฺวา
อาห สกฺก กินฺนาเมต กเถสิ มย อคารมชฺเฌ วสนฺตาป โลกธมฺม
น เสวาม เอต โลกธมฺม ปหาย ปุลุวกคูถราสึ วิย ชิคุจฺฉิมฺหา
อิทานิ ปน อรฺ ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา กถ เอวรูป
กริสฺสามาติ ฯ ภนฺเต เอวรูป น กโรถ ปาริกาย ตาปสินิยา
# ๑. ม. ยุ. ปฏิชคฺคนก ปุตฺต สทฺธุ วฏฏติ ฯ
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อุตุนีกาเล นาภึ หตฺเถน ปรามเสยฺยาถาติ อาห ฯ ทุกูลปณฺฑิโต
อิท สกฺกา กาตุนฺติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สกฺโก ต วนฺทติ ฺวา สกฏานเมว
คโต ฯ ทุกลู ปณฺฑิโตป ปาริกาย อาจิกฺขิตฺวา ตสฺสา อุตุนีกาเล
หตฺเถน นาภึ ปรามสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต เทวโลกโต จวิตฺวา
ตสฺสา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ สา ทสมาสจฺจเยน สุวณฺณวณฺณ
ปุตฺต วิชายิ ฯ เตเนวสฺส สุวณฺณสาโมติ นาม กรึสุ ฯ ปาริกาย
มูลผลาผลตฺถาย อรฺ คตกาเล ปพฺพตนฺตเร กินฺนริโย ธาตีกิจฺจ
กรึสุ ฯ เต อุโภป โพธิสตฺต นหาเปตฺวา ปณฺสาลาย
นิปชฺชาเปตฺวา ผลาผลตฺถาย คจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมึ ขเณ กินฺนริโย
กุมาร คเหตฺวา กนฺทราทีสุ นหาเปตฺวา ปพฺพตมตฺถก อารุยฺห
นานาปุปฺเผหิ อลงฺกริตฺวา หริตาลมโนสิลาทีนิ สิลาตเล ฆสิตฺวา
นลาเต ติลเก กตฺวา อาเนตฺวา ปณฺณสาลาย นิปชฺชาเปนฺติ ฯ
ปาริกาป อาคนฺตฺวา ปุตฺต ถฺ ปาเยติ ฯ อปรภาเค ต
โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิก อนุรกฺขนฺตา มาตาปตโร ปณฺณสาลาย
นิสีทาเปตฺวา สยเมว วนมูลผลาผลตฺถาย วน คจฺฉนฺติ ฯ อถ
มหาสตฺโต จินฺเตสิ กทาจิ โกจิเทว เม มาตาปตูน อนฺตราโย
ภเวยฺยาติ เตส คตมคฺค สลฺลกฺเขสิ ฯ อเถกทิวส เตส วนมูลผลาผล อาทาย สายณฺหสมเย นิวตฺตนฺตาน อสฺสมปทโต อวิทูเร
สมฺปตฺตาน มหาเมโฆ อุฏหิ ฯ เต เอก รุกฺขมูล ปวิสิตฺวา
วมฺมิกมตฺถเก อฏสุ ฯ ตสฺส จ อพฺภนฺตเร อาสีวิโส อตฺถิ ฯ
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เตส สรีรโต เสทคนฺธมิสฺสก อุทก โอตริตฺวา ตสฺส นาสปูฏ
ปาวิสิ ฯ โส กุชฺฌิตฺวา นาสวาเตน ปหริ ฯ โส เตส จกฺขูนิ
ปาปุณิ ฯ เตน เทฺวป ชนา อนฺธา หุตฺวา อฺมฺ น
ปสฺสึสุ ฯ ทุกูลปณฺฑิโต ปาริก อามนฺเตตฺวา ปาริเก มม จกฺขนู ิ
ปริหีนานิ ต น ปสฺสามีติ อาห ฯ สาป ตเถว อาห ฯ เต
นตฺถิ โน อิทานิ ชีวิตนฺติ มคฺค อปสฺสนฺตา ปริเทวมานา อฏสุ ฯ
กึ ปน เตส ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ เต กิร ปุพฺเพ เวชฺชกุเล
ชาตา อเหสุ ฯ อถ โส เวชฺโช เอกสฺส มหทฺธนสฺส ปุริสสฺส
อกฺขิโรค ปฏิชคฺคิ ฯ โส อกฺขีนิ ลภิตฺวา ตสฺส กิฺจิ ธน น
เทติ ฯ อถ เวชฺโช ตสฺส กุชฺฌิตฺวา เคห คนฺตฺวา อตฺตโน ภริยาย
อาโรเจตฺวา ภทฺเท อห ตสฺส อกฺขิโรค ปฏิชคฺคามิ อิทานิ มยฺห
ธน น เทติ กึ กโรมาติ อาห ฯ สาป สามิกสฺส วจน สุตฺวา
กุชฺฌิตฺวา น โน ตสฺส สนฺตเกน ธเนนตฺโถ ตว เภสชฺช ตสฺส
เอก โยคฺค ทตฺวา ตสฺส อกฺขีนิ กาณานิ กโรหีติ อาห ฯ โส
สาธูติ ตสฺสา วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เคหโต นิกฺขมิตฺวา ตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา ตถา อกาสิ ฯ โส มหทฺธโน ปุรโิ ส น จิรสฺเสว อนฺโธ
อโหสิ ฯ เต อุโภป อิมินา ปาปกมฺเมน จกฺขูนิ ปริหายึสุ ฯ
อถ มหาสตฺโต จินฺเตสิ มม มาตาปตโร อฺเสุ ทิวเสสุ
อิมาย เวลาย อาคจฺฉนฺติ อิทานิ เนส ปวุตฺตึ น ชานามีติ ปฏิมคฺค
คนฺตฺวา สทฺทมกาสิ ฯ เต เทฺว ตสฺส สทฺท สฺชานิตฺวา ปฏิสทฺท
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กตฺวา ปุตฺตสิเนเหน ตาต อิธ ปริปนฺโถ อตฺถิ มา อาคจฺฉาหีติ
วทึสุ ฯ อถ เน มหาสตฺโต อาห เตนหิ อิม ยฏิโกฏึ คเหตฺวา
เอถาติ ฯ โส เตส ทีฆยฏึ อทาสิ ฯ เต ยฏิโกฏึ คเหตฺวา
ตสฺส สนฺติก อาคมึสุ ฯ อถ เน เกน โว การเณน จกฺขูนิ
วินฏานีติ ปุจฺฉิ ฯ อถ น มาตาปตโร อาหสุ ตาต มย เทเว
วสฺสนฺเต อิธ รุกฺขมูเล วมฺมิกมตฺถเก ิตา เตน การเณน
อกฺขีนิ วินฏานีติ ฯ โส มาตาปตูน กถ สุตฺวาว อฺาสิ
ตตฺถ อาสีวิเสน ภวิตพฺพ เตน กุทฺเธน นาสวาโต วิสฏโ
ภวิสฺสตีติ ฯ โส มาตาปตโร ทิสฺวา โรทิ เจว หสิ จ ฯ อถ
น เต ปุจฺฉึสุ กสฺมา ตาต โรทสิ เจว หสิ จาติ ฯ อมฺมตาต
ตุมฺหาก ทหรกาเลเยว เอว จกฺขูนิ วินฏานีติ โรทึ อิทานิ ปน
ตุมฺเห ปฏิชคฺคิตุ ลภิสฺสามีติ หสึ อมฺมตาต ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ
อห โว ปฏิชคฺคิสฺสามีติ ฯ โส มาตาปตโร อสฺสาเสตฺวา อสฺสมปท
อาเนตฺวา เตส รตฺติฏาเน ทิวาฏาเน จงฺกมฏาเน ปณฺณสาลาย
อุจฺจารปสฺสาวฏาเน จาติ สพฺพตฺถ าเนสุ รชฺชุเก พนฺธิ ฯ ตโต
ปฏาย เต อสฺสมปเท เปตฺวา สยเมว วนมูลผลาผล อาหริตฺวา
ปณฺณสาลาย เปตฺวา ปาโตว เตส วสนฏาน สมฺมชฺชิตฺวา
มาตาปตโร วนฺทิตฺวา ฆฏ อาทาย มิคสมฺมตนทึ คนฺตฺวา ปานีย
อาหริตฺวา ปริโภชนีย อุปฏเปตฺวา ทนฺตกฏมุโขทกาทีนิ ทตฺวา
มธุรผลาผล เทติ เตหิ ปริภฺุชิตฺวา มุเข วิกฺขาลิเต สย เสส
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ปริภฺุชติ ปริภฺุชาวสาเน มาตาปตโร วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา
มิคคณปริวุโต ผลาผลตฺถาย อรฺ ปาวิสิ ฯ ต ปพฺพตปาเท
กินฺนรา ปริวาเรตฺวา ผลาผล คเหตฺวา โพธิสตฺตสฺส อทสุ ฯ
สายณฺหสมเย อสฺสม อาคนฺตฺวา ฆเฏน อุทก อาหริตฺวา ฆฏ
เปตฺวา อุทก ตาเปตฺวา อุณฺโหทเกน เนส ยถารุจึ นหาปน วา
ปาทโธวน วา กตฺวา นหายิตฺวา องฺคารกปลฺล อุปเนตฺวา เตส
หตฺถปาเท เสเทตฺวา เตส นิสินฺนาน ผลาผล ทตฺวา ขาทาเปตฺวา
เตส ปริภฺุชนปริโยสาเน สยมฺป ขาทิตฺวา เสสก อสฺสมปเท
เปสิ ฯ โส อิมินา นิยาเมเนว มาตาปตโร ปฏิชคฺคิ ฯ
ตสฺมึ สมเย พาราณสิย ปลยกฺโข (๑) นาม ราชา รชฺช
กาเรสิ ฯ โส มิคมสโลเภน มาตร รชฺช ปฏิจฺฉาเปตฺวา สนฺนทฺธปฺจาวุโธ หิมวนฺต ปวิสิตฺวา มิเค วธิตฺวา มส ขาทนฺโต มิคสมฺมตนทึ ปตฺวา อนุปุพฺเพน สามสฺส ปานียคฺคหณติตฺถ สมฺปตฺโต
มิคปทวลฺช ทิสฺวา มณิวณฺณาหิ สาขาหิ โกฏก กตฺวา ธนุ
อาโรเปตฺวา วิสปต สร สนฺนยฺหิตฺวา ตตฺถ นิสินโฺ นว (๒) อจฺฉิ ฯ
มหาสตฺโตป สายณฺหสมเย ผลาผล อาหริตฺวา อสฺสมปเท เปตฺวา
มาตาปตโร วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา ปานีย อาหริสสฺ ามีติ จินฺเตตฺวา
ฆฏ คเหตฺวา มิคคณปริวุโต เทฺวป มิเค เอกโต กตฺวาน เตส
ปฏิย ปานียฆฏ เปตฺวา หตฺเถน คเหตฺวา นทีติตฺถ อคมาสิ ฯ
# ๑. ม. ปฬิยกฺโข ฯ ยุ. ปลิยกฺโข ฯ ๒. ม. ยุ. นิลีโนว ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 140

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 140
ราชาป โกฏเก ิโตว ต ตถา อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา มยา เอตฺตก
กาล เอว หิมวนฺเต วิจรนฺเตนาป มนุสฺโส นาม น ทิฏปุพฺโพ
เทโว นุโข เอส นาโค นุโข สเจ ปนาห เอต อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิสฺสามิ เทโว เจ อากาส อุปฺปติสฺสติ นาโค เจ ภูมิย ปวิสิสสฺ ติ
นโข ปนาห สพฺพกาล หิมวนฺเตเยว จริสฺสามิ สจาห พาราณสิย
คมิสฺสามิ ตตฺราป ม อมจฺจา ปุจฺฉิสฺสนฺติ อป นุ เต มหาราช
หิมวนฺเต วสนฺเตน กิฺจิ อจฺฉริย ทิฏ ปุพฺพนฺติ ตตฺราห เอวรูโป
เม สตฺโต ทิฏปุพฺโพติ วตฺวา เอโส โก นามาติ วุตฺเต สเจ
น ชานามีติ วกฺขามิ ม ครหิสฺสนฺติ ตสฺมา ต วิชฌ
ฺ ิตฺวา ทุพฺพล
กตฺวา ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ อถ เตสุ มิเคสุ ปมเมว โอตริตฺวา
ปานีย ปวิตฺวา อุตฺติณฺเณสุ โพธิสตฺโต อุคฺคหิตวตฺโต วิย มหาเถโร
สณิก สณิก โอตริตฺวา นหาตฺวา ปฏิปฺปสฺสทฺธทรโถ ปจฺจุตฺตริตฺวา
รตฺตวากจีร นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา อชินจมฺม เอกส กตฺวา
ปานียฆฏ อุกฺขิปตฺวา อุทก ปฺุฉิตฺวา วามองฺสกูเฏ เปสิ ฯ ตสฺมึ
ปน กาเล อิทานิ วิชฺฌิตุ สมโยติ ราชา ต วิสปต สร
อุกฺขิปตฺวา มหาสตฺตสฺส ทกฺขิณปสฺเสน วิชฌ
ฺ ิ ฯ สโร
วามปสฺเสน นิกฺขมิ ฯ ตสฺส วิชฌ
ฺ ิตภาว ตฺวา มิคคณา
ภีตภีตา ปลายึสุ ฯ สุวณฺณสามปณฺฑิโต ปน วิทโฺ ธป สมาโน
ปานียฆฏ ยถา วา ตถา วา อนุสุมฺภิตฺวา (๑) สตึ ปจฺจุปฏเปตฺวา
# ๑. ม. อนวสุมฺภิตฺวา ฯ
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สณิก สณิก โอตาเรตฺวา วาลุก วิยูหิตวฺ า ฆฏ เปตฺวา ทิส
ววฏเปตฺวา มาตาปตูน วสนฏานทิสาภาเคน สีส กตฺวา
รชตปฏวณฺณาย วาลุกาย สุวณฺณปฏิมา วิย นิปชฺชิตฺวา สตึ
ปจฺจุปฏเปตฺวา อิมสฺมึ หิมวนฺตปฺปเทเส มม เวรี นาม นตฺถิ
มม มาตาปตูนมฺป เวรี นาม นตฺถีติ วตฺวา มุเขน โลหิต
ฉฑฺเฑตฺวา ราชาน อทิสฺวาว ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๔๘๒] โก นุ ม อุสุนา วิชฺฌิ
ปมตฺต อุทกหาริก (๑)
ขตฺติโย พฺราหฺมโณ เวสฺโส โก ม วิทฺธา นิลียสีติ ฯ
ตตฺถ ปมตฺตนฺติ เมตฺตาภาวนาย อนุปฏิตสตึ ฯ อิท หิ
โส สนฺธายาห ตสฺมึ ขเณ อตฺตาน ปมตฺต นาม อกาสีติ ฯ
วิทฺธาติ วิชฺฌิตฺวา เอตสฺมึ าเน นิลยี สีติ อตฺโถ ฯ มิคสมฺมตนทึ
อุทกหาริก คจฺฉนฺต ม อุสุนา วิสปเตน สลฺเลน วิชฺฌิ โก นุ นาม
ชโน ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา ม วิทฺธา วิชฺฌติ ฺวา
นิลียสิ วนคุมฺเพ อตฺตาน ปฏิจฺฉาเทสิ โก นุ นาม ชโนติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ปุน อตฺตโน สรีรมสสฺส อภกฺขสมฺมตภาว
ทสฺเสตุ ทุติย คาถมาห
น เม มสานิ ขชฺชานิ จมฺเมนตฺโถ น วิชฺชติ
อถ เกน นุ วณฺเณน วิทเฺ ธยฺย ม อมฺถาติ ฯ
ตตฺถ โภ มาณว มสานิ เม มม สรีรมสานิ น ขชฺชานิ
# ๑. ส. อุทหาริก ฯ ม. ยุ. อุทหารก ฯ
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มนุสฺเสหิ ขาทิตพฺพานิ จมฺเมน เม มม สรีรจมฺเมน มนุสฺสาน
อตฺโถ น วิชชฺ ติ อถ เอว สนฺเตป อย ปุริโส วิทฺเธยฺย
วิชฺฌิตพฺพ ม อมฺถ อวิจาเรตฺวา ม วิชฺฌิ เกน วณฺเณน
เกน การเณนาติ ฯ
ทุติย คาถ วตฺวา ตเมว นามาทิวเสน ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต
กถ ชาเนมุ ต มย
ปุฏโ เม สมฺม อกฺขาหิ
กึ ม วิทฺธา นิลียสีติ
เอวฺจ ปน วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อย ปุริโส มยา วิสปเตน สลฺเลน
วิชฺฌิตฺวา ปติโตป เนว ม อกฺโกสติ น ปริภาสติ มม หทย
สมฺพาหนฺโต วิย ปยวจเนน สมุทาจรติ คจฺฉิสฺสามิ ตสฺส
สนฺติกนฺติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา ตสฺส สนฺติเก ิโตว อาห
[๔๘๓] ราชาหมสฺมิ กาสีน
ปลยกฺโขติ ม วิทู
โลภา รฏ ปหนฺตฺวาน (๑) มิคเมส จรามห
อิสฺสฏเ จสฺมิ กุสโล
ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต
นาโคป เม น มฺุเจยฺย
อาคโต อุสุปาตนนฺติ ฯ
ตตฺถ ราชาหมสฺมีติ เอว กิรสฺส อโหสิ เทวาป นาคาป
มนุสฺสภาสาย กเถนฺติเยว อหเมต เทโว วา นาโค วา มนุสฺโส
วาติ น ชานามิ สเจ กุชฺเฌยฺย วินาเสยฺยาป ม ราชาติ วุตฺเต
# ๑. ส. ม. ปหิตฺวาน ฯ
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โกจิ ปน อภายนฺโต นาม นตฺถีติ ตสฺมา อตฺตโน ราชภาว
ชานาเปตุ ปม ราชาหมสฺมีติ อาห ฯ โภ มาณว อห กาสีน
กาสิกรฏวาสีน ราชา อสฺมิ ภวามิ ฯ มนฺติ มม นาเมน
ปลยกฺโข ราชา ฯ วิทูติ ชานึสุ ปกฺโกสึสุ ฯ โลภาติ มิคมสโลเภน
รชฺช มาตุยา ปฏิจฺฉาเปตฺวา ฯ มิคเมสนฺติ มิเค เอสนฺโต
คเวสนฺโต ฯ จรามหนฺติ วเน เอกโกว จรามิห ฯ ทุติย คาถ
อตฺตโน พล ทีเปตุกาโม อาห ฯ ตตฺถ อิสฺสฏเติ ธนุสิปฺเป ฯ
ทฬฺหธมฺโมติ ทฬฺหธนุ สหสฺสถามธนุ โอโรเปตฺุจ อาโรเปตฺุจ
สมตฺโถ สกลชมฺพูทีปตเล วิสฺสุโต ปากโฏ ฯ อาคโต อุสุปาตนนฺติ
เม มม อุสุปาตนฏาเน อาคโต พลวนฺโต นาโค สตฺตปทมฺป
านา น มฺุเจยฺยาติ ฯ
อิติ ราชา อตฺตโน พล วณฺเณตฺวา ตสฺส นามโคตฺต
ปุตฺฉนฺโต อาห
โก วา ตว กสฺส วา ปุตฺโต (๑) กถ ชาเนมุ ต มย
ปตุโน อตฺตโน จาป
นามโคตฺต ปเวทยาติ ฯ
ตตฺถ ปเวทยาติ กเถยฺยาสิ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต สจาห เทวนาคยกฺขกินฺนราทีสุ วา
ขตฺติยาทีสุ วา อฺตโรหมสฺมีติ กเถยฺย สทฺทหเตว เม เอส
วจน สจฺจเมว กเถตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา อาห
# ๑. สี. ยุ. ตุว จ กสฺส วา ปุตฺโตสิ ฯ
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[๔๘๔]

เนสาทปุตฺโต ภทฺทนฺเต สาโม อิติ ม าตโย
อามนฺตยึสุ ชีวนฺต
สวาชฺเชวคโต (๑) สเย
วิทฺโธสฺมิ ปุถุสลฺเลน
สวิเสน ยถา มิโค
สกมฺหิ โลหิเต ราช
ปสฺส เสมิ ปริปลุโต
ปฏิวามคต (๒) สลฺล
ปสฺส ถิมฺหามิ (๓)โลหิต
อาตุโร ตฺยานุปุจฺฉามิ
กึ ม วิทฺธา นิลียสิ
อชินมฺหิ หฺเต ทีป
นาโค ทนฺเตสุ (๔) หฺเต (๕)
อถ เกน นุ วณฺเณน
วิทฺเธยฺย ม อมฺถาติ ฯ
ตตฺถ ภทฺทนฺเตติ สุนฺทรมุเข มหาราช อห เนสาทปุตฺโต
อิสิปุตฺโต อสฺมิ ภวามิ ฯ ชีวนฺตนฺติ ม อิโต ปุพฺเพ ชีวมาน เอหิ
สาม ยาหิ สามาติ โวหรนฺตา ปกฺโกสนฺตา าตโย สาโมติ
อามนฺตยึสุ ฯ สวาชฺเชวงฺคโตติ โส อห อชฺช เอว คโต
มรณมุเข สมฺปตฺโต ปวิฏโติ อตฺโถ ฯ สเยติ สยามิ ฯ สวิเสน
ปุถุสลฺเลน วนจรเกน วิทโฺ ธ มิโค ยถา เอวมฺป ตถา ตยา วิทโฺ ธ
อสฺมิ ภวามิ ฯ ปริปลุโตติ นิมฺมุคฺโค หุตฺวา เสมิ ฯ เอวรูป
สยนฺต ปสฺส ปสฺสสิ ฯ ปฏิวามคตนฺติ ทกฺขิณปสฺเสน ปวิสิตฺวา
วามปสฺเสน นิคฺคตนฺติ อตฺโถ ฯ ปสฺสาติ ม โอโลกยสฺสุ ฯ
ถิมฺหามีติ นิตฺถุมฺหามิ (๖) ฯ อิติ โส สตึ ปจฺจุปฏเปตฺวา
# ๑. ม. สฺวชฺเชวาห คโต ฯ ยุ. สฺวาชฺเชวห คโต ฯ ๒. สี. ยุ. ปฏิจมฺมคต ฯ
# ๓. สี. ยุ. วิหามิ ฯ ม. ธิมฺหามิ ฯ ๔. ส. ม. ยุ. ทนฺเตหิ ฯ ๕. ยุ. หฺติ ฯ
# ๖. ม. ยุ. นิกฺุภามิ ฯ
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อวิกมฺปมาโนว โลหิต มุเขน ฉฑฺเฑตฺวา อาห ฯ อาตุโรติ
พาฬฺหคิลาโน หุตฺวา อห ต อนุปุจฺฉามิ ฯ นิลียสีติ เอกสฺมึ
วนคุมฺเพ นิสินฺโน อจฺฉสิ ฯ วิทฺเธยฺยนฺติ วิชฺฌิตพฺพ ฯ อมฺถาติ
มิคสทิส อมฺิตฺถ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา ยถาภูต อนาจิกฺขิตฺวา มุสาวาท
กเถนฺโต อาห
[๔๘๕] มิโค อุปฏิโต อาสิ
อาคโต อุสุปาตน
ต ทิสฺวา อุพฺพิชฺชิ สาม เตน โกโธ มมาวิสีติ ฯ
ตตฺถ อุพฺพิชฺชีติ ปลายิ ฯ อาวิสีติ อชฺโฌตฺถริ เตน
การเณน เม โกโธ อุปฺปนฺโนติ ทีเปติ ฯ
อถ น มหาสตฺโต กึ วเทสิ มหาราช อิมสฺมึ หิมวนฺตปฺปเทเส
ม ทิสฺวา ปลายนมิโค นาม นตฺถีติ วตฺวา อาห
[๔๘๖] ยโต สรามิ อตฺตาน
ยโต ปตฺโตสฺมิ วิฺุต
น ม มิคา อุตฺราสนฺติ(๑) อรฺเ สาปทานิป
ยโต นิธึ ปริหารึ
ยโต ปตฺโตสฺมิ โยพฺพน
น ม มิคา อุตฺราสนฺติ
อรฺเ สาปทานิป
ภีรู กึปุริสา ราช
ปพฺพเต คนฺธมาทเน
สมฺโมทมานา คจฺฉาม
ปพฺพตานิ วนานิ จ
อถ เกน นุ วณฺเณน
อุตฺราสนฺติ มิคา มมนฺติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อุตฺตสนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตตฺถ น ม มิคาติ ม ทิสฺวา มิคา นาม น อุตฺราสนฺติ ฯ
สาปทานีติ พาฬฺมิคา ฯ ยโต นิธินฺติ ยโต กาลโต ปฏาย อห
วากจีร นิวาสน ปริหารึ ธาเรสึ ฯ ภีรู กึปุริสา ราชาติ
มหาราช มิคา ตาว ติฏนฺตุ กึปุริสา นาม อติภีรกุ า โหนฺติ ฯ
เย อิมสฺมึ คนฺธมาทเน นาม ปพฺพเต วิหรนฺติ เตป ม ทิสฺวา น
อุตฺราสนฺติ อถ โข มย อฺมฺ ปพฺพตานิ ปพฺพเตสุ วนานิ
วเนสุ สมฺโมทมานา คจฺฉาม ฯ อุตฺราสนฺติ มิคา มมนฺติ มม
ทิสฺวา มิคา อุตฺราเสยฺยุ เกน การเณน ตฺว ม สทฺทหาเปสฺสสีติ
ทีเปติ ฯ ต สุตฺวา ราชา มยา อิม สุวณฺณสาม นิรปราธ
วิชฺฌิตฺวา มุสาวาโท กถิโต สจฺจเมว กเถสสามีติ จินฺเตตฺวา อาห ฯ
[๔๘๗] น ตทฺทส (๑) มิโค สาม กินฺตาห อลิก ภเณ
โกธโลภาภิภูตาห
อุสุ เต ต อวิสฺสชินฺติ (๒) ฯ
ตตฺถ น ตทฺทสาติ น ต อทฺทส ฯ กินฺตาหนฺติ กินฺเต
เอว กลฺยาณทสฺสนสฺส สนฺติเก อห อลิก ภณิสฺสามิ ฯ
โกธโลภาภิภูตาหนฺติ โกเธน จ โลเภน จ อภิภูโต หุตฺวา อห ฯ
โส หิ ปมเมว มิเคสุ โอติณฺเณสุ โกเธน มิเค วิชฺฌิสฺสามีติ ฯ
ธนุ อาโรเปตฺวา ิโต ปจฺฉา โพธิสตฺต ทิสฺวา ตสฺส เทวตาทีสุ
อฺตรภาว อชานนฺโต ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ โลภ อุปฺปาเทสิ
ตสฺมา เอวมาห ฯ
# ๑. ส. ม. น ต ตส ฯ ยุ. น ตทฺทสา ฯ ๒. ม. อวสฺสชินฺติ ฯ ยุ. อวิสฺสชิติ ฯ
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เอวฺจ ปน วตฺวา นาย สุวณฺณสาโม อิมสฺมึ อรฺเ
เอกโกว ปฏิวสติ อทฺธา าตเกหิปสฺส ภวิตพฺพ ปุจฺฉิสฺสามิ
นนฺติ จินฺเตตฺวา อิตร คาถมาห
กุโต นุ สาม อาคมฺม
กสฺส วา ปหิโต ตุว
อุทกหาโร (๑) นทึ คจฺฉ อาคโต มิคสมฺมตนฺติ ฯ
ตตฺถ สามาติ โพธิสตฺต อาลปติ ฯ อาคมฺมาติ กุโต เทสา
อิม วน อาคนฺตฺวา ฯ กสฺส วา ปหิโตติ อมฺหาก อุทก อาหริตุ
นทึ คจฺฉาติ เกน เปสิโต หุตฺวา ตว อิม มิคสมฺมต อาคโตสีติ
อตฺโถ ฯ
โส ตสฺส กถ สุตฺวา มหนฺต เวทน อธิวาเสตฺวา มุเขน
โลหิต ฉฑฺเฑตฺวา คาถมาห
[๔๘๘] อนฺธา มาตาปตา มยฺห
เต ภรามิ พฺรหาวเน
เตสาห อุทกหาโร
อาคโต มิคสมฺมตนฺติ
ตตฺถ ภรามีติ มูลผลาผลาทีนิ อาหริตฺวา โปเสมิ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มาตาปตฺโร อารพฺภ วิลปนฺโต อาห
[๔๘๙] อตฺถิ เนส อุสามตฺต
อถ สาหสฺส (๒) ชีวิต
อุทกสฺส อลาเภน
มฺเ อนฺธา มริสฺสเร
น เม อิท ตถา ทุกฺข
ลพฺภา หิ ปุมุนา อิท
# ๑. ส. ม. ยุ. อุทหาโร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สาหสนฺติ ยุตฺตตร มฺเ ฯ
ม. ยุ. สาหสฺส ฯ
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ยฺจ อมฺม น ปสฺสามิ
ต เม ทุกฺขตร อิโต
น เม อิท ตถา ทุกฺข
ลพฺภา หิ ปุมุนา อิท
ยฺจ ตาต น ปสฺสามิ
ต เม ทุกฺขตร อิโต
สา นูน กปณา อมฺมา
จิร รตฺตาย รุจฺจติ (๑)
อฑฺฒรตฺเตว รตฺเตวา
นทีว อวสุสฺสติ (๒)
โส นูน กปโณ ตาโต
จิร รตฺตาย รุจฺจติ (๑)
อฑฺฒรตฺเตว รตฺเตวา
นทีว อวสุสฺสติ (๒)
อุฏานปาทจริยาย (๓) ราช สมฺพาหนสฺส จ (๔)
สาม ตาต วิลปนฺตา
หิณฺฑิสฺสนฺติ พฺรหาวเน
อิทมฺป ทุติย สลฺล
กมฺเปติ หทย มม
ยฺจ อนฺเธ น ปสฺสามิ
มฺเ เหสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อุสามตฺตนฺติ โภชนมตฺต ฯ อุสาติ กิร (๕) โภชนสฺส นาม
เตส ต อตฺถตี ิ อตฺโถ ฯ อถ สาหสฺส ชีวิตนฺติ ฉทิวสมตฺต ชีวติ นฺติ
อตฺโถ ฯ อิท อาหริตฺวา ปต ผลาผล สนฺธายาห ฯ อถ วา
อุสาติ อุสฺมา ฯ เตเนต ทสฺเสติ เตส สรีเร อุสฺมามตฺต อตฺถิ อถ
มยา อาภเฏน ผลาผเลน สาหสฺส ชีวิต อตฺถีติ ฯ มริสฺสเรติ
มริสฺสนฺติ ฯ มหาราช อิท ตยา วิชฺฌนทุกฺข ตถา ทุกฺขมฺป
สมาน เม มยฺหป น ทุกขฺ  ฯ หิ กสฺมา ปน วทามิ ฯ ปุมุนาติ
# ๑. ส. ม. รุจฺฉติ ฯ ยุ. รุจฺฉิติ ฯ ๒. ม. ยุ. อวสุจฺฉติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. ...ปาริจริยาย ฯ ๔. ม. ยุ. ปาทสมฺพาหนสฺส จ ฯ ๕. ม. หิ ฯ
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ปุริเสน เอวรูป อิท ทุกขฺ  ปุริเสน ลทฺธพฺพเมวาติ อตฺโถ ฯ
ยฺจ ยสฺมา อมฺม ปาริก น ปสฺสามิ ต ทุกฺข อิโต ตยา
วิชฺฌนทุกฺขโต สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน เม มยฺห
อติทุกฺขตร ฯ จิร รตฺตาย รุจฺจตีติ จิร รตฺต โรทิสสฺ ติ ฯ
อฑฺฒรตฺเตติ อฑฺฒรตฺติกสมเย ฯ รตฺเต วาติ ปจฺฉิมรตฺเต วา ฯ
อวสุสฺสตีติ อวฉิชฺชิสฺสติ กุนฺนที วิย คิมฺหกาเล อวสุสฺสตีติ
อตฺโถ ฯ อุฏ านปาทจริยายาติ มหาราช อห รตฺตึ วา ทิวา
วา เทฺว ตโย วาเร อุฏาย อตฺตโน อุฏานวิริเยน เตส ปาทจริย (๑)
กโรมิ เตส หตฺถปาเท สมฺพาหามิ อิทานิ ม อทิสฺวา (เต)
ตทตฺถาย อุฏาย เต ปริหีนจกฺขุกา สาม ตาตาติ วิลปนฺตา
กณฺฏเกหิ วิชฺฌิยมานา อิมสฺมึ หิมวนฺเต หิณฺฑิสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ทุติยนฺติ ปมวิทฺธวิสปตสลฺลโตป สตคุเณน สหสฺสคุเณน
สตสหสฺสคุเณน ทุกฺขตร อิท ทุติย เตส อทสฺสนา โสกสลฺล
ชาตนฺติ อตฺโถ ฯ
ราชา ตสฺส วิลาป สุตฺวา อย อจฺจนฺต พฺรหฺมจารี ธมฺเม
ิโต มาตาปตโร ภรติ อิทานิ เอว ทุกฺขปฺปตฺโตป เตสฺเว
วิลปติ เอว คุณสมฺปนฺเน นาม มยา อปราโธ กโต กถ นุโข อห
อิม สมสฺสาเสยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา มม นิรย ปวิฏกาเล รชฺช กึ
กริสฺสติ อิมนิ า ปฏิชคฺคิตนิยาเมเนวสฺส มาตาปตโร ปฏิชคฺคิสฺ
สามิ อิจฺจสฺส มรณป อมรณ วิย ภวิสฺสตีติ สนฺนิฏาน กตฺวา อาห
# ๑. สี. ยุ. ปาริจริย ฯ
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[๔๙๐]

มา พาฬฺห ปริเทเวสิ
สาม กลฺยาณทสฺสน
อห กมฺมกโร หุตฺวา
ภริสฺสนฺเต พฺรหาวเน
อิสฺสฏเ จสฺมิ กุสโล
ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต
อห กมฺมกโร หุตฺวา
ภริสฺสนฺเต พฺรหาวเน
มิคาน วิฆาสมนฺเวส
วนมูลผลานิ จ
อห กมฺมกโร หุตฺวา
ภริสฺสนฺเต พฺรหาวเน
กตมนฺต วน สาม
ยตฺถ มาตาปตา ตว
อหนฺเต ตถา ภริสฺส
ยถา เต อภรี ตุวนฺติ ฯ
ตตฺถ ภริสฺสนฺเตติ เต ตว มาตาปตโร ภริสสฺ ามิ ฯ มิคานนฺติ
สีหพยคฺฆทีปมิคาทีน ฯ วิฆาสมนฺเวสนฺติ วิฆาส อนฺเวสนฺโต
คเวสนฺโต ฯ อิท โส อิสสฺ ฏเ จสฺมิ กุสโล ถูลถูเล มิเค วธิตฺวา
มธุรมเสน ตว มาตาปตโร ภริสฺสามีติ วตฺวา มา มหาราช อมฺเห
นิสฺสาย ปาณวธ กริสฺสสีติ วุตฺเต เอวมาห ฯ ยถา เตติ ยถา
เต ตว อภริ ตเถว อหมฺป เต เทฺว ภริสฺสามีติ ฯ
อถ น มหาสตฺโต ตสฺส วจน สุตฺวา สาธุ มหาราช เตนหิ
เม มาตาปตโร ภรสฺสูติ วตฺวา ตสฺส มคฺค อาจิกฺขนฺโต อาห
[๔๙๑] อย เอกปที ราช
โยย อุสฺสีสเก มม
อิโต คนฺตวา อฑฺฒโฆส (๑) ตตฺถ เนส อคารก
ยตฺถ (๒) มาตาปตา มยฺห
เต ภรสฺสุ อิโต คโตติ ฯ
ตตฺถ เอกปทีติ เอกปทิกมคฺโค ฯ อุสฺสีสเกติ โย เอส มม
# ๑. ม. ยุ. อฑฺฒโกส ฯ ๒. ยุ. ดตฺถ ฯ
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มตฺถเก าเน ฯ อฑฺฒโฆสนฺติ อฑฺฒโฆสนฺตร ฯ
เอว โส ตสฺส มคฺค อาจิกฺขิตฺวา มาตาปตูสุ พลวสิเนเหน
ตถารูป เวทน อธิวาเสตฺวา เตส ภรณตฺถาย อฺชลึ ปคฺคยฺห
ยาจนฺโต ปุน เอวมาห ฯ
[๔๙๒] นโม เต กาสิราชตฺถุ
นโม เต กาสิวฑฺฒน
อนฺธา มาตาปตา มยฺห
เต ภรสฺสุ พฺรหาวเน
อฺชลินฺเต ปคฺคยฺหามิ กาสิราช นมตฺถุ เต
มาตร ปตร มยฺห
วุตฺโต วชฺชาสิ วนฺทนนฺติ ฯ
ตตฺถ วุตฺโต วชฺชาสีติ ปุตฺโต โว สาโม นทีตีเร วิสปเตน
สลฺเลน มยา วิทฺโธ รชตปฏสทิเส วาลุกาปุลิเน ทกฺขิณปสฺเสน
นิปนฺโน อฺชลึ โว ปคฺคยฺห ตุมฺหาก ปาเท วนฺทตีติ เอว มหาราช
มยา วุตฺโต หุตฺวา มาตาปตูน วนฺทน วเทยฺยาสีติ อาห ฯ
ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ มหาสตฺโต มาตาปตูน วนฺทน
เปเสตฺวา วิสฺิต ปาปุณิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๔๙๓] อิท วตฺวาน โส สาโม
ยุวา กลฺยาณทสฺสโน
มุจฺฉิโต วิสเวเคน
วิสฺี สมปชฺชถาติ ฯ
ตตฺถ สมปชฺชถาติ วิสฺี ชาโต ฯ
โสป เอตฺตก กเถนฺโต นิรุทฺธสฺสาโส เนว กเถสิ (๑) ฯ ตทา (๒)
# ๑. ม. นิรสฺสาโส วิย อโหสิ ฯ ยุ. นิรสุ ฺสาโส วิย กเถสิ ฯ ๒. ม. ยุ. อิทานิ ฯ
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ปนสฺส วิสเวเคน ปตฺถรโต (๑) จิตฺตสนฺตติหทยรูป (๒) นิสฺสาย ปวตฺตติ
กถา (๓) ปจฺฉิชฺชิ มุข ปทหิต อกฺขีนิ นิมฺมลิ ิตานิ หตฺถปาทา
ถทฺธภาว ปตฺตา สกลสรีร โลหิเตน ลิตฺต ฯ อถ ราชา อย
อิทาเนว มยา สทฺธึ กเถสิ กินฺนโุ ขติ ตสฺส อสฺสาสปสฺสาเส
อุปธาเรสิ ฯ เต ปน นิรุทธฺ า สรีร ถทฺธ ชาต ฯ โส ต ทิสฺวา
อิทานิ สาโม มโต นิรุทโฺ ธติ ตฺวา โสก สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต
อุโภ หตฺเถ มตฺถเก เปตฺวา มหาสทฺเทน ปริเทวิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๔๙๔] ส ราชา ปริเทเวสิ
พหุ การฺุสฺิต (๔)
อชฺชรามโรห อาสึ
อชฺเชต ามิ โน ปุเร
สาม กาลกต ทิสฺวา
นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม
ยสฺสุ ม ปฏิมนฺเตติ
สวิเสน สมปฺปโต
สวาชฺเชวงฺคเต กาเล
น กิฺจิมภิภาสติ
นิรย นูน คจฺฉามิ
เอตฺถ เม นตฺถิ สสโย
ตทา หิ ปกต ปาป
จิร รตฺตาย กิพฺพิส
ภวนฺติ ตสฺส วตฺตาโร
คาเม กิพฺพิสการโก
อรฺเ นิมฺมนุสฺสมฺหิ
โก ม วตฺตุมรหติ
สารยนฺติ หิ กมฺมานิ
คาเม สคจฺฉ มาณวา
อรฺเ นิมฺมนุสฺสมฺหิ
โก นุ ม สารยิสฺสตีติ ฯ
# ๑. สี. ปตฺถฏา ฯ ม. มทฺทิตา ฯ ยุ. อุปฏิฏิตา ฯ ๒. ม. ยุ. ภวงฺคจิตฺตสนฺคติ
หทยรูป ฯ ๓. ม. ปวตฺติ กถา ฯ ยุ. ปวตฺติกถา ฯ ๔. ส. ม. ยุ. การฺุสฺหิต ฯ
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ตตฺถ อาสินฺติ อห เอตฺตก กาล อชฺชรามโรมฺหีติ สฺี
อโหสึ ฯ อชฺเชตนฺติ อชฺช อห อิม สาม กาลกต ทิสฺวา มมฺเจว
อฺเสฺจ สตฺตาน ชรามรณ ชานามิ ฯ นตฺถิ มจฺจุสฺส
นาคโมติ ต มจฺจุโน อาคมน อชฺช ชานามิ อิโต ปุพฺเพ น
ชานามีติ วิลปติ ฯ สฺวาชฺเชวงฺคเต กาเลติ โย สาโม สวิเสน
สลฺเลน สมปฺปโต อิทาเนว ม ปฏิมนฺเตติ โส อชฺช เอว คเต
มรณกาเล ปวตฺเต กิฺจิ อปฺปมตฺตกมฺป น ภาสตีติ ทีเปติ ฯ ตทา
หีติ ตสฺมึ ขเณ สาม วิชฌ
ฺ นฺเตน มยา ปาป กต ฯ จิร รตฺตาย
กิพฺพิสนฺติ ต ปน จิร รตฺตาย วิปจฺจนสมตฺถ ทารุณ ผรุส ฯ
ตสฺสาติ ตสฺส มม เอวรูป ปาปกมฺม กตฺวา วิจรนฺตสฺส ฯ
วตฺตาโรติ นินฺทิตาโร ภวนฺติ ฯ กุหึ ฯ คาเม ฯ กินตฺ ิ ฯ
กิพฺพิสการโกติ ฯ อิมสฺมึ ปน อรฺเ นิมฺมนุสสฺ มฺหิ โก ม
วตฺตุมรหติ สเจ หิ ภเวยฺย ม วเทยฺยาติ วิลปติ ฯ สารยนฺตีติ
คาเมสุ นิคมาทีสุ วา ฯ สคจฺฉ มาณวาติ ตตฺถ ตตฺถ ปุริสา
สนฺนิปติตฺวา อมฺโภ ปุรสิ ฆาตก ทารุณ เต กมฺม กต
อสุกทณฺฑปฺปตฺโต นาม ตฺวนฺติ เอว กมฺมานิ สาเรนฺติ โจเทนฺติ
อิมสฺมึ ปน อรฺเ นิมฺมนุสฺเส อิม ราชาน โก สารยิสฺสตีติ
เอว อตฺตาน โจเทนฺโต วิลปติ ฯ
ตทา พสุนฺธรี (๑) นาม เทวธีตา คนฺธมาทนวาสินี มหา# ๑. สี. ยุ. พหุโสทรี ฯ ม. พหุสุนฺทรี ฯ
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สตฺตสฺส สตฺตเม อตฺตภาเว มาตา ภูตปุพฺพา หุตฺวา ปุตฺตสิเนเหน
นิจฺจ โพธิสตฺต อาวชฺเชติ ฯ ต ทิวส ปน สา ทิพฺพสมฺปตฺตึ
อนุภวมานา น ต อาวชฺเชติ ฯ เทวสมาคม คตาติป วทนฺติ ฯ
สา ตสฺส วิสฺีภูตกาเล กินฺนุโข เม ปุตฺตสฺส ปวตฺตีติ
อาวชฺชมานา อทฺทส อย ปลยกฺโข นาม ราชา สวิเสน สลฺเลน
มม ปุตฺต วิชฺฌิตฺวา มิคสมฺมตนทีตีเร วาลุกาปุลิเน ปาเตตฺวา (๑)
มหนฺเตน สทฺเทน ปริเทวิ สจาห ตตฺถ น คมิสฺสามิ มม ปุตฺโต
สุวณฺณสาโม เอตฺถ วินสฺสิสฺสติ รฺโป หทย ผลิสฺสติ สามสฺส
มาตาปตโร นิราหารา ปานียป อลภนฺตา สุสฺสิตา มริสฺสนฺติ มยิ
ปน คตาย ราชา ปานียฆฏ อาทาย ตสฺส มาตาปตูน สนฺติก
คมิสฺสติ คนฺตฺวา จ ปน โว ปุตฺโต มยา หโตติ กเถสฺสติ
เอวฺจ เตส วจน สุตฺวา เต ปุตฺตสฺส สนฺติก อาเนสฺสติ อถ
เต จ อหฺจ สจฺจกิริย กริสฺสามิ สามสฺส วิส วินสฺสติ เอว
เม ปุตฺโต ชีวิต ลภิสฺสติ มาตาปตโรปสฺส จกฺขูนิ ลภิสฺสนฺติ
ราชา จ สามสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา นคร คนฺตฺวา มหาทาน
ทตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา สคฺคปารายโน ภวิสสฺ ติ ตสฺมา
คจฺฉามห ตตฺถาติ ฯ สา คนฺตฺวา มิคสมฺมตนทีตีเร อทิสฺสมาเนน
กาเยน อากาเส ตฺวา รฺา สทฺธึ กเถสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. ฆาเตตฺวา ฯ
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[๔๙๕]

สา เทวตา อนฺตรหิตา
ปพฺพเต คนฺธมาทเน
รฺโว อนุกมฺปาย
อิมา คาถา อภาสถ
อาคุ กริ (๑) มหาราช
อกริ กมฺมทุกกฺ ฏ
อทูสกา ปตาปุตฺตา
ตโย เอกูสุนา หตา
เอหิ ต อนุสิกฺขามิ
ยถา เต สุคติ สิยา
ธมฺเมนนฺเธวเนโปเส (๒) มฺเห สุคตี สิยาติ (๓) ฯ
ตตฺถ รฺโวาติ รฺโเยว ฯ อาคุ กรีติ มหาราช ตฺว
มหาปราธ มหาปาป อกริ ฯ ทุกฺกฏนฺติ ย กต ทุกกฺ ฏ โหติ ต
ลามกกมฺม อกริ อกาสิ ฯ อทูสกาติ นิทฺโทสกา ฯ ปตาปุตฺตาติ
มาตา จ ปตา จ ปุตฺโต จ อิเม ตโย ชนา เอกูสุนา หตา ตสฺมึ
หิ หเต ตปฺปฏิพทฺธา ตสฺส มาตาปตโรป หตาว โหนฺติ ฯ
อนุสิกฺขามีติ สิกฺขาเปมิ อนุสาสิสฺสามิ ฯ โปเสติ สามสฺส าเน
ตฺวา สิเนห ปจฺจุปฏเปตฺวา สาโม วิย เต อุโภ อนฺเธ
โปเสหีติ ฯ มฺเห สุคตี สิยาติ เอว ตยา สุคติเยว คนฺตพฺพา
ภวิสฺสตีติ อห มฺามิ ฯ
โส ราชา เทวตาย วจน สุตฺวา อห กิร ตสฺส มาตาปตโร
โปเสตฺวา สคฺค คมิสฺสามีติ สทฺทหิตฺวา กึ เม รชฺเชน เตเยว
โปเสสฺสามีติ ทฬฺห อธิฏ าย พลวปริเทว ปริเทวนฺโต โสก ตนุก
# ๑. ส. ม. กิร ฯ ๒. ส. ธมฺเมนนฺเธว เน โปส ฯ ม. ยุ. โปส ฯ
# ๓. ม. ตยาติ ฯ ยุ. สุคตึ ตยาติ ฯ
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กตฺวา สุวณฺณสาโม มโต ภวิสฺสตีติ นานาปุพฺเผหิ ตสฺส สรีร
ปูเชตฺวา อุทเกน ปริสิฺจิตฺวา ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา จตูสุ
าเนสุ วนฺทิตฺวา เตน ปูริต อุทกฆฏ อาทาย โทมนสฺสปฺปตฺโต
ทกฺขิณทิสาภิมุโข ปายาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๔๙๖] ส ราชา ปริเทเวสิ (๑)
พหุ การฺุสฺิต
อุทกกุมฺภมาทาย
ปกฺกามิ ทกฺขิณามุโขติ ฯ
ปกติยาป มหาถาโม ราชา ปานียฆฏ อาทาย คจฺฉนฺโต
อสฺสมปท อาโกฏเฏนฺโต วิย ปวิสิตฺวา ทุกูลปณฺฑติ สฺส ปณฺณสาลทฺวาร สมฺปาปุณิ ฯ ทุกูลปณฺฑิโต อนฺโต นิสินฺโนว ตสฺส
ปทสทฺท สุตวฺ า นาย สามสฺส ปทสทฺโท กสฺส นุโขติ
ปุจฺฉนฺโต คาถาทฺวยมาห
[๔๙๗] กสฺส นุ เอโส ปทสทฺโท
มนุสฺสสฺเสว อาคโต
เนโส สามสฺส นิคฺโฆโส
โก นุ ตฺวมสิ มาริส
สนฺต หิ สาโม วชฺชติ (๒)
สนฺต ปาทานิ หฺติ (๓)
เนโส สามสฺส นิคฺโฆโส
โก นุ ตฺวมสิ มาริสาติ ฯ
ตตฺถ มนุสฺสสฺเสวาติ น อย สีหพยคฺฆทีปยกฺขกินฺนราทีน
อาคจฺฉนฺโต (๔) ปน มนุสฺสสฺเสวาย ปทสทฺโท เนโส สามสฺสาติ ฯ
# ๑. ส. ม. ยุ. ปริเทวิตฺวา ฯ ๒. ส. ม. ยุ. วชติ ฯ ๓. ส. ม. ยุ. เนยติ ฯ
สี. ตฺตติ ฯ ๔. ม. อาคจฺฉโต ฯ ยุ. อาคโต ฯ
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สนฺต หีติ อุปสมยุตฺต หิ ฯ วชฺชตีติ จงฺกมติ ฯ หฺตีติ
ปติฏเปติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา สจาห อตฺตโน ราชภาว อกเถตฺวา
มยา ตุมฺหาก ปุตโต มาริโตติ วกฺขามิ อิเม ม กุชฌ
ฺ ิตฺวา
มยา สทฺธึ ผรุสวจน กเถสฺสนฺติ เอว มม เอเตสุ โกโธ
อุปฺปชฺชิสฺสติ อถ เน วิเหเธสฺสามิ (๑) ต มม อกุสล ภวิสฺสติ
ราชาติ ปน วุตฺเต อภายนฺตา นาม นตฺถิ ตสฺมา ราชภาว
ตาว กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปานียมาฬเก ปานียฆฏ เปตฺวา
ปณฺณสาลทฺวาเร ตฺวา อตฺตาน อาวีกโรนฺโต อาห
[๔๙๘] ราชาหมสฺมิ กาสีน
ปลยกฺโขติ ม วิทู
โลภา รฏ ปหนฺตฺวาน (๒) มิคเมส จรามิห
อิสฺสฏเ จสฺมิ กุสโล
ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต
นาโคป เม น มฺุเจยฺย
อาคโต อุสุปาตนนฺติ ฯ
ทุกูลปนฺฑิโตป เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อาห
[๔๙๙] สฺวาคตนฺเต มหาราช
อโถ เต อทุราคต
อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต
ย อิธตฺถิ ปเวทย
ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ
มธุเก กาสมาริโย
ผลานิ ขุททฺ กปฺปานิ
ภฺุช ราช วร วร
อิทมฺป ปานีย สีต
อาภฏ คิริคพฺภรา
อิโต ปว มหาราช
สเจ ตว อภิกงฺขสีติ ฯ
# ๑. ยุ. เต วิเหเสฺส ฯ ๒. ส. ม. ปหิตวฺ าน ฯ ยุ. ปหตฺวาน ฯ
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ตสฺสา อตฺโถ สตฺตคิ ุมฺพชาตเก กถิโต ฯ อิธ ปน
คิริคพฺภราติ มิคสมฺมต สนฺธาย วุตฺต ฯ สา หิ คิรคิ พฺภนฺตรโต
นิกฺขนฺตา คิริคพฺภรา ชาตา ฯ
เอวนฺเตน ปฏิสนฺถาเร กเต ราชา ปุตฺโต โว มยา
มาริโตติ ปมเมว วตฺตุ อยุตฺต อชานนฺโต วิย กถ สมุฏ-
าเปตฺวา กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห
[๕๐๐] นาล อนฺธา วเน ทฏุ
โก นุ โว ผลมาหริ
อนนฺธสฺเสวาย สมฺมา
นิวาโป มยฺห ขายตีติ ฯ
ตตฺถ นาลนฺติ ตุมฺเห อนฺธา อิมสฺมึ วเน กิฺจิ ทฏุ น
สมตฺถา ฯ โก นุ โว ผลมาหรีติ โก นุ ตุมฺหาก ผลาผลมาหริ ฯ
นิวาโปติ อย สมฺมา นเยน อุปาเยน การเณน กโต ขาทิตพฺพยุตฺตกาน สุปริสุทฺธาน ผลาผลาน นิวาโป สนฺนิจฺจโย ฯ
อนนฺธสฺเสวาติ อนนฺธสฺส วิย มยฺห ขายติ อุปฏาติ ฯ
ต สุตฺวา ทุกูลปณฺฑโิ ต มหาราช น มย มูลผลาผล
อาหราม ปุตฺโต ปน โน อาหรตีติ ทสฺเสตุ คาถาทฺวยมาห
[๕๐๑] ทหโร ยุวา นาติพฺรหา สาโม กลฺยาณทสฺสโน
ทีฆสฺส เกสา อสิตา
อโถ สุนคฺคเวลฺลิตา
โส หเว ผลมาหริตฺวา
อิโต อาทาย กมณฺฑลล
นทึ คโต อุทกหาโร
มฺเ น ทูรมาคโตติ ฯ
ตตฺถ นาติพฺรหาติ นาติทีโฆ นาติรสฺโส ฯ สุนคฺคเวลฺลิตาติ
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สุนคฺคสขาตาย มสโกฏนโปตฺถนิยา อคฺคา วิย วินตา ฯ
กมณฺฑลุนฺติ ฆฏ ฯ ทูรมาคโตติ อิทานิ น ทูร อาคโต
อาสนฺนฏาน อาคโต ภวิสฺสตีติ มฺามีติ อตฺโถ
ต สุตฺวา ราชา อาห
[๕๐๒] อหนฺต อวธึ สาม
โย ตุยฺห ปริจาริโก
ย กุมาร ปเวเทถ
สาม กลฺยาณทสฺสน
ทีฆสฺส เกสา อสิตา อโถ สุนคฺคเวลฺลิตา
เตสุ โลหิตลิตฺเตสุ เสติ สาโม มยา หโตติ ฯ
ตตฺถ อวธินฺติ มิคสฺส ขิตฺเตน สเรน วิชฌ
ฺ ิตฺวา มาเรสึ ฯ
ปเวเทถาติ กเถุ ฯ เสตีติ มิคสมฺมตนทีตีเร วาลุกาปุลิเน สยติ ฯ
ทุกลู ปณฺฑิตสฺส ปน อวิทูเรเยว ปาริกาย ปณฺณสาลา
โหติ ฯ สา ตตฺถ นิสินฺนาว รฺโ วจน สุตฺวา ต ปวุตฺตึ
าตุกามา อตฺตโน ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา รชฺชุกสฺาย
ทุกูลปณฺฑิตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา อาห
[๕๐๓] เกน ทุกลู มนฺเตสิ หโต สาโมติ วาทินา
โต สาโมติ สุตฺวาน หทย เม ปเวธติ
อสฺสตฺถสฺเสว ตรุณ ปวาล มาลุเตริต
โต สาโมติ สุตฺวาน หทย เม ปเวธตีติ ฯ
ตตฺถ วาทินาติ มยา หโต สาโมติ วทนฺเตน ฯ ปวาลนฺติ
# ๑. ม. ยุ. อคฺค ฯ
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องฺกุรปลฺลว ฯ มาลุเตริตนฺติ วาเตน ปหต ผนฺทิต ฯ
อถ น ทุกูลปณฺฑิโต โอวทนฺโต อาห
[๕๐๔] ปาริเก กาสิราชาย
โส สาม มิคสมฺมเต
โกธสา อุสุนา วิชฺฌิ
ตสฺส มา ปาปมิจฺฉิมฺหาติ ฯ
ตตฺถ มิคสมฺมเตติ มิคสมฺมตนทีตีเร วาลุกาปุลเิ น ฯ
โกธสาติ มิเคสุ อุปฺปนฺเนน โกเธน ฯ มา ปาปมิจฺฉิมฺหาติ ตสฺส
มย อุโภป ปาป มา อิจฺฉิมฺหา ฯ
ปุน ปาริกา อาห
[๕๐๕] กิจฺฉา ลทฺโธ ปโย ปุตฺโต โย อนฺเธ อภรี วเน
ตเมกปุตฺตฆาตมฺหิ (๑)
กถ จิตฺต น โกปเยติ ฯ
ตตฺถ ฆาตมฺหีติ ฆาตเก ฯ
ทุกลู ปณฺฑิโต อาห
[๕๐๖] กิจฺฉา ลทฺโธ ปโย ปุตฺโต โย อนฺเธ อภรี วเน
ตเมกปุตฺตฆาตมฺหิ (๑)
อโกธ อาหุ ปณฺฑิตาติ ฯ
ตตฺถ อโกธนฺติ อโกธนฺต โกโธ นาม นิรยสวตฺตนิโก
ตสฺมา ต โกธ อกตฺวา ปุตฺตฆาตมฺหิ อโกโธเยว กาตพฺโพติ
ปณฺฑิตา อาหุ กเถนฺติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา เต อุโภหิ หตฺเถหิ อุร ปหริตฺวา
มหาสตฺตสฺส คุเณ วณฺเณตฺวา ภูส ปริเทวึสุ ฯ
# ๑. ส. ตเมกปุตฺตฆาติมฺหิ ฯ ม. ยุ. ต เอกปุตฺต ฆาติมฺหิ ฯ
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อถ เน ราชา สมสฺสาเสนฺโต อาห
[๕๐๗] มา พาฬฺห ปริเทเวถ
หโต สาโมติ วาทินา
อห กมฺมกโร หุตฺวา
ภริสฺสามิ พฺรหาวเน
อิสฺสฏเ จสฺมิ กุสโล
ทฬฺหธมฺโมติ วิสฺสุโต
อห กมฺมกโร หุตฺวา
ภริสฺสามิ พฺรหาวเน
มิคาน วิฆาสมนฺเวส
วนมูลผลานิ จ
อห กมฺมกโร หุตฺวา
ภริสฺสามิ พฺรหาวเนติ ฯ
ตตฺถ วาทินาติ ตุมฺเห หโต สาโมติ วทนฺเตน มยา สทฺธึ
ตยา โน เอว คุณสมฺปนฺโน ปุตฺโต มาริโต อิทานิ โก อมฺเห
ภริสฺสตีติ อาทีนิ วจนานิ วตฺวา มา พาฬฺห ปริเทเวถ อห
ตุมฺหาก กมฺมกโร หุตฺวา สาโม วิย ตุมฺเห ภริสฺสามีติ ฯ
เอว วตฺวา ราชา ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ น มยฺห
รชฺเชนตฺโถ อห โว ยาวชีว ภริสฺสามีติ เต อสฺสาเสสิ ฯ
อถ เตป รฺา สทฺธึ สลฺลปนฺตา อาหสุ
[๕๐๘] เนส ธมฺโม มหาราช
เนต อมฺเหสุ กปฺปติ
ราชา ตฺวมสิ อมฺหาก
ปาเทวนฺทาม เต มยนฺติ ฯ
ตตฺถ ธมฺโมติ สภาโว การณ วา ฯ เนต กปฺปตีติ เอต
ตว กมฺมกรณ อมฺเหสุ น กปฺปติ น โสภติ น ปฏิรูป ฯ ปาเท
วนฺทาม เตติ อิทมฺปน เต ปพฺพชิตลิงฺเค ิตาป ปุตฺตโสเกน
สมพฺภาหตตาย เจว นิหตมานตาย จ วทึสุ ฯ รฺโ วิสฺสาส
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อุปฺปาเทตุ เอวมาหสูติ วทนฺติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อติวยิ ตุสิตฺวา อโห อจฺฉริย เอว
โทสการเก นาม มยิ อิเมส ผรุสวจนมตฺตมฺป นตฺถิ ปคฺคยฺหนฺติเยว
มมนฺติ จินฺเตตฺวา เอว อาห
[๕๐๙] ธมฺม เนสาท (๑) ภณถ กตา อปจิตา (๒) ตยา
ปตา ตฺวมสิ อมฺหาก
มาตา ตฺวมสิ ปาริเกติ ฯ
ตตฺถ ตยาติ เอเกก วทนฺโต เอวมาห ฯ ปตาติ ตาต
ทุกูลปณฺฑิต อชฺชโต ปฏาย ตฺว มยฺห ปตุฏาเน ติฏ อมฺม
ปาริเก ตฺวป เม มาตุฏาเน ติฏ อห ปน โว ปุตฺตสฺส สามสฺส
าเน ตฺวา ปาทโธวนาทีนิ สพฺพกิจฺจานิ กริสฺสามิ ม ราชาติ
อสลฺลกฺเขตฺวา สาโม วิย สลฺลกฺเขถาติ ฯ
เต อฺชลึ ปคฺคยฺห วนฺทิตฺวา มหาราช อมฺหาก ตว
กมฺมกรณกิจฺจ นตฺถิ อปจ โข ปน มหาราช โน ยฏิโกฏึ
คเหตฺวา เนตฺวา สาม ทสฺเสหีติ ยาจนฺตา คาถาทฺวยมาหสุ
[๕๑๐] นโม เต กาสิราชตฺถุ
นโม เต กาสิวฑฺฒน
อฺชลินฺเต ปคฺคณฺหาม ยาว สามานุปาปย
ตสฺส ปาเท ปมชฺชนฺตา (๓) มุขฺจ ภุชทสฺสน
สสุมฺภมานา อตฺตาน
กาลมาคมยามฺหเสติ (๔) ฯ
# ๑. ม. ยุ. เนสาทา ฯ ๒. ส. ม. อปจิตี ฯ ยุ. กโต อปจิตี ฯ
# ๓. ส. ม. สมชฺชนฺตา ฯ สี. ยุ. ปวฏฏนฺตา ฯ ๔. ส. ม. ยุ. ....คมยามเสติ ฯ
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ตตฺถ ยาว สามานุปาปยาติ ยาว สาโม ยตฺถ ตตฺถ
อมฺเห อนุปาปย ฯ ภุชทสฺสนนฺติ สาม กลฺยาณทสฺสน อภิรูป
ปาสาทิก ฯ สสุมฺภมานาติ โปเถนฺตา (๑) ฯ กาลมาคมยามฺหเสติ
กาลกิริย กริสฺสาม คมิสฺสาม (๒) ฯ
เตส เอว กเถนฺตานฺเว สุริโย อตฺถงฺคโต ฯ อถ ราชา
สจาห อิทาเนว อิเม อนฺเธ ตตฺถ เนสฺสามิ ต ทิสฺวาว เตส
หทย ผลิสฺสติ อิติ ติณฺณมฺป เตส มตกาเล อห นิรเย นิปนฺโนเยว
นาม ตสฺมา เตส คนฺตุ น ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา จตสฺโส คาถาโย
อภาสิ
[๕๑๑] พฺรหาพาลมิคากิณฺณ อากาสนฺตว ทิสฺสติ
ยตฺถ สาโม หโต เสติ จนฺโทว ปติโต ฉมา
พฺรหาพาลมิคากิณฺณ อากาสนฺตว ทิสฺสติ
ยตฺถ สาโม หโต เสติ สุริโยว ปติโต ฉมา
พฺรหาพาลมิคากิณฺณ อากาสนฺตว ทิสฺสติ
ยตฺถ สาโม หโต เสติ ปสนุ า ปริกณ
ุ ฺิโต (๓)
พฺรหาพาลมิคากิณฺณ อากาสนฺตว ทิสฺสติ
ยตฺถ สาโม หโต เสติ อิเธว วสถสฺสเมติ ฯ
ตตฺถ พฺรหาติ อจฺจุคฺคต ฯ อากาสนฺตนฺติ เอต เอว วน
# ๑. สี. ยุ. วฏเฏนฺตา ฯ ๒. ม. ยุ. กาลกิริย อาคเมสฺสาม ฯ
# ๓. สี. ยุ. ปติกุณฺิโต ฯ ม. ปติกุนฺถโิ ต ฯ
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อากาสสฺส อนฺโต วิย หุตฺวา ปทิสฺสติ ปฺายติ ฯ อถวา ฯ
อากาสนฺตนฺติ อากาสมาน ปกาสมานนฺติ อตฺโถ ฯ ฉมาติ
ฉมาย ปวิยนฺติ อตฺโถ ฯ ฉมนฺติป ปาโ ฯ ปวิย ปติโต
วิยาติ อตฺโถ ฯ ปริกุณฺิโตติ ปริกิณฺโณ ปลิเวิโตติ อตฺโถ ฯ
อถ เต อตฺตโน พาลมิคาน ภยาภาว ทสฺเสตุ คาถมาหสุ
[๕๑๒] ยทิ ตตฺถ สหสฺสานิ สตานิ นหุตานิ (๑) จ
เนวมฺหาก ภย โกจิ วเน พาเลสุ วิชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ โกจีติ อิมสฺมึ วเน กตฺถจิ เอกสฺมึ ปเทเสป อมฺหาก
พาเลสุ ภยนฺนาม นตฺถีติ ฯ
อถ ราชา เตป ปฏิพาหิตุ อสกฺโกนฺโต หตฺเถสุ คเหตฺวา
ตตฺถ เนสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๑๓] ตโต อนฺธานมาทาย กาสิราชา พฺรหาวเน
ตฺเถ คเหตฺวา ปกฺกามิ ยตฺถ สาโม หโต อหูติ ฯ
ตตฺถ ตโตติ ตทา ฯ อนฺธานนฺติ อนฺเธ ฯ อหูติ อโหสิ ฯ
ยตฺถาติ ยสฺมึ าเน โส นิปนฺโน ตตฺถ เต เนสีติ อตฺโถ ฯ
เนตฺวา จ ปน ตสฺส สนฺติเก เปตฺวา อย โว ปุตฺโตติ
อาจิกฺขิ ฯ อถสฺส ปตา สีส อุกฺขิปตฺวา มาตา ปาเท อตฺตโน
องฺเก กตฺวา นิสีทิตฺวา วิลปสุ ฯ
# ๑. ม. นิยุตานิ ฯ
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ตมตฺถ ปากเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๑๔] ทิสฺวาน ปติต สาม
ปุตฺตก ปสุกุณฺิต (๑)
อปวิทฺธ พฺรหารฺเ
จนฺทว ปติต ฉมา
ทิสฺวาน ปติต สาม
ปุตฺตก ปสุกุณฺิต
อปวิทฺธ พฺรหารฺเ
สุรยิ ว ปติต ฉมา
ทิสฺวาน ปติต สาม
ปุตฺตก ปสุกุณฺิต
อปวิทฺธ พฺรหารฺเ
กลูน (๒) ปริเทวยุ
ทิสฺวาน ปติต สาม
ปุตฺตก ปสุกุณฺิต
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ อธมฺโม กิร โภ อิติ
พาฬฺห โขสิ ตุว สุตฺโต สาม กลฺยาณทสฺสน
โย อชฺเชวงฺคเต กาเล
น กิฺจิมภิภาสสิ
พาฬฺห โขสิ ตุวงฺมตฺโต สาม กลฺยาณทสฺสน
โย อชฺเชวคเต กาเล
น กิฺจิมภิภาสสิ
พาฬฺห โขสิ ตุว กุทฺโธ สาม กลฺยาณทสฺสน
โย อชฺเชวงฺคเต กาเล
น กิฺจิมภิภาสสิ
พาฬฺห โขสิ ตุว ทิตฺโต สาม กลฺยาณทสฺสน
โย อชฺเชวงฺคเต กาเล
น กิฺจิมภิภาสสิ
พาฬฺห โขสิ ตุว วิมโน สาม กลฺยาณทสฺสน
โย อชฺเชวงฺคเต กาเล
น กิฺจิมภิภาสสิ
# ๑. ม. ปสกุ นุ ฺถิต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. กรุณ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 166

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 166
ชฏ มลิน (๑) ปสุคต (๒) โกทานิ สณฺเปสฺสติ
สาโม อย กาลกโต
อนฺธาน ปริจารโก
โก โน สมฺมชฺชนาทาย (๓) สมฺมชฺชสิ ฺสติ อสฺสม
สาโม อย กาลกโต
อนฺธาน ปริจารโก
โกทานิ นหาปยิสฺสติ
สีเตนุณฺโหทเกน จ
สาโม อย กาลกโต
อนฺธาน ปริจารโก
โกทานิ โภชยิสสฺ ติ
วนมูลผลานิ จ
สาโม อย กาลกโต
อนฺธาน ปริจารโกติ ฯ
ตตฺถ อปวิทฺธนฺติ นิรตฺถก ฉฑฺฑิต ฯ อธมฺโม กิร โภ อิตีติ
อยุตฺต กิร โภ อชฺช อิมสฺมึ โลเก วตฺตติ ฯ มตฺโตติ ติขิณสุร
ปวิตฺวา วิย ปมตฺโต ปมาท อาปนฺโน ฯ ทิตฺโตติ ทปฺปโต ฯ
วิมโนติ ธุตตฺ โกสิ ชาโต ฯ สพฺพ วิลาปวเสน ภณนฺติ ฯ ชฏนฺติ
ตาต อมฺหาก ชฏามณฑล มลิน ฯ ปสุคตนฺติ ยทา อากุล
มลคฺคหิต ภวิสฺสติ ฯ โกทานีติ อิทานิ ตทา ต อุชุก โก
สณฺเปสฺสติ โสเธตฺวา อุชุก กริสฺสติ ฯ
อถสฺส มาตา พหุวิลาป วิลปนฺตี ตสฺส อุเร หตฺถ เปตฺวา
สนฺตาป อุปธาเรนฺตี ปุตฺตสฺส เม สนฺตาโป ปวตฺตเตว วิสเวเคน
วิสฺิต อาปนฺโน ภวิสสฺ ติ นิพฺพิสภาวตฺถาย อสฺส สจฺจกิรยิ 
# ๑. ส. ม. วลิน ฯ ยุ. วลีน ฯ ๒. ยุ. ปงฺกคต ฯ ๓. สี. โก โว .... ฯ ม. โก เม
สมฺมชฺชมาทาย ฯ ยุ. โก เว ... ฯ
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กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สจฺจกิริย อกาสิ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๑๕] ทิสฺวาน ปติต สาม
ปุตฺตก ปสุกุณฺิต
อทฺทิตา (๑) ปุตฺตโสเกน มาตา สจฺจ อภาสถ
เยน สจฺเจนย สาโม
ธมฺมจารี ปุเร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
พฺรหฺมจารี ปุเร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
สจฺจวาที ปุเร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
มาตาเปติภโร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
กุเล เชฏาปจฺจายิโก
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
ปาณาปยตโร มม
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
ย กิฺจิตฺถิ กต ปฺุ
มยฺหฺเจว ปตุ จ เต
สพฺเพน เตน กุสเลน
วิส สามสฺส หฺตูติ ฯ
ตตฺถ เยน สจฺเจนาติ เยน ภูเตน เยน สภาเวน ฯ
# ๑. ส. ม. ยุ. อฏฏิตา ฯ
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ธมฺมจารีติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺมจารี ฯ สจฺจวาทีติ หสิเตนาป
มุสาวาท อวตฺวา ฯ มาตาเปติภโรติ อนลโส หุตฺวา รตฺตินฺทิว
มาตาปตโร โปเสติ ฯ กุเล เชฏาปจฺจายิโกติ เชฏาน ปตุอาทีน
สกฺการการโก โหติ ฯ
เอว มาตุยา สตฺตหิ คาถาหิ สจฺจกิริยาย กตาย สาโม
ปริวตฺติตฺวา นิปชฺชิ ฯ อถสฺส ปตา ชีวติ เม ปุตฺโต อหปสฺส
สจฺจกิริย กริสฺสามีติ ตเถว สจฺจกิริย อกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๑๖] ทิสฺวาน ปติต สาม
ปุตฺตก ปสกุณฺิต
อทฺทิโต ปุตฺตโสเกน
ปตา สจฺจ อภาสถ
เยน สจฺเจนย สาโม
ธมฺมจารี ปุเร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
พฺรหฺมจารี ปุเร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
สจฺจวาที ปุเร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
มาตาเปติภโร อหุ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เยน สจฺเจนย สาโม
กุเล เชฏาปจฺจายิโก
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
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เยน สจฺเจนย สาโม
ปาณาปยตโร มม
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
ย กิฺจิตฺถิ กต ปฺุ
มยฺหฺเจว มาตุ จ เต
สพฺเพน เตน กุสเลน
วิส สามสฺส หฺตูติ ฯ
เอว ปตริ สจฺจกิริย กโรนฺเต มหาสตฺโต ปริวตฺติตฺวา
อิตเรน ปสฺเสน นิปชฺชิ ฯ อถสฺส ตติย สจฺจกิริย สา เทวธีตา
อกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเปนฺโต สตฺถา อาห
[๕๑๗] สา เทวตา อนฺตรหิตา
ปพฺพเต คนฺธมาทเน
สามสฺส อนุกมฺปาย
อิม สจฺจ อภาสถ
ปพฺพตฺยาห คนฺธมาทเน จิร รตฺต นิวาสินี
น เม ปยตโร โกจิ
อฺโ สาเมน วิชฺชติ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
สพฺเพ คนฺธาวนมยา (๑) ปพฺพเต คนธมาทเน
เอเตน สจฺจวชฺเชน
วิส สามสฺส หฺตุ
เตส ลาลปฺปมานาน
พหุ การฺุสฺิต (๒)
ขิปฺป สาโม สมุฏาสิ
ยุวา กลฺยาณทสฺสโนติ ฯ
ตตฺถ ปพฺพตฺยาหนฺติ ปพฺพเต อห ฯ วนมยาติ คนฺธรุกฺขมยา ฯ นหิ ตตฺถ โกจิ อคนฺโธ นาม รุกฺโข อตฺถิ ฯ เตสนฺติ
# ๑. ส. ม. ยุ. สพฺเพ วนา คนฺธมยา ฯ ๒. ส. ม. ยุ. การฺุสฺหิต ฯ
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ภิกฺขเว เตส อุภินฺน ลาลปฺปมานานฺเว เทวตาย สจฺจกิริยาย
ปริโยสาเน ขิปฺป สาโม อุฏาสิ ปทุมปตฺตโต อุทก วิย
นิวตฺเตตฺวา อาพาโธ ตสฺส วิคโต อโหสิ ฯ อิธ นุโข วิทฺโธ
เอตฺถ นุโข วิทฺโธติ วิทฺธฏาน น ปฺายติ ฯ
อิติ มหาสตฺตสฺส นิโรคตา มาตาปตูนฺจ จกฺขูนิ ปฏิลาโภ
อรุณุคฺคมนฺจ (๑) เทวตานุภาเวน เตส จตุนฺนป อสฺสเมเยว
ปากฏภาโวติ สพฺพ เอกกฺขเณเยว อโหสิ ฯ มาตาปตโร จกฺขูนิ
ลทฺธา สาโม จ อโรโค ชาโตติ อติเรกตร ตุสึสุ ฯ อถ เน
สามปณฺฑิโต อิมาย คาถาย อชฺฌภาสิ
[๕๑๘] สาโมหมสฺมิ ภทฺท โว
โสตฺถินมฺหิ สมุฏิโต
มา พาฬฺห ปริเทเวถ
มฺชุนาภิวเทถ มนฺติ ฯ
อถ มหาสตฺโต ราชาน ทิสฺวา ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อิมา
คาถา อาห
[๕๑๙] สวาคตนฺเต มหาราช
อโถ เต อทุราคต
อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต
ย อิธตฺถิ ปเวทย
ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ
มธุเก กาสมาริโย
ผลานิ ขุททฺ กปฺปานิ
ภฺุช ราช วร วร
อตฺถิ เม ปานีย สีต
อาภฏ คิริคพฺภรา
ตโต ปว มหาราช
สเจ ตฺว อภิกงฺขสีติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. อรุณุคฺคมนา ฯ
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ราชาป ต อจฺฉริย ทิสฺวา อาห
[๕๒๐] สมฺมุยฺหามิ ปมุยฺหามิ
สพฺพา มุยฺหยฺติ เม ทิสา
เปตนฺต สามมทฺทกฺขึ
โก นุ ตฺว สาม ชีวสีติ ฯ
ตตฺถ เปตนฺติ กาลกต อทฺทสึ ฯ โก นุ ตฺวนฺติ กถ นุ
ตว ชีวิต ปฏิลภิสฺสีติ ปุจฺฉิ ฯ
สาโมป อย ราชา ม มโตติ สลฺลกฺเขติ อมตภาวมสฺส
ปกาเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห
[๕๒๑] อป ชีว มหาราช
ปุริส พาฬฺหเวทน
อุปนีตมนสงฺกปฺป ชีวนฺต มฺเต มต
อป ชีว มหาราช
ปุริส พาฬฺหเวทน
ต นิโรธคต สนฺต
ชีวนฺต มฺเต มตนฺติ ฯ
ตตฺถ อป ชีวนฺติ ชีวมาน อป ฯ อุปนีตมนสงฺกปฺปนฺติ
ภวงฺเค โอติณฺณจิตฺตวาร ฯ ชีวนฺตนฺติ ชีวมานเมว ฯ มฺเตติ
มโต เอโสติ อย โลโก มฺติ ฯ นิโรธคตนฺติ อสฺสาสปสฺสาส นิโรธปฺปตฺต สนฺต ชีวมาน เอว โลโก ม วิย ชีวนฺตเมว
มต มฺตีติ วทติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาสตฺโต ราชาน อตฺเถ สุนิโยเชตุกาโม
ธมฺม เทเสนฺโต ปุน ทฺเว คาถา อภาสิ
[๕๒๒] โย มาตร ปตร วา
มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ
เทวาป น ติกิจฺฉนฺติ มาตาเปติภร นร
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*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 172
โส มาตร ปตร วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ
อิเธว น ปสสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อจฺฉริย วต โภ มาตาเปติภรสฺส ชนฺตุโน
กิร อุปฺปนฺนโรค เทวตาป ติกิจฺฉนฺติ อติวิย อย สาโม โสภตีติ
อฺชลึ ปคฺคยฺห อาห
[๕๒๓] เอส ภิยโฺ ย ปมุยฺหามิ สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
สรณ สาม คจฺฉามิ ตฺวฺจ เม สรณ ภวาติ ฯ
ตตฺถ ภิยฺโยติ ยสฺมา ตาทิเส ปริสุทฺธสีเล คุณสมฺปนฺเน
อปรชฺฌึ ตสฺมา อติเรกตร ปมุยฺหามิ ฯ ตวฺจ เม สรณ ภวาติ
อห ปน สรณ คจฺฉามิ ตวฺจ เม สรณ คจฺฉนฺตสฺส สรณ
ภว ปติฏา โหหิ เทวโลกคามึ ม กโรหีติ ฯ
อถ น มหาสตฺโต สเจ มหาราช เทวโลก คนฺตุกาโม
มหนฺต ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปริภฺุชิตุกาโม อิมาสุ ทสราชธมฺมจริยาสุ
วตฺตสฺสูติ ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต ทสราชธมฺมจริยา คาถา อภาสิ
[๕๒๔] ธมฺมฺจร มหาราช มาตาปตูสุ ขตฺติย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช ปุตตฺ ธาเรสุ ขตฺติย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช มิตตฺ ามจฺเจสุ ขตฺติย
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*เลมที่ 36 สุวณฺณสามชาตก หนา 173
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
ราช สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช
พาหเนสุ พเลสุ จ
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
ราช สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช
คาเมสุ มิคเมสุ จ
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
ราช สคฺค คมิสสฺ สิ
ธมฺมฺจร มหาราช
รฏเ ชนปเทสุ จ
อิธ ธมฺม จริวาน
ราช สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช
สมเณ พฺราหฺมเณสุ จ
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
ราช สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช
มิคปกฺขีสุ ขตฺติย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
ราช สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ (๑)
อิธ ธมฺม จริตวาน
ราช สคฺค คมิสฺสสิ
ธมฺมฺจร มหาราช
อินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา
สุจิณฺเณน ทิว ปตฺตา
มา ธมฺม ราช ปามโทติ ฯ
ตาส ปน คาถาน อตฺโถ สกุณชาตเก วิตฺถาริโตว โหติ (๒) ฯ
เอว มหาสตฺโต รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา อุตฺตรึป โอวทนฺโต
ปฺจ สีลานิ อทาสิ ฯ ราชา ตสฺส โอวาท สิรสา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
# ๑. ส. ม. ยุ. ธมฺโม จิณฺโณ สุขาวโห ฯ ๒. ยุ. ปมาโทติ ฯ
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*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 174
โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา ขมาเปตฺวา พาราณสึ คนฺตฺวา ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา ปฺจ สีลานิ รกฺขิตฺวา ธมฺเมน สเมน รชฺช
กาเรนฺโต อายุหปริโยสาเน สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ โพธิสตฺโตป
มาตาปตโร ปริจริตฺวา มาตาปตูหิ สทฺธึ อภิฺา จ สมาปตฺติโย
จ นิพฺพตฺเตตฺวา อปริหีนชฺฌาโน อายุหปริโยสาเน เตเหว สทฺธึ
พฺรหฺมโลกุปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ภิกฺขเว มาตาปตูน
โปสน นาม ปณฺฑิตาน วงฺโสติ วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผล
สมฺปาปุณิ ฯ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ ฯ เทวธีตา
อุปฺปลวณฺณา ฯ สกฺโก อนุรทฺโธ ฯ ปตา มหากสฺสโป ฯ
มาตา ภทฺทกาปลานี ฯ สุวณฺณสามปณฺฑิโต ปน อหเมว
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
สุวณฺณสามชาตก ตติย นิฏิต ฯ
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*เลมที่ 36 หนา 175
เนมิราชชาตก (๑)
อจฺเฉร วต โลกสฺมนิ ฺติ อิท สตฺถา มิถิล อุปนิสฺสาย
มฆเทวสฺส อมฺพวเน วิหรนฺโต สิตปาตุกมฺม อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวสมฺหิ สตฺถา สายณฺหสมเย สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ
ตสฺมึ อมฺพวเน จาริกฺจรมาโน เอก รมฺมณีย ภูมปิ ฺปเทส
ทิสฺวา อตฺตโน ปุพฺพจริย กเถตุกาโม หุตฺวา สิตปาตุกมฺม กตฺวา
อายสฺมตา อานนฺทตฺเถเรน สิตการณ ปุฏโ อานนฺท อย
ภูมิปฺปเทโส ปุพฺเพ มยา มฆเทวราชกาเล ฌานกีฬ กีฬนฺเตน
อชฺฌาวุฏปุพฺโพติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ ยาจิโต ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสีทิตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว วิเทหรฏเ มิถิลนคเร มฆเทโว นาม ราชา
อโหสิ ฯ โส จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ กุมารกีฬ กีฬิ ฯ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ อุปรชฺช กาเรสิ ฯ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ รชฺช
กาเรนฺโต ยทา เม สมฺม กปฺปก สิรสฺมึ ปลิตานิ ปสฺเสยฺยาสิ
ตทา เม อาโรเจยฺยาสีติ อาห ฯ อปรภาเค กปฺปโก ปลิตานิ
ทิสฺวา รฺโ อาโรเจสิ ฯ โส สุวณฺณสณฺฑาเสน อุทฺธราเปตฺวา
หตฺเถ ปติฏ าเปตฺวา ปลิต โอโลเกตฺวา อาคนฺตฺวา นลาตนฺเต
ลคฺค วิย มรณ สมฺปสฺสมาโน อิทานิ เม ปพฺพชิตกาโลติ
# ๑. ม. ยุ. นิมิชาตก ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 176

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 176
กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา เชฏปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต รชฺช
สมฺปฏิจฺฉ อห ปพฺพชิสสฺ ามีติ วตฺวา กึ การณา เทวาติ วุตฺเต
ราชปุตฺตสฺส การณ อาจิกฺขนฺโต อิม คาถมาห
อุตฺตมงฺครุหา มยฺห อิเม ชาตา วโยหรา
ปาตุภูตา เทวทูตา ปพฺพชฺชาสมโย มมนฺติ ฯ
วตฺวา ปุตฺต รชฺเช อภิสิฺจิตฺวา ตวป เอวรูป ปลิต ทิสฺวาว
ปพฺพเชยฺยาสีติ โอวทิตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ ปุตฺโตปสฺส เตเนว อุปาเยน ปพฺพชิตวฺ า
พฺรหฺโลกปรายโน อโหสิ ฯ ตถา ตสฺส ปุตฺโต ตถา ตสฺส ปุตโฺ ตติ
เอว ทวีหิ อูนานิ จตุราสีติ ขตฺติยสหสฺสานิ สีเส ปลิต ทิสฺวา
อิมสฺมึ อมฺพวเน ปพฺพชิตฺวา จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตึสุ ฯ เตส สพฺพปม นิพฺพตฺโต มฆเทโว นาม
ราชา พฺรหฺมโลเก ิโตว อตฺตโน วส โอโลเกนฺโต ทวีหิ อูนานิ
จตุราสีติ ขตฺติยสหสฺสานิ ปพฺพชิตานิ ทิสฺวา ตุฏมานโส หุตวฺ า
อิโต นุโข ปร ปวตฺติสสฺ ติ น ปวตฺติสฺสตีติ วส โอโลเกนฺโตว
อปฺปวตฺตนภาว ตฺวา มม วส อหเมว ฆเฏสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
ตโต จวิตฺวา มิถลิ นคเร รฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ
คณฺหิตฺวา ทสมาสจฺจเยน มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิ ฯ ราชา ตสฺส
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*เลมที่ 36  เนมิราชชาตก หนา 177
นามคฺคหณทิวเส เนมิตฺตเก พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ
ลกฺขณานิ โอโลเกตฺวา มหาราช อย กุมาโร ตุมฺหาก วส ฆเฏนฺโต
อุปฺปนฺโน ตุมฺหาก วโส หิ ปพฺพชิตวโส อิมสฺส กุมารสฺส ปุรโต
เนว คมิสฺสตีติ วทึสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา อย รถจกฺกเนมิ
วิย มม วส ฆเฏนฺโต ชาโต ตสฺมา ตสฺส เนมิกุมาโรติ นาม
กาเรสฺสามีติ เนมิกุมาโรติสฺส นาม อกาสิ ฯ โส ทหรกาลโต
ปฏาย ทาเน จ สีเล จ อุโปสถกมฺเม จ อภิรโต อโหสิ ฯ อถสฺส
ปตา ปุริมนเยเนว สีเส ปลิต ทิสฺวา กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา
ปุตฺตสฺส รชฺช นิยฺยาเทตฺวา ตสฺมึเยว อมฺพวเน ปพฺพชิตฺวา
พฺรหฺมโลกปรายโน อโหสิ ฯ เนมิราชา ปน ทานชฺฌาสยตาย จตูสุ
นครทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ จาติ ปฺจ ทานสาลาโย กาเรตฺวา
มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ เอเกกาย ทานสาลาย สตสหสฺส ทตฺวา
เทวสิก เทวสิก ปฺจ ปฺจ กหาปณสตสหสฺสานิ ธนานิ ปริจฺจชิ
นิจฺจ ปฺจ สีลานิ รกฺขติ ปกฺขทิวเสสุ อุโปสถ สมาทยิ มหาชนมฺป
ทานาทีสุ ปฺุเสุ สมาทเปสิ สคฺคมคฺค อาจิกฺขิ นิรยภเยน
มหาชเน ตชฺเชตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ ตสฺโสวาเท ตฺวา ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ ฯ เทวโลโก
ปริปูริ ฯ นิรโย ตุจฺโฉ วิย อโหสิ ฯ ตทา ตาวตึสภวเน
เทวสงฺฆา สุธมฺมาย เทวสภาย สนฺนิปติตฺวา อโห วต อมฺหาก
อาจริโย เนมิราชา ต นิสฺสาย มย อิม พุทฺธาเณนาป
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*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 178
อปริจฺฉินฺทิย ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวามาติ วตฺวา มหาสตฺตสฺส
คุเณ วณฺณยึสุ ฯ มนุสฺสโลเกปสฺส วณฺณยึสุ มหาสมุทฺทปฏเ
อาสิตฺตเตล วิย คุณกถา ปตฺถริ ฯ
สตฺถา ตมตฺถ อาวีภูต กตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส กเถนฺโต อาห
[๕๒๕] อจฺเฉร วต โลกสฺมึ
อุปฺปชฺชนฺติ วิจกฺขณา
ยทา อหุ เนมิราชา
ปณฺฑิโต กุสลตฺถโิ ก
ราชา สพฺพวิเทหาน
อทา ทาน อรินฺทโม
ตสฺส ต ททโต ทาน
สงฺกปฺโป อุปปชฺชถ
ทาน วา พฺรหฺมจริย วา กตม สุ มหปฺผลนฺติ ฯ
ตตฺถ ยทา อหูติ ภิกฺขเว ยทา ปณฺฑิโต อตฺตโน จ ปเรสฺจ
กุสลตฺถิโก เนมิราชา อโหสิ ตทา เทวมนุสฺสา อจฺเฉร วต โก
เอวรูปาป นาม อนุปฺปนฺเน พุทฺธาเณ มหาชนสฺส พุทฺธกิจฺจ
สาธิยมานา โลกสฺมึ วิจกฺขณา อุปฺปชฺชนฺตีติ เอว ตสฺส คุณกถ
กเถสุนฺติ อตฺโถ ฯ ยถา อหูติป ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ ยถา อหุ
เนมิราชา ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโกเยว ตถารูปา มหาชนสฺส พุทฺธกิจฺจ
สาธิยมานา อุปฺปชฺชนฺติ วิจกฺขณา ย เตส อุปฺปชฺชน ต อจฺเฉร
วต โลกสฺสมินฺติ ฯ อิติ สตฺถา สยเมว อจฺฉริยชาโต เอวมาห ฯ
สพฺพวิเทหานนฺติ สพฺเพส วิเทหรฏวาสีน ฯ กตม สูติ เอเตสุ
ทวีสุ กตม นุโข มหปฺผล ฯ
โส กิร ปณฺณรสีอุโปสถทิวเส อุโปสถิโกว โอมุตฺตสพฺพา-
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ภรโณ สิริสยนปฏเ นิปนฺโน เทฺว ยาเม นิทฺท โอกฺกมิตฺวา
ปจฺฉิมยาเม ปพุทฺโธ ปลฺลงฺก อาภุชิตวฺ า อห มหาชนสฺส
อปฺปริมาณ ทานป เทมิ สีลป รกฺขามิ ทานสฺส นุโข ผล
มหนฺต อุทาหุ พฺรหฺมจริยวาสสฺส ผลนฺติ จินฺเตตฺวา อตฺตโน
กงฺข ฉินฺทิตุ นาสกฺขิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกฺโก
ต การณ อาวชฺเชนฺโต ต ตถา วิตกฺเกนฺต ทิสฺวา กงฺขมสฺส
ฉินฺทิสฺสามีติ เอกโกว สีฆ อาคนฺตฺวา สกลนิเวสน เอโกภาส
กตฺวา สิริสยนคพฺภ ปวิสิตฺวา โอภาส ผริตฺวา อากาเส ตฺวา
เตน ปุฏโ พฺยากาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๒๖] ตสฺส สงฺกปฺปมฺาย
มฆวา เทวกฺุชโร
สหสฺสเนตฺโต ปาตุรหุ วณฺเณน วิหต ตม
สโลมหฏโ มนุชินฺโท วาสว อวจา นิมิ
เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ
อาทู สกฺโก ปุรินทฺ โท
น จ เม ตาทิโส วณฺโณ ทิฏโ วา ยทิวา สุโต
อาจิกฺข เม ต (๑) ภทฺทนฺเต ยถา (๒) ชาเนมุ ต มย
สโลมหฏ ตฺวาน
วาสโว อวจา นิมึ
สกฺโก หมสฺมิ เทวินฺโท อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก
อโลมหฏโ มนุชินฺท
ปุจฉฺ ปฺห ยมิจฺฉสิ
# ๑. ส. ม. ตฺว ฯ ๒. ส. ม. กถ ฯ
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โส จ เตน กโตกาโส
วาสว อวจา นิมิ
ปุจฺฉามิ ต เทวราช
สพฺพภูตานมิสฺสร
ทาน วา พฺรหฺมจริย วา กตม สุ มหปฺผล
โส ปุฏโ  นรเทเวน
วาสโว อวจา นิมึ
วิปาก พฺรหฺมจริยสฺส
ชาน อกฺขาสิชานโต
หีเนน พฺรหฺมจริเยน
ขตฺติเย อุปปชฺชติ
มชฺฌิเมน จ เทวตฺต
อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ
น เหเต สุลพฺภา กายา
ยาจโยเคน เกนจิ
เย กาเย อุปปชฺชนฺติ
อนาคารา ตปสฺสิโนติ ฯ
ตตฺถ สโลมหฏโติ ภิกฺขเว โส นิมิราชา โอภาส ทิสฺวา
อากาส โอโลเกนฺโต ต ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิต ทิสฺวา ภเยน
ปหฏโลโม หุตฺวา เทวตา นุสีติ อาทิ ปุจฺฉิ ฯ อโลมหฏโติ
นิพฺภโย อหฏโลโม หุตฺวา ปุจฺฉ มหาราชาติ ฯ วาสว อวจาติ
ตุฏมานโส หุตฺวา อโวจ ฯ ชาน อกฺขาสิชานโตติ ภิกฺขเว โส
สกฺโก อตีตภเว อตฺตนา ปจฺจกฺข ทิฏ ปุพฺพ พฺรหฺมจริยสฺส วิปาก
ชานนฺโต ตสฺส อชานนฺตสฺส อกฺขาสิ ฯ หีเนนาติ อาทีสุ
ปุถุติตฺถายตเนสุ เมถุนวิรติมตฺต สีล หีน นาม ฯ เตน ขตฺติยกุเล
อุปปชฺชติ ฯ ฌานสฺส อุปจารมตฺต มชฺฌิม นาม ฯ เตน เทวตฺต
อุปปชฺชติ ฯ อฏสมาปตฺตินิพฺพตฺตน ปน อุตฺตม นาม ฯ เตน
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตติ ฯ ต พาหิรกา นิพฺพานนฺติ กเถนฺติ ฯ
เตน วิสุชฺฌตีติ ฯ อิมสฺมึ ปน พุทฺธสาสเน ปริสุทธฺ สีลสฺส
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ภิกฺขุโน อฺตร เทวนิกาย ปตฺเถนฺตสฺส พฺรหฺมจริย เจตนาย (๑)
หีนตาย หีน นาม ฯ เตน ยถา ปตฺถิเตน เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
ปริสุทฺธสีลสฺส ปน อฏสมาปตฺตินิพฺพตฺตน มชฺฌมิ  นาม ฯ เตน
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตติ ฯ ปริสุทฺธสีลสฺส วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
อรหตฺตมคฺคนิพฺพตฺตน อุตฺตม นาม ฯ เตน วิสชุ ฺฌตีติ ฯ กายาติ
พฺรหฺมคณา (๒) ฯ ยาจโยเคนาติ ยาจนยุตฺตเกน ยาจโยเคน วา ฯ
ยฺยุตฺตเกน วาติ (๓) อตฺโถ ฯ อุภยถาป (๔) ทายกสฺเสเวต นาม ฯ
ตปสฺสิโนติ ตปนิสฺสิตกา ฯ
อิติ สกฺโก มหาราช ทานโต สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน
พฺรหฺมจริยวาโส มหปฺผโลติ วณฺเณสิ ฯ อิมายป
คาถาย พฺรหฺมจริยวาสสฺเสว มหปฺผลภาว ทีเปตฺวา อิทานิ เย
อตีเต มหานฺทา ทตฺวา กามาวจรมฺป อติกฺกมิตุ นาสกฺขึสุ เต
ราชาโน ทสฺเสนฺโต อาห
[๕๒๗] ทุทีโป สาคโร เสโล
ภุชคินฺโท (๕) ภงฺคิรโส (๖)
อุสินฺนโร อตฺถโก จ (๗) อสฺสโก จ ปุถุทฺธโน
# ๑. ม. ยุ. พฺรหฺมจริยเจตนา ฯ ๒. ม. ยุ. พฺรหฺมฆฏา ฯ
# ๓. สี. ยาจกยุตฺตเกน ยาจนโยเคน วา ยฺยุตฺตเกนาติ ฯ ม. ยาจนยุตฺตเกน
ยฺยุตฺตเกน วาติ ฯ ยุ. ยาจนยุตฺตเกน ยาจโยเคน วา ยฺยุตฺตเกน วาติ ฯ
# ๔ ม. อุภยตฺถาป ฯ ๕. ส. สี. ยุ. มุจลินฺโท ฯ ม. มุขกินฺโท ฯ
# ๖. ส. ม. ยุ. ภคีรโส ฯ ๗. สี. ยุ. อุสนี โร อฏโก จ ฯ ม. อุสินทฺ โร กสฺสโป จ ฯ
# ๘. ม. อสโก จ ปุถชุ ฺชโน ฯ ยุ. ปุถชุ ชฺ โน ฯ
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เอเต จฺเ จ ราชาโน ขตฺติยา พฺราหฺมณา พหู
ปุถุยฺ ยชิตฺวาน
เปตตฺต นาติวตฺตึสูติ (๑) ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช ปุพฺเพ พาราณสิย ทุทีโป นาม ราชา
มหาทาน ทตฺวา มรณจกฺเกน ฉินฺโน กามาวจเรเยว นิพฺพตฺติ
ตถา สาคราทโย อฏาติ เอเต ปน อฺเ จ พหู ราชาโน
เจว ขตฺติยา พฺราหฺมณา จ ปุถุยฺ ยชิตฺวา อเนกปฺปการ
ทาน ทตฺวา อิม กามาวจรภูมิสขาต เปตตฺต นาติวตฺตึสุ ฯ
กามาวจรเทวา หิ รูปาทิโน กิเลสวตฺถสุ ฺส การณา ปร
ปจฺจาสึสนโต กปฺปนตาย (๒) เปตาติ วุจฺจนฺติ ฯ วุตฺตมฺป เจต
[๕๒๘] เย อทุติยา น รมนฺติ เอกิกา
วิเวกช เย น ลภนฺติ ปตึ
กิฺจาป เต อินฺทสมานโภคา
เต เว ปราธีนสุขาวรากาติ ฯ
เอวมฺป ทานผลโต พฺรหฺมจริยผลสฺเสว มหนฺตภาว ทสฺเสตฺวา
อิทานิ พฺรหฺมจริยวาเสน เปตภวน อติกฺกมิตฺวา พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺติ เต ตาปเส ทสฺเสนฺโต อาห
[๕๒๙] อทฺธายิเม (๓) อติวตฺตึสุ อนาคารา ตปสฺสิโน
สตฺติสโย ยามหนุ
โสมยาโค (๔) มโนชโว
# ๑. ม. ยุ. นาติวตฺติสุนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. กปณตาย ฯ ๓. สี. ยุ. อทฺธา อิเม ฯ
ม. อถ ยีเม ฯ ๔. ม. โสมยาโม ฯ
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สมุทฺโท มาโฆ ภรโต
อิสิ กาลปุรกฺขิโต (๑)
องฺคีรโส กสฺสโป จ
กีสวจฺโฉ อกนฺติ (๒) จาติ ฯ
ตตฺถ อติวตฺตึสูติ กามาวจร อติกฺกมึสุ ฯ ตปสฺสิโนติ
สีลตปฺเจว อฏสมาปตฺติตปฺจ นิสฺสิตา ฯ สตฺติสโยติ ยามหนุอาทโย สตฺตภารโต จ สนฺธายาห ฯ องฺคีรสาทีหิ ปน
จตูหิ สทฺธึ เอกาทเสเตติ
เอว ตาว สุตวเสเนว (๓) พฺรหฺมจริยวาสสฺส มหปฺผลภาว
วณฺเณตฺวา อิทานิ อตฺตนา ทิฏปุพฺพ อาหรนฺโต อาห
[๕๓๐] อุตฺตเรน นที สีทา
คมฺภีรา ทุรติกฺกมา
นีลคฺคิวณฺณา (๔) โชตนฺติ สทา กาฺจนปพฺพตา
ปรุฬฺหคจฺฉา (๕) ตครา ปรุฬฺหคจฺฉา (๖)วนา นคา
ตตฺราสุ ทสสหสฺสา
โปราณา อิสโย ปุเร
อห เสฏโสฺมิ ทาเนน สฺเมน ทเมน จ
อนุตฺตร วตฺต กตฺวา
ปกีรจารี สมาหิเต
ชาติมนฺต อชจฺจฺจ
อหมุชคุ ต นร
อติเวล นมสฺสิสฺส
กมฺมพนฺธู หิ มาณวา
สพฺเพ วณฺณา อธมฺมฏา ปตนฺติ นิรย อโธ
สพฺเพ วณฺณา วิสุชฺฌนฺติ จริตฺวา ธมฺมมุตฺตมนฺติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. กาลิกรกฺขิโย ฯ ๒. สี. ยุ อกิตฺติ ฯ ม. อกตฺติ ฯ ๓. สี. ยุ. สุติวเสเนว ฯ
# ๔. ส. ม. นฬคฺคิวณฺณา ฯ ๕. ม. ยุ. ปรูฬฺหกจฺฉา ฯ ๖. ม. ยุ. รุฬฺหกจฺฉา ฯ
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ตตฺถ อุตฺตเรนาติ มหาราช อตีเต อุตฺตรหิมวนฺเต ทฺวินฺน
สุวณฺณปพฺพตาน อนฺตเร ปวตฺตา สีทา นาม นที คมฺภีรา
นาวาทีหิป ทุรติกฺกมา อโหสิ ฯ กึ การณา ฯ สา หิ อติสุขุโมทกา สุขุมตฺตา อุทกสฺส อนฺตมโส โมรปฺชมตฺตป ตตฺถ
ปติต น สณฺาติ โอสีทิตฺวา ตลเมว คจฺฉติ ฯ เตเนวสฺสา สีทาติ
นาม อโหสิ ฯ เต ปน ตสฺสา ตีเรสุ กาฺจนปพฺพตา (๑) สทา
นีลคฺคิวณฺณา หุตฺวา โชตนฺติ โอภาสนฺติ ฯ ปรุฬหฺ คจฺฉา ตคราติ
ตสฺสา ปน นทิยา ตีเร คจฺฉา ปรุฬหฺ ตครา อเหสุ ฯ ตครา
คนฺธิ สุคนฺธิโน (๒) ฯ ปรุฬฺหคจฺฉา วนา นคาติ เย ตตฺถ อฺเป
ปพฺพตา เตสป คจฺฉา ปรุฬฺหวนา อเหสุ ฯ ปุปฺผผลธรรุกฺขสฺฉนฺนาติ อตฺโถ ฯ ตตฺราสุนฺติ ตสฺมึ เอว รมฺมณีเย ภูมิภาเค
ทสสหสฺสา อิสโย อเหสุ ฯ สพฺเพป ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติลาภิโนว ฯ เตสุ ภิกฺขาจารเวลาย เกจิ อุตฺตรกุรุ
คจฺฉนฺติ ฯ เกจิ มหาชมฺพูผล (๓) อาหรนฺติ ฯ เกจิ หิมวนฺเต
มธุรผลาผลานิ อาหริตฺวา ขาทนฺติ ฯ เกจิ ชมฺพูทีปตเล ต
ต นคร คจฺฉนฺติ ฯ เอโกป รสตณฺหาย อภิภูโต นตฺถิ ฯ
ฌานสุเขเนว กาล วีตินาเมนฺติ ฯ ตทา เอโก ตาปโส อากาเสน
พาราณสึ คนฺตฺวา สุนิวตฺโถ สุปารุโต ปณฺฑาย จรนฺโต
# ๑. ม. ยุ. กฺจนปพฺพตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ยุ. ตครคนฺธสุคนฺธิโน ฯ
# ๓. สี. ยุ. เกจิ มหาชมฺพุเปสึ ฯ ม. เกจิ มหาชมฺพุทีเป ชมฺพุผล ฯ
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ปุโรหิตสฺส เคหทฺวาร ปาปุณิ ฯ โส ตสฺส อุปสเม ปสีทิตฺวา
ต อตฺตโน นิเวสน อาเนตฺวา โภเชตฺวา กติปาห ปฏิชคฺคนฺโต
วิสฺสาเส อุปฺปนฺเน ภนฺเต ตุมฺเห กุหึ วสถาติ ปุจฺฉิ ฯ อสุกฏาเน
นามาวุโสติ ฯ กึ ปน ภนฺเต ตุมฺเห เอกกาว ตตฺถ วิหรถ อุทาหุ
อฺเป อตฺถีติ ฯ อาวุโส กึ วเทสิ ตสฺมึ ปเทเส ทสสหสฺสา
อิสโย วสนฺติ สพฺเพป ปฺจาภิฺาอฏสมาปตฺติลาภิโนวาติ ฯ
ตสฺส เตส คุณ สุตฺวา ปพฺพชฺชาย จิตฺต นมิ ฯ อถ น ภนฺเต
มป ตตฺถ เนตฺวา ปพฺพาเชถาติ อาห ฯ อาวุโส ตฺว ราชปุริโส
น สกฺกา ต มยา ปพฺพาเชตุนฺติ อาห ฯ เตน หิ ภนฺเต อชฺช
อห ราชาน อาปุจฺฉิสฺสามิ ตุมฺเห เสฺวป อิธาคจฺเฉยฺยาถาติ ฯ โส
อธิวาเสสิ ฯ อิตโรป ภุตตฺ ปาตราโส ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
อิจฺฉามห เทว ปพฺพชิตุนตฺ ิ ฯ ต สุตฺวา กึ การณา อาจริย
ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ เทว กาเมสุ อาทีนว เนกฺขมฺเม อานิสส
ทิสฺวาติ ฯ เตนหิ ปพฺพชาหิ ปพฺพชิโตป ม โอโลเกยฺยาสีติ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา อตฺตโน เคห
คนฺตฺวา ปุตฺตทาร อนุสาสิตฺวา สพฺพ สาปเตยฺย ทสฺเสตฺวา อตฺตโน
ปพฺพชิตปริกฺขาร คเหตฺวา ตาปสสฺสาคมน โอโลเกนฺโต นิสีทิ ฯ
ตาปโสป ตเถว อากาเสนาคนฺตวา อนฺโตนคร ปวิสิตฺวา ตสฺส เคห
ปาวิสิ ฯ โส สกฺกจฺจ ต ปริวิสิตฺวา ภนฺเต กถ มยา กตฺตพฺพนฺติ
อาห ฯ โส ต พหินคร เนตฺวา หตฺเถน อาทาย อตฺตโน
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อานุภาเวน ตตฺเถว เนตฺวา ปพฺพาเชตฺวา ปุน ทิวเส พฺราหฺมณ
ปพฺพชิต ตตฺเถว เปตฺวา ภตฺต อาหริตฺวา ทตฺวา กสิณปริกมฺม
อาจิกฺขิ ฯ โส กติปาหจฺจเยน อภิฺา จ อฏสมาปตฺติโย จ
นิพฺพตฺเตตฺวา สยเมว ปณฺฑาย จรติ ฯ โส อปรภาเค อห
รฺโ อตฺตาน ทสฺเสตุ ปฏิฺ อทาสึ ทสฺสิสฺสามิ อตฺตานนฺติ
จินฺเตตฺวา ตาปเส วนฺทิตฺวา อากาเสน พาราณสึ คนฺตฺวา ภิกฺข
จรนฺโต ราชทฺวาร สมฺปาปุณิ ฯ ราชา ต ทิสฺวา สฺชานิตฺวา
อนฺโตนิ เวสน ปเวเสตฺวา สกฺการ กตฺวา ภนฺเต กุหึ วสถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อุตฺตรหิมวนฺตปฺปเทเส กาฺจนปพฺพตนฺตเร ปวตฺตาย
สีทาย นทิยา ตีเร มหาราชาติ ฯ กึ ปน ตุมฺเห เอกกาว ตตฺถ
วิหรถ อุทาหุ อฺเป ตตฺถ อตฺถีติ ฯ กึ วเทสิ มหาราช
ทสสหสฺสา อิสโย ตตฺถ วสนฺติ เต สพฺเพ จ ปฺจอภิฺาอฏสมาปตฺติลาภิโน วาติ ฯ ราชา เตส คุณ สุตฺวา สพฺเพส
ภิกฺข ทาตุกาโม อโหสิ ฯ อถ น ราชา อาห ภนฺเต อห เตส
อิสีน ทาตุโมมฺหิผ อิธ เต อาเนถาติ ฯ มหาราช เต อิสโย
ชิวฺหาวิฺเยฺเย รเส อคิทฺธา น สกฺกา อิธาเนตุนฺติ ฯ ภนฺเต ตุมฺเห
นิสฺสาย เต โภเชสฺสามิ อุปาย เม อาจิกฺขถาติ ฯ มหาราช สเจ
เตส ทาน ทาตุกาโมสิ อิโต นิกฺขมิตวฺ า สีทานทีตีเร วสนฺโต
เตส ทาน เทหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สพฺพุปการณานิ
คาหาเปตฺวา จตุรงฺคินิยา เสนาย สทฺธึ นครา นิขมิตฺวา
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อตฺตโน รชฺชสีม สมฺปาปุณิ ฯ อถ น ตาปโส อตฺตโน อานุภาเวน
สทฺธึ เสนาย สีทานทีตเร เนตฺวา นทีตีเร ขนฺธาวาร กาเรตฺวา
อปฺปมตฺโต โหหิ มหาราชาติ อากาเสน อตฺตโน วสนฏาน
คนฺตวา ปุน ทิวเส ปจฺจาคมิ ฯ อถ น ราชา สกฺกจฺจ โภเชตฺวา
เสฺว ภนฺเต ทสสหสฺสา อิสโย อาทาย อิเธว อาคจฺฉถาติ
อาห ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา ปุน ทิวเส ภิกฺขาจารเวลาย อิสีน อาโรเจสิ มาริสา พาราณสิราชา ตุมฺหาก ภิกฺข
ทาตุกาโมอาคนฺตฺวา สีทานทีตีเร นิสนิ ฺโน โส โว นิมนฺเตสิ
ตสฺส อนุกมฺปาย ขนฺธาวาร คนฺตฺวา ภิกฺข คณฺหถาติ ฯ เต
สาธุติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อากาเสนาคนฺตฺวา ขนฺธาวารสฺสาวิทูเร
โอตรึสุ ฯ อถ เตส ราชา ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ขนฺธาวาร
ปเวเสตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา อิสิคณ ปณีเตนาหาเรน
สนฺตปฺเปตฺวา เตส อิริยาปเถ ปสนฺโน สฺวาตนาย นิมนฺเตสิ ฯ
เอเตนุปาเยน ทสนฺน ตาปสสหสฺสาน ทสวสฺสหสฺสานิ ทาน
อทาสิ ฯ ททนฺโต จ ปน ตสฺมึเยว ปเทเส นคร มาเปตฺวา
กสิกมฺม กาเรสิ ฯ
น โข ปน มหาราช ตทา โส ราชา อฺโ อหฺเว
อโหสิ ฯ อถ โขห เสฏโสฺมิ ทาเนน อหเมว หิ ตทา ทาเนน
เสฏโ หุตฺวา ต มหาทาน ทตฺวา อิม เปตโลก อติกฺกมิตฺวา
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺเตตุ นาสิกฺขึ ฯ มยา ทินฺน ปน ทาน
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ภฺุชิตฺวา สพฺเพว เต อิสโย กามาวจร อติกฺกมิตฺวา พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺตึสุ ฯ อิมินา เจต เวทิตพฺพ ยถา พฺรหฺมจริยวาโสว
มหปฺผโล โหติ ฯ เอว ทาเนน อตฺตโน เสฏภาว ปกาเสตฺวา
อิตเรหิ ตีหิ ปเทหิ เตส อิสีน คุณ ปกาเสติ ฯ
ตตฺถ สฺเมนาติ สีเลน ฯ ทเมนาติ อินฺทฺริยทมเนน ฯ
อนุตฺตรนฺติ เอเตหิ คุเณหิ นิรนฺตร (๑) อุตฺตม วตฺตสมาทาน
จริตฺวา ฯ ปกีรจารีติ คณ วิกีริตฺวา ขิปตฺวา ปหาย เอกจาริเก
เอกีภาว คเตติ อตฺโถ ฯ สมาหิเตติ อุปจารปฺปนาสมาธีหิ
สมาหิตจิตฺเต เอวรูเป ตาปเส อห ตปสฺสิโน อุปฏหินฺติ
ทสฺเสติ ฯ อหมุชุคตนฺติ อห มหาราช เตส ทสสหสฺสาน อิสีน
อนฺตเร กายวงฺกาทีน อภาเวน อุชุคต เอกป นร หีนชจฺโจ
วา โหตุ ชาติสมฺปนฺโน วาติ ชาตึ อวิจาเรตฺวา เตส คุเณสุ
ปสนฺนมานโส หุตฺวา สพฺเพปเม (๒) อติเวล นมสฺสิสฺส นิจฺจกาลเมว
นมสฺสิสฺสนฺติ วทติ ฯ กึ การณา ฯ กมฺมพนฺธู หิ มาณวาติ (๓)
มจฺจา หิ นาเมเต กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสฺสรณา ฯ เตเนว
การเณน สพฺเพ วณฺณาติ เวทิตพฺพ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา กิฺจาป มหาราช ทานโต
พฺรหฺมจริยวาโสว มหปฺผโล เทฺวป ปเนเต มหาปริสวิตกฺกาว
# ๑. สี. อนุตตฺ ร ฯ ยุ. นิรตุ ฺตร ฯ ๒. สี. ยุ. สพฺเพว เต ฯ ม. สพฺพเมว ฯ
# ๓. สี. ยุ. มาติยาติ ฯ
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ตสฺมา ทฺวีสุป อปฺปมตฺโต หุตฺวา ทานฺจ เทหิ สีลฺจ รกฺขาหีติ
ต โอวทิตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๓๑] อิท วตฺวาน มฆวา เทวราชา สุชมฺปติ
เวเทหมนุสาสิตฺวา สคฺคกาย อปกฺกมีติ ฯ
ตตฺถ อปกฺกมีติ ปกฺกามิ ฯ สุธมฺมาย เทวสภาย ทฺวินฺน
เทวสงฺฆาน นิสินฺนานเมว อตฺตาน ทสฺเสตีติ อตฺโถ ฯ
อถ น เทวคณา อาหสุ มหาราช นนุ ตุมฺเห น
ปฺายิตฺถ กุหึ คตตฺถาติ ฯ มาริสา มิถิลาย เนมิรฺโ
เอกา กงฺขา อุปฺปชฺชิ อห ปฺห กเถตฺวา ต ราชาน นิกฺกงฺข
กตฺวา อาคโตมฺหีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ปุน ต การณ คาถาย กเถตตอาห
[๕๓๒] อิม โภนฺโต นิสาเมถ
ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา
ธมฺมิกาน มนุสฺสาน
วณฺณ อุจฺจาวจ พหุ
ยถา อย เนมิราชา
ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโก
ราชา สพฺพวิเทหาน
อทา ทาน อรินฺทโม
ตสฺส ต ททโต ทาน
สงฺกปฺโป อุปปชฺชถ
ทาน วา พฺรหฺมจริย วา กตม สุ มหปฺผลนฺติ ฯ
ตตฺถ อิมนฺติ อิม ธมฺมิกาน กลฺยาณธมฺมาน มนุสฺสาน
มยา วุจฺจมาน สีลวเสน อุจฺจ ทานวเสน อวจ พหุ วณฺณ
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นิสาเมถ สุณาถาติ อตฺโถ ฯ ยถา อยนฺติ อย เนมิราชา ยถา
ปณฺฑิโต (๑) อติวิย ปณฺฑิโตติ ฯ
อิติ โส เทวราชา อปริหาเปตฺวา รฺโ วณฺณ กเถสิ ฯ
ต สุตฺวา เทวคณา ราชาน ทฏุกามา หุตฺวา มหาราช
อมฺหาก เนมิราชา อาจริโย ตสฺโสวาเท ตฺวา ต นิสฺสาย
อมฺเหหิ อย ทิพฺพสมฺปตฺติ ลทฺธา ต ทฏุกามมฺหา ต ปกฺโกสาเปหิ
มหาราชาติ วทึสุ ฯ สกฺโก สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มาตลึ
ปกฺโกสาเปตฺวา สมฺม มาตลิ เวชยนฺตรถ โยเชตฺวา มิถลิ นคร
คนฺตฺวา เนมิราชาน ทิพพฺ ยาเน อาโรเปตฺวา อิธาเนหีติ อาห ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รถ โยเชตฺวา ปายาสิ ฯ สกฺกสฺส
ปน เทเวหิ สทฺธึ กเถนฺตสฺส จ มาตลึ ปกฺโกสาเปตฺวา
อาณาเปนฺตสฺส จ มาตลิสฺส รถ โยเชนฺตสฺส จ มนุสฺสคณนาย
มาโส อติกฺกนฺโต ฯ อิติ เนมิรฺโ ปุณฺณมาย อุโปสถิกสฺส
ปาจีนสีหปฺชร วิวริตฺวา มหาตเล นิสีทิตฺวา อมจฺจคณปริวุตสฺส
สีล ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ปาจีนโลกธาตุโต อุคฺคจฺฉนฺเตน จนฺทมณฺฑเลน
สทฺธึเยว โส รโถ ปฺายิ ฯ มนุสฺสา ภุตฺตสายมาสา อตฺตโน
อตฺตโน ฆรทฺวาเรสุ นิสีทิตฺวา สุขกถ กเถนฺตา อชฺช เทฺว
จนฺทา อุคฺคตาติ อาหสุ ฯ อถ เนส สลฺลปนฺตานฺเว โส
รโถ ปากโฏ อโหสิ ฯ มหาชโน นาย จนฺโท รโถติ วตฺวา
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ตสฺมึ ขเณ อนุกฺกเมน สินฺธวสหสฺสยุตฺเต มาตลิสงฺคาหเก
เวชยนฺตเรเถ ปากเฏ ชาเต กสฺส นุโข อิท ทิพฺพยาน
อาคจฺฉตีติ จินฺเตตฺวา น กสฺสจิ อฺสฺส อมฺหาก ราชา
ธมฺมิโก ตสฺเสว สกฺเกน เวชยนฺตรโถ เปสิโต ภวิสฺสติ อมฺหากเยว
รฺโ อนุจฺฉวิโกติ ตุฏหฏโ คาถมาห
[๕๓๓] อพฺภูโต (๑) วต โลกสฺมึ อุปปฺ ชฺชิ โลมหสโน
ทิพฺโพ รโถ ปาตุรหุ
เวเทหสฺส ยสสฺสโิ นติ ฯ
ตตฺถ อพฺภูโตติ อพฺภูตปุพฺโพ ฯ อจฺฉริโยติ วา (๒)
วิมฺหเยเนวมาหสุ ฯ
ตสฺส ปน มหาชนสฺส เอว กเถนฺตสฺเสว มาตลิ เวเคนาคนฺตฺวา รถ นิวตฺเตตฺวา สีหปฺชรุมฺมาเร ปจฺฉาภาค (๓) เปตฺวา
อาโรหนสชฺช กตฺวา อาโรหนตฺถาย ราชาน นิมนฺเตสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๓๔] เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก
มาตลิ เทวสารถิ
นิมนฺตยิตถฺ ราชาน
เวเทห มิถลิ คฺคห
เอหิม รถมารุยฺห
ราชเสฏ ทิสมฺปติ
เทวา ทสฺสนกามา เต
ตาวตึสา สอินฺทกา
สรมานา หิ เต เทวา
สุธมฺมาย สมจฺฉเรติ ฯ
ตตฺถ มิถิลคฺคหนฺติ มิถิลาย ปติฏิตปาสาท จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ
# ๑. ม. ยุ. อพฺภุโต ฯ ๒. ม. เต ฯ ๓. ม. ยุ. ปจฺฉาภาเคน ฯ
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มิถิลาย สงฺคาหก ฯ สมจฺฉเรติ ตว คุณกถ กเถนฺตา นิสีทึสุ ฯ
ราชา ต สุตฺวา อทิฏ ปุพฺพ เทวโลก ปสฺสิสฺสามิ
มาตลิสฺส จ เม สงฺคโห กโต ภวิสฺสติ คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
อนฺเตปุรฺจ มหาชนฺจ อามนฺเตตฺวา อห น จิรสฺเสว
อาคมิสฺสามิ ตุมฺเห อปฺปมตฺตา ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรถาติ
วตฺวา ทิพฺพรถ อภิรุหิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๓๕] ตโต ราชา ตรมาโน
เวเทโห มิถลิ คฺคโห
อาสนา วุฏหิตฺวาน
ปมุโข รถมารุหิ
อภิรฬุ ฺห รถ ทิพฺพ
มาตลิ เอตทพฺรวิ
เกน ต เนมิ มคฺเคน
ราชเสฏ ทิสมฺปติ
เยน วา ปาปกมฺมนฺตา
ปฺุกมฺมา จ เยน วาติ (๑) ฯ
ตตฺถ ปมุโขติ อุตฺตโม อภิมุโข วา มหาชนสฺส ปฏึ ทตฺวา
อารุฬฺโหติ อตฺโถ ฯ เยน วาติ เยน มคฺเคน คนฺตฺวา ยตฺถ
ปาปกมฺมนฺตา วสนฺติ ต าน สกฺกา ทฏุ เยน วา มคฺเคน
คนฺตฺวา ยตฺถ ปฺุกมฺมนฺตา จ เยน วา (๒) วสนฺติ เต สกฺกา
ทฏุนฺติ เอเตสุ มคฺเคสุ เกน มคฺเคน ต ปม เนมิ อิท โส
สกฺเกน อนาณตฺโตป อตฺตโน ทูตวิเสส ทสฺสนตฺถ อาห ฯ
อถ น ราชา มยา เทฺวป านานิ อทิฏปุพพฺ านิ เทฺวป
# ๑. ส. ม. ยุ. เย นรา ฯ ๒. ม. ยุ. เย นรา ฯ
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ปสฺสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห
[๕๓๖] อุภเยเนว ม เนหิ
มาตลิ เทฺวสารถิ
เยน วา ปาปกมฺมนฺตา
ปฺุกมฺมา จ เยน วาติ ฯ
ตโต มาตลิ เทฺวป านานิ เอกปฺปหาเรเนว น สกฺกา
มยา ทสฺเสตุ ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๕๓๗] เกน ต ปม เนมิ
ราช เสฏ ทิสมฺปติ
เยน วา ปาปกมฺมนฺตา
ปฺุกมฺมา จ เยน วาติ ฯ
ตโต ราชา อห อวสฺส เทวโลก คมิสฺสามิ นิรย ตาว
ปสฺสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อนนฺตร คาถมาห
[๕๓๘] นิรย (๑) ตาว ปสฺสามิ
อาวาส (๒) ปาปกมฺมิน
านานิ ลุทฺทกมฺมาน
ทุสสฺ ีลานฺจ ยา คตีติ ฯ
ตตฺถ ทุสฺสีลานนฺติ ทสอกุสลกมฺมปถวเสน ปาปการีน
คิหิทุสฺสีลาน สมณทุสฺสลี าน ฯ ยา คตีติ ยา เอเตส นิพฺพตฺติ
ตฺจ ปสฺสิสฺสามีติ ฯ
อถสฺส เวตรณึ นทึ ตาว ทสฺเสสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๓๙] ทสฺเสสิ มาตลิ รฺโ
ทุคฺค เวตรณึ นทึ
กุฏิต ขารสยุตฺต
ตตฺต อคฺคิสิขูปมนฺติ ฯ
ตตฺถ เวตรณินฺติ ภิกขฺ เว มาตลิ รฺโ กถ สุตฺวา
# ๑. ม. ยุ. นิรเย ฯ ๒. ม. ยุ. อาวาเส ฯ
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นิรยาภิมุข รถ เปเสตฺวา ปม กมฺมปจฺจเยน อุตุนา สมุฏิต
เวตรณึ นทึ ทสฺเสสิ ฯ ตตฺถ นิรยปาลา ชลิตานิ อสิสตฺติโตมรภินฺทิวาลมุคฺคราทีนิ อาวุธานิ คเหตฺวา เนรยิกสตฺเต ปหรนฺติ
วิชฺฌนฺติ โปเถนฺติ ฯ เต ต ทุกฺข อสหนฺตา เวตรณิย ปตนฺติ ฯ
สา นที อุปริชลิตาหิ ภินฺทิวาลปฺปมาณาหิ สกณฺฏกาหิ
เวตฺตลตาหิ สฺฉนฺนา ฯ เต ตตฺถ พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ
ติฏนฺตา ปชฺชลิเตสุ ขุรธาราติกฺขิเณสุ กณฺฏเกสุ ขณฺฑาขณฺฑิกา
โหนฺติ ฯ เตส เหฏา ตาลปฺปมาณานิ ชลิตอยสูลานิ อุฏหนฺติ ฯ
เนรยิกสตฺตา พหุอทฺธาน วีตินาเมตฺวา เวตฺตลตาหิ คลิตฺวา
สูเลสุ ปติตฺวา วิทฺธสรีรา สูเลสุ อาวุณิตมจฺฉา วิย จิร
ปจนฺติ ฯ สูลานิ ปชฺชลิตานิ เนรยิกสตฺตา ปชฺชลนฺติ ฯ สูลาน ปน
เหฏา อุทกปฏเ ปชฺชลิตานิ ขุรธาราติขิณานิ อยโปกฺขรปตฺตานิ
สนิติ ฯ เต สูเลหิ คลิติวา อยโปกฺขรปตฺเตสุ ปติตฺวา จิร ทุกฺขเวทน
อนุภวนฺติ ฯ ตโต ขารุทเก ปตนฺติ อุทกป ชลติ เนรยิกสตฺตาป
ชลนฺติ ธูมาป อุฏหนฺติ อุทกสฺส ปน เหฏา นทีตล ขุรธาราหิ
สฺฉนฺน ฯ เต เหฏา นุโข กีทิสนฺติ อุทเก นิมชุ ชฺ ิตฺวา
ขุรธาราสุ ขณฺฑาขณฺฑิกา โหนฺติ เต ต มหาทุกฺข อธิวาเสตุ
อสกฺโกนฺตา มหนฺต ภยเภรว รวนฺตา วิจรนฺติ ฯ กทาจิ อนุโสต
วุยฺหนฺติ กทาจิ ปฏิโสต ฯ อถ เต ตีเร ิตา นิรยปาลา
อุสุสตฺติโตมรภินฺทิวาลานิ ขิปตฺวา เต มจฺเฉ วิย วิชฺฌนฺติ ฯ เต
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ทุกฺขเวทนปฺปตฺตา มหาวิรว วิรวนฺติ ฯ อถ เต ชลิเตหิ อยพลิเสหิ
อุทฺธริตฺวา อากฑฺฒิตฺวา ปชฺชลิตอยปวิย นิปชฺชาเปตฺวา มุเข
ตตฺต อโยคุฬ ปกฺขิปนฺติ ฯ
อิติ ราชา เวตรณิย มหาทุกฺขปฬิเต สตฺเต ทิสฺวา ภีตตสิโต
หุตฺวา กินฺนาม อิเม สตฺตา ปาปกมฺม อกสูติ มาตลึ ปุจฺฉิ ฯ
โสปสฺส พฺยากาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๔๐] เนมิ หเว มาตลิมชฺฌภาสิ (๑)
ทิสฺวา ชน ปตมาน วิทุคฺเค
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา เวตรณึ ปตนฺติ
[๕๔๑] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน ชาน อกฺขาสิชานโต
เย ทุพฺพเล พลวนฺโต ชีวโลเก
หึเสนฺติ (๒) โรเสนฺติ สุปาปกมฺมา
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา เวตรณึ ปตนฺตีติ ฯ
ตตฺถ วินฺทตีติ อห อตฺตโน อนิสฺสโร หุตฺวา ภยสนฺตโก
# ๑. ม. ยุ. มาคลิมชฺฌภาสถ ฯ ๒. ม. ยุ. หึสนฺติ ฯ
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วิย ชาโตติ ฯ ทิสฺวาติ ปตมาเน ทิสฺวา เต เนรยิกสตฺเต เวตรณึ
ปตนฺเต ทิสฺวา ฯ ชานนฺติ ภิกฺขเว โส มาตลิ สย ชานนฺโต
ตสฺส อชานโต อกฺขาสิ ฯ ทุพฺพเลติ สรีรพลโภคพลอาณาพลวิรหิเต ฯ พลวนฺโตติ เตหิ พเลหิ สมนฺนาคตา ฯ หึเสนฺตีติ
ปาณิปฺปหาราทีหิ กิลเมนฺติ ฯ โรเสนฺตีติ นานปฺปกาเรหิ
อกฺโกเสนฺตา ฆฏเฏนฺติ ฯ ปสเวตฺวาติ ชเนตฺวา กตฺวาติ อตฺโถ ฯ
เอว มาตลิ ตสฺส ปฺห พฺยากริตฺวา รฺา เวตรณีนิรเย
ทิฏเ ต ปเทส อนฺตรธาเปตฺวา ปุรโต รถ เปเสตฺวา สุนขาทีหิ
ขาทนฏาน ทสฺเสตฺวา ต ทิสฺวา ภีเตน รฺา ปฺห ปุฏโ
พฺยากาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๔๒] สามา จ โสณา สวลา จ คิชฺฌา
กาโกลุสงฺฆา จ อเทนฺติ (๑) เภรวา
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชเน กาโกลุสงฺฆา อเทนฺติ
[๕๔๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน ชาน อกฺขาสิชานโต
# ๑. ม. กาโกลสงฺฆา อทนฺติ ฯ ยุ. กาโกลสงฺฆา จ อเทนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 197

*เลมที่ 36  เนมิราชชาตก หนา 197
เย เกจิเม มจฺฉริโน กทริยา
ปริภาสกา สมณพฺราหฺมณาน
หึเสนฺติ โรเสนฺติ สุปาปธมฺมา
เต ลุททกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชเน กาโกลุสงฺฆา อเทนฺตีติ ฯ
อิโต ปเรสุ ปฺเหสุ เจว พฺยากรเณสุ จ เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ สามาติ รตฺตวณฺณา ฯ โสณาติ สุนขา ฯ สวลาติ
กวรวณฺณา จ เสตกาฬปตวณฺณา จาติ อตฺโถ ฯ เอว ปฺจวณฺเณป
สุนเข ทสฺเสสิ ฯ เต กิร มหาหตฺถิปฺปมาณา ชลิตาย อยปวิยา
เนรยิกสตฺเต มิเค วิย อนุธาวิตฺวา ปณฺฑมเส ฑสิตฺวา เตส
ติคาวุตปฺปมาณ สรีร ชลิตอยปวิย ปาเตตฺวา มหารว รวนฺตาน
ทฺวีหิ ปุริมปาเทหิ อุร อกฺกมิตฺวา สุปาปธมฺมาน ชนาน
อฏิมิฺช เสเสตฺวา มส ลฺุจิตฺวา ขาทนฺติ ฯ คิชฌ
ฺ าติ มหนฺตา
ภณฺฑสกฏปฺปมาณา โรหตุณฺฑา คิชฺฌา ฯ เต เตส กณยคฺคสทิเสหิ (๑)
ตุณฺเฑหิ อฏีนิ ภินฺทิตฺวา อฏิมิฺช ขาทนฺติ ฯ กาโกลุสงฺฆาติ
โลหตุณฺฑา กากคณา ฯ เต อติภยานกา ทิฏทิฏเ ขาทนฺติ ฯ
เยเม ชเนติ เย อิเม เนรยิกสตฺเต กาโกลุสงฺฆา ขาทนฺติ อิเม
นุ มจฺจา กึ นาม ปาปกมฺม อกสูติ ปุจฺฉิ ฯ มจฺฉริโนติ อฺเส
อทายกา มจฺฉริโน นาม ฯ กทริยาติ ปเร เทนฺเตป ปฏิเสธกา
ถทฺธมจฺฉริยา ฯ สมณพฺรหฺมณานนฺติ สมิตพาหิตปาปาน ฯ
# ๑. สี. ม. ยุ. กณยสทิเสหิ ฯ
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ตโต มาตลิ ต ปเทส อนฺตรธาเปตฺวา ปุรโต รถ เปเสตฺวา
ปชฺชลิต นวโยชน อยปวึ อกฺกมนฺตา เนรยิกสตฺตา นิรยปาเลหิ
อนุพนฺธิตฺวา ตาลปฺปามาเณหิ ชลิตอยขนฺเธหิ ชงฺฆาสุ ปหริตฺวา
ปติตา เตเหว อยกฺขนฺเธหิ โปถยนฺติ จุณฺณวิจุณฺณ วิกีรยิ นฺติ ฯ
เต ทิสฺวา ราชา ภีตตสิโต หุตฺวา มาตลึ ปุจฺฉมโต คาถมาห (๑)
[๕๔๔]
สฺโชติภูตา (๒) ปวึ กมนฺติ
ตตฺเตหิ ขนฺเธหิ จ โปถยนฺติ
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา`
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา ขนฺธหตา สยนฺติ
[๕๔๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เย ชีวโลกสฺมึ สุปาปธมฺมิโน
นรฺจ นาริฺจ อปาปธมฺม
หึเสนฺติ โรเสนฺติ สุปาปธมฺมา
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตว ปาป
เตเม ชนา ขนฺธหตา สยนฺตีติ ฯ
ตตฺถ สฺโชติกูตาติ ชลิตสรีรา ฯ ปวินฺติ ชลิตนวโยชน
# ๑. ม. ยุ. ตโต มาตลิ ฯ เป ฯ ปุจฺฉนฺโต คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๒. ม. ยุ. สโชติภูตา ฯ
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อยปวึ กมนฺติ อกฺกมนฺติ ฯ ขนฺเธหิ จ โปถยนฺตตี ิ นิรยปาเลหิ
อนุพนฺธิตฺวา ตาลปฺปมาเณหิ ชลิตอยกฺขนฺเธหิ ชงฺฆาสุ ปหริตฺวา
ปติตา เนรยิกสตฺตา ชลิตสรีรา วช อปวิสนฺติโย คาโว วิย
สมฺปริวาเรตฺวา เตเหว ขนฺเธหิ โปถยนฺติ จุณฺณวิจุณฺณ
วิกีริยนฺติ ฯ สุปาปธมฺมิโนติ อตฺตโน สุฏุปาปธมฺมา หุตฺวา ฯ
อปาปธมฺมนฺติ สีลาจาราทิคุณสมฺปนฺน นิรปราธ วา ฯ
ปุรโต มาตลิ รถ เปเสตฺวา นิรยปาเลหิ ชลิตาวุเธหิ
โกฏฏิยมานา องฺคารกาสุ ปตนฺติ ฯ ตตฺเถว เนส ยาว กฏิยา
นิมุคฺคาน มหตีหิ อยปจฺฉีหิ อาทาย อุปริ องฺคาเร โอกีรนฺติ ฯ
อถ เต องฺคาร สมฺปฏิจฺฉิตุ อสกฺโกนฺตา โรทนฺตา ปริทฑฺฒคตฺตา
ถุนนฺติ ฯ ต ทิสฺวา ราชา คาถมาห (๑)
[๕๔๖] องฺคารกาสุ อปเร ถุนนฺติ (๒)
นรา รุทนฺตา ปริทฑฺฒคตฺตา
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา องฺคารกาสุ ถุนนฺติ (๒)
[๕๔๗] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
# ๑. ม. ยุ. ปุรโต มาตลิ ฯ เป ฯ ราชา คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๒. ม. ผุณนฺติ ฯ ยุ. ผุนนฺติ ฯ
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เยเกจิ ปูคาย ธนสฺส (๑) เหตุ
สกฺขึ กริตวฺ า อิณ ชาปยนฺติ
เต ชาปยิตวฺ า ชนต ชนินฺท
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา องฺคารกาสุ ถุนนฺตีติ ฯ
ตตฺถ องฺคารกาสุนฺติ สมฺม มาตลิ เก นาเมเต อปเร วช
อปวิสนฺติโย คาโว วิย สมฺปริวาเรตฺวา นิรยปาเลหิ ชลิตาวุเธหิ
โกฏฏิยมานา องฺคารกาสุ ปตนฺติ ฯ ตตฺถ จ เนส ยาว กฏิโต
นิมุคฺคาน มหตีหิ อยปจฺฉีหิ อาทาย อุปริ องฺคาเร โอกีรนฺติ ฯ
อถ เต องฺคาเร สมฺปฏิจฺฉิตุ อสกฺโกนฺตา โรทนฺตา ปริทฑฺฒคตฺตา
ถุนนฺติ วิปฺผนฺทนฺติ ฯ กมฺมพเลน วา อตฺตนา วา อตฺตโน สีเส
องฺคาเร ผุนนฺติ โอกีรนฺตีติ อตฺโถ ฯ ปูคาย ธนสฺสาติ โอกาเส
สติ ทาน วา ทสฺสาม ปูช วา กริสฺสาม วิหาร วา กาเรสฺสามาติ
ธน สกฑฺฒิตฺวา ปตสฺส ปูคสนฺตกสฺส ธนสฺส เหตุ ฯ ชาปยนฺตีติ
ต ธน ยถา รุจึ ขาทิตฺวา คณเชฏกาน ลฺจ ทตฺวา อสุกฏาเน
เอตฺตก เวยฺยาวจฺจกรณ กต อสุกฏาเน อมฺเหหิ เอตฺตก ทินฺนนฺติ
กูฏสกฺขึ กริตฺวา ต ธน ชาปยนฺติ วินาเสนฺติ ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสตฺวา ภยานเกหิ นิรยปาเลหิ
อุทฺธปาทา อโธสิรา กตฺวา ขิปยมานา ตตฺต โลหกุมฺภึ ปตนฺติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ปูคายตนสฺส ฯ ๒. ม. ชลิตอยคุเฬหิ โปถิยมานา ฯ
# ๓. ม. ยุ. วิธุนนฺติ ฯ ๔. ม. ยุ. วยกรณ คต ฯ ๕. สี. ยุ. ทตฺวา ฯ
# ๖. ม. ยุ. อิณ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 201

*เลมที่ 36  เนมิราชชาตก หนา 201
ต ทิสฺวา ราชา คาถมาห (๑)
[๕๔๘]
สฺโชติภูตา ชลิตา ปทิตฺตา
ปทิสสฺ ติ มหตี โลหกุมฺภี
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา (อวสิรา) โลหกุมฺภึ ปตนฺติ
[๕๔๙] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน ชาน อกฺขาสิชานโต
เย สีลว (๒) สมณ พฺราหฺมณ วา
หึเสนฺติ โรเสนฺติ สุปาปธมฺมา
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา (อวสิรา) โลหกุมฺภึ ปตนฺตีติ ฯ
ตตฺถ ปทิตฺตาติ อาทิตฺตา ฯ มหตีติ ปพฺพตปฺปมาณา กปฺเปน
สณฺิตา โลหรสปุณฺณา ฯ อวสิราติ ภยานเกหิ นิรยปาเลหิ
อุทฺธปาทา (๓) อโธสิรา (๔) กตฺวา ขิปยมานา ตต โลหกุมฺภึ ปตนฺติ ฯ
สีลวนฺติ สีลวนฺต อาจารคุณสมฺปนฺน ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสตฺวา ชลิตอยโยตฺเตหิ คีว เวเตฺวา
# ๑. ม. ยุ. มาตลิ ปุรโค ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๒. ส. ม. สีลวนิต ฯ ๓. ม. อุทฺธปาเท ฯ ยุ. อุทฺธปาเท ฯ ๔. ม. ยุ. อโธสิเร ฯ
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อโธมุข กตฺวา เต อุคฺคเหตฺวา คีว ลฺุจิตฺวา อุณฺโหทกสฺมึ
ปกิเลทยิตฺวา โปเถนฺติ ฯ ต ทิสฺวา ราชา คาถมาห (๑)
[๕๕๐]
ลฺุจนฺติ คีว อถ เวยิตฺวา
อุณฺโหทกสฺมึ ปกิเลทยิตฺวา (๒)
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทฺวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา ลุตฺตสิรา สยนฺติ
[๕๕๑] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน ชาน อกฺขาสิชานโต
เย ชีวโลกสฺมึ สุปาปธมฺมิโน
ปกฺขี คเหตฺวาน วิเหยนฺติ
เต เหยิตฺวา สกุณ ชนินฺท
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา ลุตฺตสิรา สยนฺตีติ ฯ
ตตฺถ ลฺุจนฺตีติ อุปฺปาเฏนฺติ ฯ อถ เวยิตฺวาติ ชลิตโลหโยตฺเตหิ คีว เวเตฺวา อโธมุข กตฺวา ฯ อุโณฺหทกสฺมินฺติ
กปฺเปน สณฺิตโลหอุทกสฺมึ ฯ ปกิเลทยิตฺวาติ เตเมตฺวา ขิปตฺวา ฯ
อิท วุตฺต โหติ สมฺม มาตลิ เยส อิเม นิรยปาลา ชลิตอยโยตฺเตหิ
# ๑. ม. ยุ. มาตลิ ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๒. ส. ปกิโลทยิตฺวา ฯ
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คีว เวเตฺวา ติคาวุตปฺปมาณ สรีร โอนาเมตฺวา ต คีว
สมฺปริวตฺตก ลฺุจิตฺวา ชลิตอยทณฺฑเกหิ อาทาย เอกสฺมึ
ชลิตโลหรเส ปกฺขิปตฺวา ตุฏหฏา โหนฺติ ตาย จ คีวาย
ลฺุจิตาย อิตรา เตส ปุน สีเสน สทฺธึ คีวา อุปปฺ ชฺชติเยว
กินฺนาเมเต กมฺม กรึสุ เอเตหิ เม ทิสฺวา ภย อุปปฺ ชฺชตีติ ฯ ปกฺขี
คเหตฺวาน วิเหยนฺตีติ มหาราช เย ชีวโลกสฺมึ สกุเณ คเหตฺวา
ปกฺเข ลฺุจิตฺวา คีว เวเตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ขาทนฺติ วา
วิกฺกีณนฺติ วา เต อิเม ชนา อิธ ลุตฺตสิรา สยนฺตีติ ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสตฺวา ตสฺมึ กิร ปเทเส พหุตสลิลา
รมฺมณียา นที สนฺทติ ฯ นรยิกสตฺตา อคฺคิสนฺตาปตตฺตา ปปาส
สณฺธาเรตุ อสกฺโกนฺตา ชลิตโลหปวึ มทฺทนฺตา ต นทึ
โอตรนฺติ ฯ ต ขณฺเว ตีรานิ ปชฺชลนฺติ ฯ ปานีย ถุสปลาสภาว
อาปชฺชิตฺวา ปชฺชลติ ฯ เต ปปาส สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺตา ชลิต
ถุสปลาส ขาทนฺติ ปวนฺติ ฯ ต ถุสปลาส สกลสรีร ฌาเปตฺวา
อโธภาเคน นิกฺขมติ ฯ ต ทุกฺข อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺตา พาหา
ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฯ ต ทิสฺวา ราชา คาถมาห (๑)
[๕๕๒] พหุตโตยา อนิขาตกูลา (๒)
นที อย สนฺทติ สุปติตฺถา
ฆมฺมาภิตตฺตา มนุชา ปวนฺติ
# ๑. ม. ยุ. มาตลิ ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. อนิคาธกูลา ฯ
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ปวตฺจ (๑) เตส ถุส (๒) โหติ ปานิ
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
ปวตฺจ เตส ถุส โหติ ปานิ
[๕๕๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน ชาน อกฺขาสิชานโต
เย สุทฺธธฺ ปลาเสน (๓) มิสฺส
อสุทธฺ กมฺมา กยิโน ททนฺติ
ฆมฺมาภิตตฺตาน ปปาสิตาน
ปวตฺจ เตส ถุส โหติ ปานีติ ฯ
ตตฺถ อนิขาตกูลาติ อคมฺภีรตีรา ฯ สุปติตฺถาติ โสภเณหิ
ติตฺเถหิ อุเปตา ฯ ถุส โหตีติ วีหีน ถุส สมฺปชฺชติ ฯ ปานีติ
ปานีย ฯ ตสฺมึ กิร ปเทเส พหุตสลิลา รมฺมณียา นที สนฺทติ ฯ
เนรยิกสตฺตา อคฺคิสนฺตาเปน ตตฺตา ปปาส สณฺาเรตุ (๔) อสกฺโกนฺตา
ชลิตโลหปฏวึ มทฺทนฺตา ต นทึ โอตรนฺติ ฯ ต ขณฺเว ตีรานิ (๕)
ปชฺชลนฺติ ปานีย ถุสปลาสภาว อาปชฺชิตฺวา ปชฺชลติ ฯ เต
ปปาส สณฺาเรตุ (๔) อสกฺโกนฺตา ต ชลิต ถุสปลาส ขาทนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปตฺจ ฯ ๒. ส. ถุส ฯ ม. ภุส ฯ ยุ. ภุส ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ยุ. ปลาเปน ฯ ๔. ม. สนฺธาเรตุ ฯ ๕. ม. ตีรา ฯ
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ต เตส สกลสรีร ฌาเปนฺต ปชฺชลนฺต อโธภาเคน นิกฺขมติ ฯ
เต ต ทุกฺข อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺตา พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฯ
ตตฺถ สุทฺธธฺนฺติ วีหิอาทิสตฺตวิธ ปริสุทฺธธฺ ฯ
ปลาเสน มิสสฺ นฺติ ปลาเสน วา ถุเสน วา พาลุกมตฺติกาทีหิ
วา มิสฺสก กตฺวา ฯ อสุทฺธกมฺมาติ กิลิฏกายวจีมโนกมฺมา ฯ
กยิโนติ สุทธฺ ธฺ เต ทสฺสามีติ กยิกสฺส หตฺถโต มูล คเหตฺวา
ตถารูป อสุทฺธธฺ ททนฺติ ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสตฺวา ตตฺถ นิรยปาลา อรฺเ
ลุทฺทกา มิเค วิย สมฺปริวาเรตฺวา อุสุปฺปหาราทีหิ นานาวุเธหิ
เทฺว ปสฺสานิ ตุทนฺติ ฯ เตส สรีร ฉิทฺทาวฉิทฺท ปุราณปณฺณ
วิย ขายติ ฯ ต ทิสฺวา ราชา มาตลึ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห (๑)
[๕๕๔]
อุสูหิ สตฺตีหิ จ โตมเรหิ
อุภยานิ (๒) ปสฺสานิ ตุทนฺติ กนฺทต
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา สตฺติหตา สยนฺติ
[๕๕๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เย ชีวโลกสฺมึ อสาธุกมฺมิโน
# ๑. ม. ยุ. มาตลิ ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ทุภยานิ ฯ
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อทินนฺ มาทาย กโรนฺติ ชีวิต (๑)
ธฺ ธน รชต ชาตรูป
อเชฬกฺจาป ปสุ มหิส (๒)
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา สตฺติหตา สยนฺติ ฯ
ตตฺถ อุภยานีติ อุภยานิ ปสฺสานิ ฯ ตุทนฺตีติ วิชฺฌนฺติ ฯ
กนฺทตนฺติ โรทนฺตาน ฯ ผรุสา นิรยปาลา อรฺเ ลุทฺทกา
มิเค วิย สมฺปริวาเรตฺวา อุสุอาทีหิ นานาวุเธหิ เทฺว ปสฺสานิ
ตุทนฺติ ฯ สรีร ฉิทฺทาวฉิทฺท ปุราณปณฺณ วิย ขายติ ฯ
อทินฺนมาทายาติ ปรสนฺตก สวิฺาณกาวิฺาณก ฯ สนฺธจิ ฺเฉทาทีหิ เจว นานปฺปการวฺจนาย จ ต คเหตฺวา ชีวิต
กปฺเปนฺติ ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสตฺวา อปร ทสฺเสสิ ฯ ตตฺถ นิรยปาลา
มหนฺเตหิ ชลิตอยโยตฺเตหิ คีวาย พนฺธิตฺวา อากฑฺฒิตฺวา
ชลิตอยปวิย ปาเตตฺวา นานาวุเธหิ โกฏฏิยมานา วิจรนฺติ ฯ ต
ราชา มาตลึ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห (๓)
[๕๕๖] คีวาย พนฺธา (๔) กิสสฺ ิเม ปุเนเก
อฺเ วิกนฺตา (๕) วิลกตา สยนฺติ (๖)
# ๑. ม. ยุ. ชีวกิ  ฯ ๒. ส. ม. มหึส ฯ สี. ยุ. มหีส ฯ ๓. ม. ยุ. มาตลิ ฯ เป ฯ
คาถามาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔. ม. ยุ. พทฺธา ฯ ๕. สี. ยุ. วิกตฺตา ฯ
# ๖. สี. ยุ. ปุเนเก ฯ
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ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา วิลกตา สยนฺติ
[๕๕๗] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
โอรพฺภิกา สูกริกา จ มจฺฉิกา
ปสุ มหิสฺจ อเชฬกฺจ
นฺตวาน สูเณสุ ปสารยึสุ
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺวา ปาป
เตเม ชนา วิลกตา สยนฺตีติ ฯ
ตตฺถ คีวาย พนฺธาติ มหนฺเตหิ ชลิตอยโยตฺเตหิ คีวาย
พนฺธิตฺวา อากฑฺฒิตฺวา อยปวิย ปาเตตฺวา ชลิเตหิ นานาวุเธหิ
โกฏฏิยมานา เต ราชา ทิสฺวา ปุจฺฉติ ฯ อฺเ วิกนฺตาติ อฺเ
ปน ขนฺฑาขนฺฑิก สฺฉินฺนา ฯ วิลกตาติ อฺเ ชลิเตสุ
อยผลเกสุ เปตฺวา มส วิย โปตฺถนิยา โกฏเฏตฺวา ปฺุชาปฺุชกตา
หุตฺวา สยนฺติ ฯ มจฺฉิกาติ มจฺฉฆาตกา ฯ ปสุนฺติ คาวึ ฯ
สูเณสุ ปสารยึสูติ มส วิกฺกีณิตฺวา ชีวิตกปฺปนตฺถาย สูณาปเณสุ
เปสุ ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสตฺวา อปร ทสฺเสสิ ฯ อิเม เนรยิกสตฺเต
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มุตฺตกรึสภกฺเข ทิสฺวา ราชา มาตลึ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห (๑)
[๕๕๘]
รหโท อยมุตฺตกรีสปูโร
ทุคฺคนฺธรูโป อสุจิ ปูติ วายติ (๒)
ขุทาปเรตา มนุชา อเทนฺติ
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา มุตฺตกรีสภกฺขา ฯ
[๕๕๙] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เยเกจิเม การณิกา วิโรสิกา (๓)
ปเรส วิหึสาย สทา นิวิฏา
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
มิตฺตทฺทโน มิฬฺหมเทนฺติ พาลาติ ฯ
ตตฺถ ขุทาปเรตา มนุชา อเทนฺตีติ เอเต เนรยิกสตฺตา
ฉาตเกน ผุฏ า ขุท สหิตุ อสกฺโกนฺตา ปกุฏิต ธูมายนฺต
ปชฺชลนฺต กปฺเปน สณฺิต ปุราณมิฬหฺ  ปณฺฑาปณฺฑ กตฺวา
ขาทนฺติ ฯ การณิกาติ ทุกฺขการกา (๔) ฯ วิโรสิกาติ มิตฺตสุหชฺชาทีนป
# ๑. ม. ยุ. มาตลิ ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ส. ม. วาติ ฯ
เอวมุปริป ฯ ๓. ม. ยุ. วิโรสกา ฯ ๔. ม. ยุ. การณการกา ฯ
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วิเหกา ฯ มิตฺตทฺทโนติ เย พาลา เอเตสฺเว เคเห ขาทิตฺวา
ภฺุชิตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา สยิตฺวา ปุน มาสกกหาปณ (๑)
นาม อาหราเปตฺวา ลฺจ คณฺหนฺติ เต มิตฺตทูสกา พาลา
เอวรูป ปณฺฑ กตฺวา (๒) ขาทนฺติ มหาราชาติ ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสสิ ฯ อปรสฺมึ นิรเย เอเต
เนรยิกสตฺตา ฉาตเกน ผุฏา ขุท สหิตุ อสกฺโกนฺตา โลหิตปุพฺพ
ปณฺฑาปณฺฑ กตฺวา ขาทนฺติ ฯ ต ทิสฺวา ราชา คาถมาห (๓)
[๕๖๐]
รหโท อย โลหิตปุพฺพปูโร
ทุคฺคนฺธรูโป อสุจิ ปูติ วายติ
ฆมฺมาภิตตฺตา มนุชา ปวนฺติ
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา โลหิตปุพฺพภกฺขา
[๕๖๑] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เย มาตร ปตร วา ชีวโลเก
ปาราชิกา อรหนฺเต หนนฺติ
# ๑. ม. มาสกหาปน ฯ ยุ. ปหารกหาปณนฺนาม ฯ ๒. ม. ยุ. มิฬหฺ  ฯ
# ๓. ม. ยุ. มาตลิ ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา โลหิตปุพฺพภกฺขาติ ฯ
ตตฺถ ฆมฺมาภิตตฺตาติ สนฺตาเปน ปฬิตา ฯ ปาราชิกาติ
ปาราชิตา มาตาปตโร ฆาเตตฺวา คิหิภาเวเยว ปาราชิก ปตฺตา ฯ
อรหนฺเตติ ปูชาวิเสสสฺส อนุจฺฉวิเก ฯ หนนฺตีติ ทุกฺกรการเก
มาตาปตโร มาเรนฺติ ฯ อปจ อรหนฺเตติ ปเทน พุทฺธสาวเกป
สงฺคณฺหนฺเตว ฯ
มาตลิ ปุรโต รถ เปเสสิ ฯ อปรสฺมึ อุสฺสุทนิรเย นิรยปาลา
เนรยิกาน ตาลปฺปมาเณน ชลิตอยพลิเสน ชิวฺห วิชฺฌิตฺวา
อากฑฺฒิตฺวา เต สตฺเต ชลิตโลหปวิย ปาเตตฺวา อุสภจมฺม วิย
ปตฺถริตฺวา อยสกุสเกน จมฺม หนนฺติ เต ถเล ขิตฺตมจฺฉา วิย
ผนฺทนฺติ เต ตฺจ ทุกฺข สหิตุ อสกฺโกนฺตา โรทนฺตา มุเขน
เขฬ มฺุจนฺติ ฯ ตสฺส ราชา มาตลิโน ทสฺเสนฺโต อาห
[๕๖๒] ชิวฺหฺจ ปสฺส พลิเสน วิทฺธ
วิหต ยถา สงฺกุสเกน (๑) จมฺม
ผนฺทนฺติ มจฺฉาว ถลมฺหิ ขิตฺตา
มฺุจนฺติ เขฬ รุทมานา กิเมเต
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
# ๑. ม. ยุ. สงฺกุสเตน ฯ
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อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา วงฺกฆสฺตา สยนฺติ ฯ
[๕๖๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เย เกจิ สณฺานคตา (๑) มนุสฺสา
อคฺเฆน อคฺฆ กย หาปยนฺติu
กูเฏน กูฏ ธนโลภเหตุ
ฉนฺน ยถา วาริจร วธาย
น หิ กูฏการิสฺส ภวนฺติ ตาณา
สเกหิ กมฺเมหิ ปุรกฺขิตสฺส (๒)
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา วงฺกฆสฺตา สยนฺตีติ ฯ
ตตฺถ กิเมเตติ กึ การณา เอเต ฯ วงฺกฆสฺตาติ คิลพลิสา (๓) ฯ
สณฺานคตาติ สณฺาน มริยาท คตา อคฺฆาปนฏาเน ิตาติ
อตฺโถ ฯ อคฺเฆน อคฺฆนฺติ ตต อคฺฆ ลฺจ คเหตฺวา หตฺถ-ิ
อสฺสาทีน วา ชาตรูปรชตาทีน วา เตส เตส วิฺาณกาวิฺาณกาน อคฺฆ หาเปนฺติ ฯ กยนฺติ ตต หาเปนฺตา
กายิกาน ตมฺหา อคฺฆา กย หาเปนฺติ ฯ สเต ทวตพฺเพ
# ๑. สี. ยุ. สนฺถานคตา ฯ ม. สนฺธานคตา ฯ ๒. ม. ยุ. ปุรกฺขตสฺส ฯ
เอวมุปริป ฯ ๓. ม. คิลิตพฬิสา ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 212

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 212
ปฺาส ทาเปนฺติ ฯ ปฺาเส ทาตพฺเพ ปฺจวีสติ ทาเปนฺติ ฯ
อิตเร ปน เตหิ สทฺธึ วิภชิตฺวา ต คณฺหนฺติ ฯ กูเฏน
กูฏนฺติ ตุลากูฏาทีสุ ตต กูฏ ฯ ธนโลภเหตูติ ธนโลเภน
เหตุ เอต กูฏกมฺม กโรนฺติ ฯ ฉนฺน ยถา วาริจร วธายาติ
ต ปน กมฺม กโรนฺตาป มธุรวาจาย ตสฺส ตถา กตภาว
ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา ยถา วาริจร มจฺฉ วธาย อุปคจฺฉนฺตา
วลิส อามิเสน ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา ต วเธนฺติ เอว ปฏิจฺฉนฺน
กตฺวา ต กมฺม กโรนฺติ ฯ น หิ กูฏการิสฺสาติ ปฏิจฺฉนฺน
มม กมฺม น ต โกจิ ชานาตีติ มฺมานสฺสาป น หิ
กูฏการิสฺส ตาณา นาม โหนฺติ ฯ สเกหิ กมฺเมหิ ปุรกฺขิตสฺสาติ
น โส สเกหิ กมฺเมหิ ปุรกฺขิโต ปติฏ ลภติ ฯ
ปุรโต รถ เปเสสิ ฯ ตตฺถ เนรยิกสตฺตา ชลิตองฺคารปุณฺเณ
มหาอาวาเฏ ิตา ฯ เต กิร วช อปวิสนฺติโย คาโว วิย นิรยปาเลหิ
นานาวุธานิ คเหตฺวา วิชฺฌิยมานา ตถา ต นรก อุปปชฺชนฺติ ฯ
อถ เน นิรยปาลา อุทฺธ ปาเท คเหตฺวา ตตฺถ ขิปนฺติ ฯ เอว
ปาติยมาเน ทิสฺวา ราชา มาตลึ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห (๑)
[๕๖๔] นารี อิมา สมฺปริภินฺนคตฺตา
ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ภุชา รุชจฺจา (๒)
# ๑. ม. ยุ. ปุรโต รถ ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๒. ส. ม. ภุเช ทุชจฺจา ฯ ยุ. ภุโช ทุชจฺจา ฯ
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สมกฺขิตา โลหิตปุพฺพลิตฺตา
คาโว ยถา อาฆาตเน วิกนฺตา
ตา ภูมิภาคสฺมึ สทา นิขาตา
ขนฺธาติวตฺตนฺติ สโชติภูตา
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิมา นุ นารี กิมกสุ ปาป
ยา ภูมิภาคสฺมึ สทา นิขาตา
ขนฺธาติวตฺตนฺติ สโชติภูตา
[๕๖๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
โกลิตฺถิยาโย (๑) อิธ ชีวโลเก
อสุทธฺ กมฺมา อยุตฺต (๒) อจารุ
ตา ธุตฺตรูปา (๓) ปติ วิปฺปหาย
อฺ อจารุ รติขิฑฺฑเหตุ
ตา ชีวโลกสฺมึ รมาปยิตฺวา
ขนฺธาติวตฺตนฺติ สโชติภูตาติ ฯ
ตตฺถ นารีติ อิตฺถิโย ฯ สมฺปริภินนฺ คตฺตาติ สุฏุ สมนฺตโต
ภินฺนคตฺตา ฉินฺนสริรา ฯ รุชจฺจาติ ทุชฺชาติกา วิรปู า เชคุจฺฉาติ
# ๑. สี. ยุ. โกสีนิยาโย ฯ ๒. ส. ม. ยุ. อสต ฯ ๓. ส. ม. ยุ. ทิตฺตรูปา ฯ
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อตฺโถ ฯ วิกนฺตาติ ฉินฺนสีสา คาโว วิย ปุพฺพโลหิตลิตฺตคตฺตา
หุตฺวา ฯ สทา นิขาตาติ นิจฺจ ชลิตอยปวิย กฏิปฺปมาณ
ปวิสิตฺวา นิกฺขนิตฺวา ปตา วิย ิตา ฯ ขนฺธาติวตฺตนฺตีติ สมฺม
มาตลิ ตา นาริโย เอเต ปพฺพตขนฺธา อติกฺกมนฺติ ฯ ตาส กิร
เอว กฏิปฺปมาณ ปวิสิตฺวา ิตกาเล ปุรตฺถิมทิสาย ชลิโต
อยปพฺพโต สมุฏหิตฺวา อสนี วิย วิรวนฺโต อาคนฺตฺวา สรีร
สณฺหกรณีย ปเสนฺโต วิย คจฺฉติ ฯ ตสฺมึ อติวตฺติตฺวา คเต
ปจฺฉิมปสฺเส ิเต ปุน ตาส สรีร ปาตุภวติ ฯ ตา ต ทุกฺข
อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺติโย พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฯ เสสทิสาสุ
อุฏิตปพฺพเตสุป เอเสว นโย ฯ เทฺว ปพฺพตา สมุฏาย อุจฺฉุฆฏิก
วิย ตาส สรีร ปเสนฺติ (๑) ฯ โลหิต ปคฺฆรนฺต สนฺทติ ฯ กทาจิ
ตโย กทาจิ จตฺตาโร ปพฺพตา อุฏาย ตาส สรีร ปเสนฺติ ฯ
เตนาห ขนฺธาติวตฺตนฺตีติ ฯ โกลิตฺถิยาโยติ กุเล ปติฏิตา
กุลธีตโร ฯ อยุตฺต อจารุนฺติ อสฺิต กมฺม กรึสุ ฯ ธุตฺตรูปาติ
อสาธุรูปา ทุฏรูปา ธุตฺตชาติกา หุตฺวา (๒) ฯ ปติ วิปฺปหายาติ
อตฺตโน ปตึ ชหิตฺวา ฯ อจารุนฺติ อฺ ปุริส อคมสุ ฯ
รติขิฑฺฑเหตูติ ปฺจ กามคุณเหตุ เจว กีฬาเหตุ (๓) จ ฯ
รมาปยิตฺวาติ ปรปุริเสหิ สทฺธึ อตฺตโน จิตฺต รมาเปตฺวา อิธ
อุปฺปนฺนา ฯ อเถว ตาส สรีร อิเม ขนฺธาติวตฺตนฺติ สโชติภูตาติ
# ๑. ม. ยุ. ปเฬนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. ทิตฺตรูปาติ สรูปา ธุตฺตชาติกา หุตฺวา ฯ
# ๓. ม. ขิฑฑ
ฺ เหตุ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 215

*เลมที่ 36  เนมิราชชาตก หนา 215
อตฺโถ ฯ
ปุรโต รถ เปเสสิ ฯ ตตฺถ เนรยิกสตฺตา ชลิตองฺคารปุณฺเณ
มหาอาวาเฏ ิตา ฯ เต กิร วช อปวิสนฺติโย คาโว วิย
นิรยปาเลหิ นานาวุธานิ คเหตฺวา วิชฺฌิยมานา ตถา ต นรก
อุปปชฺชนฺติ ฯ อถ เน นิรยปาลา อุทธฺ  ปาเท คเหตฺวา ตตฺถ
ขิปนฺติ ฯ เอว ปาติยมาเน ทิสฺวา ราชา มาตลึ ปุจฺฉนฺโต
คาถมาห (๑)
[๕๖๖]
ปาเท คเหตฺวา กิสฺสิเม ปุเนเก
อวสิรา นรเก ปาตยนฺติ
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
เยเม ชนา (อวสิรา) นรเก ปาปยนฺติ
[๕๖๗] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เย ชีวโลกสฺมึ อสาธุกมฺมิโน
ปรสฺส ทารานิ อติกฺกมนฺติ
เต ตาทิสา อุตฺตมภณฺฑเถนา
เตเม ชนา (อวสิรา) นรเก ปาตยนฺติ
# ๑. ม. ยุ. ปุรโต ฯ เป ฯ คาถมาหาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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เต วสฺสปูคานิ พหูนิ ตตฺถ
นิรเยสุ ทุกฺข เวทน เวทยนฺติ
น หิ ปาปการิสฺส ภวนฺติ ตาณา
สเกหิ กมฺเมหิ ปุรกฺขิตสฺส
เต ลุทฺทกมฺมา ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา (อวสิรา) นรเก ปาตยนฺตีติ ฯ
ตตฺถ นรเกติ ชลิตองฺคารปุณฺเณ มหาอาวาเฏ ฯ เต กิร วช
อปวิสนฺติโย คาโว วิย นิรยปาเลหิ นานาวุธานิ คเหตฺวา
วิชฺฌิยมานา โปถิยมานา ตถารูป ต นรก อุปปชฺชนฺติ ฯ อถ
เน นิรยปาลา อุทฺธปาเท อโธสิเร กตฺวา ตตฺถ ขิปนฺติ ฯ เอว
ปาติยมาเน ทิสฺวา ราชา ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ อุตฺตมภณฺฑเถนาติ
มนุสฺเสหิ ปยายิตพฺพสฺส วรภณฺฑสฺส เถนกา ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มาตลิ สงฺคาหโก ต นิรย อนฺตรธายิตฺวา
ปุรโต รถ เปเสตฺวา มิจฺฉาทิฏิกาน ปจนนิรย ทสฺเสตฺวา เตน
ปุฏโ พฺยากาสิ ฯ
[๕๖๘]
อุจฺจาวจาเม วิวิธา อุปกฺกมา
นิรเยสุ ทิสฺสนฺติ สุโฆรรูปา
ภย หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ ปาป
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เยเม ชนา อธิมตฺตา ทุกฺขา ติปฺปา (๑)
ขรา กฏกา เวทนา เวทยนฺติ
[๕๖๙] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปาปกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เย ชีวโลกสฺมึ สุปาปทิฏิโน
วิสฺสาสกมฺมานิ กโรนฺติ โมหา
ปรฺจ ทิฏีสุ สมาทเปนฺติ
เต ปาปทิฏี (๒) ปสเวตฺว ปาป
เตเม ชนา อธิมตฺตา ทุกฺขา ติปฺปา
ขรา กฏกา เวทนา เวทยนฺติ ฯ
ตตฺถ อุจฺจาวจาเมติ อุจาวจา อิเม ขุทฺทกา จ มหนฺตา จาติ
อตฺโถ ฯ อุปกฺกมาติ การณปฺปโยคา ฯ สุปาปทิฏิโนติ นตฺถิ ทินฺน
นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกฏทุกกฺ ฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก
นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิป สมณพฺรหฺมณา นตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปรโลโกติ ทสวตฺถุกาย
มิจฺฉาทิฏิยา สุฏุ ปาปธมฺมิโน ฯ วิสฺสาสกมฺมานีติ ตาย
มิจฺฉาทิฏิยา วิสฺสาเสน กตกมฺมนิสฺสิตา หุตฺวา นานาวิธานิ
ปาปกมฺมานิ กโรนฺติ ฯ เตเมติ เต อิเม ชนา เอวรูป ทุกฺข
อนุภวนฺติ ฯ
# ๑. ม. ติพฺพา ฯ ๒. ม. ปาปทิฏึ ฯ ยุ. ปาปทิฏีสุ ฯ
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เอว มาตลิ รฺโ มิจฺฉาทิฏิกาน ปจนนิรย อาจิกฺขิ ฯ
เทวโลเกป เทวคณา รฺโ อาคมน โอโลกิยมานา
สุธมฺมาย เทวสภายเมว นิสีทึสุเยว ฯ สกฺโกป กึ นุ โข
มาตลิ อติจิรายตีติ อุปธาเรนฺโต ต การณ ตฺวา มาตลิ
อตฺตโน ทูตวิเสส ทสฺเสตุ มหาราช อสุกกมฺม กตฺวา อสุกนิรเย
นาม นิพฺพตฺตาติ นิรเย ทสฺเสนฺโต วิจรติ เนมิรฺโ ปน
อปฺปเมว อายุ ขีเยถ นิรยทสฺสนสฺส ปริยนฺต น น คจฺเฉยฺยาติ
จินฺเตตฺวา เอก มหาชวน เทวปุตฺต เปเสสิ สีฆ ราชาน
คเหตฺวา อาคจฺฉตูติ มาตลิสฺส วเทหีติ ฯ โส ชเวนาคนฺตฺวา
อาโรเจสิ ฯ มาตลิ ตสฺส วจน สุตฺวา มหาราช น สกฺกา
จิรายิตุนฺติ รฺเ เอกปฺปหาเรเนว จตูสุ ทิสาสุ พหุนิรเย
ทสฺเสตฺวา คาถมาห
[๕๗๐] วิทิตานิ เต มหาราช
อาวาส ปาปกมฺมิน
านานิ ลุทฺทกมฺมาน
ทุสสฺ ีลานฺจ ยา คติ
อุยฺยาหิทานิ ราชิสิ
เทวราชสฺส สนฺติเกติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช อม ปาปกมฺมีน สตฺตาน อาวาส ทิสฺวา
ลุทฺทกมฺมาน านานิ ตยา วิทิตานิ ฯ ทุสฺสีลานฺจ ยา คตีติ
ยา นิปฺผตฺติ สาป เต วิทติ า ฯ อิทานิ เทวราชสฺส สนฺติเก
ทิพฺพสมฺปตฺตึ ทสฺสนตฺถ อุยฺยาหิ คจฺฉสฺสุ มหาราชาติ อตฺโถ ฯ
นิรยกณฺฑ นิฏิต ฯ
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เอวฺจ ปน วตฺวา มาตลิ เทวโลกาภิมุข รถ เปเสสิ ฯ
ราชา เทวโลก คจฺฉนฺโต ทฺวาทสโยชนิก มณิมย ปฺจถูปก (๑)
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต อุยฺยานโปกฺขรณีสมฺปนฺน กปฺปรุกฺขปริวุต
วรุณิยา (๒) นาม เทวธีตาย อากาสฏกวิมาน ทิสฺวา ตฺจ เทวธีตร
อนฺโตกูฏาคาเร สยนปฏเ นิสินฺน อจฺฉราคณสหสฺสปริวุต
มณิสีหปฺชร วิวริตฺวา พหิ โอโลเกนฺตึ ทิสฺวา มาตลึ ปุจฺฉนฺโต
คาถาห ฯ อิตโร ปสฺส พยากาสิ ฯ
[๕๗๑]
ปฺจถูป ทิสฺสติท วิมาน
มาลาปลนฺธา สยนสฺส มชฺเฌ
ตตฺถจฺฉตี นาริ มหานุภาวา
อุจฺจาวจ อิทฺธิวิกุพฺพมานา
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อย นุ นารี กิมกาสิ สาธุ
ยา โมทตี สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน
[๕๗๒] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
ยทิ เต สุตา วรุณี (๓) ชีวโลเก
อามายทาสี อหุ พฺราหฺมณสฺส
# ๑. สี. ยุ. มณีมยกฺจนถูปก ฯ ๒. ม. ยุ. พีรณิยา ฯ ๓. ส. ม. ยุ. พีรณี ฯ
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สา ปตฺตกาล อติถึ วิทิตฺวา
มาตาว ปุตฺต สกิมาภินนฺทติ (๑)
สฺมา สวิภาคา จ สา วิมานสฺมึ โมทตีติ ฯ
ตตฺถ ปฺจ ถูปนฺติ ปฺจหิ กูฏาคาเรหิ สมนฺนาคต ฯ
มาลาปลนฺธาติ ปลนฺธมาลาทีหิ สพฺพาภรเณหิ ปฏิมณฺฑิตาติ
อตฺโถ ฯ ตตฺถจฺฉตีติ ตสฺมึ วิมาเน อจฺฉติ ฯ อุจฺจาวจ
อิทฺธิวิกุพฺพมานาติ นานปฺปการ เทวิทฺธึ ทสฺสิยมานา ฯ ทิสฺวาติ
เอต ทิสฺวา ิต ม ฯ วิตฺตีติ ตุฏิ ฯ วินฺทตีติ ปฏิลภติ ฯ
วิตฺตี สนฺตโก วิย โหมิ ตุฏิยา อภิภุโตตฺยตฺโถ (๒) ฯ อามายทาสีติ
เคหทาสิยา กุจฺฉิสฺมึ ชาตทาสี ฯ อหุ พฺรหฺมณสฺสาติ สา
กสฺสปทสพลสฺส กาเล เอกสฺส พฺรหฺมณสฺส ทาสี อโหสิ ฯ สา
ปตฺตกาลนฺติ เตน พฺราหฺมเณน อฏสลากภตฺตานิ สงฺฆสฺส
ปริจฺจตฺตานิ อเหสุ ฯ โส เคห คนฺตฺวา ภริย อามนฺเตตฺวา
เอตทโวจ โภติ เสฺว ปาโต อุฏาย เอเกกสฺส ภิกขฺ ุโน
กหาปณคฺฆนิก กตฺวา อฏสลากภตฺตานิ สมฺปาเทยฺยาสีติ ฯ
พฺราหฺมณี สามิ ภิกฺขู นาม ธุตฺตา นาห สกฺขิสฺสามีติ
ปฏิกฺขิป ฯ ธีตโร ปนสฺส ตเถว ปฏิกขฺ ิปสุ ฯ โส ทาสึ สกฺขิสฺสสิ
อนฺมาติ อาห ฯ สา สกฺขิสฺสามิ อยฺยาติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
สกฺกจฺจ ยาคุขชฺชกภตฺตาทีนิ สมฺปาเทตฺวา สลาก ลภิตฺวา อาคต
# ๑. ส. ม. ยุ. สกิมาภินนฺที ฯ ๒. ม. อติภูตตฺตาติ อตฺโถ ฯ ยุ. อภิภูตตฺตา ฯ
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ปตฺตกาล อติถึ วิทิตฺวา เคเห หริตโคมยุปลิตฺเต กตปุปฺผูปหาเร
ปฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา ฯ มาตาว ปุตฺตนฺติ ยถา นาม
จิรปฺปวาสึ อาคต ปุตฺต มาตา สกึ อภินนฺทติ ตถา สา
นิจฺจกาล อภินนฺทติ สกฺกจฺจ ปริวิสิตฺวา อตฺตโน สนฺตก กิฺจิ
อทาสิ ฯ สฺมา สวิภาคา จาติ สา สีลวตี จ จาควตี จ
อโหสิ ฯ ตสฺมา เตน สีเลน เจว จาเคน จ อิมสฺมึ วิมาเน
โมทติ ฯ อถวา สฺมาติ อินฺทฺริยทมเนน สมนฺนาคตา ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มาตลิ รถ ปุรโต เปเสตฺวา โสณทินฺนเทวปุตฺตสฺส สตฺตกนกวิมานานิ ทสฺเสสิ ฯ ราชา ตานิ จ
ตสฺเสว จ สิริสมฺปตฺตึ ทิสฺวา เตน กตกมฺม ปุจฺฉิ ฯ อิตโรปสฺส
อาจิกฺขิ ฯ
[๕๗๓] ททฺทฬฺหมานา (๑) อาเภนฺติ วิมานา สตฺต นิมฺมิตา
ตตฺถ ยกฺโข มหิทฺธิโก สพฺพาภรณภูสิโต
สมนฺตา อนุปริยายติ นารีคณปุรกฺขิโต
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสาถิ
อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ
โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน
[๕๗๔] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
# ๑. ส. ม. ยุ. ททฺทลฺลมานา ฯ
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โสณทินโฺ น คหปติ
เอส ทานปตี อหุ
เอส ปพฺพชิตุทฺทิสฺส
วิหาเร สตฺต การยิ
สกฺกจฺจนฺเต อุปฏาสิ
ภิกขฺ โว ตตฺถ อาสเย (๑)
อจฺฉาทนฺจ ภตฺตฺจ
เสนาสน ปทีปย
อทาสิ อุชภุ ูเตสุ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
จาตุทฺทสี ปฺจทสี (๒) ยาจ ปกฺขสฺส อฏมี (๓)
ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
อฏคสุสมาหิต (๔)
อุโปสถ อุปวสิ
สทา สีเลสุ สวุโต
สฺโม สวิภาโค จ
โส วิมานสฺมึ โมทตีติ ฯ
ตตฺถ ททฺทฬฺหมานาติ ชชฺชลมานา ฯ อาเภนฺตีติ ตรุณสุรโิ ย
วิย โอภาเสนฺติ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ปฏิปาฏิยา ิเตสุ สตฺตสุ
วิมาเนสุ เอโก เทวปุตฺโต โสณทินโฺ น นาม ฯ มหาราช อย ปุพฺเพ
กสฺสปทสพลสฺส กาเล กาสิกรฏเ อฺตรสฺมึ นิคเม โสณทินฺโน
นาม คหปติ ทานปติ อโหสิ ฯ โส ปพฺพชิเต อุทฺทิสฺส
สตฺตวิหารกุฏิโย กาเรตฺวา ตตฺถ วาสิเกป ภิกฺขู จตูหิ ปจฺจเยหิ
สกฺกจฺจ อุปฏหิ ฯ โส อุโปสถฺจ อุปวสิ นิจฺจ สีเลสุ สวุโต
อโหสิ ฯ โส ตโต จวิตฺวา อิธุปฺปนฺโน โมทตีติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ
จ ปาฏิหาริยปกฺขฺจาติ อิท ปน อฏมีอุโปสถสฺส ปจฺจุคฺคมนานุคมนวเสน สตฺตมีนวมิโย จาตุทฺทสีปณฺณรสีน ปจฺจุคฺคมนานุ# ๑. ส. ม. ยุ. วาสิเก ฯ ๒. ส. ม. ยุ. จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ยุ. อาว ปกฺขสฺส อฏมึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. ยุ. อฏงฺคสุสมาคต ฯ
เอวมุปริป ฯ
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คมนวเสน เตรสีปาฏิปเท (๑) จ สนฺธาย วุตฺต ฯ
เอว โสณทินฺนสฺส กมฺม กเถตฺวา มาตลิ ปุรโต รถ
เปเสตฺวา ผลิกวิมาน ทสฺเสสิ ฯ ต อุพเฺ พธโต ปฺจวีสติโยชน
อเนกสเตหิ สตฺตรตนมยถมฺเภหิ สมนฺนาคต อเนกสตกูฏาคาเรหิ
ปฏิมณฺฑิต กึกิณิกชาลปริกฺขิตฺต สมุสฺสิตสุวณฺณรชตมยธช
นานาปุปฺผวิจิตฺตอุยฺยานวนวิภูสิต รมฺมณียโปกฺขรณิยา สมนฺนาคต
รมฺมณียเวทิกาย สมนฺนาคต นจฺจคีตวาทิตาทีสุ เฉกาหิ
อจฺฉราหิ สมฺปริกิณฺณ ฯ ต ทิสฺวา ราชา ตุฏมานโส หุตฺวา
ตาส อจฺฉราน กุสลกมฺม ปุจฺฉิ ฯ อิตฺตโรปสฺส อาจิกฺขิ ฯ
[๕๗๕] ปภาสติมิท พฺยมฺห
ผลิกาสุ สุนิมฺมิต
นารีวรคณากิณฺณ
กูฏาคารวิโรจิต (๒)
อุเปต อนฺนปาเนหิ
นจฺจคีเตหิ จูภย
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิมา นุ นารี (๓) กิมกสุ สาธุ
ยา (๔) โมทเร สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน
[๕๗๖] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
ยากาจิ นารี อิธ ชีวโลเก
# ๑. ยุ. เตรสีจาตุทฺทสีปาฏิปเท ฯ ๒. ม. ยุ. กุฏาคารวโรจิต ฯ
เอวมุปริป ฯ ๓. ม. อิเม นุ มจฺจา ฯ ๔. ม. เย ฯ
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สีลวนฺติโย อุปาสิกา
ทาเน รตา นิจฺจปสนฺนจิตฺตา
สจฺเจ ิตา อุโปสเถ อปฺปมตฺตา
สฺมา สวิภาคา จ ตา วิมานสฺมึ โมทเรติ ฯ
ตตฺถ พฺยมฺหนฺติ วิมาน ปาสาโทติ วุตฺต โหติ ฯ ผลิกาสูติ
ผลิกภิตฺตีสุ เสตมณิมยาสุ ภิตฺตีสุ ฯ นารีวรคณากิณฺณนฺติ
วรนารีคเณหิ อากิณฺณ ฯ กูฏาคารวิโรจิตนฺติ วรกูฏาคาเรหิ
โอจิต สโมจิต วฑฺฒิตนฺติ อตฺโถ ฯ อุภยนฺติ อุภเยหิ นจฺจคีเตหิ
โสภิต ฯ ยา กาจีติ อิท กิฺจาป อนิยเมตฺวา เตน วุตฺต ฯ
ตา ปน กสฺสปพุทฺธกาเล พาราณสิย อุปาสิกา หุตฺวา
คณพนฺเธน (๑) เอตานิ เหฏาวุตฺตปฺปการานิ ปฺุานิ กตฺวา ต
สมฺปตฺตึ ปตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
อถสฺส โส ปุรโต รถ เปเสตฺวา เอก มณิวิมาน
ทสฺเสสิ ฯ ต สเม ภูมิภาเค ปติฏิต อุพฺเพธสมฺปนฺน
มณิปพฺพต วิย โอภาสมาน นจฺจคีตวาทิตนินฺนาทิต พหูหิ
เทวปุตฺเตหิ สมฺปริกิณฺณ ฯ ต ทิสฺวา ราชา เตส เทวปุตฺตาน
กุสลกมฺม ปุจฺฉิ ฯ อิตโรปสฺส อาจิกฺขิ ฯ
[๕๗๗] ปภาสติมิท พฺยมฺห เวรุฬิยาสุ นิมฺมิต
อุเปต ภูมิภาเคหิ
วิภตฺต ภาคโส มิต
อาลมฺพรา มุทิงฺคา จ นจฺจคีตา สุวาทิตา
# ๑. ม. ยุ. คณพนฺธเนน ฯ
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ทิพฺพา สทฺทา นิจฺฉรนฺติ สวนียา มโนรมา
นาห เอว คต ชาตุ
เอว สุรจุ ิร ปุเร
สทฺท สมภิชานามิ
ทิฏ วา ยทิ วา สุต
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ สาธุ
เย โมทเร สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน
[๕๗๘] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
เย เกจิ มจฺจา อิธ ชีวโลเก สีลวนฺตา (๑) อุปาสกา
อาราเม อุทปาเนจ
ปปาเต สงฺกมนานิ จ (๒)
อรหนฺเต สีตภูเต (๓)
สกฺกจฺจ ปฏิปาทยุ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน๕
อทสุ อุชุภูเตสุ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
จาตุทฺทสี ปฺจทสี
ยาว (๔) ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริกปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาหิต
อุโปสถ อุปวสุ
สทา สีเลสุ สวุตา
สฺมา สวิภาคา จ
เต วิมานสฺมิ โมทเรติ ฯ
ตตฺถ เวฬุริยาสูติ เวฬุริยภิตฺตีสุ ฯ อุเปต ภูมิภาเคหีติ
# ๑. สี. ยุ. สีลวนฺโต ฯ ๒. ส. ม. ปปา สงฺกมนานิ จ ฯ ยุ. ปปาสงฺกมนานิ จ ฯ
# ๓. ส. ม. ยุ. สีติภูเต ฯ ๔. ส. ม. ยา จ ฯ
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รมฺมณีเยหิ ภูมิภาเคหิ อุเปต ฯ อาลมฺพรา มุทิงฺคา จาติ เอเต
เอตฺถ วิชฺชนฺติ ฯ นจฺจคีตา สุวาทิตาติ นานปฺปการานิ นจฺจานิ
เจว คีตานิ จ อปเรสมฺป ตุริยาน สุวาทิตานิ เจตฺถ
ปวตฺตนฺติ ฯ เอว คตนฺติ เอว มโนรมภาวคต ฯ เย เกจีติ
อิทมฺป กาม อนิยมโต วุตฺต ฯ เต ปน กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล
พาราณสิวาสิโน อุปาสกา คณพนฺเธน (๑) เอตานิ ปฺุานิ กตฺวา
ต ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ ปฏิปาทยุนฺติ ปาปยึสุ (๒)
เตส อทสูติ อตฺโถ ฯ ปจฺจยนฺติ คิลานปจฺจย ฯ อทสูติ เอว
นานปฺปการ ทาน อทสุ ฯ
อิติ โส เตส กมฺม ตสฺส อาจิกฺขิตฺวา มาตลิ ปุรโต รถ
เปเสตฺวา อปร ผลิกวิมาน ทสฺเสสิ ฯ ต อเนกกูฏาคารปฏิมณฺฑิต
นานากุสุมสฺฉนฺน ตรุณวนปติมณฑิต คีราย (๓) วิวิธวิหคคณนินฺนาทิตาย นิมฺมลสลิลาย นทิยา ปรกฺขิต อจฺฉราคณปริวุต
ตสฺเสเวกสฺเสว ปฺุวโต นิวาสนภูต ฯ ต ทิสฺวา ราชา
ตุฏมานโส หุตฺวา ตสฺส กุสลกมฺม ปุจฺฉิ ฯ อิตโรปสฺส
อาจิกฺขิ ฯ
[๕๗๙] ปภาสติมิท พฺยมฺห ผลิกาสุ สุนิมฺมิต
นารีวรคณากิณฺณ กูฏาคารวิโรจิต
# ๑. ม. ยุ. คณพนฺธเนน ฯ ๒. ม. ปฏิปาทยึสุ ฯ
# ๓. สี. ยุ. ตรุวรปฏิมณฺฑติ  ตีราย ฯ ม. ....มณฺฑิตตีราย ฯ
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อุเปต อนฺนปาเนหิ
นจฺจคีเตหิ จูภย
นชฺโช อนุปริยายติ (๑)
นานาปุปฺผทุมายุตา
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ
โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน
[๕๘๐] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
มิถิลาย (๒) คหปติ
เอส ทานปตี อหุ
อาราเม อุทปาเน จ
ปปาเต สงฺกมนานิ จ
อรหนฺเต สีตภูเต
สกฺกจฺจ ปฏิปาทยิ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อทาสิ อุชภุ ูเตสุ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
จาตุทฺทสี ปฺจทสี
ยาว ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริยปกฺขฺ จ
อฏงฺคสุสมาหิต
อุโปสถ อุปวสิ
สทา สีเลสุ สวุโต
สฺโม สวิภาโคจ
โส วิมานสฺมึ โมทตีติ ฯ
ตตฺถ นชฺโชติ วจนวิปลฺลาโส ฯ เอกา นที วิมาน
ปริกฺขิปตฺวา คตาติ อตฺโถ ฯ ทุมายุตาติ สา นที นานาปุปฺเผหิ
ทุเมหิ อายุตฺตา ฯ มิถลิ ายนฺติ เอส มหาราช กสฺสปพุทฺธกาเล
# ๑. ม. จานุปริยาติ ฯ ยุ. จ อนุปริยาติ ฯ ๒. สี. ยุ. จิมฺพิลาย ฯ
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มิถิลนคเร เอโก คหปติ ทานปติ อโหสิ ฯ โส เอตานิ
อารามโรปนาทีนิ กตฺวา อิม ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปตฺโตติ ฯ
เอวมสฺส เตน กต กมฺม อาจิกฺขิตฺวา ปุรโต รถ เปเสตฺวา
อปรมฺป ผลิกวิมาน ทสฺเสสิ ฯ ต ปุรมิ วิมานโต อติเรกตร
นานาปุปฺผผลสฺฉนฺนาย ตรุณวนฆฏาย (๑) สมนฺนาคต ฯ ต
ทิสฺวา ราชา ตาย สมฺปตฺติยา สมนฺนาคตสฺเสว เทวปุตฺตสฺส
ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉิ ฯ อิตโรปสฺส อาจิกฺขิ ฯ
[๕๘๑] ปภาสติมิท พฺยมฺห
ผลิกาสุ สุนิมฺมิต
นารีวรคณากิณฺณ
กูฏาคารวิโรจิต
อุเปต อนฺนปาเนหิ
นจฺจคีเตหิ จูภย
นชฺโช อนุปริยายติ
นานาปุปฺผทุมายุตา
ราชายตนา กปฏา จ
อมฺพา สาลา จ ชมฺพุโย
ติณฺฑุกา จ ปยาลา จ
ทุมา นิจฺจ ผลา พหู
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ
โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน
[๕๘๒] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
มิถิลาย คหปติ
เอส ทานปตี อหุ
# ๑. สี. ยุ. ครุฆฎาย ฯ
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อาราเม อุทปาเน จ
ปปาเต สงฺกมนานิ จ
อรหนฺเต สีตภูเต
สกฺกจฺจ ปฏิปาทยิ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อทาสิ อุชุภูเตสุ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
จาตุทฺทสี ปฺจทสี
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริกปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาหิต
อุโปสถ อุปวสิ
สทา สีเลสุ สวุโต
สฺโม สวิภาโค จ
โส วิมานสฺมิ โมทตีติ ฯ
ตตฺถ นชฺโชติ เอกา นที ต วิมาน ปริกฺขิปตฺวา คตาติ
อตฺโถ ฯ ทุมายุตาติ สา นที นานาปุปฺเผหิ ทุเมหิ อายุตฺตา (๑) ฯ
มิถิลายนฺติ เอส มหาราช กสฺสปพุทฺธกาเล วิเทหรฏเ มิถลิ นคเร
เอโก คหปติ ทานปติ อโหสิ ฯ โส เอตานิ ปฺุกมฺมานิ กตฺวา
อิม ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปตฺโตติ ฯ
เอวมสฺส เตนาป กตกมฺม อาจิกฺขิตฺวา ปุรโต รถ เปเสตฺวา
ปุริมสทิสเมว อปร เวฬุริยวิมาน ทสฺเสสิ ฯ ราชา ตตฺถ
ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺตสฺส เทวปุตฺตสฺส กตกมฺม ปุจฺฉิ ฯ
อิตโรปสฺส อาจิกฺขิ ฯ
[๕๘๓] ปภาสติมิท พฺยมฺห เวฬุริยาสุ นิมมฺ ิต
อุเปต ภูมิภาเคหิ วิภตฺต ภาคโส มิต
# ๑. ม. ยุ. นชฺโชติ เอกา ฯ เป ฯ อายุตฺตาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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อาลมฺพรา มุทิงฺคา จ
นจฺจคีตา สุวาทิตา
ทิพฺพา สทฺทา นิจฺฉรนฺติ สวนียา มโนรมา
นาห เอว คต ชาตุ
เอว สุรจุ ิร ปุเร
สทฺท สมภิชานามิ
ทิฏ วา ยทิวา สุต
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ
โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน
[๕๘๔] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
พาราณสิย คหปติ
เอส ทานปตี อหุ
อาราเม อุทปาเน จ
ปปาเต สงฺกมนานิ จ
อรหนฺเต สีตภูเต
สกฺกจฺจ ปฏิปาทยิ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อทาสิ อุชภุ ูเตสุ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
จาตุทฺทสี ปฺจทสี
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาหิต
อุโปสถ อุปวสิ
สทา สีเลสุ สวุโต
สฺโม สวิภาโค จ
โส วิมานสฺมิ โมทตีติ ฯ
โส เอวมสฺส กุสลกมฺม อาจิกฺขิตฺวา ปุรโต รถ เปเสตฺวา
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พาลสุริยสนฺนิภ กนกวิมาน ทสฺเสสิ ฯ ตตฺถ นิวาสิโน เทวปุตตฺ สฺส
สมฺปตฺตึ ทิสฺวา ราชา ตุฏมานโส หุตฺวา เตน กต กมฺม
ปุจฺฉิ ฯ อิตโรปสฺส อาจิกฺขิ ฯ
[๕๘๕] ยถา อุทยมาทิจฺโจ โหติ โลหิตโก มหา
ตถูปม อิท พฺยมฺห ชาตรูป สุนิมฺมิต (๑)
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อย นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ
โย โมทติ สคฺคปฺปตฺโต วิมาเน
[๕๘๖] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
สาวตฺถิย คหปติ
เอส ทานปตี อหุ
อาราเม อุทปาเน จ
ปปาเต สงฺกมนานิ จ
อรหนฺเต สีตภูเต
สกฺกจฺจ ปฏิปาทยิ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อทาสิ อุชภุ ูเตสุ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
จาตุทฺทสี ปฺจทสี
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาหิต
อุโปสถ อุปวสิ
สทา สีเลสุ สวุโต
สฺโม สวิภาโค จ
โส วิมานสฺมิ โมทตีติ ฯ
# ๑. ส. ม. ยุ. ชาตรูปสฺส นิมฺมิต ฯ
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ตตฺถ อุทยมาทิจฺโจติ อุเทนฺโต อาทิจฺโจ ฯ สาวตฺถิยนฺติ โส
กสฺสปพุทฺธกาเล สาวตฺถีนคเร ทานปติ อโหสิ ฯ
เอวนฺเตน อิเมส อฏนฺน วิมานาน กถิตกาเล สกฺโก
เทวราชา มาตลิ อติจิรายตีติ จินฺเตตฺวา อปรมฺป ชวนเทวปุตฺต เปเสสิ สกฺโก เทวราชา ต ปกฺโกสตีติ มาตลิสฺส
อาจิกฺขาหีติ ฯ โส ชเวนาคนฺตฺวา ตสฺส อาโรเจสิ ฯ โส ตสฺส
วจน สุตฺวา น สกฺกา มยา อิทานิ จิรายิตุนฺติ เอกปฺปหาเรเนว
พหูนิ วิมานานิ ทสฺเสสิ ฯ โส รฺา ตตฺถ สมฺปตฺตึ
อนุภวนฺตาน เทวปุตฺตาน กมฺม ปุฏโ  อาจิกฺขิ ฯ
[๕๘๗] เวหายสาเม (๒) พหุกา
ชาตรูปา สุนิมฺมิตา
ททฺทฬฺหมานา อาเภนฺติ
วิชชฺ ุวพฺภฆนนฺตเร
(๓) ตตฺถ ยกฺขา มหิทฺธิกา
สพฺพาภรณภูสิตา
สมนฺตา อนุปริยายนฺติ
นารีคณปริวุตา (๓)
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิเม นุ มจฺจา กิมกสุ สาธุ
เย โมทเร สคฺคปฺปตฺตา วิมาเน
[๕๘๘] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
# ๑. ม. อุคฺคจฺฉนฺโต ฯ ๒. สี. เวหาสยาเม ฯ ๓. ม. ยุ. อย คาถา น ทิสฺสติ ฯ
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สทฺธาย สุนิวิฏาย
สทฺธมฺเมสุ ปเวทิเต (๑)
อกสุ สตฺถุ วจน
สมฺมาสมฺพุทฺธสาวกา (๒)
เตส เอตานิ านานิ
ยานิ ตฺว ราช ปสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ เวหายสาเมติ เวหายสา อิเม ฯ อากาเสเยว
สุณฺิตา (๓) อากาสฏกวิมานา อิเมติ วทติ ฯ วิชชฺ ุวพฺภฆนนฺตเรติ
ฆนวลาหกนฺตเร จรมานา วิชชฺ ุ วิย ฯ สุวินิฏายาติ มคฺเคน
อาคตตฺตา สุปติฏาย ฯ อิท วุตฺต โหติ มหาราช เอเต
ปุเร นิยฺยานิเก กสฺสปพุทธฺ สาสเน ปพฺพชิตฺวา ปริสุทฺธสิลา
สมณธมฺม กโรนฺตา โสตาปตฺติผล สจฺฉิกตฺวา อรหตฺต นิพฺพตฺเตตุ
อสกฺโกนฺตา ตโต จุตา อิเมสุ กนกวิมาเนสุ อุปฺปนฺนา เอเตส
กสฺสปพุทฺธสาวกาน เอตานิ านานิ ยานิ ตฺว ราช ปสฺสสีติ
ปสฺเสตานิ (๔) มหาราชาติ (๕) ฯ
โส เอวมสฺส อากาสฏกวิมานานิ ทสฺเสตฺวา สกฺกสฺส สนฺติก
คมนตฺถาย อุสฺสาห กโรนฺโต อาห
[๕๘๙] วิทิตานิ เต มหาราช อาวาส ปาปกมฺมิน
อโถ กลฺยาณกมฺมาน านานิ วิทิตานิ เต
อุยฺยาหิทานิ ราชิสิ เทวราชสฺส สนฺตเิ กติ ฯ
# ๑. ส. ม. ยุ. สทฺธมฺเม สุปฺปเวทิเต ฯ ๒. สี. ยุ. ...สาสน ฯ ม. ....สาสเน ฯ
# ๓. สี. ยุ. อากาเสเนว สนฺธาริตา ฯ ๔. ยุ. ปสฺสสิ ปสฺเสตานิ ฯ
# ๕. ม. ปสฺเสตานิ มหาราชาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ตตฺถ อาวาสนฺติ มหาราช ตยา ปมเมว เนรยิกาน
อาวาส ทิสฺวา ปาปกมฺมีน านานิ วิทิตานิ อิมานิ ปน
อากาสฏกวิมานานิ ปสฺสนฺเตน อโถ กลฺยาณกมฺมาน านานิ
วิทิตานิ เต อิทานิ เทวราชสฺส สนฺติเก สมฺปตฺตึ ทฏุ
อุยฺยาหีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มาตลิ ปุรโต รถ เปเสตฺวา สิเนรุ
ปริวาเรตฺวา ิเต สตฺตปริภณฺฑปพฺพเต ทสฺเสสิ ฯ เต ทิสฺวา
รฺา มาตลิสฺส ปุจฺฉิตภาว อาวีกโรนฺโต สตฺถา อาห
[๕๙๐] สหสฺสยุตฺต หยวาหึ
ทิพฺพยานมธิฏิโต
ยายมาโน มหาราชา
อทฺทา สีทนฺตเร นเค
ทิสฺวานามนฺตยิ ทูต
อิเม เก นาม ปพฺพตาติ ฯ
ตตฺถ สหสฺสยุตฺตนฺติ สินฺธวสหสฺเสหิ โยชิต ฯ หยวาหินฺติ
หเยหิ นียมาน ฯ ทิพฺพยานมธิฏิโตติ ทิพฺพยาเน ิโต หุตฺวา
ยายมาโน คจฺฉนฺโต ฯ อทฺทาติ อทฺทส ฯ สีทนฺตเรติ สีทนฺตรมหาสมุทฺทสฺส (๑) อนฺตเร ฯ ตสฺมึ กิร สมุทฺเท อุทก สุขุม โหติ
อนฺตมโส โมรปจฺฉามตฺต ปกฺขิตฺต ปติฏาตุ น สกฺโกติ สีทเตว
ตสฺมา โส สีทนฺตรมหาสมุทฺโทติ วุจฺจติ ฯ ตสฺส อนฺตเร ฯ
นเคติ ปพฺพเต ฯ เก นามาติ เก นาม อิเม ปพฺพตาติ ฯ
เอว เนมิรฺา ปุฏโ มาตลิ เทวปุตฺโต อาห
# ๑. ม. ยุ. สีทามหาสมุทฺทสฺส ฯ
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[๕๙๑]

สุทสฺสโน กรวีโก อิสินฺธโร (๑) ยุคนฺธโร
เนมินฺธโร วินตโก อสฺสกณฺโณ คิรีพฺรหา
เอเต สีทนฺตเร นคา อนุปุพฺพสมุคฺคตา
มหาราชานมาวาสา ยานิ ตว ราช ปสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ สุทสฺสโนติ อย มหาราช เอเตส ปพฺพตาน
สพฺพพาหิโร สุทสฺสนปพฺพโต นาม ฯ ตทนฺตเร กรวีโก นาม ฯ
โส สุทสฺสนโต อุจฺจตโร โหติ อุภินนฺ  ปน เตส อนฺตเร เอโก
สีทนฺตรสมุทฺโท ฯ กรวีกสฺส อนฺตเร อิสินฺธโรนาม ฯ โส
กรวีกโต อุจฺจตโร เตส ปน อนฺตเร เอโก สีทนฺตรสมุทฺโท ฯ
อิสินฺธรสฺส อนฺตเร ยุคนฺธโร นาม ฯ โส อิสินฺธรโต
อุจฺจตโร ฯ เตสป อนฺตเร เอโก สีทนฺตรสมุทฺโท ฯ ยุคนฺธรสฺส
อนฺตเร เนมินฺธโร นาม ฯ โส ยุคนฺธรโต อุจฺจตโร ฯ เตสป
อนฺตเร เอโก สีทนฺตรสมุทฺโท ฯ เนมินฺธรสฺส อนฺตเร วินตโก
นาม ฯ โส เนมินฺธรโต อุจฺจตโร ฯ เตสป อนฺตเร เอโก
สีทนฺตรสมุทฺโท ฯ วินตกสฺส อนฺตเร อสฺสกณฺโณ นาม ฯ โส
วินตกโต อุจฺจตโร ฯ เตสป อนฺตเร เอโก สีทนฺตรสมุทฺโท ฯ
อนุปุพฺพสมุคฺคตาติ เอเต สีทนฺตรสมุทฺเท สตฺต ปพฺพตา
อนุปฏิปาฏิยา สมุคฺคตา โสปาณสทิสา หุตฺวา ิตา ฯ ยานีติ
เย ตว มหาราช อิเม ปพฺพเต ปสฺสสิ เอเต จตุนฺน
# ๑. ม. ยุ. อีสธโร ฯ
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มหาราชาน อาวาสาติ ฯ
เอวมสฺส จาตุมฺมหาชิกเทวโลก ทสฺเสตฺวา มาตลิ ปุรโต
รถ เปเสตฺวา ตาวตึสภวนสฺส จิตฺตกูฏทฺวารโกฏก ปริวาเรตฺวา
ิตา อินฺทปฏิมา ทสฺเสสิ ฯ ต ทิสฺวา ราชา ปุจฺฉิ ฯ อิตโรปสสฺ
อาจิกฺขิ ฯ
[๕๙๒] อเนกรูป รุจิร
นานาจิตฺต ปกาสติ
อากิณฺณ อินฺทสทิเสหิ
พยคฺเฆเหว สุรกฺขิต
วิตฺตี หิ ม วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิม นุ ทฺวาร กิมภฺมาหุ (๑)
มโนรม ทิสฺสติ ทูรโตว
[๕๙๓] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
จิตฺตกูโฏติ ย อาหุ
เทวราชปฺปเวสน
สุทสฺสนสฺส คิริโน
ทฺวาร เหต ปกาสติ
อเนกรูป รุจิร
นานาจิตฺต ปกาสติ
อากิณฺณ อินฺทสทิเสหิ
พฺยคฺเฆเหว สุรกฺขิต
ปวิเสเตน ราชิสิ
อรุช ภูมิ ปกฺกมาติ (๒) ฯ
ตตฺถ อเนกรูปนฺติ อเนกชาติก ฯ นานาจิตฺตนฺติ นานา# ๑. สี. ยุ. กิมภิฺมาหุ ฯ ๒. ม. อรช ภูมิมกฺกมาติ ฯ ยุ. อรช ภูมึ อกฺกมาติ ฯ
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รตนจิตฺร ฯ ปกาสตีติ กินฺนาเมต ปฺายติ ฯ อากิณฺณนฺติ
สมฺปริวาริต (๑) ฯ พฺยคฺเฆเหว สุรกฺขิตนฺติ ยถา นาม พฺยคฺเฆหิ วา
สีเหหิ วา มหาวน สุรกฺขิต เอว อินฺทสทิเสเหว สุรกฺขิต ตาส
ปนซ อินฺทปฏิมาน อารกฺขนตฺถาย ปตภาโว เอกนิปาเต
กุลาวกชาตเก กเถตพฺโพ ฯ กิมภฺมาหูติ กึ นาม วทนฺติ ฯ
ปเวสนนฺติ นิกฺขมนปเวสนตฺถาย สุนิมฺมิต ฯ สุทสฺสนสฺสาติ
โสภนทสฺสนสฺส สิเนรุคิริโน ฯ ทฺวาร เหตนฺติ เอต สเนรุมตฺถเก
ปติฏิตสฺส ทสสหสฺสโยชนิกสฺส เทวนครสฺส ทฺวาร ฯ ปกาสตีติ
ทฺวารโกฏโก ปฺายตีติ อตฺโถ ฯ ปวิเสเตนาติ เอเตน
ทฺวาเรน นคร ปวิส ฯ อรุช ภูมิ ปกฺกมาติ อโรค (๒) สุวณฺณ
รชตมณิมย นานาปุปฺผสมากิณฺณ ทิพฺพภูมึ ทิพฺพยาเนน อกฺกม
มหาราชาติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มาตลิ เทวนคร ราชาน ปเวเสสิ ฯ
เตน วุตฺต
[๕๙๔] สหสฺสยุตฺต หยวาหึ
ทิพฺพยานมธิฏิโต
ยายมาโน มหาราชา
อทฺทา เทวสภ อิทนฺติ ฯ
โส ทิพพฺ ยาเน ิโตว คจฺฉนฺโต สุธมฺมาเทวสภ ทิสฺวา
มาตลึ ปุจฺฉิ ฯ โสปสฺส อาจิกฺขิ ฯ
# ๑. สี. สมฺปริวาเรตฺวา ิต ฯ ม. สมฺปริปุณฺณ ฯ ๒. ม. ยุ. อารช ฯ
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ยถา สรเท อากาโส (๑) นีโลภาโส ปทิสฺสติ (๒)
ตถูปม อิท พฺยมฺห
เวฬุริยาสุ นิมฺมิต
วิตฺตี หิ วินฺทติ สูต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถิ
อิม นุ พฺยมฺห กิมภฺมาหุ
[๕๙๕] ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ
มาตลิ เทวสารถิ
วิปาก ปฺุกมฺมาน
ชาน อกฺขาสิชานโต
สุธมฺมาติ จ ย อาหุ
เอเสสา (๓) ทิสฺสเต สภา
เวฬุริยารุจริ า จิตฺรา
ธารยนฺติ สุนิมฺมิตา
อฏสา สุกตา ถมฺภา
สพฺเพ เวฬุริยามยา
ยตฺถ เทวา ตาวตึสา
สพฺเพ อินฺทปุโรหิตา
อตฺถ เทวมนุสฺสาน
จินฺตยนฺตา สมจฺฉเร
ปวิเสเตน ราชิสิ
เทวาน อนุโมทนนฺติ ฯ
ตตฺถ อิทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ เทวสภ อทฺทสาติ อตฺโถ ฯ
เอเสสาติ สา เอสา วิมานา (๔) ฯ เวฬุริยารุจิราติ รุจิรเวฬุริยา ฯ
จิตฺราติ นานารตนจิตฺรา ฯ ธารยนฺตีติ อิม สภ เอเต อฏสาทิเภทา สุกตา ถมฺภา ธาเรนฺติ ฯ อินฺทปุโรหิตาติ อินฺท [๕]
# ๑. ม. อากาเส ฯ ๒. ยุ. นิโล จ ปติทสิ ฺสติ ฯ ๓. ม. ยุ. ปสฺเสสา ฯ
# ๔. ม. ยุ. ปสฺเสสาติ ปสฺส เอสา ฯ ๕. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร
ปุโรหิตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ปุเรจาริก กตฺวา ปริวาเรตฺวา เทวมนุสฺนฺสาน อตฺถ จินฺเตนฺตา
อจฺฉนฺติ ฯ ปวิเสเตนาติ อิมินา มคฺเคน ยตฺถ เทวา อฺมฺ
อนุโมทนฺตา อจฺฉนฺติ ต าน เทวาน อนุโมทน ปวิส ฯ
เทวาป โข ตสฺสาคมน โอโลเกนฺตาว นิสีทึสุ ฯ เต
ราชา อาคโตติ สุตฺวา ทิพฺพคนฺธธูปวาสปุปฺผหตฺถา ยาว จิตฺต
กูฏทฺวารโกฏกา ปฏิมคฺค คนฺตฺวา มหาสตฺต คนฺธมาลาทีหิ
ปูเชตฺวา สุธมฺมาเทวสภ อานยึสุ ฯ ราชา รถา โอตริตฺวา
เทวสภ ปาวิสิ ฯ ตตฺถ น เทวา อาสเนน นิมนฺตยึสุ ฯ สกฺโก
อาสเนน เจว กาเมหิ จ นิมนฺเตสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๕๙๖] ต เทวา ปฏินนฺทึสุ ทิสฺวา ราชานมาคต
สฺวาคตนฺเต มหาราช อโถ เต อทุราคต
นิสีททานิ ราชิสิ เทวราชสฺส สนฺติเก
สกฺโก ต (๑) ปฏินนฺทติ ฺถ เวเทห มิถิลคฺคห
นิมนฺตยิตถฺ (๒) กาเมหิ อาสเนน จ วาสโว
สาธุ โขสิ อนุปฺปตฺโต อวาส วสวตฺติน
วส เทเวสุ ราชิสิ สพฺพกามสมิทฺธิสุ
ตาวตึเสสุ เทเวสุ ภฺุช กาเม อมานุเสติ ฯ
ตตฺถ ปฏินนฺทึสูติ สมฺปยายึสุ ตุฏหฏาว หุตฺวา
# ๑. ม. ยุ. สกฺโกป ฯ ๒. สี. ยุ. นิมนฺตยิ จ ฯ
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สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ สพฺพกามสมิทฺธิสูติ สพฺเพส ทิพฺพกามาน
สมิทฺธิยุตฺเตสุ ฯ
เอว สกฺเกน ทิพฺพกาเมหิ เจว อาสเนน จ นิมนฺติโต ต
สุตฺวา ราชา ปฏิกฺขิปนฺโต อาห
[๕๙๗] ยถา ยาจิตก ยาน
ยถา ยาจิตก ธน
เอว สมฺปทเมเวต
ย ปรโต ทานปจฺจยา
นจาหเมต อิจฺฉามิ
ย ปรโต ทานปจฺจยา
สย กตานิ ปฺุานิ
ต เม อาเวนิย (๑) ธน
โสห คนฺตฺวา มนุสฺเสสุ กาหามิ กุสล พหุ
ทาเนน สมจริยาย
สฺเมน ทเมน จ
ย กตฺวา สุขิโต โหมิ (๒) น จ ปจฺฉานุตปฺปามีติ (๓) ฯ
ตตฺถ ย ปรโต ทานปจฺจยาติ ย ปรโต ตสฺส ปรสฺส
ทานปจฺจยา เตน ทินฺนตฺตา ลภติ ต ยาจิตกสทิส โหติ ตสฺมา
นาห เอต อิจฺฉามิ ฯ สย กตานีติ ยานิ ปน มยา อตฺตนา
กตานิ ปฺุานิ ตเทว มม ปเรหิ อสาธารณ ฯ อาเวนิย
ธนนฺติ อนุคามิกธน ฯ สมจริยายาติ ตีหิ ทฺวาเรหิ สมจริยาย ฯ
สฺเมนาติ สีลรกฺขเณน ฯ ทเมนาติ อินฺทฺริยทมเนน ฯ
เอว มหาสตฺโต เทวาน มธุรสฺสเรน ธมฺม เทเสสิ ฯ
เทเสนฺโตเยว มนุสฺสคณนาย สตฺตทิวสานิ ตฺวา เทวคณ โตเสตฺวา
# ๑. ม. อาเวณิก ฯ ๒. ส. ม. ยุ. โหติ ฯ ๓. ส. ม. ยุ. ปจฺฉานุตปฺปตีติ ฯ
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เทวคณมชฺเฌ ิโตว มาตลิสฺส คุณ กเถนฺโต อาห
[๕๙๘] พหูปกาโร โน ภว
มาตลิ เทวสารถิ
โย เม กลฺยาณกมฺมาน
ปาปาน ปฏิทสฺสยีติ (๑) ฯ
ตตฺถ โย เม กลฺยาณกมฺมาน ปาปาน ปฏิทสฺสยีติ โย เอส
มยฺห กลฺยาณกมฺมาน เทวานฺจ วสนฏานานิ ปาปกมฺมาน
เนรยิกานฺจ านานิ ทสฺเสสีติ อตฺโถ ฯ
อตฺถ ราชา สกฺก เทวราชาน อามนฺเตตฺวา อิจฺฉามห
มหาราช มนุสฺสโลก คนฺตุนฺติ อาห ฯ สกฺโก เตน หิ สมฺม
มาตลิ เนมิราชาน ปุน ตตฺเถว มิถลิ นคเร เนหีติ อาห ฯ โส
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รถ อุปฏเปสิ ฯ ราชา เทวคเณหิ สทฺธึ
สมฺโมทิตฺวา เทเว นิวตฺเตตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา รถมาภิรูหิ ฯ มาตลิ
รถ เปเสนฺโต ปาจีนทิสาภาเคน มิถลิ  สมฺปาปุณิ ฯ มหาชโน
ทิพฺพรถ ทิสวฺ า ราชาโน อาคจฺฉตีติ ปมุทิตจิตฺโต อโหสิ ฯ
มาตลิ มิถลิ นคร ปทกฺขณ
ิ  กตฺวา ตสฺมึเยว สีหปฺชเร มหาสตฺต
โอตาเรตฺวา คจฺฉามห มหาราชาติ อาปุจฺฉิตฺวา สกฏานเมว
คโต ฯ มหาชโนป ราชาน ปริวาเรตฺวา กีทิโส เทวโลโก
มหาราชาติ ปุจฺฉิ ฯ ราชา เทวานฺจ สกฺกสฺส จ เทวรฺโ
สมฺปตฺตึ วณฺเณตฺวา ตุมฺเหป ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรถ เอว
ตสฺมึ เทวโลเก นิพฺพตฺติสฺสถาติ มหาชนสฺส ธมฺม เทเสสิ ฯ
# ๑. ยุ. ปฏิทสยีติ ฯ
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โส อปรภาเค กปฺปเกน ปลิตสฺส ชาตภาเว อาโรจิเต สุวณฺณสณฺฑาเสน ปลิต อุทฺธราเปตฺวา หตฺเถ เปตฺวา ต ทิสฺวา สเวค
อุปฺปาเทตฺวา กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา
ปุตฺตสฺส รชฺช ปฏิจฺฉาเทตฺวา เตน กสฺมา เทว ปพฺพชิสฺสสีติ
วุตฺเต ปุตฺตสฺส การณ อาจิกฺขนฺโต คาถมาห
อุตฺตมงฺครุหา มยฺห
อิเม ชาตา วโยหรา
ปาตุภูตา เทวทูตา
ปพฺพชฺชา สมโย มมนฺติ ฯ
ราชา อิม คาถ วตฺวา ปุริมราชาโน วิย ปพฺพชิตฺวา
ตสฺมึเยว อมฺพวเน วิหรนฺโต จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา
อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ ตสฺเสว ปพฺพชิตภาว
อาวีกโรนฺโต สตฺถา โอสานคาถมาห
[๕๙๙] อิท วตฺวา นิมิราชา เวเทโห มิถิลคฺคโห
ปุถุยฺ ยชิตฺวาน สฺม อชฺฌุปาคมีติ ฯ
ตตฺถ อิท วตฺวาติ อุตฺตมงฺครุหา มยฺหนฺติ อิท คาถ
วตฺวา ฯ ปุถยุ ฺ ยชิตฺวานาติ มหาทาน ทตฺวา ฯ สฺม
อชฺฌุปาคมีติ สีลสฺม อุปคโต ฯ ปุตฺโต ปนสฺส กาลารชฺชโก (๑)
นาม ต วส อุปจฺฉินฺทตีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป ตถาคโต มหาภินิกฺขมน นิกขฺ นฺโตเยวาติ วตฺวา สจฺจานิ
# ๑. สี. ยุ. กฬารชนโก ฯ ม. กาฬารชนโก ฯ
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ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา สกฺโก อนุรุทฺโธ อโหสิ
มาตลิ อานนฺโท อโหสิ จตุราสีติ ขตฺติยสหสฺสานิ พุทฺธปริสา
อเหสุ เนมิราชา ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
เนมิราชชาตก จตุตฺถ นิฏิต ฯ
มโหสถชาตก (๑)
ปฺจาโล สพฺพเสนายาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อตฺตโน ปฺาปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวสมฺหิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย สนฺนิสินฺนา ตถาคตสฺส
ปฺาปารมึ วณฺณยนฺตา มหาปฺโ อาวุโส ตถาคโต
ปุถุปฺโ หาสปฺโ คมฺภีรปฺโ ภูริปฺโ ติกฺขปฺโ
ชวนปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ ปรปฺปวาทมทฺทโน อตฺตโน ปฺานุภาเวน กูฏทนฺตาทโย พฺราหฺมเณ สพฺภิยาทโย ปริพฺพาชเก
อาฬวกาทโย ยกฺเข สกฺกาทโย เทเว พกาทโย พฺรหฺมาโน
องฺคุลิมาลาทโย โจเร จ ทเมตฺวา นิพฺพิเสวเน อกาสิ พหู ชนา
เตน ทมิตฺวา ปพฺพชฺช ทตฺวา มคฺคผเลสุ ปติฏาปตา เอว
มหาปฺโ อาวุโส สตฺถาติ สตฺถุ คุณ วณฺณยนฺตา นิสีทึสุ ฯ
สตฺถา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนา กา ปน โว อนฺตรา กถา อวิปฺปกตาติ ปุจฺฉิตฺวา
# ๑. ส. มโหสธชาตก ฯ ม. อุมงฺคชาตก ฯ ยุ. มหายุมฺมคฺคชาตก ฯ
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อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ตถาคโต ปฺวา
อตีเต อปริปกฺเก าเณ โพธิาณตฺถาย ปุพฺพจริย จรนฺโตป
ปฺวาเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว มิถิลาย วิเทหรฏเ วิเทโห นาม ราชา
รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส อตฺถธมฺมานุสาสกา จตฺตาโร ปณฺฑิตา
อเหสุ เสนโก ปุกกฺ ุโส กามินฺโท (๑) เทวินฺโทติ ฯ ตทา ราชา
โพธิสตฺตสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส ปจฺจูสกาเล เอวรูป สุปน
อทฺทส ราชงฺคเณ จตูสุ กณฺเณสุ จตฺตาโร อคฺคิกฺขนฺธา
มหาปาการปฺปมาณา อุฏาย ชลนฺติ เตส ปน มชฺเฌ เอโก
ขชฺโชปนกปฺปมาโน อคฺคิกฺขนฺโธ อุฏหิตฺวา ต ขณฺเว จตฺตาโร
อคฺคิกฺขนฺเธ อติกฺกมิตฺวา ยาว อกนิฏพฺรหฺมโลกปฺปมาณา
อุฏาย สกลจกฺกวาฬ โอภาเสตฺวา ิโต อนฺตมโส ภูมิย ปติต
สาสปวีชมตฺตมฺป ปฺายติ ต สเทวโก โลโก สมารโก
สพฺรหฺมโก อาคนฺตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชสิ มหาชนา
ชาลนฺตเรเนว วิจรนฺติ โลมกูปมตฺตมฺป อุณฺห น คณฺหตีติ ฯ
ราชา อิม สุปน ทิสฺวา ภีตตสิโต อุฏาย กินฺนุ โข
เม ภวิสฺสตีติ จินฺเตนฺโต นิสินฺนโกว อรุณ อุฏาเปสิ ฯ
จตฺตาโร ปณฺฑิตา ปาโตว อาคนฺตฺวา กจฺจิ นุ เทว สุข
สยิตฺถาติ สุขเสยฺย ปุจฺฉึสุ ฯ โส อาจริยา กุโต เม สุข
# ๑. สี. ยุ. กาวินฺโท ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 245

*เลมที่ 36 มโหสถชาตก หนา 245
อตฺถีติ วตฺวา เอวรูโป เม สุปโน ทิฏโ ติ กเถสิ ฯ อถ น
เสนกปณฺฑิโต มา ภายิ มหาราช มงฺคลสุปโน เอโส วุฑฺฒิ
เต ภวิสฺสตีติ วตฺวา กึ การณาติ วุตฺเต มหาราช อมฺเห
จตฺตาโร ปณฺฑิเต อภิภวิตฺวา นิปฺปภ กตฺวา อฺโ ปฺจโม
ปณฺฑิโต อุปฺปชฺชิสฺสติ มย หิ จตฺตาโร ชนาเ จตฺตาโร
อคฺคิกฺขนฺธา วิย มชฺเฌ อุปฺปนฺนอคฺคิกฺขนฺโธ วิย ปฺจโม
ปณฺฑิโต อุปฺปชฺชิสฺสติ โส จ สเทวเก โลเก อสทิโส
ภวิสฺสตีติ ฯ อิทานิ ปเนส กุหินฺติ ฯ มหาราช อชฺช ตสฺส
ปฏิสนฺธิคฺคหเณน วา มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมเนน วา ภวิตพฺพนฺติ
อตฺตโน สิกขฺ าพเลน (๑) ทิพฺพจกฺขุนา ทิสฺวา วิย พฺยากาสิ ฯ
ราชา ตโต ปฏาย ต วจน อนุสฺสริ ฯ มิถิลาย ปน จตูสุ
ทฺวาเรสุ ทกฺขิณยวมชฺฌคาโม ปจฺฉิมยวมชฺฌคาโม อุตฺตรยวมชฺฌคาโม ปาจีนยวมชฺฌคาโม จาติ จตฺตาโร คามา อเหสุ ฯ
เตสุ ปาจีนยวมชฺฌคาเม สริวฑฺฒโก นาม เสฏี วสติ ฯ
สุมนาเทวี นามสฺส ภริยา อโหสิ ฯ มหาสตฺโต ต ทิวส
รฺา ทิฏสุปนเวลาย ตาวตึสภวนโต จวิตฺวา ตสฺสา
กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ อปรานิ ปน เทวปุตฺตสหสฺสานิ
ตาวตึสภวนโต จวิตฺวา ตสฺมึเยว คาเม เสฏานุเสฏีน
กุเลสุ ปฏิสนฺธึ คณฺหึสุ ฯ สุมนาเทวี ปน ทสมาสจฺจเยน
# ๑. ม. สิปฺปพเลน ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 246

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 246
สุวณฺณวณฺณ ปุตฺต วิชายิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก เทวราชา มนุสฺสโลก โอโลเกนฺโต
มหาสตฺตสฺส มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนภาว ตฺวา อิม พุทฺธงฺกุร
สเทวเก โลเก ปากฏ กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา มหาสตฺตสฺส
มาตุกุจฺฉโิ ต นิกฺขมนกาเล อทิสฺสมานกาเยนาคนฺตฺวา ตสฺส หตฺเถ
เอก โอสถฆฏิก เปตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ มหาสตฺโต ต
มุฏึ กตฺวา คณฺหิ ฯ ตสฺมึ ปน มาตุกุจฺฉิโต นิกขฺ มนฺเตเยว
มาตุ อปฺปมตฺตกป ทุกฺข นาโหสิ ฯ ธมฺมกรกโต อุทกมิว สุเขน
นิกฺขมิ ฯ สา ตสฺส หตฺเถ โอสถฆฏิก ทิสฺวา ตาต กินฺเต
ลทฺธนฺติ อาห ฯ โส โอสถ อมฺมาติ ทิพฺโพสถ มาตุยา
หตฺเถ เปตฺวา อมฺม อิม โอสถ เยน เกนจิ อาพาเธน
อาพาธิกาน เทถาติ อาห ฯ สา หฏปหฏา สิรวิ ฑฺฒกเสฏิโน
อาโรเจสิ ฯ ตสฺส ปน สตฺตวสฺสิโก สีสาพาโธ อตฺถิ ฯ โส
ตุฏหฏโ หุตฺวา อย กุมาโร มาตุกจุ ฺฉิโต ชายมาโน โอสถ
คเหตฺวา อาคโต ชาตกฺขเณเยว มาตรา สทฺธึ กเถสิ เอวรูเปน
ปฺุวตา ทินฺโน โอสโถ มหานุภาโว ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
ต โอสถ คเหตฺวา นิสฺสทาย ฆสิตฺวา โอสถ โถก นลาตนฺเต
มกฺเขสิ ฯ สตฺตวสฺสิโก สีสาพาโธ ปทุมปตฺตโต อุทก วิย
นิวตฺติตฺวา คโต ฯ โส มหานุภาว โอสถนฺติ โสมนสฺสปฺปตฺโต
อโหสิ ฯ มหาสตฺตสฺส โอสถ คเหตฺวา อาคตภาโว สพฺพตฺถ
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ปากโฏ ชาโต ฯ เยเกจิ อาพาธิกา สพฺเพ เต เสฏิสฺส เคห
อาคนฺตฺวา โอสถ ยาจนฺติ ฯ เสฏีป สพฺเพส นิสฺสทาย ฆสิตฺวา
โอสถ โถก คเหตฺวา อุทเกน อาลุเฬตฺวา เทติ ฯ ทิพฺโพสเถน
สรีเร มกฺขิตมตฺเตเยว สพฺพา อาพาธา วูปสมนฺติ ฯ สุขิตา มนุสฺสา
สิริวฑฺฒกเสฏิโน เคเห โอสโถ มหานุภาโวติ วณฺเณนฺตา
ปกฺกมนฺติ ฯ มหาสตฺตสฺส นามคฺคหณทิวเส มหาเสฏี มม
ปุตฺตสฺส อยฺยกาทีน นาเมน อตฺโถ นตฺถิ อสฺส ชายมานสฺส
โอสถ คเหตฺวา อาคตตฺตา โอสโถ นาม โหตูติ ตโต อิท
โอสถ มหนฺต อิท โอสถ มหนฺตนฺติ อุปฺปนฺนวจน อุปาทาย
อสฺส มโหสถกุมาโรเตฺวว (๑) นาม อกาสิ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ
มม ปุตฺโต มหาปฺุโ น เอกโกว นิพฺพตฺติสฺสติ อิมินา สทฺธึ
ชาตทารเกหิ จ ภวิตพฺพนฺติ ฯ โส โอโลกาเปนฺโต ทารกสหสฺสาน
ทิฏภาว (๒) สุตฺวา สพฺเพสป กุมาราน ปลนฺธนานิ ทตฺวา
สหสฺสธาติโย ทาเปสิ ฯ ปุตฺตสฺส เม อุปฏากา ภวิสฺสนฺตีติ
โพธิสตฺเตน สทฺธึเยว เตส มงฺคล กาเรสิ ฯ ธาติโย ทารเก
อลงฺกริตฺวา มหาสตฺตสฺส อุปฏาน อาเนนฺติ ฯ โพธิสตฺโต
เตหิ สทฺธึ กีฬนฺโต วฑฺฒิตฺวา สตฺตวสฺสิกกาเล สุวณฺณปฏิมา
วิย อภิรูโป อโหสิ ฯ อถสฺส คามมชฺเฌ เตหิ สทฺธึ
กีฬนฺตสฺส หตฺถิอาทีสุ อาคจฺฉนฺเตสุ กีฬามณฺฑล ภิชฺชติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. มโหสธกุมาโรเตฺวว ฯ ๒. ม. นิพฺพตฺตภาว ฯ
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วาตาตปปฺปหรณกาเล ทารกา กิลมนฺติ ฯ เอกทิวสมฺป เนส
กีฬนฺตานเยว มหาเมโฆ อุฏหิ ฯ ต ทิสฺวา นาคพโล มหาสตฺโต
ธาวิตฺวา เอก สาล ปาวิสิ ฯ อิตเร ทารกา ตสฺส ปจฺฉโต
อนุธาวนฺตา อฺมฺสฺส ปาเทสุ อุปกฺขลิตฺวา ปติตฺวา
ชณฺณุกเภทาทีนิ ปาปุณึสุ ฯ โพธิสตฺโต อิมสฺมึ าเน กีฬนสาล
กาตุ วฏฏติ เอว น กิลมิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา เต ทารเก
อาห อิมสฺมึ าเน วาเตน วา วสฺเสน วา อาตเปน วา
กิลมิสฺสาม านนิสชฺชนสยนกฺขม เอก สาล กาเรสฺสาม เอเกก
กหาปณ อาหรถาติ ฯ เต ตถา กรึสุ มหาสตฺโต มหาวฑฺฒกึ
ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต อิมสฺมึ าเน สาล กโรหีติ ตสฺส
สหสฺส อทาสิ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา สหสฺส คเหตฺวา
ภูมึ สม กาเรตฺวา ขาณุเก โกฏเฏตฺวา สุตฺต ปสาเรสิ ฯ
มหาสตฺโต ตสฺส สุตฺตปสารณวิธาน ทิสฺวา อาโรเจนฺโต โภ
เอว สุตฺต อปสาเรตฺวา สาธุก ปสาเรหีติ อาห ฯ สามิ อห
อตฺตโน สิปฺปานุรูเปน ปสาเรมิ อิโต อฺ น ชานามีติ ฯ
เอตฺตกป อชานนฺโต อมฺหาก ธน (๑) คเหตฺวา สาล กถ กริสสฺ สิ
อาหร สุตฺต อห ปสาเรตฺวา เต ทสฺสามีติ อาหราเปตฺวา สย
ปสาเรสิ ฯ วิสฺสุกมฺเมน (๒) ปสาริต วิย อโหสิ ฯ ตโต วฑฺฒกึ
อาห เอว สุตฺต ปสาเรตุ สกฺขิสฺสสีติ ฯ น สกฺขิสสฺ ามิ
สามีติ ฯ เตนหิ มม วิจารณาย ปน กาตุ สกฺขิสฺสสีติ ฯ
# ๑. สี. มน ฯ ๒. ม. วิสฺสกมฺมเทวปุตฺตสฺส ฯ ยุ. วิสฺสกมฺเมน ฯ
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สกฺขิสฺสามิ สามีติ ฯ มหาสตฺโต ยถา ตสฺสา สาลาย
เอกสฺมึ อนาถาน อิตฺถีน วิชายนฏาน เอกสฺมึ อาคนฺตุกสมณพฺราหฺมณาน วสนฏาน เอกสฺมึ อาคนฺตุกมนุสฺสาน
วสนฏาน เอกสฺมึ อาคนฺตุกวาณิชกาน ภณฺฑปนฏาน
โหติ ตถา สพฺพานิ ตานิ านานิ พหิมุขทฺวารานิ กตฺวา
สาล วิจาเรสิ ฯ ตเถว กีฬามณฺฑล ตเถว วินิจฺฉย ตเถว (๑)
ธมฺมสภป กาเรสิ ฯ กติปาเหเนว นิฏ ิตาย สาลาย จิตฺตกาเร
ปกฺโกสาเปตฺวา สย วิตฺถาเรตฺวา รมณีย จิตฺตกมฺม กาเรสิ ฯ
สา สาลา สุธมฺมาเทวสภาปฏิภาคา อโหสิ ฯ ตโต น
เอตฺตาวตา สาลา โสภติ โปกฺขรณึ กาเรตุ วฏฏตีติ โปกฺขรณึ
ขนาเปตฺวา อิฏกวฑฺฒกึ ปกฺโกสาเปตฺวา สย วิจาเรตฺวา
สหสฺสวงฺก สตติตฺถ โปกฺขรณึ กาเรสิ ฯ สา ปฺจวิธปทุมสฺฉนฺนา นนฺทนโปกฺขรณี วิย อโหสิ ฯ ตสฺสา ตีเร ปุปฺผผลธเร
นานารุกฺเข โรปาเปตฺวา นนฺทนวน วิย อุยฺยาน กาเรสิ ฯ
ตเมว จ สาล นิสฺสาย ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณานฺเจว อาคนฺตุกคมิกาทีนฺจ ทานวตฺต ปฏเปสิ ฯ สา ตสฺส กิรยิ า สพฺพตฺถ
ปากฏา อโหสิ ฯ พหู มนุสฺสา ต โอตรนฺติ ฯ มหาสตฺโต
สาลาย นิสที ิตฺวา สมฺปตฺตสมฺปตฺตาน การณาการณ ยุตฺตายุตฺต
กเถสิ ฯ วินจิ ฺฉย ปฏเปสิ ฯ พุทฺธุปฺปาทกาโล วิย อโหสิ ฯ
วิเทหราชา ปน สตฺตวสฺสจฺจเยน จตฺตาโร ปณฺฑติ า อมฺเห
# ๑. ม. ยุ. ตตฺเถว ฯ ๒. ม. ยุ. วิจาเรตฺวา ฯ ๓. ม. ยุ. โอสรนฺติ ฯ
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อภิภวิตฺวา ปฺจโม ปณฺฑิโต อุปฺปชฺชิสฺสตีติ เม กถยึสุ กตฺเถโส
เอตรหีติ สริตฺวา ตสฺส วสนฏาน ชานถาติ จตูหิ ทฺวาเรหิ
จตฺตาโร อมจฺเจ เปเสสิ ฯ เสสทฺวาเรหิ นิกฺขมนฺตา อมจฺจา
มหาสตฺต น ปสฺสึสุ ฯ ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมนฺโต อมจฺโจ สาลาย
นิสีทิตฺวา ปณฺฑิเตน นาม อิมิสฺสา สาลาย การเกน วา
การาปเกน วา ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา มนุสฺเส ปุจฉิ อย
สาลา กตรวฑฺฒกินา กตาติ ฯ มนุสฺสา นาย วฑฺฒกินา
กตา อตฺตโน ปฺาพเลน สิริวฑฺฒกเสฏิปุตฺตสฺส มโหสถปณฺฑิตสฺส วิจารณาย เอสา กตาติ วทึสุ ฯ กติวสฺโส ปน
ปณฺฑิโตติ ฯ ปริปุณฺณสตฺตวสฺโสติ ฯ อมจฺโจ รฺโ ทิฏสุปนทิวสโต ปฏาย สวจฺฉร คเณตฺวา รฺโ สุปนทสฺสเนน
สเมติ อยเมว โส ปณฺฑโิ ตติ ตฺวา รฺโ ทูต ปาเหสิ เทว
ปาจีนยวมชฺฌคาเม สิริวฑฺฒกเสฏิปุตฺโต มโหสถปณฺฑิโต นาม
สตฺตวสฺสิโกว สมาโน เอวรูป นาม สาล กาเรสิ โปกฺขรณึ
อุยฺยาน จ กาเรสิ อิม ปณฺฑิต คเหตฺวา อาเนมิ อุทาหุ น
อาเนมีติ ฯ ราชา ต สุตฺวา ตุฏจิตฺโต หุตฺวา เสนก
ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา กึ เสนก อาเนม ต
ปณฺฑิตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส [๑] มจฺฉรายนฺโต มหาราช สาลาทีน
การาปตมตฺตเกน ปณฺฑิโต นาม น โหติ โย โกจิ เอตานิ
# ๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร วณฺณนฺติ ทิสฺสติ ฯ ม. เอตฺถนฺตเร ลาภนฺติ ทิสิสติ ฯ
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กาเรติ อปฺปมตฺต เอตนฺติ อาห ฯ โส ตสฺส กถ สุตฺวา
ภวิตพฺพเมตฺถ การเณนาติ ตุณฺหี หุตวฺ า ตตฺเถว วสนฺโต
ปณฺฑิต วีมสตูติ อมจฺจสฺส ทูต ปฏิเปเสสิ ฯ ต สุตฺวา อมจฺโจ
ตตฺเถว วสนฺโต ปณฺฑิต วีมสิ ฯ ตตฺริท วีมสนอุทาน
มส โคโณ คณฺิ สุตฺต
ปุตฺโต โคโธ รเถน จ (๑)
ทณฺโฑ สีส อหี เจว
กุกฺกโุ ฏ มณิ วิชายน
โอทน พาลุกฺจาป
ตฬากุยฺยาน คทฺรโภ มณีติ ฯ
ตตฺถ มสนฺติ เอกทิวส โพธิสตฺโต กีฬามณฺฑล คจฺฉนฺโต
เอโก เสโน สูณผลกโต มสเปสึ คเหตฺวา อากาเสน
ปกฺขนฺทิ ฯ ต ทิสฺวา ทารกา มสเปสึ ฉฑฺฑาเปสฺสามาติ
เสน อนุพนฺธึสุ ฯ เต อิโต จิโต จ ธาวนฺตา อุทฺธ
โอโลเกตฺวา ตสฺส ปจฺฉโต ปจฺฉโต คจฺฉนฺตา ปาสาณาทีสุ
ขาณุเกสุ อุปกฺขลิตฺวา กิลมนฺติ ฯ อถ เน ปณฺฑิโต อาห
ฉฑฺฑาเปสฺสามิ นนฺติ ฯ ฉฑฺฑาเปหิ สามีติ ฯ เตนหิ ปสฺสถาติ
โส อุทฺธ อโนโลเกตฺวา วาตเวเคน ธาวิตฺวา เสนสฺส ฉาย
อกฺกมิตฺวา ปาณึ ปหริตฺวา มหาวิรว วิรวิ ฯ ตสฺส เตเชน
โส สทฺโท เสนสฺส กุจฺฉิย นิสีทิตวฺ า (๒) นิจฺฉาริโต วิย อโหสิ ฯ
โส ภีโต มส ฉฑฺเฑสิ ฯ มหาสตฺโต มสสฺส ฉฑฺฑิตภาว
ตฺวา ฉาย โอโลเกนโตว ภูมิย ปติตุ อทตฺวา อากาเสเยว
# ๑. สี. ยุ. โคฬรเถน จ ฯ ม. โคโต รเถน จ ฯ ๒. ม. ยุ. วินิวิชฌ
ฺ ิติวา ฯ
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สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ต อจฺฉริย ทิสฺวา มหาชโน นทนฺโต วคฺคนฺโต
อปฺโผเฏนฺโต มหาสทฺทมกาสิ ฯ อมจฺโจ ต ปวุตฺตึ ตฺวา
รฺโ ทูต ปุน เปเสสิ เทว ปณฺฑิโต อิมินา อุปาเยน
เสน มสเปสึ ฉฑฺฑาเปสิ อิท เทโว ชานาตูติ ฯ ราชา ต
สุตฺวา เสนก ปุจฺฉิ เสนก กึ อาเนม ปณฺฑิตนฺติ ฯ โส
จินฺเตสิ ตสฺส อิธาคตกาลโต ปฏาย มย นิปฺปภา ภวิสฺสาม
โน อตฺถิภาวป ราชา น ชานิสฺสติ น ต อานย ทาตุ
วฏฏตีติ ฯ โส ลาภมจฺฉริตาย (๑) มหาราช เอตฺตเกน ปณฺฑิโต
นาม นาโหสิ อปฺปมตฺตก เอตนฺติ อาห ฯ ราชา มชฺฌตฺโต
หุตฺวา ตตฺเถว น วีมสตูติ ปุน ปฏิเปเสสิ ฯ
โคโณติ เอโก ปาจีนยวมชฺฌคามวาสี ปุริโส วสฺเส ปติเต
กสึ กริสฺสามีติ คามนฺตรโต โคเณ กีณิตฺวา อาเนตฺวา เคเห
วสาเปตฺวา ปุน ทิวเส โคจรตฺถาย ติณภูมึ เนตฺวา โคณปฏเ
นิสินฺโน กิลนฺตรูโป โอตริตฺวา รุกฺขมูเล นิสินโฺ น นิทฺท
โอกฺกมิ ฯ ตสฺมึ ขเณ เอโก โจโร อาคนฺตฺวา โคเณ คเหตฺวา
ปลายิ ฯ โส ปพุชฺฌิตฺวา โคเณ อปสฺสนฺโต อิโต จิโต จ
โอโลเกตฺวา โจร ทิสฺวา เวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา กุหึ เม โคเณ
เนสีติ อาห ฯ กึ วเทสิ มม โคเณ อตฺตโน อิจฺฉิตฏาน
เนมีติ ฯ เตส วิวาท สุตฺวา มหาชโน สนฺนิปติ ฯ ปณฺฑิโต เตส
# ๑. สี. ยุ. วณฺณมจฺฉรตาย ฯ
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สาลาทฺวาเรน คจฺฉนฺตาน สทฺท สุตวฺ า อุโภป ปกฺโกสาเปตฺวา
เตส กิริย ทิสฺวาว อย โจโร อย โคณสามิโกติ ชานาติ ฯ
ชานนฺโต ปน กสฺมา วิวทตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ โคณสามิโก อาห
สามิ อิเม โคเณ อสุกคามโต อสุกสฺส นาม หตฺถโต กีณิตฺวา
อาเนตฺวา เคเห วสาเปตฺวา ปาโตว ติณภูมึ เนมิ ตตฺถ เม
ปมาท ทิสฺวา อย ปุริโส โคเณ คเหตฺวา ปลายิ สฺวาห อิโต
จิโต จ โอโลเกนฺโต อิม ทิสฺวา อนุพนฺธิตฺวา คณฺหึ อสุกคามวาสิโน มยา เอเตส กีณิตฺวา คหิตภาว ชานนฺตีติ ฯ อถ
โจโร อิเม โคณา มเมว ฆรชาติกา อย มุสา ภณตีติ
อาห ฯ อถ เน ปณฺฑิโต อห โว อฏฏ ธมฺเมน วินิจฺฉินิสฺสามิ
กึ ตุมฺเห วินจิ ฺฉเย สฺสถาติ ปุจฺฉิตฺวา อาม สฺสามาติ
วุตฺเต มหาชนสฺส หทย คณฺหิตุ วฏฏตีติ ปม โจร ปุจฺฉิ
ตยา อิเม โคณา กึ ขาทาปตา กึ ปายิตาติ ฯ ปณฺฑิต
ยาคุ ปาเยตฺวา ติลปฏฺจ กุมฺมาเส จ ขาทาปตาติ ฯ ตโต
โคณสามิก ปุจฺฉิ ฯ โส อาห กุโต เม ทุคฺคตสฺส ยาคุอาทีนิ
ลทฺธานิ ติณเมว ขาทาปตาติ ฯ ปณฺฑิโต เตส กถ สุตฺวา
อตฺตโน ปุรสิ  ปาตึ คาหาเปตฺวา (๑) ปยงฺคุปตฺตานิ อาหราเปตฺวา
อุทุกฺขเล โกฏฏาเปตฺวา อุทเกน มทฺทาเปตฺวา โคเณ ปาเยสิ ฯ
โคณา ติณเมว ฉฑฺฑยึสุ ฯ ปณฺฑิโต ปสฺสถิทนฺติ มหาชนสฺส
# ๑. ม. ยุ. กถ ปริส คาหาเปตฺวา ฯ
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ทสฺเสตฺวา โจร ปุจฺฉิ โจโรสิ น โจโรสีติ ฯ สามิ โจโรมฺหีติ
อาห ฯ เตนหิ อิโต ปฏาย มา เอวรูปมกาสีติ โอวทติ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ปุริสา ปน ต หตฺถปาเทหิ โปเถตฺวา ทุพฺพลมกสุ ฯ
อถ น ปณฺฑิโต โอวทิ ปสฺสสิ ตาต ทิฏธมฺเมเยว ตาว เต
อิท ทุกฺข สมฺปราเย ปน นิรยาทีสุ มหาทุกฺข อนุภวิสฺสสิ
อิโต ปฏาย ปชเหต กมฺมนฺติ ปฺจ สีลานิ ตสฺส อทาสิ ฯ
อมจฺโจ ต ปวุตฺตึ ยถาภูต รฺโ อาโรจาเปสิ ฯ ราชา กึ
เสนก อาเนม ปณฺฑิตนฺติ เสนก ปุจฺฉิตฺวา มหาราช โคณอฏฏ
นาม เยน เกนจิ วินิจฺฉิต (๑) เอตฺตเกน ปณฺฑิโต นาม น
โหติ อาคเมถ ตาว เทวาติ (๒) วุตฺเต มชฺฌตฺโต หุตฺวา ปุน
ตเถว สาสน เปเสสิ ฯ เอว สพฺพวิธาเน (๓) เวทิตพฺพ ฯ อิโต
ปร ปน อุทานมตฺตเมว วิภชิตฺวา ทสฺสิสฺสามิ ฯ
คณฺีติ เอกา ปน ทุคฺคติตฺถี นานาวณฺเณหิ สุตฺเตหิ
คณฺิก พนฺธิตฺวา กตสุตฺตคณฺิกปลนฺธน คีวโต โมเจตฺวา
สาฏกสฺส อุปริ เปตฺวา นหายิตุ ปณฺฑิเตน การิต โปกฺขรณึ
โอตริ ฯ อปรา ตรุณิตฺถี ต ทิสฺวา โลภ อุปฺปาเทตฺวา ต
อุกฺขิปตฺวา อมฺม อติวิย โสภน อิท เต กิตฺตเกน กต อหป
อตฺตโน สิปปฺ านุรูเปน เอวรูป กริสสฺ ามีติ คีวาย ปลนฺธิตฺวา
# ๑. ม. เย เกจิ วินิจฺฉินนฺติ ฯ ๒. ยุ. วินิจฺฉิตนฺติ อาคเมหิ ตาวาติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. สพฺพวาเทสุป ฯ ม. สพฺพฏาเนสุป ฯ
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ปมาณ ตาวสฺส อุปธาเรมีติ วตฺวา ตาย อุชุจิตฺตตาย
อุปธาเรหีติ วุตฺเต คีวาย ปลนฺธิตฺวา ปกฺกามิ ฯ อิตราป ต
ทิสฺวา โปกฺขรณิโต สีฆ อุตฺตริตฺวา สาฏก นิวาเสตฺวา
อุปธาวิตฺวา กุหึ เม ปลนฺธน คเหตฺวา ปลายิสฺสสีติ สาฏก
คณฺหิ ฯ อิตรา ปน นาห ตว สนฺตก คณฺหามิ มม
คีวายเมว ปลนฺธนนฺติ อาห ฯ มหาชโน ต สุตฺวา สนฺนิปติ ฯ
ปณฺฑิโตป ทารเกหิ สทฺธึ กีฬนฺโต ตาส กลห กตฺวา
สาลาทฺวาเรน คจฺฉนฺตีน สทฺท สุตฺวา กึ สทฺโท เอโสติ
ปุจฺฉิตฺวา อุภินฺน กลหการณ สุตฺวา ตา ปกฺโกสาเปตฺวา
อากาเรเนว อย โจรี อย น โจรีติ ตฺวาป ตมตฺถ ปุจฺฉิตฺวา
มม วินิจฺฉเย สฺสถาติ วตฺวา อาม สฺสามาติ วุตฺเต ปม
โจรึ ปุจฺฉิ ตว อิม ปลนฺธน กตรคนฺเธน วิลิมฺปสีติ ฯ อห
นิจฺจ สพฺพสาหาริเกน วิลิมฺปามีติ ฯ สพฺพสาหาริโก (๑) นาม
สพฺพคนฺเธหิ โยเชตฺวา กตคนฺโธ ฯ ตโต อิตร ปุจฉฺ ิ ฯ สา
อาห กุโต มยฺห ทุคฺคตาย สพฺพสาหาริโก (๑) อตฺถิ อห
นิจฺจ ปยงฺคุปุปฺผคนฺเธเนว วิลิมฺปามีติ ฯ ปณฺฑิโต ตาส วจน
ปุริส คาหาเปตฺวา อุทกปาตึ อาหราเปตฺวา ต ปลนฺธน
ตตฺถ ปกฺขิปต ฺวา คนฺธิก ปกฺโกสาเปตฺวา เอต อุปสึฆิตฺวา
อสุกคนฺธภาว นาม ชานาหีติ อาห ฯ โส ต อุปสึฆนฺโต
# ๑. ม. ยุ. สพฺพสหารโก ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปยงฺคุปุปฺผคนธภาว ตฺวา อิม เอกนิปาเต คาถมาห
สพฺพสาหาริโก นตฺถิ
สุทฺธกงฺคุ ปวายติ
อลิก ภาสติ ย ธุตฺตี
สจฺจมาหุ มหลฺลิกาติ ฯ
ตตฺถ ธุตฺตีติ ธุตฺติกา ฯ อาหูติ อาห ฯ อยเมว วา
ปาโ ฯ
อถ มหาสตฺโต ต การณ มหาชน ชานาเปตฺวา ตว
โจรีสีติ ปุจฉฺ ิตฺวา โจรีภาว ปฏิชานาเปสิ ฯ ตโต ปฏาย
มหาสตฺตสฺส ปณฺฑิตภาโว มหาชนสฺส ปากโฏ ชาโต ฯ
สุตฺตนฺติ เอกา อิตถี กปฺปาสเขตฺตรกฺขิกา เขตต รกฺขนฺตี
ตตฺเถว ปริสทุ ฺธกปฺปาส คเหตฺวา สุขุมสุตฺต กนฺติตฺวา ติมฺพรุฏิผเลน สุตฺตคุฬ กตฺวา อุจฺจงฺเก เปตฺวา คาม อาคจฺฉนฺตี
ปณฺฑิตสฺส โปกฺขรณิย นหายิสฺสามีติ สาฏกสฺส อุปริ สุตฺตคุฬ
เปตฺวา โอตริตฺวา นหายติ ฯ อปรา อิตฺถี ต ทิสวฺ า
ลุทฺธจิตฺตตาย ต คเหตฺวา อโห มนาป สุตต ตยา อมฺม
กตนฺติ อจฺฉร ปหริตฺวา โอโลเกนฺตี วิย อุจฺจงฺเก กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ เสส ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ปณฺฑิโต ปม
โจรึ ปุจฺฉิ ตว สุตฺตคุฬ กโรนฺตี กึ อนฺโต ปกฺขิปต ฺวา
อกาสีติ ฯ สา สามิ กปฺปาสผลเมว ปกฺขิปตฺวา กโรมีติ
อาห ฯ ตโต อิตร ปุจฺฉิ สา ติมฺพรุฏ ินฺติ อาห ฯ โส
อุภินฺนป กถ ปุริส คาหาเปตฺวา ต สุตฺตคุฬ วินิเวธาเปตฺวา
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ติมฺพรุฏึ ทิสฺวา ต โจรีภาว ปฏิชานาเปสิ ฯ มหาชโน
หฏตุฏโ อฏโฏ สุวินจิ ฺฉิโตติ สาธุการสหสฺสานิ ปวตฺเตสิ ฯ
ปุตฺโตติ เอกา อิตฺถี ปุตฺต อาทาย มุขโธวนตฺถาย
ปณฺฑิตสฺส โปกฺขรณึ คนฺตฺวา ปุตฺต นหาเปตฺวา อตฺตโน สาฏเก
นิสีทาเปตฺวา มุข โธวิตุ โอตริ ฯ ตสฺมึ ขเณ เอกา ยกฺขินี
ต ทิสฺวา ขาทิตุกามา หุตฺวา อิตฺถีเวส คเหตฺวา อาคนฺตฺวา
สหายิเก โสภติ วตาย ทารโก ตเวโส ปุตฺโตติ ปุจฺฉิตฺวา
อาม อมฺมาติ วุตฺเต ปาเยมิ ถนนฺติ วตฺวา ปาเยหีติ
วุตฺเต ต คเหตฺวา โถก กีฬาเปตฺวา ต อาทาย ปลายิ ฯ
อิตรา ต ทิสวฺ า อุตฺตริตฺวา เวเคน ธาวิตฺวา กุหึ เม ปุตฺต
เนสีติ สาฏก คณฺหิ ฯ ยกฺขินี กุโต ตยา ปุตฺโต ลทฺโธ
มเมโส ปุตฺโตติ อาห ฯ ตา กลห กโรนฺติโย สาลาทฺวาเรน
คจฺฉนฺติ ฯ ปณฺฑิโต ตาส กลหสทฺท สุตฺวา ตา ปกฺโกสาเปตฺวา
กิเมตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ ตา ตสฺส ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ต สุตฺวา
ปณฺฑิโต อกฺขีน อนิมฺมิสฺสตาย เจว รตฺตตาย จ นิราสงฺกตาย
จ ฉายาย อภาวตาย จ ยกฺขินี อยนฺติ ตฺวาป มม
วินิจฺฉเย สฺสถาติ วตฺวา อาม สฺสามาติ วุตฺเต ปวิย เลข
อากฑฺฒิตฺวา เลขมชฺเฌ ทารก นิปชฺชาเปตฺวา ยกฺขินึ หตฺเถสุ
มาตร ปาเทสุ คาหาเปตฺวา ทฺเวป กฑฺฒิตฺวา คณฺหถ เอโส
คณฺหิตุ สกฺโกนฺติยา ปุตฺโตติ อาห ฯ ตา อุโภป ต กฑฺฒึสุ ฯ
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ทารโก ตาหิ กฑฺฒิยมาโน ทุกฺขปฺปตฺโต หุตฺวา วิรวิ ฯ มาตา
ต สทฺท สุตฺวา หทเยน ผลิเตน วิย ปุตฺต มฺุจิตฺวา
โรทมานา อฏาสิ ฯ ปณฺฑิโต มหาชน ปุจฺฉิ ทารกมาตุ
หทย มุทุก โหติ อุทาหุ อมาตุ หทย มุทุกนฺติ ฯ มาตุ หทย
มุทุก ปณฺฑติ าติ ฯ ปณฺฑิโต มหาชน ปุจฺฉิ เตนหิ อิทานิ
กิเมต ทารก คเหตฺวา ิตา มาตา โหติ อุทาหุ วิสชฺเชตฺวา
ิตาติ ฯ วิสชฺเชตฺวา ิตา ปณฺฑิตาติ ฯ เตนหิ อิม ปน
ทารกโจรึ ตุมฺเห ชานาถาติ ฯ น ชานาม ปณฺฑิตาติ ฯ ยกฺขินี
เอสา เอต ขาทิตุ คณฺหตีติ ฯ กถ ชานาสิ ปณฺฑิตาติ ฯ
ยกฺขีน อนิมมฺ ิสฺสตาย เจว รตฺตตาย จ นิราสงฺกตาย จ ฉายาย
อภาเวน จ นิกฺกรุณตาย จาติ ฯ อถ น โส ปุจฺฉิ กาสิ
ตวนฺติ ฯ ยกฺขินิมฺหิ สามีติ ฯ กสฺมา อิม ทารก คณฺหสีติ ฯ
ขาทิตุ สามีติ ฯ อนฺธพาเล ปุพฺเพป ปาป กตฺวา ยกฺขินี
ชาตา อิทานิ ปุนป ปาป กโรสิ อโห อนฺธพาลาสีติ ต
ปฺจสีเลสุ ปติฏาเปตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ ทารกมาตาป จิร
ชิวตุ สามีติ ปณฺฑิต โถเมตฺวา ปุตฺต อาทาย ปกฺกามิ ฯ
โคโธติ (๑) เอโก กิร ปุรโิ ส ลกุณฺฏกตาย เจว กาฬวณฺณตาย
จ โคธกาโฬ นาม ฯ โส ปน สตฺตสวจฺฉรานิ กมฺม กตฺวา
ภริย ลภิ ฯ สา นาเมน ทีฆตาหลา นาม ฯ โส เอกทิวส
# ๑. สี. ยุ. โคฬรเถน จาติ โคเฬน จ รเถน จ ฯ ม. โคดตติ ฯ
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ต อามนฺเตตฺวา ภทฺเท ปุวขาทนีย ปจาหีติ วตฺวา สามิ กุหึ
คจฺฉิสฺสสีติ วุตฺเต ภทฺเท มาตาปตโร ทฏุ คมิสสฺ ามีติ วตฺวา
กินฺเต มาตาปตูหีติ ตาย ปฏิกฺขิตฺโตป ยาว ตติยมฺป วตฺวา ต
ปจาเปตฺวา ปาเถยฺยฺเจว ปณฺณาการฺจ อาทาย ตาย สทฺธึ
มคฺค ปฏิปนฺโน อนฺตรามคฺเค อุตฺตานวาหินึ นทึ อทฺทส ฯ
เต เทฺว ปน อุทกภีรุกชาติกาว ตสฺมา โอตริตุ อวิสหนฺตา
นทีตีเร อฏสุ ฯ ตทา ทีฆปฏิ นาเมโก ทุคฺคตปุริโส นทีตีเร
อนุวิจรนฺโต ต าน สมฺปาปุณิ ฯ เต ต ทิสฺวา ปุจฺฉึสุ
สมฺม อย นที คมฺภีรา อุตฺตานาติ ฯ โส เตส อุทกภีรุกภาว
ตฺวา สมฺมา อย นที อติคมฺภีรา พหู จณฺฑมจฺฉาติ อาห ฯ
สมฺม ตว กถ คมิสฺสสีติ ฯ โส อาห สสสุมารมกราน อมฺเหหิ
สทฺธึ ปริจฺจโย อตฺถิ เตน เต อมฺเห น วิเหเนฺตีติ ฯ เตนหิ
สมฺม อมฺเหป เนหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถสฺส เต
ขชฺชโภชน อทสุ ฯ โส กตภตฺตกิจโจ สมฺม ก ปม เนมีติ
ปุจฺฉิ ฯ ตว สหายิก เนหิ ม ปจฺฉา เนสฺสสีติ ฯ โส สาธูติ
ต ขนฺเธ กตฺวา สพฺพ ปาเถยยฺจ ปณฺณาการฺจ คเหตฺวา
นทึ โอตริตวฺ า โถก คนฺตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตโต โคธกาโฬ ตีเร ิโตเยว คมฺภีรา วตาย นที เอว
ทีฆสฺสาป นาม เอวรูปา มยฺห ปน อปเสยฺหาว (๑) ภวิสฺสตีติ
# ๑. ม. อปสยฺหาว ฯ ยุ. อสยฺหา ฯ
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จินเตสิ ฯ อิตโรป ต นทีมชฺฌ เนตฺวา ภทฺเท อห ต
โปเสสฺสามิ ตว สมฺปนฺนวตฺถาลงฺการา ทาสทาสีปริวุตา วิจริสฺสสิ
กินฺเต อย ลกุณฺฏคตฺโต กริสฺสติ มม วจน กโรหีติ อาห ฯ
สา ตสฺส วจน สุตฺวาว อตฺตโน สามิเก สิเนห ฉินฺทิตฺวา
ต ขณฺเว ตสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา สามิ สเจ ม น
ฉฑฺเฑสฺสสิ กริสสามิ เต วจนนฺติ อาห ฯ ภทฺเท กึ กเถสิ
อหนฺต โปเสสฺสามีติ อาห ฯ เต อุโภป ปรตีร คนฺตฺวา
อฺมฺ สมฺโมทมานา โคธกาฬ ปหาย โคธกาฬ ติฏ
ติฏ ตวนฺติ วตฺวา ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว ขาทนีย ขาทนฺตา
ปกฺกมึสุ ฯ โส ต ทิสฺวา อิเม เอกโต หุตฺวา ม ฉฑฺเฑตฺวา
ปลายนฺติ มฺเติ อปราปร ธาวนฺโต โถก โอตริตฺวา ภเยน
นิวตฺติตฺวา ปุน เตสุ โกเปน ปุนปฺปนุ  โอตริตฺวา ชีวามิ วา
มรามิ วาติ อุลฺลงฺฆิตฺวา นทิย ปติโต อุตฺตานภาว ตฺวา
นทิยา อุตฺตริตฺวา เวเคน อนุพนฺธิตฺวา ต ปาปุณิตฺวา อมฺโภ
ทุฏ โจร กุหึ เม ภริย เนสีติ อาห ฯ อิตโรป ต หเร
ทุฏ วามน ลกุณฏฺ ก กุโต ตว ภริยาติ วตฺวา ตสฺส คีวาย
คเหตฺวา ขิป ฯ โส ทีฆตาหล หตฺเถ คเหตฺวา ติฏ ติฏ
กุหึ คจฺฉสิ มยา สตฺตสวจฺฉรานิ กมฺม กตฺวา ลทฺธภริยาสีติ
วตฺวา เตน สทฺธึ กลห กโรนฺโต มหาสตฺตสฺส สาลาย สนฺติก
ปาปุณิ ฯ มหาชโน สนฺนิปติ ฯ ปณฺฑิโต กึ สทฺโท นาเมโสติ
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ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา อุโภป ปกฺโกสาเปตฺวา วจนปฏิวจน
สุตฺวา มม วินิจฺฉเย สฺสถาติ วตฺวา อาม สฺสามาติ
วุตฺเต ปม ทีฆปฏึ กึนาโมสีติ ปุจฺฉิ ฯ ทีฆปฏ ิโก นาม
สามีติ กเถสิ ฯ ภริยา ปน เต กา นามาติ ฯ โส ตสฺสา
นาม อชานนฺโต อฺ นาม กเถสิ ฯ มาตาปตโร เต เก
นามาติ ฯ อสุกา นามาติ ฯ ภริยาย เต มาตาปตโร เก
นามาติ ปุจฺฉิ ฯ โส อชานิตฺวา อฺ กเถสิ ฯ อถสฺส กถ
อตฺตโน ปุรสิ  คาหาเปตฺวา ต อปเนตฺวา อิตร ปกฺโกสาเปตฺวา
ปุริมนเยเนว สพฺเพส นามานิ ปุจฺฉิ ฯ โส ยถาภูต ชานนฺโต
อวิรุชฺฌิตฺวา กเถสิ ฯ โพธิสตฺโต ตป อปเนตฺวา ทีฆตาหล
ปกฺโกสาเปตฺวา ตว กา นามาสีติ ปุจฺฉิ ฯ ทีฆตาหลา นาม
สามีติ ฯ สามิโก เต โก นาโมติ ฯ สา อชานนฺตี อฺ
กเถสิ ฯ มาตาปตฺโร เต เก นามาติ ปุจฺฉิ ฯ สา อสุกา
นามาติ อาห ฯ สามิกสฺส เต มาตาปตฺโร เก นามาติ ฯ สา
วิลปนฺตี อฺ กเถสิ ฯ ปณฺฑิโต อิตเร ทฺเว ปกฺโกสาเปตฺวา
มหาชน ปุจฺฉิ อิมิสฺสา กถา ทีฆปฏ ิสฺส วจเนน สเมติ
อุทาหุ โคธกาฬสฺสาติ ฯ โคธกาฬสฺส ปณฺฑิตาติ ฯ อย เอติสสฺ า
สามิโก อิตฺโร โจโรติ ฯ อถ น ปุจฺฉิ โจโรสิ ตวนฺติ ฯ
อาม สามีติ ฯ โจรภาว สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ปณฺฑิตสฺส วินิจฺฉเยน
โคธกาโฬ อตฺตโน ภริย ลภิตฺวา ปณฺฑิต โถเมตฺวา ภริย
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อาทาย ปกฺกามิ ฯ ปณฺฑโิ ต ทีฆปฏึ อาห อิโต ปฏาย
มา ปุน เอวรูปมกาสีติ ฯ
รโถติ ตทา เอโก ปุริโส รเถ นิสีทิตฺวา มุขโธวนตฺถาย
คามโต นิกฺขมิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ปณฺฑิต
ทิสฺวา มโหสถสฺส พุทฺธงฺกุรสฺส ปฺานุภาว ปากฏ กริสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา มนุสฺสเวเสนาคนฺตฺวา รถสฺส ปจฺฉาภาค คเหตฺวา
ปายาสิ ฯ อถ น รถสามิโก ปุริโส ตาต เกนตฺเถน อาคโตสีติ
ปุจฺฉิตฺวา ตุมฺเห อุปฏาตุ อาคโตมฺหีติ วุตฺเต เตนหิ สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ยานา โอรุยฺห สรีรกิจฺจตฺถาย คโต ฯ ตสฺมึ ขเณ
สกฺโก รถ อภิรุหิตฺวา เวเคน ปาเชสิ ฯ รถสามิโก สรีรกิจฺจ
กตฺวา นิกฺขมนฺโต สกฺก รถ คเหตฺวา ปลายนฺต ทิสฺวา เวเคน
อนุพนฺธิตฺวา ติฏ ติฏ กุหึ เม รถ เนสฺสสีติ วตฺวา ตว
รโถ อฺโ ภวิสสฺติ อย ปน มม รโถติ วุตฺเต เตน สทฺธึ
กลห กโรนฺโต สาลาทฺวาร ปตฺโต ฯ ปณฺฑิโต กิเมตนฺติ
ปุจฺฉิตฺวา เต ปกฺโกสาเปตฺวา เตนากาเรน อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา
นิพฺภยตาย เจว อกฺขีน อนิมฺมิสฺสตาย จ อย สกฺโก อย รถสามิโกติ
อฺาสิ ฯ เอว สนฺเตป วิวาทการณ ปุจฺฉิตฺวา มม วินิจฺฉเย
สฺสถาติ วตฺวา อาม สฺสามาติ วุตฺเต อห รถ ปาเชสฺสามิ
ตุมฺเห เทฺวป รถปจฺฉิมนฺเต คณฺหถ รถสามิโก น วิสชฺเชสฺสติ
อิตโร วิสชฺเชสฺสตีติ วตฺวา เอก ปุรสิ  อาณาเปสิ รถ
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ปาเชหีติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ อิตเรป เทฺว ปจฺฉโต คเหตฺวา
อนุธาวึสุ ฯ รถสามิโก โถก คนฺตวา กิลมนฺโต รถ วิสชฺเชตฺวา
ิโต ฯ สกฺโก ปน รเถน สทฺธึ ธาวเตว ฯ ปณฺฑโิ ต รถ
นิวตฺตาเปตฺวา มนุสฺสาน อาจิกขฺ ิ อย ปุริโส โถก คนฺตฺวา รถ
วิสชฺเชตฺวา ิโต อย ปน รเถน สทฺธึ ธาวิตฺวา รเถเนว สทฺธึ
นิวตฺติ เนวสฺส สรีรโต เสทวินฺทุมตฺตป อตฺถิ น อสฺสาสปสฺสาโส
อจฺฉมฺภิโต อนิมฺมิสฺสเนตฺโต เอส สกฺโก เทวราชาติ ฯ อถ น
สกฺโก เทวราชาสีติ ปุจฺฉิตฺวา อาม ปณฺฑิตาติ วุตฺเต กสฺมา
อิธาคโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา ตเวว ปฺาปกาสนตฺถ ปณฺฑิตาติ
วุตฺเต เตนหิ มา ปุน เอวมกาสีติ อาห ฯ สกฺโก สกฺกานุภาว
ทสฺเสนฺโต อากาเส ตฺวา อฏโฏ สุวินิจฺฉิโต อฏโฏ สุวินิจฉฺ ิโตติ
ปณฺฑิตสฺส ถุตึ กตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ ตทา โส อมจฺโจ
สยเมว รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา มหาราช
ปณฺฑิเตน เอว รถอฏโฏ สุวินิจฺฉิโต สกฺโกป เตน ปราชิโต
กสฺมา ปุริสวิเสส น ชานาสิ เทวาติ อาห ฯ ราชา เสนก
ปุจฺฉิ กึ เสนก อาเนม ปณฺฑิตนฺติ ฯ โส มจฺฉรายนฺโต (๑)
อาห มหาราช เอตฺตเกน ปณฺฑิโต นาม น โหติ อาคเมถ
ตาว น วีมสิตฺวา ชานิสฺสามาติ ฯ ราชา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
สตฺตทารกปฺโห นิฏิโต ฯ
# ๑. ม. ลาภมจฺฉเรน ฯ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ทณฺโฑติ อเถกทิวส ราชา ปณฺฑิต วีมสิสฺสามาติ ขทิรทณฺฑ อาหราเปตฺวา ตโต วิทตฺถิมตฺต คาหาเปตฺวา จุนฺทกาเรน
สุฏุ ลิขาเปตฺวา ปาจีนยวมชฺฌคามวาสีน เปเสสิ ปาจีนยวมชฺณคามวาสิโน กิร อิมสฺส ขทิรทณฺฑสฺส อิท อคฺค
อิท มูลนฺติ ชานนฺตุ สเจ น ชานนฺติ สหสฺสทณฺโฑติ ฯ
คามวาสิโน สนฺนิปติตฺวา ชานิตุ อสกฺโกนฺโต เสฏิโน กถยึสุ
กทาจิ มโหสถปณฺฑิโต ชาเนยฺย ต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉถาติ ฯ
มหาเสฏี ปณฺฑิต กีฬามณฺฑลาย ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถ
อาโรเจตฺวา ตาต อิม มย ชานิตุ น สกฺโกม อป นุ ตฺว
สกฺขิสฺสสิ ชานิตุ ตาตาติ ปุจฺฉิ ฯ ต สุตฺวา มหาสตฺโต
รฺโ อิมสฺส อคฺเคน วา มูเลน วา ปโยชน นตฺถิ มม
วีมสนตฺถาย เปสิต ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา อาหรถ ตาต
ชานิสฺสามิ นนฺติ อาห ฯ อถ เสฏี ขทิรทณฺฑ อาหราเปตฺวา
ปณฺฑิตสฺส อทาสิ ฯ โพธิสตฺโต ต หตฺเถน คเหตฺวาว อิท
อคฺค อิท มุลนฺติ ตฺวา ชานนฺโตป มหาชนสฺส หทย
คหณตฺถ อุทกปาตึ อาหราเปตฺวา ขทิรทณฺฑกสฺส มชฺเฌ
สุตฺตเกน พนฺธิตฺวา สุตฺตโกฏิย คเหตฺวา ขทิรทณฺฑก อุทกปฏเ
เปสิ ฯ ปตมตฺเตเยว มูล ภาริตาย (๑) ปม นิมชุ ฺชิ ฯ ตโต
มหาชน ปุจฺฉิ รุกฺขสฺส นาม กึ มูล ภาริย โหติ อุทาหุ
# ๑. ม. ภาริยตาย ฯ ยุ. ภาริกตาย ฯ
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อคฺคนฺติ ฯ มูล ปณฺฑิตาติ เตนหิ อิมสฺส ปม นิมคุ ฺคเมว
มูลนฺติ อิมาย สฺาย อคฺคฺจ มูลฺจ อาจิกฺขิ ฯ คามวาสิโน
อิท อคฺค อิท มูลนฺติ รฺโ ปหิณึสุ ฯ ราชา ตุสิตฺวา โก
ชานาตีติ ปุจฺฉิตฺวา สิริวฑฺฒกเสฏิปุตฺโต มโหสถปณฺฑิโต
เทวาติ วุตฺเต ต สุตฺวา กึ เสนก อาเนม ปณฺฑิตนฺติ
ปุจฺฉิ ฯ เสนโก อาห อธิวาเสหิ เทว อฺเนป อุปาเยน
วีมสิสฺสามาติ ฯ โส สาธุ เสนกาติ อาห ฯ
สีสนฺติ อเถกทิวส อิตฺถิยา จ สีส ปุริสสฺส จ สีสนฺติ
เทฺว สีสานิ อาหราเปตฺวา อิท อิตฺถิยา สีส อิท ปุริสสฺส
สีสนฺติ ชานนฺตุ สเจ น ชานนฺติ สหสฺสทณฺโฑติ ปหิณึสุ ฯ
คามวาสิโน อชานนฺตา มหาสตฺต ปุจฺฉึสุ ฯ โส ต ทิสฺวาว
อฺาสิ ฯ กถ ฯ ปุริสสฺส สีเส กิร สิพฺพินี อุชุกาว โหติ (๑)
อิตฺถิยา สีเส สพฺพินี วงฺกา ปริวตฺติตฺวา คจฺฉตีติ ฯ โส อิมินา
อภิฺาเณน อิท อิตฺถิยา อิท ปุริสสฺส สีสนฺติ อาจิกฺขิ ฯ
คามวาสิโน ปุน รฺโ ปหิณึสุ ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ
อหีติ อเถกทิวส สปฺปฺจ สปฺปนิฺจ อาหราเปตฺวา อย
สปฺโป อย สปฺปนีติ ชานนฺตุ อชานนฺตาน สหสฺทณฺโฑติ
ปหิณึสุ ฯ คามวาสิโน อชานนฺตา ปณฺฑิต ปุจฺฉึสุ ฯ โส
ทิสฺวาว ชานาติ ฯ สปฺปสฺส หิ นงฺคุฏ  ถูล โหติ ฯ สปฺปนิยา
# ๑. สี. สิพฺพนานิ อุชุกานิ โหนฺติ ฯ ยุ. สิพฺพานิ อุชุกานิ โหนฺติ ฯ
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นงฺคุฏ ตนุก โหติ ฯ สปฺปสฺส สีส ถูล โหติ สปฺปนิยา
สีส ตนุก ทีฆ ฯ สปฺปสฺส อกฺขีนิ มหนฺตานิ สปฺปนิยา
ขุทฺทกานิ สปฺปสฺส โสวตฺถิโก ปราวฏโฏ (๑) โหติ ฯ สปฺปนยิ า
โสวตฺถิโก วิจฺฉินฺนโก โหติ ฯ โส อิเม อภิฺาเณหิ อย
สปฺโป อย สปฺปนีติ อาจิกฺขิ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ
กุกกฺ ุโฏติ อเถกทิวส ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน อมฺหาก
สพฺพเสต ปาทวิสาณ สีสกูฏ (๒) ตโย กาเล อนติกฺกมิตฺวา นทนฺต
มงฺคลอุสภ เปเสนฺตุ โน เจ เปเสนฺติ สหสฺสทณฺโฑติ สาสน
ปหิณึสุ ฯ เต อชานนฺตา ปณฺฑิต ปุจฺฉึสุ ฯ โส อาห ราชา
โว สพฺพเสต กุกกฺ ุฏ อาหราเปสิ โส หิ ปาเทสุ นขสิขาย (๓)
ปาทวิสาโณ นาม สีเส จูฬาย สีสกโฏ นาม ติกขฺ ตฺตุ วสฺสนโต
ตโย กาเล อนติกฺกมิตฺวา นทนฺโต นาม ตสฺมา เอวรูป กุกฺกุฏ
เปเสถาติ ฯ เต รฺโ ปหิณึสุ ฯ ราชา ตุสิ ฯ
มณีติ สกฺเกน กุสรฺโ ทินฺโน มณิกฺขนฺโธ อตฺถิ ฯ โส
อฏสุ าเนสุ วงฺโก โหติ ตสฺส ปุราณสุตฺต ฉินฺน (๔) ฯ โกจิ
ปุราณสุตฺต นีหริตฺวา นวสุตฺต ปเวเสตุ น สกฺโกติ ฯ เอกทิวส
ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน อิมมฺหา มณิกฺขนฺธา ปุราณสุตฺต
นีหริตฺวา นวสุตฺต ปเวเสนฺตุ โน เจ ปเวเสนฺติ สหสฺสทณฺโฑติ
# ๑. สี. ปริพทฺโธ ฯ ม. โสวตฺติโก ปราพทฺโธ ฯ ยุ. ปริพนฺโธ ฯ
# ๒. ม. ยุ. สีสกกุธ ฯ ๓. ม. ปาทนขสิขตาย ฯ ยุ. ปาทนขตาย ฯ
# ๔. สี. ชิณณ
ฺ ฯ
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เปสยึสุ ฯ คามวาสิโน มนุสฺสา เนว ปุราณสุตฺต นีหริตฺวา
นวสุตฺต ปเวเสตุ สกฺขึสุ ฯ อสกฺโกนฺตา ปน ปณฺฑิตสฺส
อาจิกฺขึสุ ฯ โส มา จินฺตยิตฺถาติ มธุ อาหราเปตฺวา มณิโน
ทวีสุ ปสฺเสสุ มธุนา ฉิทฺท มกฺเขตฺวา กมฺพลสุตตฺ  วฏเฏตฺวา
ตสฺส โกฏิย มธุนา มกฺเขตฺวา โถก ฉิทฺเทสุ ปเวเสตฺวา
กิปลฺลิกาน นิกฺขมนฏาเน เปสิ ฯ กิปลฺลิกา มธุคนฺเธน
นิกฺขมิตฺวา มณิมฺหิ ปุราณสุตฺต ขาทมานา คนฺตฺวา
นวกมฺพลสุตฺต โกฏิย ฑสิตฺวา อากฑฺฒิตฺวา เอเกน ปสฺเสน
นีหรึสุ ฯ ปณฺฑิโต ตสฺส ปเวสิตภาว ตฺวา รฺโ เทถาติ
คามวาสีน อทาสิ ฯ เต รฺโ ปหิณึสุ ฯ ราชา ปุจฺฉิตฺวา
ตสฺส ปเวเสตุปาย สุตฺวา ตุสิ ฯ
วิชายนนฺติ เอกทิวส กิร รฺโ มงฺคลอุสภ พหู กุมฺมาเส
ขาทาเปตฺวา มโหทร กตฺวา วิสาณานิ โธวิตฺวา เตเลน
มกฺเขตฺวา หลิทฺทิยา นหาเปตฺวา คามวาสีน เปสยึสุ ตุมฺเห
กิร ปณฺฑิตา อยฺจ รฺโ มงฺคลอุสโภ ปติฏิตคพฺโภ เอต
วิชายาเปตฺวา สวจฺฉก เปเสถ อเปเสนฺตาน สหสฺสทณฺโฑติ ฯ
คามวาสิโน มนุสฺสา น สกฺกา อิท กาตุ กินฺนุ โข
กริสฺสามาติ ปณฺฑิต ปุจฺฉึสุ ฯ โส อิมินา ปฺหาปฏิภาเคน
ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา สกฺขิสฺสถ ปเนก รฺา สทฺธึ
กถนสมตฺถ วิสารท ปุรสิ  ลทฺธุนฺติ ปุจฺฉิ ฯ น ครุก เอต
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ปณฺฑิตาติ อาหสุ ฯ เตนหิ ต ปกฺโกสถาติ ฯ เต น
ปกฺโกสาปยึสุ ฯ อถ น มหาสตฺโต อาห เอหิ ตว โภ
ปุริส ตว เกเส ปฏิย วิกีริตฺวา นานปฺปการ พลวปริเทว
ปริเทวนฺโต ราชทฺวาร คจฺฉ อฺเหิ ปุจฺฉิโตป กิฺจิ
อวตฺวา ปริเทวนฺโต รฺา ปน ปกฺโกสาเปตฺวา ปริเทวนการณ
ปุจฺฉิโต นมสฺสมาโน เอว วเท หิ ปตา เม เทว วิชายิตุ น
สกฺโกติ อชฺช สตฺตโม ทิวโส ตุมฺเห เทว เม ปฏิสรณ โหถ
วิชายนุปายมสฺส กโรถาติ รฺา กึ วิลปติ อานเมต
ปุริสา นาม วิชายนฺตา นตฺถีติ วุตฺเต สเจ เทว เอว นตฺถิ
อถ ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน กถ มงฺคลอุสภ วิชายาเปสฺสนฺตีติ
วเทยฺยาสีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา อกาสิ ฯ ต
สุตฺวา ราชา เกเนต ปฺหาปฏิภาค จินฺติตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
มโหสถปณฺฑิเตนาติ สุตฺวา ตุสิ ฯ
โอทนนฺติ อปรสฺมึ ทิวเส ปณฺฑิต วีมสิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน กิร ปณฺฑิตา อมฺหาก อฏงฺคสมนฺนาคต
อมฺพิโลทน ปจิตฺวา เปเสนฺตุ ตตฺริมานิ อฏงฺคานิ น ตณฺฑุเลน
น อุทเกน น อุกฺขลิยา น อุทฺธเนน น อคฺคินา น ทารูหิ น
อิตฺถิยา น ปุริเสน น มคฺเคนาติ อเปเสนฺตาน สหสฺสทณฺโฑติ
สาสน ปหิณึสุ ฯ คามวาสิโน ต การณ อชานนฺตา ปณฺฑิต
ปุจฺฉึสุ ฯ โส มา จินฺตยิตฺถาติ วตฺวา น ตณฺฑุล นาม
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กณิก คาหาเปตฺวา น อุทก นาม หิม คาหาเปตฺวา น อุกฺขลึ
นาม นวมตฺติกภาชน คาหาเปตฺวา น อุทฺธน นาม ขาณุเก
โกฏฏาเปตฺวา น อคฺคึ นาม ปกติอคฺคึ ปหาย อรณิอคฺคึ
คาหาเปตฺวา น ทารูนิ นาม กฏ ปหาย ปณฺณานิ
คาหาเปตฺวา อมฺพิโรทน ปจาเปตฺวา นวภาชเน ปกฺขิปตฺวา
สุตฺตเกน พนฺธิตฺวา ลฺจาเปตฺวา น อิตฺถิยา น ปุริเสน นาม
ปณฺฑเกน อุกฺขิปาเปตฺวา น มคฺเคน นาม มหามคฺค ปหาย
ชงฺฆมคฺเคน คนฺตฺวา รฺโ สนฺติก เอวรูป โอทน เปเสถาติ
อาห ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ ราชา ต ทิสวฺ า เกเนส ปฺโห
าโตติ ปุจฺฉิตฺวา มโหสถปณฺฑิเตนาติ สุตฺวา ตุสิ ฯ
ทาลุกาติ อปรสฺมึ ทิวเส ปณฺฑิตสฺเสว วีมสนตฺถ คามวาสีน
สาสน ปหิณึสุ ราชา โทลาย กีฬิตุกาโม ราชกุเล ปุราณพาลุกโยตฺต ฉินฺน อโหสิ เอก พาลุกโยตฺต วฏเฏตฺวา เปเสนฺตุ
อเปเสนฺตาน สหสฺสทณฺโฑติ ฯ เต ต การณ อชานนฺตา
ปณฺฑิต ปุจฺฉึสุ ฯ ปณฺฑโิ ตป ต สุตวฺ า อิมินา ปฺหาปฏิภาเคน
ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา คามวาสิโน อสฺสาเสตฺวา วจนกุสเล
เทฺว ตโย ปุริเส ปกฺโกสาเปตฺวา คจฺฉถ ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
วเทถ เทว คามวาสิโน ตสฺส โยตฺตสฺส ตนุก วา ถูล วาติ
ปมาณ น ชานนฺติ โปราณพาลุกโยตฺตโต วิทตฺถมิ ตฺต วา
จตุรงฺคุลิมตฺต วา ขณฺฑ เปเสถ ต ปมาณ กิร โอโลเกตฺวา
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เตน ปมาเณน วฏเฏสฺสนฺตีติ สเจ โว ราชา อมฺหาก ฆเร
พาลุกโยตฺต นาม กทาจิ น ภูตปุพฺพนฺติ วทติ อถ น มหาราช
สเจ เอว นตฺถิ ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน กถ กริสฺสนฺตีติ
วเทยฺยาถาติ วตฺวา เปเสสิ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ ราชา เกน
จินฺติโต ปฺหาปฏิภาโคติ ปุจฺฉิตฺวา มโหสถปณฺฑิเตน เทวาติ
สุตฺวา ตุสิ ฯ
ตฬากนฺติ อปรสฺมึ ทิวเส ปณฺฑิต วีมสนตฺถ ราชา
อุทกกีฬ กีฬติ ุกาโม ปฺจวิธปทุมสฺฉนฺน โปกฺขรณึ เปเสนฺตุ
อเปเสนฺตาน สหสฺสทณฺโฑติ คามวาสีน สาสน เปสยึสุ ฯ เต
ต การณ อชานนฺตา ปณฺฑิตสฺส อาโรจยึสุ ฯ โส อิมินาป
ปฺหาปฏิภาเคเนว ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา วจนกุสเล กติปเย
มนุสฺเส ปกฺโกสถาติ วตฺวา เต ปกฺโกสาเปตฺวา เอถ ตุมฺเห
อุทกกีฬ กีฬติ ฺวา อกฺขีนิ รตฺตานิ กตฺวา อลฺลเกสา อลฺลวตฺถา
กลลมกฺขิตสรีรา โยตฺตเลฑฺฑุทณฺฑหตฺถา หุตฺวา ราชทฺวาร
คนฺตฺวา ทฺวาเร ิตภาว รฺโ อาโรจาเปตฺวา รฺา
กโตกาสา ปวิสิตฺวา มหาราช ตุมฺเหหิ กิร ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน โปกฺขรณึ เปเสนฺตูติ ปหิตตฺตา มย ตุมฺหาก
อนุจฺฉวิก มหนฺต โปกฺขรณึ อาทาย อาคตา สา ปน
อรฺวาสิกตฺตา นคร ทิสฺวา ปาการปริขทฺวารฏฏาลกาทีนิ
โอโลเกตฺวา ภีตตสิตา โยตฺตานิ ฉินฺทิตฺวา ปลายิตฺวา อรฺเมว
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ปวิฏา มย เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ โปเถนฺตาป นิวตฺเตตุ นาสกฺขิมฺหา
ตุมฺหาก กิร อรฺา อานีต ปุราณโปกฺขรณึ เทถ ตาย
สทฺธึ โยเชตฺวา อาหริสฺสามาติ วตฺวา รฺา น กทาจิ
มม อรฺโต อานีตโปกฺขรณี นาม ภูตปุพฺพา น มยา กสฺสจิ
โยเชตฺวา อาหรณตฺถาย โปกฺขรณี เปสิตปุพฺพาติ วุตฺเต สเจ
เทว เอว ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน กถ โปกฺขรณึ เปสิสฺสนฺตีติ
วเทยฺยาถาติ วตฺวา เปเสสิ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ ราชา ปณฺฑิเตน
าตภาว ตฺวา ตุสิ ฯ
อุยฺยานนฺติ ปุเนกทิวส มย อุยฺยานกีฬ กีฬิตกุ ามา
อมฺหากฺจ อุยฺยาน โปราณรุกฺขโอภคฺควิภคฺค ปาจีนยวมชฺฌคามวาสิโน สุปุปฺผิตตรุณรุกฺขสฺฉนฺน นวอุยฺยาน เปเสนฺตุ
อเปเสนฺตาน สหสฺสทณฺโฑติ ปหิณึสุ ฯ เต อชานนฺตา ปณฺฑิต
ปุจฺฉึสุ ฯ ปณฺฑิโต อิมินาป ปฺหาปฏิภาเคเนว ภวิตพฺพนฺติ
จินฺเตตฺวา เต สมสฺสาเสตฺวา มนุสฺเส ปกฺโกสาเปตฺวา ปุริมนเยเนว
เปเสสิ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ ราชา ต สุตฺวา เสนก ปุจฺฉิ กึ
เสนก อาเนม ปณฺฑิตนฺติ ฯ โส ลาภมจฺฉริเยน เอตฺตเกน
ปณฺฑิโต นาม น โหติ อาคเมหิ ตาวาติ อาห ฯ ตสฺส วจน
สุตฺวา ราชา จินฺเตสิ มโหสถปณฺฑิโต สตฺตทารกปฺเหป (๑)
มม มน คณฺหิ เอวรูเปสุปสฺส คุยฺหปฺหาวีมสเนสุ เจว
# ๑. ม. สตฺตทารกปฺเหหิ ฯ ยุ. ทารกปฺโหป ฯ
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ปฺหาปฏิภาเคสุ จ พุทฺธสฺส วิย พฺยากรณ เสนโก เอวรูป
อิธ ปณฺฑิต อาเนตุ น เทติ กึ เม เสนเกน อาเนสฺสามิ
นนฺติ ฯ โส นหนฺเตน ปริวาเรน ต คาม ปายาสิ ฯ ตสฺส
มงฺคลอสฺส อภิรุหิตฺวา คจฺฉนฺตสฺส อสฺสสฺส ปาโท ผลิตภูมิยา
อนฺตร ปวิสติ ฺวา ภิชฺชิ ฯ ราชา ตโตว นิวตฺติตฺวา นคร
ปาวิสิ ฯ อถ น เสนโก อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ มหาราช
ปณฺฑิต กิร อาเนตุ ปาจีนยวมชฺฌคาม คมิตฺถาติ ฯ อาม
ปณฺฑิตาติ ฯ มหาราช ม อนตฺถกาม กตฺวา ปสฺสถ อาคเมถ
ตาวาติ วุตฺเตป อติตุริต นิกฺขมิตฺวา ปมคมเนเนว มงฺคลอสฺสสฺส
ปาโท ภินฺโนติ ฯ โส ตสฺส วจน สุตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ปุเนกทิวส ราชา เตน สทฺธึ มนฺเตสิ กึ เสนก
มโหสถปณฺฑิต อาเนมาติ ฯ เทว สย อคนฺตฺวา ทูต เปเสถ
ปณฺฑิต อมฺหาก ตว สนฺติก อาคจฺฉนฺตาน อสฺสสฺส ปาโท
ภินฺโน อสฺสตร วา เปเสตุ เสฏตร วาติ ยทิ อสฺสตร
เปเสสฺสติ สย อาคมิสฺสติ ยทิ เสฏตร เปเสนฺโต ปตร
เปเสสฺสติ อยเมว โน ปฺโห มตฺถก ปตฺโต ภวิสฺสตีติ ฯ
ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตถา กตฺวา ทูต เปเสสิ ฯ
ปณฺฑิโต ทูตสฺส วจน สุตฺวา ราชา มมฺเจว ปตรฺจ
เม ปสฺสิตุกาโมติ จินฺเตตฺวา ปตุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
# ๑. ม. กึ ฯ ๒. ม. ยุ. อติตุริตา นิกฺขมิตฺถ ฯ
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ตาต ราชา ตุมฺเห จ มมฺจ ทฏุกาโม ตุมฺเห ปมตร
เสฏิสหสฺสปริวุตา คจฺฉถ คจฺฉนฺตา จ ตุจฺฉหตฺถา อคนฺตฺวา
นวสปฺปปูร จนฺทนกรณฺฑก อาทาย คจฺฉถ ราชา ตุมฺเหหิ
สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา เสฏิ อนุรูป อาสน ตฺวา
นิสีทาติ วกฺขติ ตุมฺเห ตถารูป อาสน ตฺวา นิสีเทยฺยาถ
ตุมฺหาก นิสินฺนกาเลเยว อห คมิสฺสามิ ราชา มยา สทฺธึ
ปฏิสนฺถาร กตฺวา ปณฺฑิต ตถารูป อาสน ตฺวา นิสีทาติ
วกฺขติ อถาห ตุมฺเห โอโลเกสฺสามิ ตุมฺเห ตาย สฺาย
อาสนา วุฏาย ตาต มโหสถ ปณฺฑติ อิมสฺมึ อาสเน
นิสีทาติ วเทยฺยาถ อชฺเชโก ปฺโห มตฺถก ปาปุณสิ ฺสตีติ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา วุตฺตนเยเนว คนฺตฺวา อตฺตโน ทฺวาเร
ิตภาว รฺโ อาโรจาเปตฺวา ปวิสตูติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา
ราชาน วนฺทติ ฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ ราชา เตน สทฺธึ
ปฏิสนฺถาร กตฺวา คหปติ ตว ปุตฺโต มโหสถปณฺฑิโต กุหินฺติ
ปุจฺฉิ ฯ ปจฺฉโต อาคจฺฉติ เทวาติ ฯ ราชา ปจฺฉโต อาคจฺฉตีติ
สุตฺวา ตุฏมานโส หุตวฺ า คหปติ อตฺตโน ยุตฺตาสน ตฺวา
นิสีทาติ อาห ฯ โส อตฺตโน ยุตฺตาสน ตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ
มหาสตฺโตป อลงฺกตปฏิยตฺโต ทารกสหสฺสปริวุโต อลงฺกตรเถ
นิสีทิตฺวา นคร ปวิสนฺโต ปริขาปฏเ จรมาน เอก คทฺรภ
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ทิสฺวา ถามสมฺปนฺเน มาณเว อาณาเปสิ เอก คทฺรภ อนุพนฺธิตฺวา ยถา สทฺท น กโรติ เอวมสฺส มุขพนฺธน กตฺวา
กิลฺเชน เวเตฺวา เอกสฺมึ อตฺถรณเก สยาเปตฺวา (๑) องฺเสนาทาย
อาคจฺฉถาติ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ โพธิสตฺโต มหนฺเตน ปริวาเรน
นคร ปาวิสิ ฯ มหาชโน ต ทิสฺวา เอส กิร สิริวฑฺฒกเสฏิโน
ปุตฺโต มโหสถปณฺฑิโต นาม เอส กิร ชายมาโน โอสถฆฏิก
หตฺเถน คเหตฺวา ชาโต อิมินาว กิร เอเตส เอตฺตกาน
วีมสนปฺหาน ปฏิภาคา าตาติ มหาสตฺต อภิตฺถวนฺโต
โอโลเกนฺโตว ติตฺตึ น คจฺฉติ ฯ โส ราชทฺวาร คนฺตฺวา ราชาน
ปฏิชานาเปสิ ฯ ราชา ต สุตฺวา ตุฏจิตฺโต มม ปุตฺโต
มโหสถปณฺฑิโต ขิปฺป อาคจฺฉตูติ อาห ฯ โส ทารกสหสฺเสหิ
ปริวุโต ปาสาท อภิรุหิตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ ราชา ต ทิสฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา
มธุรปฏิสนฺถาร กตฺวา ปณฺฑิต ปฏิรปู  อาสน ตฺวา
นิสีทาหีติ อาห ฯ ตทา โส ปตร โอโลเกสิ ฯ อถสฺส ปตา
โอโลกิตสฺาย อาสนา วุฏาย ปณฺฑิต อิมสฺมึ อาสเน
นิสีทาหีติ อาห ฯ โส ตสฺมึ อาสเน นิสีทิ ฯ ต ตตฺถ
นิสินฺน ทิสฺวา เสนกปุกฺกสุ กามินฺทเท วินฺทา เจว อฺเ จ
# ๑. สี. ยุ. มุขพนฺธน กตฺวา เอกสฺมึ อตฺถรเก วฏเฏตฺวา ฯ
ม. กิลฺเชน เวเตฺวา ตสฺมึ เอเกนตฺถรเณน ปฏิจฺฉาเทตฺวา ฯ
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อนฺธพาลา ปาณึ ปหริตฺวา มหาหสิต หสิตฺวา อิม
อนฺธพาล ปณฺฑิโตติ วทนฺติ โย ปตร อาสนา วุฏ าเปตฺวา
สย นิสีทติ อิม ปณฺฑิโตติ วตฺตุ น ยุตฺตนฺติ ปริหาส
กรึสุ ฯ ราชา ทุมฺมุโข อนตฺตมโน อโหสิ ฯ อถ น มหาสตฺโต
ปุจฺฉิ กึ มหาราช ทุมฺมุโขสีติ ฯ อาม ปณฺฑิต ทุมมฺ ุโขมฺหิ
สวนเมว เต มนาป ทสฺสน ปน อมนาป ชาตนฺติ ฯ
กึ การณาติ ฯ ปตร อาสนา วุฏาเปตฺวา สย นิสนิ ฺนตฺตาติ ฯ
กึ ปน ตว มหาราช สพฺพฏาเนสุ ปุตฺเตหิ ปตาว อุตฺตโมติ
มฺสีติ ฯ อาม ปฺฑิตาติ ฯ อถ น มหาสตฺโต นนุ
มหาราช ตุมเฺ หหิ อมฺหาก อสฺสตร วา เสฏตร วา เปเสนฺตูติ
สาสน ปหิตนฺติ วตฺวา อาสนา วุฏาย มาณเว โอโลเกตฺวา
ตุมฺเหหิ คหิตคทฺรภ อาเนถาติ เต อาณาเปตฺวา รฺโ
ปาทมูเล นิปชฺชาเปตฺวา มหาราช อย คทฺรโภ กึ อคฺฆตีติ
ปุจฺฉิ ฯ ราชา อาห สเจ อุปการโก อฏกหาปเณ อคฺฆตีติ ฯ
อิม ปน ปฏิจฺจ อาชานียวลวาย กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺโต อสฺสตโร
กึ อคฺฆตีติ ฯ อนคฺโฆ ปณฺฑิตาติ ฯ เทว กสฺมา เอว กเถถ
นนุ ตุมฺเหหิ อิทาเนว วุตฺต สพฺพฏาเนสุ ปุตฺเตหิ ปตาว
อุตฺตโมติ สเจ ต สจฺจ ตุมฺหาก อสฺสตรโต คทฺรโภว อุตฺตโม
โหติ ต คทฺรภ คณฺหถ ยทิ คทฺรเภหิ อสฺสตโร อุตฺตโม
โหติ ต คณฺหถ กึ ปน มหาราช ตุมหฺ าก ปณฺฑิตา
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เอตฺตกป ชานิตุ อสกฺโกนฺตา ปาณึ ปหริตฺวา มหาหสิต
หสนฺติ อโห ตุมฺหาก ปณฺฑิตา ปฺาสมฺปนฺนา กุโต
โว เอเต ลทฺธาติ จตฺตาโร ปณฺฑิเต ปริหาสิตฺวา (๑) ราชาน
อิมาย เอกนิปาเต คาถาย อชฺฌภาสิ
สิ ตุว เอว มฺสิ (๒) เสยฺโย
ปุตฺเตน ปตาติ ราช เสฏ
นฺทสฺสตรสฺส เต อย
อสฺสตรสฺส หิ คทฺรโภ ปตาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยทิ ตว ราช เสฏ สพฺพฏาเนสุ เสยฺโย
ปุตฺเตน ปตาติ เอว มฺสิ ตว อสฺสตรโตป อย คทฺรโภ เสฏโ
โหตุ กึ การณา อสฺสตรสฺส หิ คทฺรโภ ปตาติ ฯ เอวฺจ ปน
วตฺวา อาห มหาราช สเจ ปุตฺเตหิ ปตาว เสยฺโย มม ปตร
คณฺหถ สเจ ปติโต ปุตฺโตว เสยฺโย ม คณฺหถ ตุมฺหาก
อตฺถายาติ ฯ ราชา ต สุตฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต อโหสิ ฯ สพฺพา
ราชปริสา สุกถิโต ปณฺฑิเตน ปฺโหติ อุนฺนทนฺตา (๓) สาธุการสหสฺสานิ อทสุ ฯ องฺคุลิโปา เจว เจลุกฺเขปสหสฺสานิ จ
ปวตฺตึสุ ฯ จตฺตาโร ปณฺฑิตา ทุมฺมุขา ปชฺฌายนฺตาว อเหสุ ฯ
นนุ มาตาปตูน คุณ ชานนฺโต โพธิสตฺเตน สทิโส นาม
# ๑. สี. ยุ. ปริภาสิตฺวา ฯ ม. ปริหสิตฺวา ฯ ๒. ม. หจิ ตุว เอวมฺสิ ฯ
ยุ. หสิ ตุว เอว มฺเสิ ฯ ๓. สี. อุนฺนาทินี ฯ ยุ. อุนฺนาทาทีนิ ฯ
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นตฺถิ อถ โส กสฺมา เอวมกาสีติ ฯ น โส ปตุ อวมานตฺถาย
รฺา ปน อสฺสตร วา เม เปเสนฺตุ เสฏตร วาติ สาสน
ปหิต ตสฺมา ตสฺส จ ปฺหสฺส อาวีภาวกรณตฺถ อตฺตโน จ
ปณฺฑิตภาวสฺส ปกาสนตฺถ จตุนฺนฺจ ปณฺฑิตาน นิปฺปภากรณตฺถ (๑) เอวมกาสีติ ฯ
คทฺรภปฺโห นิฏิโต ฯ
ราชา ตุสิตฺวา คนฺโธทกปูริต สุวณฺณภิงฺคาร อาทาย
ปาจีนยวมชฺฌคาม ราชโภเคน ภฺุชาหีติ เสฏิสฺส หตฺเถ อุทก
ปาเตตฺวา เสสเสฏิโน เอตสฺเสว อุปฏากา เอว โหนฺตูติ
วตฺวา โพธิสตฺตสฺส มาตุยา สพฺพาลงฺกาเร เปเสตฺวา คทฺรภปฺเห
ปสนฺโน โพธิสตฺต อตฺตโน ปยปุตฺต กตฺวา คณฺหิตุ เสฏึ อโวจ
โภ คหปติ มโหสถปณฺฑิต มม ปุตฺต กตฺวา เทหีติ ฯ เทฺว
อติตรุโณ อย อชฺชาปสฺส มุเข ขีรคนฺโธ วายติ มหลฺลกกาเล
ตุมฺหาก สนฺติเก ภวิสฺตีติ ฯ ราชา อาห คหปติ ตว อิโต
ปฏาย เอตสฺมึ นิราลโย โหหิ อย อชฺชตคฺเค มม ปุตฺโต อห
มม ปุตฺต โปเสตุ สกฺขิสฺสามิ คจฺฉ ตวนฺติ ต อุยฺโยเชสิ ฯ โส
ราชาน วนฺทติ ฺวา ปณฺฑิต อาลิงฺคิตฺวา อุเร นิปชฺชาเปตฺวา สีเส
จุมพิตฺวา โอวาทมสฺส อทาสิ ตาต หทย ตาต นยน วร
ตาต มโหสถ ปณฺฑิต มา ม อนาถ กโรหิ อิโต ปฏาย
# ๑. ม. อปฺปฏิภานกรณตฺถ ฯ
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อปฺปมาเทน อมฺหาก ราชาน อุปฏาหีติ (๑) ฯ โส ปตร วนฺฑิตฺวา
ตาต มา จินฺตยิตฺถาติ ต อุยฺโยเชสิ ฯ ราชา ปณฺฑติ  ปุจฺฉิ
กึ ตาต อนฺโต ภฏิโก (๒) ภวิสฺสสิ อุทาหุ พหิ ภฏิโกติ (๓) ฯ โส
อตฺถิ เม มหาปริวาโร พหิ ภฏิเกน มยา ภวิตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา พหิ ภฏิโก ภวิสฺสามิ เทวาติ อาห ฯ อถสฺส
ราชา อนุรูป เคห ทาเปตฺวา ทารกสหสฺส อาทึ กตฺวา
สพฺพ ปริพพฺ ย ทาเปตฺวา สพฺพูปโภเค ทาเปสิ ฯ โส ตโต
ปฏาย ราชาน อุปฏหิ ฯ
ราชาป ต วีมสิตุกาโมว อโหสิ ฯ ตทา ปน นครสฺส
ทกฺขิณทฺวารโต อวิทูเร โปกฺขรณีตีเร เอกสฺมึ ตาลรุกฺเข กากกุลาวเก มณิรตน อโหสิ ฯ ตสฺส ฉายา โปกฺขรณิย
ปฺายติ ฯ โปกฺขรณิย มณิ อตฺถีติ รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา เสนก อามนฺเตตฺวา เสนก โปกฺขรณิย กิร มณิรตน
ปฺายติ กถ ต คณฺหาเปสฺสามาติ ปุจฺฉิตฺวา อุทก
นีหราเปตฺวา คณฺหิตุ วฏฏตีติ วุตฺเต เตนหิ เอว กโรหีติ
ตสฺเสว ภารมกาสิ ฯ โส พหู มนุสฺเส สนฺนิปาเตตฺวา
โปกฺขรณิยา อุทกฺจ กทฺทมฺจ นีหราเปตฺวา ภูมึ ภินฺทิตฺวาป
มณึ นาทฺทส ฯ ปุน ปุณฺณาย โปกฺขรณิยา มณิฉายา
# ๑. ม. ตาต อปฺปมตฺโต โหหีติ ฯ ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๒. ม. ยุ. อนฺโตภตฺติโก ฯ ๓. ม. ยุ. พหิภตฺติโกติ ฯ
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ปฺายติ ฯ โส ปุนป ตเถว กตฺวา ต เนว อทฺทส ฯ ตโต
ราชา ปณฺฑติ  อามนฺเตตฺวา ตาต ปโกฺขรณิย เอโก มณิ
ปฺายติ เสนโก อุทกฺจ กทฺทมฺจ นีหราเปตฺวา ภูมึ
ภินฺทิตฺวาป ต มณึ นาทฺทส ปุณฺณาย โปกฺขรณิยา ปุน
มณิฉายา ปฺายติ ตาต สกฺขิสฺสสิ ต มณึ คณฺหาเปตุนฺติ
อาห ฯ โสป เนต มหาราช ครุ เอถ ต ทสฺสิสฺสามีติ
อาห ฯ ต สุตฺวา ราชา ตุสิตฺวา ปสฺสิสฺสามิ อชฺช ปณฺฑิตสฺส
ปฺาพลนฺติ มหาชนปริวุโต โปกฺขรณีตีร คโต ฯ มหาสตฺโต
ตีเร ตฺวา มณิรตน โอโลเกนฺโต นาย มณิ โปกฺขรณิย
ตาลรุกฺเข มณินา ภวิตพฺพนฺติ ตฺวา นตฺถิ เทว โปกฺขรณิย
มณีติ วตฺวา นนุ ตาต อุทเก ปฺายตีติ วุตฺเต อุทกปาตึ
อาหราเปตฺวา อุทเกน ปูเรตฺวา ปสฺสถ เทว นาย มณิ
โปกฺขรณิยเยว ปฺายติ อุทกปาติยป ปฺายตีติ วตฺวา
ปณฺฑิต กตฺถ ปน มณินา ภวิตพฺพนฺติ วุตฺเต เทว
โปกฺขรณิยป ปาติยป ฉายาว ปฺายติ น มณิ โปกฺขรณิย
เทว มณิ ปน ตาลรุกฺเข กากกุลาวเก อตฺถิ ปุริส อาโรเปตฺวา
อาหราเปหีติ อาห ฯ ราชา ปุริส อาโรเปตฺวา มณึ
อาหราเปสิ ฯ ปณฺฑิโต ต คเหตฺวา รฺโ หตฺเถ เปสิ ฯ
มหาชโน ปณฺฑิตสฺส สาธุการ ทตฺวา เสนก ปริภาเสนฺโต
มณิรตน ตาลรุกฺเขเยว อตฺถิ พาลเสนโก พหุปุริเสหิ
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โปกฺขรณิยเยว ภินฺทาเปสิ ฯ ปณฺฑิเตน นาม มโหสถสทิเสน น (๑)
ภวิตพฺพนฺติ มหาสตฺตสฺส ถุตึ อกาสิ ฯ ราชาป ปณฺฑิตสฺส
ตุฏโ อตฺตโน คีวาย ปลนฺธน มุตฺตาหาร ทตฺวา ทารกสหสฺสานป มุตฺตาวลิโย ทาเปสิ ฯ โพธิสตฺตสฺส สปริวารสฺส
อิมินา นีหาเรน อุปฏาน อนุชานาติ ฯ
เอกูนวีสติปฺโห นิฏิโต ฯ
ปุเนกทิวส ราชา ปณฺฑิเตน สทฺธึ อุยฺยาน อคมาสิ ฯ
ตทา เอโก กกณฺฏโก โตรณคฺเค วสติ ฯ โส ราชาน อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา โตรณคฺคา โอตริตฺวา ภูมิย นิปชฺชิ ฯ ราชา ตสฺส
กิริย โอโลเกตฺวา ปณฺฑิต อย กกณฺฏโก กึ กโรตีติ ปุจฺฉิ ฯ
มหาราช อย กกณฺฏโก ตุมฺเห เสวตีติ อาห ฯ สเจ เอว
อมฺหาก เสวนา มา นิปฺผลา โหตุ โภคมสฺส ทาเปหีติ ฯ
เทว ตสฺส โภเคน กิจฺจ นตฺถิ ขาทนียมตฺตเมว อลนฺติ ฯ กึ
ปนาย ขาทตีติ ปุจฺฉิ ฯ มส เทวาติ ฯ กิตฺตก ลทฺธุ
วฏฏตีติ ฯ กากณิกมตฺตคฺฆนิก เทวาติ ฯ ราชา เอก ปุริส
อาณาเปสิ ราชทาโย นาม กากณิกมตฺโต น วฏฏติ อิมสฺส
นิวทฺธ อฑฺฒมาสกคฺฆนิก มส อาหริตฺวา เทหีติ ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตโต ปฏาย ตถา อกาสิ ฯ โส เอกทิวส
อุโปสเถ มาฆาเต มส อลภิตฺวา ตเมว อฑฺฒมาสก วิชฺฌิตฺวา
สุตฺตเกน อาวุณิตฺวา ตสฺส คีวาย ปลนฺธน พนฺธิ ฯ อถสฺส ต
# ๑. ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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นิสฺสาย มาโน อุปฺปชฺชิ ฯ ต ทิวสเมว ราชา อุยฺยาน อคมาสิ ฯ
โส ราชาน อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ธน นิสฺสาย อุปฺปนฺนมานวเสน
เวเทห ตว นุโข มหทฺธโน อห นุโข มหทฺธโนติ รฺา
สทฺธึ อตฺตาน สม กโรนฺโต อโนตฺริตฺวา โตรณคฺเคเยว สีส
จาเลนฺโตว นิปชฺชิ ฯ ราชา ตสฺส กิรยิ  โอโลเกตฺวา ปณฺฑิต
เอส ปุพฺเพ วิย อชฺช น โอตรติ กึ นุ โข การณนฺติ ปุจฺฉนฺโต
อิม คาถมาห
นาย ปุเร อุนฺนมติ
โตรณคฺเค กกณฺฏโก
มโหสถ วิชานาหิ
เกน ถทฺโธ กกณฺฏโกติ ฯ
ตตฺถ น อุนฺนมตีติ ยถา อชฺช อโนตริตฺวา โตรณคฺเคเยว
สีส จาเลนฺโต อุนฺนมติ เอว ปุเร น อุนฺนมติ ฯ เกน ถทฺโธติ
เกน การเณน ถทฺธภาว อาปนฺโนติ ฯ
อถ ปณฺฑิโต อุโปสเถ มาฆาเต มส อลภนฺเตน
ราชปุริเสน คีวาย พนฺธ อฑฺฒมาสก นิสฺสาย ตสฺส มาเนน
อุปฺปนฺเนน ภวิตพฺพนฺติ ตฺวา อิม คาถมาห
อลทฺธปุพฺพ ลทฺธาน
อฑฺฒมาสก กกณฺฏโก
อติมฺติ ราชาน
เวเทห มิถิลคฺคหนฺติ ฯ
ราชา ต ปุริส ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ โส ยถาภูต
อาโรเจสิ ฯ ราชา กิฺจิ (๑) อปุจฺฉิตฺวาว สพฺพฺูพุทฺเธน วิย
ปณฺฑิเตน กกณฺฏกสฺส อชฺฌาสโย าโตติ อติวิย ปสีทิตฺวา
# ๑. ม. ยุ. กฺจิ ฯ
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ปณฺฑิตสฺส จตูสุ ทฺวาเรสุ สุงฺก ทาเปสิ ฯ กกณฺฏกสฺส ปน
กุชฺฌิตฺวาว ต มาเรตุ (๑) อารภิ ฯ เทว ติรจฺฉาโน นาม
อปฺปปฺโ ขมถ เทวาติ ปณฺฑิโต ปน ราชาน นิวาเรสิ ฯ
กกณฺฏกปฺโห นิฏิโต ฯ
อเถโก มิถิลวาสี ปงคฺ ุตฺตโร นาม มาณโว ตกฺกสิล
คนฺตฺวา ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก สิปปฺ  สิกฺขนฺโต
ขิปฺปเมว สิกฺขติ ฯ โส อนุโยค ทตฺวา คจฺฉามิหนฺติ อาจริย
อาปุจฺฉิ ฯ ตสฺมึ ปน กุเล สเจ วยปฺปตฺตา ธีตา โหติ
เชฏนฺเตวาสิกสฺส ทาตพฺพาติ วุตฺต (๒) ฯ ตสฺสาจริยสฺส เอกา ธีตา
อตฺถิ อภิรูปา เทวจฺฉรปฏิภาคา ฯ อถ น อาจริโย ธีตร เต
ตาต ทสฺสามิ ต อาทาย คมิสฺสสีติ อาห ฯ โส ปน มาณโว
ทุพฺภโค กาฬกณฺณิ ฯ กุมาริกา ปน มหาปฺุา ฯ ตสฺส ต
ทิสฺวา จิตฺต น อลฺลิยติ ฯ โส ต อนิจฺฉนฺโตป อาจริยสฺส
วจน น ภินทฺ ิสฺสามีติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ พฺราหฺมโณ ตสฺส ธีตร
อทาสิ ฯ โส รตฺติภาเค อลงฺกตสิริสยเน นิปนฺโน ตาย อาคนฺตฺวา
สิริสยน อภิรุยฺห นิปนฺนมตฺตาย อฏฏิยมาโน สยนา โอตริตฺวา
ภูมิย นิปชฺชิ ฯ สาป โอตริตฺวา ตสฺส สนฺติก อาคนฺตฺวา
นิปชฺชิ ฯ โส อุฏาย สยน อภิรุหิ ฯ สาป ปุน สยน
อภิรุหิ ฯ โส ตาย ปจฺจารุฬฺหาย ปุน สยนา โอตริตฺวา ภูมิย
นิปชฺชิ ฯ กาฬกณฺณิ นาม สิรยิ า สทฺธึ น สเมติ ฯ กุมาริกา
# ๑. ม. วตฺต หาเรตุ ฯ ยุ. วตฺต หเรตุ ฯ ๒. ม. วตฺตว ฯ ยุ. วตฺตฺจ ฯ
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สยเนเยว นิปชฺชิ โส ภูมิย นิปชฺชิ ฯ
เอว สตฺตาห วีตินาเมตฺวา ต อาทาย อาจริย วนฺทิตฺวา
นครา นิกฺขมิ ฯ อนฺตรามคฺเค อลฺลาปสลฺลาปมตฺตป (๑) นตฺถิ ฯ
อนิจฺฉมานาว อุโภป มิถิล สมฺปตฺตา ฯ ปงฺคุตฺตโร ปน นครสฺส
อวิทูเร ผลสมฺปนฺน เอก อุทุมฺพรรุกฺข ทิสฺวา ขุทาย ปฬิโต ต
อภิรุหิตฺวา อุทุมฺพรผลานิ ขาทติ ฯ สาป ฉาตชฺฌตฺตา รุกฺขมูล
คนฺตฺวา สามิ มยฺหป ผลานิ ปาเตถาติ อาห ฯ โส กึ
ตว หตฺถปาทา นตฺถิ สย อภิรุหิตฺวา ขาทาหีติ ฯ สา อภิรุหิตฺวา
ขาทิ ฯ โส ตสฺสา อภิรุหิตภาว ตฺวา ขิปฺป โอตริตฺวา
รุกฺข กณฺฏเกหิ ปริกฺขิปตฺวา มุตฺโตมฺหิ กาฬกณฺณยิ าติ วตฺวา
ปลายิ ฯ สา โอตริตุ อสกฺโกนฺตี ตตฺเถว นิสีทิ ฯ ต ทิวส
ราชา อุยฺยาน คจฺฉนฺโต ตตฺถ กีฬิตฺวา สายณฺหสมเย
หตฺถิกฺขนฺเธ นิสีทิตฺวา นคร ปวิสนฺโต ต ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต
หุตฺวา สปริคฺคหา อปริคฺคหาติ ปุจฺฉาเปสิ ฯ สา อตฺถิ
เม สามิโก กุลทตฺติโก โส ปน ม อิธ นิสีทาเปตฺวา ฉฑฺเฒตฺวา
ปลาโตติ อาห ฯ อมจฺโจ ตมตฺถ รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา
อสฺสามิก ภณฺฑ รฺโ ปาปุณาตีติ ต โอตาเรตฺวา หตฺถิกฺขนฺธ
อาโรเปตฺวา นิเวสน เนตฺวา อภิสิฺจิตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน
เปสิ ฯ สา ตสฺส ปยา อโหสิ มนาปา ฯ อุทุมฺพรรุกฺเข
ลทฺธตฺตา อุทุมฺพราเทวีเตฺววสฺสา นาม สฺชานึสุ ฯ
# ๑. ม. อาลาป ..... ฯ
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อเถกทิวส รฺโ อุยฺยาคนมนตฺถาย ทฺวารคามวาสิเกหิ
มคฺค ปฏิชคฺคาเปสุ ฯ ปงฺคุตฺตโรป วลึ (๑) กโรนฺโต กจฺฉ ทฬฺห
พนฺธิตฺวา กุทฺทาเลน มคฺค ตจฺฉติ ฯ มคฺเค อนิฏิเตเยว ราชา
อุทุมฺพราเทวิยา สทฺธึ รเถ ตฺวา นิกฺขมิ ฯ อุทุมฺพราเทวี ต
กาฬกณฺณึ มคฺค ตจฺฉนฺต ทิสฺวา เอวรูป สิรึ ธาเรตุ นาสกฺขิ
อย กาฬกณฺณีติ ต โอโลเกนฺตี หสิ ฯ ราชา ต หสมาน ทิสฺวา
กุชฺฌิตฺวา กสฺมา หสีติ ปุจฺฉิ ฯ เทว อย มคฺคตจฺฉโก ปุริโส
มยฺห โปราณสามิโก ม อุทุมฺพรรุกฺข อาโรเปตฺวา กณฺฏเกหิ
ปริกฺขิปตฺวา คโต อิมาห โอโลเกตฺวา เอวรูป สิรึ ธาเรตุ
นาสกฺขิ อย กาฬกณฺณีติ จินฺเตตฺวา หสินฺติ ฯ ราชา ตฺว
มุสาวาท กเถสิ อฺ กิฺจิ ทิสฺวา หสิ ต มาเรสฺสามีติ
อสึ อคฺคเหสิ ฯ สา ภยปฺปตฺตา เทว ปณฺฑิเต ตาว ปุจฺฉถาติ
อาห ฯ ราชา เสนก ปุจฺฉิ ตว สทฺทหสีติ ฯ น สทฺทหามิ
เทว โก นาม เอวรูป อิตฺถึ ปหาย คมิสฺสตีติ ฯ สา ตสฺส กถ
สุตฺวา อติเรกตร ภีตา อโหสิ ฯ อถ ราชา เสนโก กึ ชานาติ
ปณฺฑิต ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ต ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห
อิตฺถี สิยา รูปวตี
สา จ สีลวตี สิยา
ปุริโส ต น อิจฺเฉยฺย สทฺทหาสิ มโหสถาติ ฯh
ตตฺถ สีลวตีติ อาจารสมฺปนฺนา ฯ
ต สุตฺวา ปณฺฑิโต อิม คาถมาห
# ๑. ม. ยุ. ภตึ ฯ ๒. ม. อฺ กฺจิ ปุริส ทิสฺวา ตยา หสิต ภวิสฺสติ ฯ
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สทฺทหามิ มหาราช
ปุรโิ ส ทุพพฺ ตฺโต (๑) สิยา
สิรี จ กาฬกณฺณี จ
น สเมนฺติ กุทาจนนฺติ ฯ
ตตฺถ น สเมนฺตีติ สมุทฺทสฺส โอริมตีรปาริมตีรานิ วิย
นภตลปวีตลานิ วิย น สมาคจฺฉนฺติ ฯ
ราชา ตสฺส วจเนน ต การณ พุชฺฌิ (๒) ฯ หทยมส
นิพฺพายิ ฯ โส ตสฺส ตุสิตฺวา ปณฺฑิต สเจ ตว นาภวิสฺส (๓)
อชฺชาห พาลเสนกสฺส กถาย เอวรูป อิตฺถีรตน ปริหีโน
อภวิสฺส (๔) ต นิสฺสาย มยา เอสา ลทฺธาติ ตสฺส สตสหสฺเสน
ปูช กาเรสิ ฯ เทวีป ราชาน วนฺทิตฺวา เทว ปณฺฑิต
นิสฺสาย มยา ชีวิต ลทฺธ อิมาห กนิฏ ภาติกฏาเน เปตุ
วร วเรมิ เทหีติ อาห ฯ สาธุ เทวิ คณฺหาหิ ทมฺมิ เต
วรนฺติ ฯ เทว อห อชฺชโต ปฏาย มม กนิฏ วินา น
กิฺจิ มธุรรส ขาทิสฺสามิ อิโต ปฏาย เวลาย วา อเวลาย
วา ทฺวาร วิวราเปตฺวา อิมสฺส มธุรรส เปเสตุ ลภามิ อิม
วร คณฺหามีติ ฯ สาธุ ภทฺเท อิม วร คณฺหาหีติ ฯ
สิรกิ าฬกณฺณิปฺโห นิฏิโต ฯ
อปรสฺมึ ทิวเส ราชา กตปาตราโส ปาสาทสฺส ทีฆนฺตเร
จงฺกมนฺโต วาตปานนฺตเรน โอโลเกนฺโต เอก เอฬกฺจ สุนขฺจ
# ๑. ม. ยุ. ทุพฺภโค ฯ ๒. ม. ต การณ สุตฺวา ตสฺสา น กุชฺฌิ ฯ
ยุ. ต การณ น กุชฺฌิ ฯ ๓. ม. สเจ ปณฺฑิโต นาภวิสฺส ฯ
ยุ. สเจ ตฺว อิธ น ภวิสฺสสิ ฯ ๔. สี. ยุ. ตฺวา เอวรูป อิตฺถิรตน น ลภิสฺส ฯ
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มิตฺตสนฺถว กโรนฺเต อทฺทส ฯ โส กิร เอฬโก หตฺถิสาลาย
หตฺถิสฺส ปุรโต ขิตฺต อนามฏ ติณ ขาทิ ฯ อถ น หตฺถโิ คปกา
โปเถตฺวา นีหรึสุ ฯ วิรวิตฺวา ปลายมาน ต เอโก เวเคน
คนฺตฺวา อนุพนฺธิตฺวา ปฏ ิย ทณฺเฑน ติริย ปหริ ฯ โส
ปฏึ โอนาเมตฺวา เวทนาปฺปตฺโต คนฺตฺวา ราชเคเห มหาภิตฺตึ
นิสฺสาย ปิกาย นิปชฺชิ ฯ ต ทิวสเมว รฺโ มหานเส
อฏิจมฺมาทีนิ ขาทิตฺวา วฑฺฒิตสุนโข ภตฺตการเก ภตฺต
สมฺปาเทตฺวา พหิ คนฺตฺวา สรีรเสท นิพฺพาเปนฺเต นิกฺขมนฺเต
มจฺฉมสคนฺธ ฆายิตฺวา ตณฺห อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต มหานส
ปวิสิตฺวา ภาชนปธาน ปาเตตฺวา มส ขาทิ ฯ ภตฺตการโกป
ภาชนสทฺท สุตฺวา ภาชนสทฺเทน ปวิสิตฺวา ต ทิสฺวา ทฺวาร
ปทหิตฺวา ต เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ โปเถสิ ฯ โส ขาทิตมส มุเขเนว
ฉฑฺเฑตฺวา วิรวิตฺวา นิกฺขมิ ฯ ภตฺตการโกป ตสฺส นิกฺขนฺตภาว
ตฺวา อนุพนฺธิตฺวา ปฏ ิย ติริย ทณฺเฑน ปหริ ฯ ปฏึ
โอนาเมตฺวา เอก ปาท อุกฺขิปตฺวา เอฬกสฺส นิปนฺนฏานเมว
ปาวิสิ ฯ อถ น เอฬโก สมฺม กึ ปฏ ึ โอนาเมตฺวา เอก
ปาท อุกฺขิปตฺวา อาคจฺฉสิ กินฺเต วาโต วิชฌ
ฺ ตีติ ปุจฺฉิ ฯ
สุนโขป ตว ปฏึ โอนาเมตฺวา นิปนฺโนสิ กินฺเต วาโต
วิชฺฌตีติ ปุจฺฉิ ฯ โส อตฺตโน ปวุตฺตึ สุนขสฺส อาโรเจสิ ฯ
สุนโขป ตเถว อาโรเจสิ ฯ อถ น เอฬโก ปุจฺฉิ กึ ปุน
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ตว ภตฺตเคห คนฺตุ สกฺขิสฺสสีติ ฯ น สกฺขิสฺสามิ สมฺม คตสฺส
เม ชีวิต นตฺถิ ตว ปน หตฺถิสาล คนฺตุ สกฺขิสฺสสีติ ฯ อหป
ตตฺถ คนฺตุ น สกฺขิสฺสามิ คตสฺส เม ชีวิต นตฺถตี ิ ฯ เต
กถ นุ โข มย อิทานิ ชีวสิ ฺสามาติ อุปาย จินฺเตสุ ฯ อถ
น เอฬโก อาห สเจ มย สมคฺควาส วสิตุ สกฺโกม อตฺเถโก
อุปาโยติ ฯ เตนหิ สมฺม กเถหีติ ฯ สมฺม ตว อิโต ปฏาย
หตฺถิสาล ยาหิ นาย ติณขาทโกติ ตยิ หตฺถโิ คปกา อาสงฺก
น กริสฺสนฺติ ตว มม ติณ อาหเรยฺยาสิ อหมฺป ภตฺตเคห
ปวิสิสฺสามิ นาย มสขาทโกติ ภตฺตการโก มยิ อาสงฺก
น กริสฺสติ อห เต มส อาหริสฺสามีติ ฯ เต อตฺเถโส
อุปาโยติ อุโภป สมฺปฏิจฺฉึสุ สุนโขป หตฺถิสาล คนฺตวา
ติณกลาป ฑสิตฺวา อาหริตฺวา มหาภิตฺติปฏิกาย เปสิ ฯ
อิตโรป ภตฺตเคห คนฺตฺวา มสกฺขณฺฑ มุขปูร ฑสิตฺวา
อาเนตฺวา ตตฺเถว เปสิ ฯ สุนโข มส ขาทิ ฯ เอฬโก
ติณ ขาทิ ฯ เตป อิมินา อุปาเยเนว สมคฺคา สมฺโมทมานา
มหาภิตฺติปฏิกาย วสนฺติ ฯ ราชา เตส มิตฺตสนฺถว ทิสฺวา
จินฺเตสิ อทิฏปุพฺพ วต เม การณ อชฺช ทิฏ ปุพฺเพ
อิเม ปจฺจามิตฺตา หุตฺวา อิทานิ สมคฺควาส วสนฺติ อิท
การณ คเหตฺวา ปฺห กตฺวา ปณฺฑิเต ปุจฺฉิสฺสามิ โย
อิม ปฺห น ชานาติ ต รฏา ปพฺพาเชสฺสามิ ชานนฺตสฺส
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ปน เอวรูโป ปณฺฑิโต นตฺถีติ สกฺการ กริสฺสามิ อชฺช
ตาว อเวลา เสฺว เต อุปฏาน อาคตกาเล ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ
โส ปุน ทิวเส ปณฺฑิเตสุ อุปฏาน อาคนฺตฺวา นิสินฺเนสุ
ปฺห ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห
เยส น กทาจิ ภูตปุพฺพ
สขิ (๑) สตฺตปทมฺป อิมสฺมึ โลเก (๒)
ชาตา อมิตฺตา เทฺว (๓) สหายา
ปฏิสนฺถาย จรนฺติ กิสสฺ เหตูติ ฯ
ตตฺถ ปฏิสนฺถายาติ อฺมฺ สทฺทหิตฺวา ฆฏิตา (๔)
หุตฺวา ฯ อิทฺจ ปน วตฺวา ปุน เอวมาห
ยทิ เม อชฺช ปาตราสกาเล
ปฺห น สกฺกุณาถ (๕) วตฺตุเมต
รฏา ปพฺพาชยิสฺสามิ โว สพฺเพ
น หิ มมตฺโถ (๖) ทุปฺปฺชาติเกหีติ
เสนโก อคฺคาสเน นิสินฺโน ฯ ปณฺฑิโต อาสนปริยนฺเต
นิสีทิ ฯ โส มหาสตฺโต ต ปฺห อุปธาเรนฺโต อตฺถ อทิสฺวา
จินฺเตสิ อย ราชา ทนฺธธาตุโก อิม ปฺห จินฺเตตฺวา สกฑฺฒิตุ (๗)
# ๑. ม. สขฺย ฯ ยุ. สกฺขึ ฯ ๒. ม. สติตปทมฺปมสฺมิ ฯ ยุ. อิมสฺมิ ฯ
# ๓. ม. ทุเว ฯ ๔. ยุ. คฏิตา ฯ ๕. ม. สกฺกุเณยฺยาถ ฯ ยุ. สกฺกุเณถ ฯ
# ๖. ม. ยุ. มตฺโถ ฯ ๗. ม. สงฺขริตุ ฯ
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อสมตฺโถ กิฺจิเทว เตน ทิฏ ภวิสฺสติ เอกทิวส โอกาส
ลภมาโน อิม ปฺห นีหริสฺสามิ เสนโก เกนจิ อุปาเยน อชฺช
เอกทิวสมตฺต อธิวาสาเปตูติ ฯ อิตเรป ตโย ชนา (๑) อนฺธการคพฺภ
ปวิฏา วิย น กิฺจิ ปสฺสึสุ ฯ เสนโก กา (๒) นุ โข มโหสถสฺส
ปวตฺตีติ โพธิสตฺต โอโลเกสิ ฯ โสป ต โอโลเกสิ ฯ เสนโก
โพธิสตฺตสฺส โอโลกิตากาเรน อธิปฺปาย ตฺวา ปณฺฑิตฺตสฺสาป
น อุปฏาติ เตเนกทิวส โอกาส อิจฺฉติ ปูเรสฺสามิสฺส มโนรถนฺติ
จินฺเตตฺวา รฺา สทฺธึ วิสฺสาเสน มหาหสิต หสิตฺวา กึ
มหาราช สจฺจเมว (๓) อมฺเห ปฺห กเถตุ อสกฺโกนฺเต รฏา
ปพฺพาเชสฺสสีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม ปณฺฑิตาติ ฯ เอวป เอโก
ปฺโหติ (๔) สลฺลกฺเขสิ น มย อชฺช เอต กเถตุ สกฺโกม อปจ
โข ปน โถก อธิวาเสหิ คณฺิโก เอส ปฺโห น สกฺโกม
มหาชนมชฺเฌ กเถตุ เอกมนฺเต นิสที ิตฺวา จินฺเตตฺวา ปจฺฉา
ตุมฺหากเยว กเถสฺสาม มหาราช โอกาส โน เทหีติ ฯ เสนโก
มหาสตฺต โอโลเกตฺวา อิม คาถทฺวยมาห
มหาชนสมาคมมฺหิ โฆเร
ชนโกลาหลสคมมฺหิ ชาเต
วิกฺขิตฺตมนา อเนกจิตฺตา
ปฺห น สกฺกุณาม วตฺตุเมต
# ๑. ม. ยุ. จตฺตาโร ปณฺฑิตา ฯ ๒. สี. ยุ. กึ ฯ ๓. ม. ยุ. สพฺเพว ฯ
# ๔. ยุ.คณฺิปฺโหติ ฯ
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เอกคฺคจิตฺตา เอกเมกา
รหสิ คตา อตฺถานิ จินฺตยิตฺวา (๑)
ปวิเวเก สมฺมสิตฺวาน ธีรา
อถ วกฺขนฺติ ชนินฺท อตฺถเมตนฺติ ฯ
ตตฺถ สมฺมสิตฺวานาติ กายจิตฺตวิเวเก ิตา เอกคฺคจิตฺตา อิเม
ธีรา อิม ปฺห สมฺมสิตฺวา อถ เต เอตมตฺถ อกฺขนฺติ (๒) ฯ
ราชา ตสฺส กถ สุตฺวา อตฺตมโน หุตฺวา สาธุ จินฺเตตฺวา
กเถุ อกเถนฺเต ปพฺพาเชสฺสามีติ ตชฺเชสิเยว ฯ เต จตฺตาโรป
ปณฺฑิตา ปาสาทา โอตรึสุ ฯ เสนโก อิตเร อาห ราชา
สุขุมปฺห ปุจฺฉิ อกถิเต มหนฺต ภย อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺมา
สปฺปายโภชน ภุชิตฺวา ต ปฺห สมฺมา อุปธาเรถาติ ฯ อตฺตโน
อตฺตโน เคห คตา ฯ ปณฺฑิโตป อุฏาย อุทุมฺพราเทวิยา
สนฺติก คนฺตฺวา เทวิ อชฺช วา หิยฺโย วา ราชา กตฺถ จิร
อฏาสีติ ปุจฺฉิ ฯ หิยฺโย ตาต ทีฆนฺตเร วาตปาเนน โอโลเกนฺโก
จงฺกมตีติ ฯ ตโต โพธิสตฺโต จินฺเตสิ รฺา อิมินา ปสฺเสน
กิฺจิ ทิฏ ภวิสฺสตีติ ฯ ตตฺถ คนฺตฺวา พหิ โอโลเกนฺโต
เอฬกสุนขาน กิริย ทิสวฺ า อิเม เทฺว ทิสฺวา รฺา ปฺโห
อภิสขโตติ สนฺนิฏาน กตฺวา เคห คโต ฯ อิตเรป ตโย
จินฺเตตฺวา กิฺจิ อทิสฺวา เสนกสฺส สนฺติก อคมสุ ฯ เสนโก
# ๑. ม. ยุ. อตฺถ นิจินฺตยิตฺวา ฯ ๒. ม. ยุ. วกฺขนฺติ ฯ
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เต ทิสฺวา ปุจฺฉิ ทิฏโ โว ปฺโหติ น ทิฏโ อาจริยาติ
วุตฺเต ยทิ เอว ราชา โว รฏา ปพฺพาเชสฺสติ กึ กริสสฺ ถาติ
ตุมฺเหหิ ปน ทิฏโติ วุตฺเต อหมฺป น ปสฺสามีติ ตุมฺเหสุ
อปสฺสนฺเตสุ มย กึ ปสฺสสิ ฺสาม หิยฺโย มย รฺโ ปน
สนฺติเก จินฺเตตฺวา กเถสฺสามาติ สีหนาท นทิตฺวา อาคตมฺหา
อิทานิ อมฺเห อกถิเต ราชา กุชฺฌิสฺสติ กึ กโรมาติ วุตฺเต
อย ปฺโห น สกฺกา อมฺเหหิ ทฏุ ปณฺฑิเตน สตคุณ กตฺวา
จินฺติโต ภวิสฺสตีติ (๑) เอถ ตสฺส สนฺติก คจฺฉามาติ ฯ เต
จตฺตาโร ปณฺฑิตา โพธิสตฺตสฺส ฆรทฺวาร คนฺตฺวา อาคตภาว
อาโรจาเปตฺวา เคห ปวิสิตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต
นิสินฺนา ปณฺฑิต ปุจฺฉึสุ กึ ปณฺฑิต จินฺติโต เต ปฺโหติ ฯ
มยิ อจินฺเตนฺเต อฺโ โกจิ จินฺเตสฺสติ อาม จินฺติโตติ ฯ
เตนหิ อมฺหากมฺป กเถถาติ วุตฺเต ปณฺฑิโต สจาห เอเตส
น กเถสฺสามิ ราชา เตส กุทฺโธ รฏา ปพฺพาเชสฺสติ ม
สตฺตหิ รตเนหิ ปูเชสฺสติ อิเม พาลา มา นสฺสนฺตุ กเถสฺสามิ
เนสนฺติ จินฺเตตฺวา เต จตฺตาโร นีจาสเน นิสีทาเปตฺวา อฺชลึ
ปคฺคณฺหาเปตฺวา รฺา ทิฏภาว อชานาเปตฺวา รฺา
ปุจฺฉิตกาเล เอว พฺยากเรยฺยาถาติ จตุนฺนมฺป จตสฺโส คาถาโย
พนฺธิตฺวา ปาลิเมว อุคฺคณฺหาเปตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ เต ทุติยทิวเส
# ๑. ม. ภวิสสฺ ติ ฯ
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ราชูปฏาน คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทึสุ ฯ ราชา เสนก
ปุจฺฉิ าโต เต เสนก ปฺโหติ มหาราช มยิ อชานนฺเต
อฺโ โกจิ ชานิสฺสตีติ ฯ เตนหิ กเถหีติ ฯ สุณาถ เทวาติ
อุคฺคหิตนิยาเมเนว คาถมาห
อุคฺคปุตฺตราชปุตฺติยาน
อุรพฺภมส (๑) ปย มนาป
น เต สุนขสฺส อเทนฺติ มส
อถ เมณฺฑสฺส สุเนน สขฺยมสฺสาติ
ตตฺถ อุคฺคปุตฺตราชปุตฺติยานนฺติ [๒] อมจฺจปุตฺตานฺเจว
ราชปุตฺตานฺจ
คาถ วตฺวาป เสนโก อตฺถ น ชานาติ ฯ ราชา ปน
อตฺตโน ปากฏตฺตา (๓) ชานาติ ตสฺมา เสนเกน ตาว าโตติ
ปุกฺกุส ปุจฺฉิ ฯ โสปสฺส มหาราช กึ อหเมว อปณฺฑิโตติ
วตฺวา อุคฺคหิตนิยาเมเนว คาถมาห
จมฺม วิหนนฺติ เอฬกสฺส
อสฺสปฏตฺถรณ สุขสฺส (๔) เหตุ
น เต สุนขสฺส อสฺสปฏ ตฺถรณ (๕)
อถ เมณฺฑสฺส สุเนน สขฺยมสฺสาติ
# ๑. ม. อุรพฺภสฺส มส ฯ ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อุคฺคคานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. ปากฏตฺถตาย ฯ ม. ทิฏภาเวน ฯ ๔. ม. อสฺสปฏตฺถรสฺสุขสฺส ฯ
ยุ. อสฺสปฏตฺถรณสฺส ฯ ๕. ม. ยุ. อตฺถรนฺติ ฯ
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ตสฺสาป อตฺโถ อปากโฏเยว ฯ
ราชา ปน อตฺตโน ปากฏตฺตา อิมินาป ปุกกฺ ุเสน
าโตติ กามินฺท ปุจฺฉิ ฯ โสป อุคฺคหิตนิยาเมเนว คาถมาห
อาเวลฺลิตสิงฺคิโก หิ เมณฺโฑ
น หิ สุนขสฺส วิสาณกานิ อตฺถิ
ติณภกฺโข มสโภชโน จ
อถ เมณฺฑสฺส สุเนน สขฺยมสฺสาติ
ตสฺสาป อตฺโถ อปากโฏเยว ฯ
ราชา อิมินาป กามินฺเทน าโตติ เทวินฺท ปุจฺฉิ ฯ
โสป อุคฺคหิตนิยาเมเนว คาถมาห
ติณมาสิ ปลาสมาสิ เมณฺโฑ
น สุโน ติณมาสิ โน ปลาส
คณฺเหยฺย สุนโข สส วิฬาร
อถ เมณฺฑสฺส สุเนน สขฺยมสฺสาติ ฯ
ตตฺถ ติณมาสิ ปลาสมาสีติ ติณขาทโก เจว ปณฺณขาทโก
จ ฯ โน ปลาสนฺติ ปณฺณมฺป น ขาทติ ฯ
ตสฺสาป อตฺโถ อปากโฏเยว ฯ
อถ ราชา ปน อตฺตโน ปากฏตฺตา อิมินาป เทวินฺเทน
าโตติ ปณฺฑิต ปุจฺฉิ ตาต ตวป อิม ปฺห ชานาสีติ ฯ
มหาราช อวีจิโต ยาว ภวคฺคา ม เปตฺวา โก อฺโ
เอต ชานาตีติ ฯ เตนหิ กเถหีติ ฯ สุณ มหาราชาติ ตสฺส
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กิจฺจสฺส (๑) อตฺตโน ปากฏภาว ปกาเสนฺโต อิม คาถทฺวยมาห ฯ
อฏฑฺฒปาโท จตุปฺปทสฺส เมณฺโฑ
อฏนโข อทิสฺสมานกาโย (๒)
ฉาทิย อาหรติ อย อิมสฺส
มส อาหรติ อย อมุสฺส
ปาสาทวรคโต วิเทหเสฏโ
วีติหาร อฺโฺโภชนาน (๓)
อทฺทกฺขิ กิร สกฺขิต (๔) ชนินฺโท
โภภุกฺกสฺส ปุณฺณมุขสฺส (๕) เจตนฺติ ฯ
ตตฺถ อฏฑฺฒปาโทติ พฺยฺชนกุสลตาย เอฬกสฺส จตุปฺปาท
สนฺธาย อาห ฯ เมณฺโฑติ เอฬโก ฯ อฏนโขติ เอเกกสฺมึ
ปาเท ทวินฺน ขุราน วเสน เอต วุตฺต ฯ อทิสฺสมานกาโยติ
มส อาหรณกาเล อปฺมาโน (๖) ฯ ฉาทิยนฺติ เคหจฺฉทน
ติณนฺติ อตฺโถ ฯ อย อิมสฺสาติ สุนโข เอฬกสฺส ฯ วีติหารนฺติ
วีติหรณ ฯ อฺโฺโภชนานนฺติ อฺมฺสฺส โภชนาน ฯ
เมณฺโฑ หิ สุนขสฺส โภชน อาหรติ ฯ โส ตสฺส วีติหรติ
สุนโขป ตสฺส อาหรติ อิตโรป วีติหรติ ฯ อทฺทกฺขีติ
ต เตส อฺมฺ โภชนาน วีติหรณ สกฺขิต (๗) อตฺตโน
# ๑. ม. ปฺหสฺส ฯ ๒. ม. ยุ. อทิสิสมาโน ฯ ๓. ม. ยุ. อฺมฺโภชนาน ฯ
# ๔. สี. ยุ. สกฺขิต ฯ ม. สกฺขิก ฯ ๕. ม. พุภุกฺกสฺส ปุณฺณมุขสฺส ฯ
# ๖. ม. ยุ. อปฺายมาโน ฯ ๗. สี. สกฺขิ ฯ ยุ. สกฺขีติ ฯ
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ปจฺจกฺข อทฺทส ฯ โภภุกกฺ สฺสาติ ภุภุกฺกรณสฺส สุนขสฺส จ (๑) ฯ
ปุณฺณมุขสฺสาติ เมณฺฑสฺส ฯ เอต อิเมส มิตฺตธมฺม ราชา สย
ปสฺสีติ อตฺโถ ฯ
ราชา อิตเรหิ โพธิสตฺต นิสฺสาย าตภาว อชานนฺโต
ปฺจ ปณฺฑิตา อตฺตโน ปฺาพเลเนว ชานึสูติ มฺมาโน
โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา อิม คาถมาห
ลาภา วต เม อนปฺปรูปา
ยสฺส เม อีทิสา ปณฺฑิตา กุลมฺหิ
ปฺหสฺส คมฺภีรคต นิปุณฺณมตฺถ
ปฏิวิชฺฌนฺติ สุภาสิเตน ธีราติ ฯ
ตตฺถ ปฏิวิชฺฌนฺตีติ สุภาสิเตน ภินฺทิตฺวา (๒) กเถนฺติ ฯ
อถ เตส ตุฏเน นาม ตุฏากาโร กาตพฺโพติ ต
อาวีกโรนฺโต อิม คาถมาห
อสฺสตรีรถฺจ เอกเมก
ผิต คามวรฺจ เอกเมก
สพฺเพส (๓) โว ทมฺมิ ปณฺฑิตาน
ปรมปฺปตมิ โน (๔) สุภาสิเตน ธีราติ (๕) ฯ
วตฺวา ต สพฺพ ทาเปสิ ฯ
ทฺวาทสนิปาเต เมณฺฑกปฺโห นิฏ ิโต ฯ
# ๑. ม. ภุภูติ สทฺทกรณสุนขสฺส ฯ ๒. ม. ยุ. วิทิตฺวา ฯ ๓. สี. สพฺพ ฯ
# ๔. ม. ปรมปฺปตีตมโน ฯ ยุ. ปรปฺปตีตมดน ฯ ๕. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อุทุมฺพราเทวี ปน อิตเรหิ ปณฺฑิต นิสฺสาย ปฺหสฺส
าตภาว ตฺวา รฺา มุคฺคมาเส นิพฺพิเสเส กโรนฺเตน
วิย ปฺจนฺน สมโกว สกฺกาโร กโต นนุ มยฺห กนิฏสฺส
วิเสส สกฺการ กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา รฺโ สนฺติก
คนฺตวา ปุจฺฉิ เทว เกน เต ปฺโห กถิโตติ ฯ ปฺจหิ
ปณฺฑิเตหิ ภทฺเทติ ฯ เต เทว จตฺตาโร ชนา ตว ปฺห ก
นิสฺสาย ชานึสูติ ฯ น ชานามิ ภทฺเทติ ฯ มหาราช เต
จตฺตาโร กึ ชานนฺติ ปณฺฑิเตน ปน มา นสฺสนฺตุ อิเม
พาลาติ ปฺห อุคฺคณฺหาปตา ตุมฺเห ปน สพฺเพส สมก
สกฺการ กโรถ อยุตฺตเมต ปณฺฑิตสฺส วิเสส กาตุ วฏฏตีติ ฯ
ราชา อย อตฺตาน นิสฺสาย าตภาว มยฺห น กเถตีติ
ปณฺฑิตสฺส ตุสิตฺวา อติเรกตร สกฺการ กตฺตุกาโม จินฺเตสิ
โหตุ มม ปุตฺต เอก ปฺห ปุจฺฉิตฺวา กถิตกาเล มหนฺต
สกฺการ กริสสฺ ามีติ ฯ โส ปฺห จินฺเตนฺโต สิริเมณฺฑกปฺห (๑)
จินฺเตตฺวา เอกทิวส ปฺจนฺน ปณฺฑิตาน อุปฏาน อาคนฺตฺวา
สุขนิสินฺนกาเล เสนก อาห เสนก ปฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ
ปุจฺฉ เทวาติ ฯ ราชา สิริเมณฺฑกปฺเห ปม คาถมาห
ปฺายุเปต สิริยา วิหีน
ยสสฺสิน วาป อเปตปฺ
# ๑. ม. สิริมนฺตปฺห ฯ ยุ. สิริมนฺทปฺห ฯ
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ปุจฺฉามิ ต เสนก เอตมตฺถ
กเมตฺถ เสยฺโย กุสลา วทนฺตีติ ฯ
ตตฺถ กเมตฺถ เสยฺโยติ อิเมสุ ทฺวสี ุ กตร ปณฺฑิตา
เสยฺโยติ วทนฺติ ฯ อยฺจ กิร ปฺโห เสนกสฺส วสานุคโต
เตน ต ขิปฺปเมว กเถสิ
ธีรา จ พาลา จ หเว ชนินฺท
สิปฺปูปปนฺนา จ อสิปฺปโน จ
สุชาติมนฺโตป อชาติมสฺส
ยสสฺสโิ น เปสฺสกรา ภวนฺติ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน (๑) สิรมิ าว เสยฺโยติ ฯ
ตตฺถ วิหีโนติ ปฺวา วิหีโน อิสฺสโรว อุตฺตโมติ อตฺโถ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา อิตเร ตโย อปุจฺฉิตฺวา
สงฺฆนวก หุตฺวา นิสินฺน มโหสถปณฺฑิต ปุจฺฉนฺโต อาห
ตุวมฺป ปุจฉฺ ามิ อโนมปฺ
มโหสถ เกวลธมฺมทสฺสี
พาล ยสสฺสึ ปณฺฑิต อปฺปโภค
กเมตฺถ เสยฺโย กุสลา วทนฺตีติ ฯ
ตตฺถ เกวลธมฺมทสฺสีติ สพฺพธมฺมทสฺสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. นิหีโน ฯ
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อถสฺส มหาสตฺโต สุณ มหาราชาติ กเถสิ ฯ
ปาปานิ กมฺมานิ กโรติ พาโล
อิธเมว เสยฺโย อิติ มฺมาโน
อิธโลกทสฺสี ปรโลก อทสฺสี
อุภยตฺถ พาโล กลิมคฺคเหสิ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ
ตตฺถ อิธเมวาติ อิธ โลเก อิทมิสฺสริยเมว มยฺห เสฏนฺติ
มฺมาโน ฯ กลิมคฺคเหสีติ พาโล อิสฺสริยมเทน (๑) ปาปกมฺม
กตฺวา นิรยาทีสุ อุปฺปชฺชนฺโต ปรโลเก ตโต นิรยโต ปุนาคนฺตฺวา นีจกุเล ทุกฺขโภชโน หุตฺวา นิพฺพตฺตมาโน อิธ โลเก
จาติ อุภยตฺถ ปราชยเมว คณฺหาติ ฯ เอตมฺปติ อห เอตป
การณ ทิสฺวา ปฺาสมฺปนฺโนว อุตฺตโม อิสฺสโรป พาโล น
อุตฺตโมติ วทามิ ฯ
เอว วุตเฺ ต ราชา เสนก โอโลเกตฺวา นนุ มโหสโถ
ปฺวนฺตเมว อุตฺตโมติ วทตีติ อาห ฯ เสนโก มหาราช นนุ
มโหสโถ ทหโร อชฺชาปสฺส มุเข ขีรคนฺโธ วายติ กิเมส ชานาตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
น สิปฺปเมต (๒) วิทธาติ โภค
น พนฺธวา น สรีราวกาโส (๓)
# ๑. ม. อิสฺสริยมาเนน ฯ ๒. ม. นิสิปปฺ เมต ฯ ๓. ม. สรีรวณฺโณ โย ฯ
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ปสฺเสฬมูค สุขเมธมาน
สิรีหีน (๑) ภชติ (๒) โครวินฺท (๓)
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน สิริมาว เสยฺโยติ ฯ
ตตฺถ เอฬมูคนฺติ ปคฺฆริตลาลมุข ฯ โครวินฺทนฺติ โส
กิร ตสฺมึเยว นคเร อสีตโิ กฏิวิภโว เสฏี วิรโู ป นาสฺส
ปุตฺโต น ธีตา น กิฺจิ สิปฺป ชานาติ กเถนฺตสฺสาปสฺส
หนุกสฺส อุโภหิ ปสฺเสหิ ลาลาธารา ปคฺฆรนฺติ เทวจฺฉรา
วิย เทฺว อิตถฺ ิโย สพฺพาลงฺกาเรหิ วิภูสิตา สุปุปฺผิตานิ
นีลุปฺปลานิ คเหตฺวา อุโภสุ ปสฺเสสุ ิตา ต ลาล
นีลุปฺปโลหิ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา วาตปาเนน อุปฺปลานิ ฉฑฺเฑนฺติ ฯ
สุราโสณฺฑาป ปานาคาร ปวิสนฺตา นีลุปฺปเลหิ อตฺเถ สติ
ตสฺส เคหทฺวาร คนฺตฺวา สามิ โครวินฺท เสฏีติ วทนฺติ ฯ
โส เตส สทฺท สุตฺวา วาตาปาเน ตฺวา กึ ตาตาติ
วทติ ฯ อถสฺส ลาลา มุขโต ปคฺฆรนฺติ ฯ ตา อิตถฺ ิโย
ต นีลุปฺปเลหิ สมฺปฏิจฺฉติ ฺวา นีลุปฺปลานิ อนฺตรวิถิย ขิปนฺติ ฯ
ธุตฺตา ตานิ คเหตฺวา อุทเกน วิกฺขาเลตฺวา ปลนฺธิตฺวา
ปานาคาร ปวิสนฺติ ฯ เอว สิริสมฺปนฺโน อโหสิ ฯ เสนโก ต
อุทาหรณ กตฺวา ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ
ต สุตฺวา ราชา กีทสิ  ตาต มโหสถ ปณฺฑติ าติ
# ๑. ม. สิรี หิ น ฯ ๒. ม. ยุ. ภชเต ฯ ๓. สี. ยุ. โคริมนฺท ฯ
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อาห ฯ ปณฺฑิโต เทว เสนโก กึ ชานาติ โอทนสิฺจนฏาเน (๑)
กาโก วิย ทธึ ปาตุ อารทฺธสุนโข วิย จ ยสเมว (๒) ปสฺสติ
สีเส ปตนก มหามุคฺคร น ปสฺสติ สุโณหิ เทวาติ วตฺวา
อิม คาถมาห
ลทฺธา สุข มชฺชติ อปฺปปฺโ
ทุกฺเขน ผุฏโป ปโมหเมติ
อาคนฺตุนา สุขทุกฺเขน ผุฏโ
โส เวธติ วาริจโรว ฆมฺเม
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ ฯ
ตตฺถ ลทฺธา สุขนฺติ อิสฺสริยสุข ลภิตฺวา พาโล มชฺชติ
ปมชฺชติ ปมตฺโต มหนฺต ปาป กโรติ ฯ ทุกฺเขนาติ กายิกเจตสิกทุกฺเขน ผุฏโ ฯ อาคนฺตุนาติ น อชฺฌตฺติเกน ฯ สตฺตาน หิ
สุขมฺป [๓] อาคนฺตุกเมว น นิจฺจปฺปวตฺต ฯ ฆมฺเมติ อุทกา
อุทฺธริตฺวา อาเนตฺวา อาตเป ขิตฺตมจฺโฉ วิย ผนฺทติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา กีทสิ  อาจริยาติ อาห ฯ เสนโก เทว
กิเมส ชานาติ ติฏนฺตุ ตาว มนุสฺสา อรฺเ ชาตรุกฺขมฺป
ผลสมฺปนฺนเมว วิหคมา ภชนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
ทุม ยถา สาธุ ผล อรฺเ
สมนฺตโต สมภิสรนฺติ ปกฺขี
# ๑. ม. ยุ. โอทนสิตฺถฏาเน ฯ ๒. ม. ยุ. สยเมว ฯ
# ๓. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ทุกขฺ มฺปติ ทิสฺสติ ฯ
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เอวมฺป อฑฺฒ สธน สโภค
พหุชชฺ โน ภชติ อตฺถเหตุ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน สิริมาว เสยฺโยติ ฯ
ตตฺถ พหุชฺชโนติ พหุมนุสฺโส ธนเหตุ สนฺนิปติโตติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา กีทสิ  ตาตาติ อาห ฯ ปณฺฑโิ ต
มหาราช กิเมส มโหทโร ขานาติ สุณ เทวาติ วตฺวา อิม
คาถมห
น สาธุ พลวา พาโล
สาหส (๑) วินฺทเต ธน
กนฺทนฺตเมต ทุมฺเมธ
กฑฺฒนฺติ นิรย ภุส
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ ฯ
ตตฺถ สาหสนฺติ สาหเสน สาหสิก กมฺม กตฺวา ชน
ปเฬตฺวา ธนมฺป วินฺทติ อถ น นิรยปาลา กนฺทนฺตเมว
ทุมฺเมธ พลวเวทน นิรย กฑฺฒนฺตีติ ฯ
ปุน รฺา กึ เสนกาติ วุตฺเต เสนโก สุณ มหาราชาติ วตฺวา อิม คาถมาห
ยากาจิ นชฺโช อภิสวนฺติ คงฺค๖
สพฺพาว ตา นามโคตฺต ชหนฺติ
# ๑. ม. สาหสา ฯ
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คงฺคา สมุทฺท ปฏิปชฺชมานา
น ขายเต อิทฺธิวโร หิ โลเก (๑)
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน สิริมาว เสยโยติ ฯ
ตตฺถ นชฺโชติ นินฺนา หุตฺวา สนฺทมานา อนฺตมโส
กุนนทิโยป (๒) ฯ ชหนฺตีติ คงฺคา เตฺวว สขฺย คจฺฉนฺติ อตฺตโน
นามโคตฺต ชหนฺติ ฯ น ขายเตติ สา ปน คงฺคา สมุทฺท
ปฏิปชฺชมานา น ปฺายติ มหาสมุทโท เตฺวว นาม ลภติ
เอวเมว มหาปฺโปอิสฺสร ปตฺโต น ขายติ น ปฺายติ
สมุทฺท ปวิฏ คงฺคา วิย อโหสิ ฯ
ปุน ราชา กีทิส ปณฑิตาติ อาห ฯ โส สุณ มหาราชาติ วตฺวา อิม คาถมาห
ยเมตมกฺขา อุทธึ มหนฺต
ปยนฺติ (๓) นชฺโช สพฺพกาล อสขฺย
โส สาคโร นิจฺจมุฬารเวโค
เวล นาจฺเจติ (๔) โส (๕) มหาสมุทฺโท
เอวมฺป พาลสฺส ปชปฺปต านิ
ปฺ นาจฺเจติ สิรี กทาจิ
# ๑. สี. ยุ. อิทฺธิปโร หิ โลโก ฯ ม. อิทฺธึ ปฺโป โลเก ฯ
# ๒. ยุ. กนฺทริโยป อุปาทาย ฯ ๓. ม. ยุ. สวนฺติ ฯ
# ๔. ม. ยุ. เวล ฯ อจฺเจติ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ ฯ
ตตฺถ ยเมตมกฺขาติ ย เอต ตว อกฺขาสิ วเทสิ ฯ
อสขฺยนฺติ อคณน ฯ เวล นาจฺเจตีติ อุฬารเวโคป หุตฺวา
อูมิสหสฺส อุกฺขิปตฺวาป เวล อติกฺกมิตุ น สกฺโกติ เวล
ปตฺวา อวสฺส สพฺพา อูมิโย ภิชฺชนฺติ ฯ เอวมฺปติ พาลสฺส
ปชปฺปตานิ เอวเมว ปฺวนฺต อติกฺกมิตุ น สกฺโกนฺติ ต
ปตฺวาว ภิชฺชนฺติ ฯ ปฺ นาจฺเจตีติ ปฺวนฺต สิรี นาม
นาติกฺกมติ ฯ นหิ โกจิ อตฺถานตฺเถ อุปฺปนฺนกงฺโข ปฺวนฺต
อติกฺกมิตฺวา พาลสฺส อิสสฺ รสฺส ปาทมูล คจฺฉติ ปฺวโต
ปน ปาทมูเลเยว วินิจฺฉย นาม ลภตีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา กึ เสนกาติ อาห ฯ โส สุณ เทวาติ
อิม คาถมาห
อสฺโต เจป ปเรสมตฺถ
ภณาติ สณฺานคโต ยสสฺสี
ตสฺเสว ต รุหติ าติมชฺเฌ
สิรีหีน การยเต น ปฺโ (๑)
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน สิริมาว เสยโยติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ปฺา ฯ
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ตตฺถ อสฺโต เจปติ อิสฺสโร หิ สเจป กายาทีหิ
อสฺโต ทุสฺสีโล ฯ สณฺานคโตติ วินิจฺฉเย ิโต หุตฺวา ปเรส
อตฺถ ภณติ ตสฺมึ วินิจฺฉยมณฑเล มหาปริวารปริวุตสฺส มุสา
วตฺวา สามิกมฺป อสฺสามิกมฺป (๑) กโรนฺตสฺส ตสฺเสเวต วจน รุหติ
สิรีหีน กถ การยเต น ปฺโ (๒) ตสฺมา ปฺโ วิหีโน สิริมาว (๓)
เสยฺโยติ วทติ ฯ
ปุน รฺา กึ ตาตาติ วุตฺเต ปณฺฑิโต สุณ เทว
พาลเสนโก ปน กึ ชานาติ อิธโลกมตฺตเมว โอโลเกติ น
ปรโลกนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
ปรสฺส วา อตฺตโน วาป เหตุ
พาโล มุสา ภาสติ อปฺปปฺโ
โส นินฺทิโต โหติ สภายมชฺเฌ
ปจฺฉาป (๔) โส ทุคฺคติคามี โหติ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ ฯ
ตโต เสนโก อิม คาถมาห
อตฺถมฺป เจ ภาสติ ภูริปฺโ
อนาลโย (๕) อปฺปธโน ทลิทฺโท
# ๑. ม. ยุ. อสฺสามิก ฯ ๒. ม. สิรี หิ น ตถา การยเต น ปฺา ฯ
ยุ. สิรีหีน ตถา การยเต น ปฺา ฯ ๓. ยุ. อิสฺสโร ฯ ๔. สี. ยุ. เปจฺจมฺป ฯ
# ๕. ม. อนาฬฺหิโย ฯ
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น ตสฺส ต รุหติ าติมชฺเฌ
สิรี ปฺาณวโต จ น โหติ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน สิริมาว เสยฺโยติ ฯ
ตตฺถ อตฺถมฺป เจติ การณมฺป เจ ภาสติ ฯ าติมชฺเฌติ
ปริสมชฺเฌ ฯ ปฺาณวโตติ มหาราช าณวนฺตสฺเสว สิร-ิ
โสภคฺคปฺปตฺต ปตฺวา ปกติยา วิชฺชมานาป สิรี นาม น โหติ
โส หิ ตสฺส สนฺติเก สุริยคุ ฺคมเน ขชฺโชปนโก วิย น ขายตีติ
ทสฺเสติ ฯ
ปุน รฺา กีทิส ตาตาติ วุตฺเต ปณฺฑิโต กึ ชานาติ
เสนโก อิธโลกมตฺตเมว โอโลเกติ น ปรโลกนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
ปรสฺส วา อตฺตโน วาป เหตุ
น ภาสติ อลิก ภูริปฺโ
โส ปูชโิ ต โหติ สภาย มชฺเฌ
ปจฺฉาป โส สุคติคามี โหติ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ ฯ
ตโต เสนโก อิม คาถมาห
ตฺถี ควสฺสา มณิกุณฺฑลา จ
นาริโย จ อิทฺเธสุ กุเลสุ ชาตา
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สพฺพาว ตา อุปโภคา ภวนฺติ
อิทฺธสฺส โปสสฺส อนิทฺธิมนฺโต
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน สิริมาว เสยฺโยติ ฯ
ตตฺถ อิทฺธสฺสาติ อิสฺสรสฺส ฯ อนิทฺธิมนฺโตติ น เกวล
ตา นาริโย จ อถ โข สพฺเพว อนิทฺธิมนฺโต สตฺตา ตสฺส
อุปโภคา ภวนฺติ ฯ
ตโต ปณฺฑิโต กึ เสนโก ชานาตีติ เอก การณ
อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต อิม คถมาห
อสวิหิตกมฺมนฺต
พาล ทุมฺมนฺติมนฺติน
สิรี ชหติ ทุมฺเมธ
ชิณฺณว อุรโค ตจ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสฺสสิพาโลติ ฯ
ตตฺถ สิรี ชหตีติ ปทสฺส เจติยชาตเกน อตฺโถ
วณฺเณตพฺโพ ฯ
อถ เสนโก รฺา กีทิสนฺติ วุตเฺ ต เทว เอส ตรุณทารโก กึ ชานาติ สุณ เทวาติ วตฺวา ปณฺฑิต อปฺปฏิภาน
กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
ปฺจ ปณฺฑิตา มย ภทฺทนฺเต
สพฺเพ ปฺชลิกา อุปฏิตา เต
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ตว โน อภิภุยฺย อิสฺสโรสิ
สกฺโกว ภูตปฺปติ เทวราชา
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโ วิหีโน สิริมาว เสยฺโยติ ฯ
อิท กิร สุตฺวา ราชา สาธุรูป เสนเกน การณ
อาภฏ สกฺขิสฺสติ นุ โข เม ปุตฺโต อิมสฺส วาท ภินฺทิตฺวา
อฺ การณ อาหริตุนฺติ จินฺเตตฺวา กีทิส ปณฺทิตาติ
อาห ฯ เสนเกน กิร อิมสฺมึ การเณ อาภเฏเยว เปตฺวา
โพธิสตฺต อฺโ ต วาท ภินฺทิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ
ตสฺมา มหาสตฺโต อตฺตโน าณพเลน ตสฺส วาท ภินฺทนฺโต
มหาราช กิเมส พาโล ชานาติ ยสเมว โอโลเกติ ปฺาย
วิเสส น ชานาติ สุณ มหาราชาติ วตฺวา อิม คาถมาห
ทาโสว ปฺสฺส ยสสฺสิพาโล
อตฺเถสุ ชาเตสุ ตถาวิเธสุ
ย ปณฺฑิโต นิปุณ สวิเธติ
สมฺโมหมาปชฺชติ ตตฺถ พาโล
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ ฯ
ตตฺถ อตฺเถสูติ กิจฺเจสุ ฯ สวิเธตีติ สวิทหติ ฯ
อิติ โส มหาสตฺโต สิเมรุปาทโต สุวณฺณวาลุก อุทฺธรนฺโต

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 308

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 308
วิย คคณตเร ปุณฺณจนฺท อุฏาเปนฺโต วิย นยการณ
ทสฺเสติ ฯ เอว มหาสตฺเต ปฺานุภาว ทสฺเสตฺวา กเถนฺเตเยว
ราชา เสนก อาห กีทิส เสนก สกฺโกนฺโต อุตฺตรึ กเถหีติ ฯ
โส โกฏเ ปตธฺ วิย อุคฺคหิตก เขเปตฺวา อปฺปฏิภาโน
มงฺกุภูโต ปชฺฌายนฺโต นิสีทิ ฯ สเจ หิ โส อฺ การณ
อาหเรยฺย คาถาสหสฺเสนป อิม ชาตก นิฏเปยฺย ฯ ตสฺส
อปฺปฏิภานสฺส ิตกาเล คมฺภีรโอฆ อาเนนฺโต วิย มหาสตฺโต
อุตฺตรึ ปฺเมว วณฺเณนฺโต อิม คาถมาห
อทฺธาป ปฺาว สต ปสฏา
กนฺตา สิรี โภครตา มนุสฺสา
าณฺจ พุทธานมตุลฺยรูป
ปฺ นาจฺเจติ สิริมา (๑) กทาจิ
เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ
ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิพาโลติ ฯ
ตตฺถ สตนฺติ พุทฺธาทีน สปฺปุริสาน ฯ โภครตาติ มหาราช
ยสฺมา เต อนฺธพาลา มนุสฺสา โภครตาว ตสฺมา เตส สิรี
กนฺตา ยโส นาเมส ปณฺฑิเตหิ ครหิโต พาลาน กนฺโตติ
จาย อตฺโถ ภึสกชาตเกน (๒) วณฺเณตพฺโพ ฯ พุทฺธานนฺติ าณพุทฺธาน (๓) ฯ กทาจีติ กิสฺมิฺจิ กาเล าณวนฺต สิรี นาม
# ๑. ม. ยุ. สิริ ฯ ๒. ม. ยุ. ภิสชาตเกน ฯ ๓. ม. สพฺพฺุพุทฺธานฺจ าณ ฯ
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นาติกฺกมติ เทวาติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา มหาสตฺตสฺส ปฺหาพฺยากรเณน ตุฏโ
ฆนวสฺส วสฺสนฺโต วิย มหาสตฺต ธเนน ปูเชนฺโต คาถมาห
ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน
มโหสถ เกวลธมฺมทสฺสี
ควสหสฺส อุสภฺจ นาค
อาชฺยุตฺเต จ รเถ ทส อิเม
ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ
ททามิ เต คามวรานิ โสฬสาติ ฯ
ตตฺถ อุสภฺจ นาคนฺติ ตสฺส ควสหสฺสสฺส (๑) อุสภ เชฏก
กตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺต อาโรหณีย นาค สาธุก ทมฺมตี ิ ฯ
วีสตินิปาเต สิริเมณฺฑกปฺโห นิฏิโต ฯ
ตโต ปฏาย โพธิสตฺตสฺส ยโส มหา อโหสิ ฯ ต สพฺพ
ปฺหป อุทุมฺพราเทวีเยว วิจาเรสิ ฯ สา ตสฺส โสฬสวสฺสิกกาเล
จินฺเตสิ มม กนิฏโ มหลฺลโก ชาโต ยโสปสฺส มหา อโหสิ
มยา อาวาหมสฺส กาตุ วฏฏตีติ รฺโ ตมฺตฺถ อาโรเจสิ ฯ
ราชา ต สุตฺวา สาธุ ชานาเปหิ นนฺติ อาห ฯ สา ต
ชานาเปตฺวา เตน สมฺปฏิจฺฉิเต เตนหิ ตาต กุมาริก เต
อาเนสฺสามีติ อาห ฯ อถ มหาสตฺโต กทาจิ อิมาย อานีตา
# ๑. ม. คว สหสฺสสฺส ฯ
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มม น รุจฺเจยฺย สยเมว ตาว อุปธาเรมีติ จินฺเตตฺวา เอวมาห
เทวิ กติปาห มา กิฺจิ รฺโ วเทถ อห เอก กุมาริก
สย ปริเยสิตฺวา มมาภิรุจิต ตุมฺหาก อาจิกฺขิสฺสามีติ ฯ สา เอว
กโรหิ ตาตาติ ฯ โส เทวึ วนฺทิตฺวา อตฺตโน ฆร คนฺตฺวา
สหายกาน สฺ ทตฺวา อฺาตกเวเสน คนฺตฺวา ตุนฺนวายอุปกรณานิ คเหตฺวา เอกโกว อุตฺตรทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา
อุตฺตรยวมชฺฌกคาม ปายาสิ ฯ
ตทา ปน ตตฺถ เอก ปุราณเสฏิกุล ปริชิณฺณ (๑) อโหสิ ฯ
ตสฺส ปน กุลสฺส เอกา ธีตา อมราเทวี นาม อโหสิ ฯ สา
อภิรูปา สพฺพลกฺขณสมฺปนฺนา ปฺุวตี ฯ สา ต ทิวส ปาโตว
ยาคุ ปจิตฺวา ต อาทาย ปตุกสนฏาน คมิสฺสามีติ นิกฺขมิตฺวา
ตเมว มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ มหาสตฺโต ต อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา
สพฺพลกฺขณสมฺปนฺนา เอสา อิตฺถี สเจ อปริคฺคหา อิมาย เม
ปาทปริจาริกาย ภวิตุ วฏฏตีติ จินฺเตสิ ฯ สาป ต ทิสฺวาว
สเจ อห เอวรูปสฺส ปุริสสฺส เคเห ภเวยฺย สกฺกา มยา
กุฏมฺพ สณฺาเปตุนฺติ จินฺเตสิ ฯ อถ มหาสตฺโต อิมิสฺสา
สปริคฺคหาปริคฺคหภาว น ชานามิ หตฺถมุทฺธาย (๒) น ปุจฺฉิสฺสามิ
สเจ ปน ปณฺฑิตา ภวิสฺสติ มม ปฺหสฺส อตฺถ ชานิสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา ทูเร ิโตว หตฺถมุฏิมกาสิ ฯ สา อย มม สสฺสามิก# ๑. ม. ปรกฺขีณ ฯ ๒. ม. หตฺถมุฏิยา ฯ ยุ. หตฺถมุทฺทาย ฯ
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อสฺสามิกภาว ปุจฺฉตีติ ตฺวา ตเถว ิตา หตฺถ ปสาเรสิ (๑) ฯ
โส ต การณ ตฺวา ตสฺสา สมีป คนฺตฺวา ภทฺเท กา นาม
ตวนฺติ ปุจฺฉิ ฯ สา สามิ มยฺห (๒) อตีตานาคเต วา เอตรหิ
วา ย นตฺถิ ตนามิกาติ ฯ ภทฺเท โลเก อมร นาม นตฺถิ ตว
อมรา นาม ภวิสฺสตีติ ฯ เอว สามีติ ฯ ภทฺเท กสฺส ยาคุ
หริสฺสสีติ ปุจฺฉิ ฯ ปุพฺพเทวตาย สามีติ วุตฺเต โส ปุพฺพเทวตา
นาม มาตาปตโร ภทฺเท ตว ตว ปตุ ยาคุ หริสฺสสิ มฺเติ
เอว สามีติ ฯ ตว ปตา กึ กโรตีติ ฯ มม ปตา
เอก เทฺวธา กโรตีติ ฯ เอกสฺส เทฺวธา กรณ นาม กสน
ภทฺเท ตว ปตา กสติ มฺเติ ฯ เอว สามีติ ฯ กสฺมึ ปน
าเน ตว ปตา กสตีติ ฯ ยตฺเถ าเน สกึ คตา ปจฺฉา
น เอนฺติ ตตฺเถว ปตา เม กสตีติ ฯ สกึ คตาน ปจฺฉา
นาคมนฏาน นาม สุสาน สุสานสฺส สนฺติเก กสติ เต
ปตา มฺเติ ฯ เอว สามีติ ฯ ภทฺเท อชฺเชว กึ เอสฺสสิ น
เอสฺสสีติ ฯ สามิ สเจ เอสฺสติ น เอสฺสามิ โน เจ เอสฺสติ
เอสฺสามีติ ฯ ภทฺเท ปตา เต นทีปาเร กสติ มฺเ อุทเก
เอนฺเต น เอสฺสสิ อเนนฺเต เอสฺสสีติ ฯ เอว สามีติ ฯ เอตฺตก
อลฺลาปสลฺลาป กตฺวา อถ น อมราเทวี ตว ยาคุ ปวิสฺสสิ
สามีติ นิมนฺเตสิ ฯ มหาสตฺโต ปฏิกฺขิปน นาม อวมงฺคลนฺติ
# ๑. สี. ยุ. วิกาเสสิ ฯ ๒. ม. ยุ. อห ฯ
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จินฺเตตฺวา อาม ปวิสฺสามีติ อาห ฯ สา ปน ยาคุฆฏ
โอตาเรสิ ฯ มหาสตฺโต สเจ ปาตึ (๑) อโธวิตฺวา หตฺถโธวน
อทตฺวาว ทสฺสติ เอตฺเถว น ปหาย คมิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ
สา ปน ปาตึ โธวิตฺวา ปาติยา อุทก อาหริตฺวา หตฺถโธวน
ทตฺวา ตุจฺฉปาตึ หตฺเถ อเปตฺวา ปาตึ ภูมิย เปตฺวา ฆฏ
อาโลเฬตฺวา (๒) ยาคุยา ปูเรสิ ตตฺถ ปน สิตฺถานิ มนฺทานิ (๓) ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห กึ ภทฺเท อติพหุลา ยาคูติ ฯ อุทก
โน (๕) ลทฺธ สามีติ ฯ เกทาเรหิ (๖) เต อุทก น ลทฺธ ภวิสฺสติ
มฺเติ ฯ เอว สามีติ ฯ สา ปตุ ยาคุ เปตฺวา เสส
โพธิสตฺตสฺส อทาสิ ฯ โส ต ปวิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา ภทฺเท
อห ตุมฺหาก เคห คมิสฺสามิ มคฺค เม อาจิกฺขาหีติ อาห ฯ
สา สาธูติ วตฺวา มคฺค อาจิกฺขนฺตี อิม เอกนิปาเต คาถมาห
เยน สตฺตุ วิลงฺคา จ
ทิคุณปลาโส จ ปุปฺผิโต
เยนาทามิ เตน วทามิ
เยน นาทามิ น เตน วทามิ
เอส มคฺโค ยวมชฺฌกสฺส
เอต ฉนฺนปถ วิชานาหีติ ฯ
# ๑. สี. ปาณึ ฯ ๒. ม. อาลุเฬตฺวา ฯ ๓. ม. มหนฺตานิ ฯ
# ๔. ม. ยุ. อติพหลา ฯ ๕. ม. น ฯ ๖. ม. เกทาเร ฯ
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ตสฺสตฺโถ สามิ อนฺโต คาม ปวิสติ ฺวา เอก สตฺตุอาปณ
ปสฺสสิ ตโต กฺชิยาปณ เตส ทฺวิน อาปณาน ปุรโต
ทิคุณปณฺณโก โกวิฬาโร สุปุปฺผิโต ตสฺมา ตว เยน สตฺตุ
วิลงฺคา จ โกวิฬาโร จ ปุปฺผิโต เตน คนฺตฺวา โกวิฬารมูเล
ตฺวา ทกฺขิณมคฺค คณฺห วามมคฺค มฺุจ ฯ เอส มคฺโค
ยวมชฺฌกสฺสาติ ยวมชฺฌกคาเม ปติฏิตสฺส อมฺหาก เคหสฺส
เอส มคฺโค เอต เอว ปฏิจฺฉาเทตฺวา มยา วุตฺต ฉนฺนปถ
ปฏิจฺฉนฺนปถ ฉนฺนปถ วา ปฏิจฺฉนฺนการณ วา วิชานาหีติ ฯ
เอตฺถป เยนาทามีติ เยน หตฺเถน อาทามิ ต ทกฺขณ
ิ หตฺถ
สนฺธาย วุตฺต อิตร วามหตฺถ ฯ เอว สา ตสฺส มคฺค
อาจิกฺขิตฺวา ปตุ ยาคุ คเหตฺวา อคมาสิ ฯ
ฉนฺนปถปฺโห นิฏิโต ฯ
โสป ตาย กถิตมคฺเคน ต เคห คโต ฯ อถ น อมราเทวิยา
มาตา ทิสฺวา มหาสตฺตสฺเสว อาสน ทตฺวา ยาคุ ปวิสฺสสิ
สามีติ อาห ฯ อมฺม กนิฏภคินิยา เม อมราเทวิยา โถกา
ยาคุ ทินฺนาติ ฯ สาป อิมมิ า เม ธีตุอตฺถาย อาคเตน
ภวิตพฺพนฺติ อฺาสิ ฯ มหาสตฺโต เตส กุลาน ทุคฺคตภาว
ชานนฺโตป อมฺม อห ตุนฺนวาโย อตฺถิ กิฺจิ วตฺถ มยา
สิพพิตพฺพยุตฺตกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อตฺถิ สามิ มูล ปน นตฺถีติ ฯ อมฺม
มูเลน กมฺม นตฺถิ อาเนถ สิพฺพิสฺสามีติ ฯ สา ชิณณ
ฺ กานิ
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วตฺถานิ อาหริตฺวา ตสฺส อทาสิ ฯ โพธิสตฺโต อาหฏาหฏานิ
นิฏาเปสิ ฯ ปฺุวโต หิ กิริยา นาม สมิชฺฌติเยวาติ ฯ อถ
น อมฺม วิถยิ า ภาเคน (๑) อาโรเจหีติ อาห ฯ สา สกลคาเม
อาโรเจสิ ฯ มหาสตฺโต ตุนฺนวายกมฺม กตฺวา เอกาเหเนว
สหสฺส อุปฺปาเทสิ ฯ มหลฺลิกาปสฺส ปาตราสภตฺต ปจิตฺวา
ทตฺวา สาย ตาต กิตฺตก ปจามีติ อาห ฯ อมฺม ยตฺตกา
อิมสฺมึ เคเห ภฺุชนฺติ เตส ปมาเณน ปจาหีติ อาห ฯ
สา อเนกสูปพฺยฺชน พหุภตฺต ปจิ ฯ อมราเทวีป สาย
สีเสน ทารุกลาป อุจฺจงฺเกน (๒) ปณฺณ อาทาย อรฺโต
อาคนฺตฺวา ปุรตฺถิมทฺวาเร ทารูนิ นิกฺขิปตฺวา ปจฺฉิมทฺวาเรน
เคห ปาวิสิ ฯ ปตา ปนสฺสา สายณฺหตร อาคมิ ฯ มหาสตฺโต
นานคฺครสโภชน ภฺุชิ ฯ อิตรา อตฺตโน มาตาปตโร โภเชตฺวา
ปจฺฉา สย ภฺุชิตฺวา มาตาปตูน ปาเท โธวิตฺวา โพธิสตฺตสฺส
ปาเท โธวิ ฯ โส ต ปริคฺคณฺหนฺโต กติปาห ตตฺเถว วสิ ฯ
อถ น วีมสนฺโต เอกทิวส อาห ภทฺเท อมราเทวิ
อฑฺฒนาฬิตณฺฑุล คเหตฺวา ตโต มยฺห ยาคฺุจ ปูวฺจ ภตฺตฺจ
ปจาหีติ ฯ สา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เต ตณฺฑุเล โกฏเฏตฺวา
มูลตณฺฑุเลหิ ยาคุ (๓) มชฺฌิมตณฺฑุเลหิ ภตฺต กณิกาหิ (๔) ปูว
ปจิตฺวา ตทนุรูป พฺยฺชน สมฺปาเทตฺวา มหาสตฺตสฺส ยาคุ
# ๑. สี. ยุ. วีถิสภาคาน ฯ ๒. ม. ยุ. อุจฉฺ งฺเคน ฯ ๓. ม. ภตฺต ฯ
# ๔. ม. ยาคุ กณกาหิ ฯ
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อทาสิ ฯ สา ยาคุ มุเข ปตมตฺตาเยว สตฺตรสหรณิสหสฺสานิ
ผริตฺวา อฏาสิ ฯ โส ตสฺสา วีมสนตฺถเมว ภทฺเท ปจิตุ
อชานนฺตี กิมตฺถ มม ตณฺฑุเล นาเสสีติ วตฺวา ยาคุ สห
เขเฬน นุฏหิตฺวา (๑) ภูมิย ปาเตสิ ฯ สา อกุชฺฌติ ฺวา สามิ สเจ
ยาคุ อสุนฺทรา ปูว ขาทาติ ตสฺส ปูว อทาสิ ฯ โส ตมฺป
ตเถว อกาสิ ภทฺเท ตฺว ปจิตุ อชานนฺตี กิมตฺถ มม ตณฺฑุล
นาเสสีติ ฯ สามิ สเจ ปูว น สุนฺทร ภตฺต ภฺุชาหีติ ภตฺต
อทาสิ ฯ โส ตเถว ปฏิปชฺชิตฺวา ภทฺเท ตฺว ปจิตุ อชานนฺตี
มม สนฺตก กิมตฺถ นาเสสีติ วตฺวา กุทฺโธ วิย ตีณิป เอกโต
มทฺทิตฺวา สีสโต ปฏาย สกลสรีร ลิมฺปตฺวา คจฺฉ ทฺวาเร
นิสีทาหีติ อาห ฯ สาป อกุชฺฌิตฺวาว อฺชลึ ปคฺคยฺห สาธุ
สามีติ ตถา อกาสิ ฯ โส ตสฺสา นิหตมานภาว ตฺวา
ภทฺเท เอหีติ อาห ฯ สา เอกวจเนเนว อาคนฺตฺวา ตสฺส
สนฺติเก นิสที ิ ฯ มหาสตฺโต ปน อาคจฺฉนฺโต น ตุจฺฉหตฺโถ
กหาปณสหสฺเสน สทฺธึ เอก สาฏก จูฬปสิพฺพเก (๒) เปตฺวา
อาคโต ฯ โส ตโต ต สาฏก นีหริตฺวา ตสฺสา หตฺเถ เปตฺวา
ภทฺเท ตว สหายิกาหิ สทฺธึ นหาตฺวา อิม สาฏก นิวาเสตฺวา
เอหีติ อาห ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ ปณฺฑิโต อุปฺปาทิตธนฺจ
อาภฏธนฺจ สพฺพ ตสฺสา มาตาปตูน ทตฺวา เต สมสฺสาเสตฺวา
# ๑. ม. ยุ. นิฏุภิติวา ฯ ๒. ม. ยุ. ตมฺพูลปสิพฺพเก ฯ
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สสฺสุสสฺสุร อาปุจฺฉิตฺวา ต อาทาย คโต ฯ มหาสตฺโต ปน
ตสฺสา ฉตฺตฺจ อุปาหนฺจ ทตฺวา เอวมาห ภทฺเท อิม ฉตฺต
คเหตฺวา อตฺตาน ธาเรหิ อุปาหน อภิรุหิตฺวา ยาหีติ ฯ สา
ต ทฺวย คเหตฺวา อพฺโภกาเส สุริยสนฺตาเป ฉตฺต อปเนตฺวา
คจฺฉติ ฯ ถลฏาเน อุปาหน ปาเทหิ โอมุจิตฺวา อาทาย
อุทกฏาเน สมฺปตฺตกาเล อุปาหน อารุหิตฺวา คจฺฉติ ฯ
โพธิสตฺโต ต การณ ทิสฺวา กึ ภทฺเท ถลฏาเน อุปาหน
ปาทา น ปฏิมฺุจสิ อุทกฏาเน ปฏิมฺุจิตฺวา คจฺฉสิ กึ การณาติ ปุจฺฉิ ฯ สา ต อาห สามิ ถลฏาเน กณฺฏกาทีนิ
ปสฺสามิ อุทกฏาเน มจฺฉกจฺฉปกณฺฏกาทีนิ น ปสฺสามิ เตสุ
ปาท ปวิฏเสุ มหนฺต ทุกฺขเวทน อนุภเวยฺย ตสฺมา อุทกฏาเน
อุปาหน อภิรุหิตฺวา คจฺฉามีติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺสา วจน
สุตฺวา มหาปณฺฑิตา วตาย ทาริกาติ จินฺเตตฺวา อคมาสิ ฯ
อถ สา วนนฺตร ปวิสนฺตี ฉตฺต อุปริมตฺถเก กตฺวา คจฺฉติ ฯ
โส ต การณ ปุจฺฉิ ภทฺเท อฺเ อพฺโภกาเส สุรยิ สนฺตาป
ปฏิพาหนตฺถ ฉตฺต ธาเรนฺตาว คจฺฉนฺติ ตฺว ปน ตถา
นากาสิ กึ การณาติ ฯ สา ต อาห สามิ วนนฺตร ปวิฏา
นาม สุกฺขรุกฺขทณฺฑกาทีนิ มตฺถเก ปติตภเยน เอว กโรมีติ ฯ
โพธิสตฺโต ตาย ทฺวีหิ การเณหิ กถิตวจน สุตฺวา ตุสิ ฯ
อถ มหาสตฺโต ตาย สทฺธึ คจฺฉนฺโต เอกสฺมึ าเน
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ผลสมฺปนฺน พทรรุกฺข ทิสฺวา พทรรุกขฺ มูเล นิสีทิ ฯ สาป
มหาสตฺต พทรรุกฺขมูเล นิสินฺน ทิสฺวา สามิ อภิรหุ ิตฺวา
พทรผล คเหตฺวา ตมฺป ขาทาหิ มยฺหป เทหีติ อาห ฯ ภทฺเท
อห กิลมามิ น สกฺโกมิ อภิรุหิต ตฺว อภิรุหาติ ฯ สา
โพธิสตฺตสฺส วจน สุตฺวา ต พทรรุกขฺ  อภิรุหิตฺวา ผล
โอจินติ ฯ โพธิสตฺโตป ต อาห ภทฺเท ผล มยฺหป เทหีติ ฯ
สา อิม ปุรสิ  ปณฺฑิต วา อปณฺฑิต วา น ชานามิ
วีมสิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา เอวมาห สามิ อุณหฺ ผล ขาทิสฺสสิ
อถ วา สีตผลนฺติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺสา ปุจฺฉิต การณ ชานนฺโตป
อชานนฺโต วิย วีมสนตฺถาย เอวมาห ภทฺเท อุณฺหผเลน เม
อตฺโถติ ฯ อถ สา ผล คเหตฺวา ภูมิย ขิปตฺวา ขาท สามีติ
อาห ฯ โพธิสตฺโต ต คเหตฺวา ธมนฺโต ขาทิตฺวา ปุน ต
วีมสมาโน เอวมาห ภทฺเท สีตผล เม เทหีติ ฯ อถ สา
พทรผลานิ คเหตฺวา ติณภูมิยา อุปริ ขิป ฯ โพธิสตฺโต ต
คเหตฺวา อธมนฺโตว ขาทิตฺวา อย ทาริกา อติวิย ปณฺฑิตาติ
ชานิตฺวา ตุสิ ฯ โส อาห ภทฺเท โอตราติ ฯ สา มหาสตฺตสฺส
วจน สุตฺวา รุกฺขโต โอตริตฺวา ฆฏ คเหตฺวา นทึ คนฺตฺวา
อุทก อาเนตฺวา มหาสตฺตสฺส อทาสิ ฯ โส อุทก ปวิตฺวา มุข
วิขาเลสิ ฯ สา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เต ปน อุฏาย คจฺฉนฺตา นคร ปวิสึสุ ฯ มหาสตฺโต
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ต วีมสนตฺถาย ต โทวาริกสฺส เคเห เปตฺวา โทวาริกภริยาย
อาจิกฺขิตฺวา อตฺตโน นิเวสน คนฺตวา ปุริเส อามนฺเตตฺวา
อสุกเคเห เอก อิตฺถึ เปตฺวา อาคโตมฺหิ ตุมฺเห อิม สหสฺส
อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา ต วีมสถาติ สหสฺส ทตฺวา เปเสสิ ฯ
เต ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา ตถา อกสุ ฯ สา อิท มม
สามิกสฺส ปาทรชมตฺตมฺป น อคฺฆตีติ น อิจฺฉติ ฯ เต
ปุนาคนฺตฺวา ปณฺฑิตสฺส อาโรเจสุ ฯ อถ เต ปุนปฺปุนฺน ยาว
ตติยมฺป เปเสตฺวา จตุตฺถวาเร เตนหิ น หตฺเถ คเหตฺวา
อากฑฺฒิตฺวา เอถาติ อาห ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ สา อาคนฺตฺวา
มหาสตฺต มหาสมฺปตฺติย ิต ทิสฺวา น สฺชานิ น โอโลเกตฺวา
ปน หสิ เจว โรทิ จ ฯ โส อุภยป การณ ปุจฺฉิ ฯ อถ น
สา เอวมาห สามิ อห หสมานา ตว สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา
อย สมฺปตฺติ น อการเณน ลทฺธา ปุริมภเว ปน กุสล กตฺวา
ลทฺธา ภวิสสฺ ติ อโห วต ปฺุาน ผล นามาติ หสึ
โรทมานา ปน อิทานิ ปรสฺส รกฺขิตโคปตวตฺถุมฺหิ อปรชฺฌิตฺวา
นิรย คมิสฺสสีติ ตยิ การฺุเน โรทินฺติ ฯ โส ต วีมสิตฺวา
ตสฺสา ปริสทุ ฺธภาว ตฺวา คจฺฉถ ตตฺเถว น เนถาติ
วตฺวา เปเสตฺวา ตุนฺนวายเวส คเหตฺวา คนฺตฺวา ตาย สทฺธึ
สยิตฺวา ปุน ทิวเส ปาโตว ราชกุล ปวิสิตฺวา ต อุทฺมพราเทวิยา
อาโรเจสิ ฯ สา รฺโ อาโรเจตฺวา อมราเทวึ สพฺพาลงฺกาเรหิ
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อลงฺกริตฺวา มหาโยเค นิสีทาเปตฺวา มหนฺเตน สกฺกาเรน
มหาสตฺตสฺส เคห อาเนตฺวา มงฺคล อกาสิ ฯ ราชา โพธิสตฺตสฺส
สหสฺสมูล ปณฺณาการ เปเสสิ ฯ โทวาริเก อาทึ กตฺวา
สกลนครวาสิโน ปณฺณากาเร สชฺชยึสุ ฯ อมรเทวีป รฺา
ปหิต ปณฺณาการ ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา เอก โกฏาส ปุน
รฺโ เปเสสิ ฯ เอเตนุปาเยน สกลนครวาสีน ปณฺณาการ
เปเสตฺวา นาคเร สงฺคณฺหิ ฯ ตโต ปฏาย มหาสตฺโต ตาย
สทฺธึ สมคฺคสวาส วสนฺโต รฺโ อตฺถฺจ ธมฺมฺจ
อนุสาสิ ฯ
อมราเทวีปริเยสน นิฏ ิต ฯ
อเถกทิวส เสนโก อิตเร ตโย อตฺตโน สนฺติก อาคเต
ทิสฺวา เต อามนฺเตตฺวา อมฺโภ มย คหปติปุตฺตสฺส มโหสถสฺเสว
นปฺปโหม อิทานิ ปน เตน อตฺตนา พฺยตฺตรา ภริยา
อานีตา กินฺติ น รฺโ อนฺตเร ปริภนิ ฺเทยฺยามาติ อาห ฯ
เต อาหสุ อาจริย มย กึ ชานาม ตวเมว ชานาสีติ ฯ
เสนโก โภ มา จินฺตยิตฺถ อตฺเถโก มม อุปาโยติ ฯ โก อุปาโย
อาจริยาติ ฯ อห รฺโ จูฬามณึ เถเนตฺวา อาหริสฺสามิ
ปุกฺกุส ตว สุวณฺณมาล อาหร กามินฺท ตว กมฺพล อาหร
เทวินฺท สุวณฺณปาทุก อาหราติ ฯ เอวฺจ ปน มโหสถสฺส
เคหเมว ปเวเสถ มย จตฺตาโรป อุปาเยน ตานิ อาหริสฺสาม
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ตโตป มหาชน อมฺหาก นิกฺกงฺข กตฺวา คหปติปุตฺตสฺส
เคห ปเวเสสฺสามีติ อาห ฯ เต สุนฺทโร อาจริย อุปาโยติ
สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ เสนโก ตาว จูฬามณึ ตกฺกฆเฏ ปกฺขิปตฺวา
ทาสิยา หตฺเถ เปตฺวา เปเสสิ อิม ตกฺกฆฏ เนตฺวา อฺเส
คณฺหนฺตานป อทตฺวา สเจ มโหสถสฺส เคเห คณฺหนฺตาน
ฆเฏเนว สทฺธึ เทหีติ ฯ สา ปณฺฑิตสฺส ฆรทฺวาร คนฺตฺวา
ตกฺก คณฺหถ ตกฺก คณฺหถาติ วตฺวา อปราปร สฺจรติ ฯ
อมราเทวี ทฺวาเร ิตา ตสฺสา กิริย ทิสฺวา อย อฺตฺถ น
คจฺฉติ ภวิตพฺพเมเวตฺถ การเณนาติ จินฺเตตฺวา อิงฺฆิตสฺาย
ทาสิโย ปฏิกฺกมาเปตฺวา สยเมว ต ทาสึ อมฺม เอหิ ตกฺก
คณฺหิสฺสามีติ ปกฺโกสิตฺวา ตสฺสา อาคตกาเล ทาสีน สฺ
ทตฺวา ตาสุ อนาคจฺฉนฺตีสุ อมฺม คจฺฉ ทาสิโย ปกฺโกสาหีติ
ตเมว เปเสตฺวา ตสฺสา คตกาเล ฆเฏ หตฺถ โอตาเรตฺวา มณึ
ทิสฺวา ต อาคต ปุจฺฉิ อมฺม ตฺว กสฺส สนฺติกา อาคตาติ ฯ
อยฺเย เสนกปณฺฑิตสฺส ทาสิมฺหีติ ฯ ตโต ตสฺสา จ มาตุยา
จ ปตุ จ นาม ปุจฺฉิตฺวา อสุกนามาติ วุตฺเต อมฺม กติมูล
อิท ตกฺกนฺติ ปุจฺฉิตฺวา จตุนาฬิก อยฺเยติ วุตฺเต เตนหิ
อมฺม อิม ตกฺก มยฺห เทหีติ วตฺวา อยฺเย ตุมฺเหสุ คณฺหนฺตีสุ
มูเลน โก อตฺโถ ฆเฏเนว สทฺธึ คณฺหถาติ วุตฺเต เตนหิ
ยาหีติ ต อุยโฺ ย เชตฺวา อสุกมาเส อสุกทิวเส เสนกาจริโย
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อสุกทาสิยา ธีตาย อสุกาย นาม ทาสิยา หตฺเถ รฺโ
จูฬามณึ วิกฺกีณตฺถาย (๑) ปหิณีติ ปณฺเณ ลิขิตฺวา คณฺหิ ฯ
ปุกฺกุโสป สุวณฺณมาล สุมนปุปฺผจงฺโกฏเก เปตฺวา ต ปุปฺเผหิ
ฉาเทตฺวา เปเสสิ ฯ กามินฺโทป กมฺพล ปณฺณปจฺฉิย เปตฺวา
ปณฺเณหิ ฉาเทตฺวา เปเสสิ ฯ เทวินฺโท สุวณฺณปาทุก
ยวกลาปนฺตเร พนฺธิตฺวา เปเสสิ ฯ สา สพฺพานิป ตานิ คเหตฺวา
ปุริมนเยเนว ปณฺเณ อกฺขรานิ (๒) อาโรเปตฺวา มหาสตฺตสฺส
อาจิกฺขิตฺวา เปสิ ฯ เตป จตฺตาโร ปณฺฑิตา ราชกุล
คนฺตฺวา กึ เทว จูฬามณึ น ปลนฺธถาติ อาหสุ ฯ ราชา
ปลนฺธิสฺสามิ อาหรถาติ อาห ฯ เต คนฺตฺวา ตตฺถ จูฬามณึ
อทิสฺวา อิตรานิ ตีณิป น ปสฺสึสุเยว ฯ อถ เต จตฺตาโรป
เทว ตุมฺหาก อาภรณานิ มโหสถสฺส เคเห วสนฺติ โส
ตาว สย วลฺเชติ ปฏิสตฺตุ เต มหาราช คหปติปุตฺโตติ ต
ปริภินฺทึสุ ฯ
อถสฺส อตฺถจรกา มนุสฺสา อาคนฺตฺวา อาโรเจสุ ฯ โส
อตฺถจรกาน วจน สุตฺวา อห ราชาน ทิสฺวา ชานิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ราชูปฏาน อคมาสิ ฯ ราชา ตสฺส กุชฌ
ฺ ติ ฺวา
โก ชานาติ กึ ภวิสฺสตีติ อตฺตาน ปสฺสิตุ นาทาสิ ฯ ปณฺฑิโต
รฺโ กุทฺธภาว ตฺวา อตฺตโน นิเวสนเมว คโต ฯ ราชา
# ๑. ม. ยุ. ปเหณกตฺถาย ฯ ๒. สี. ยุ. นามรูป ฯ
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คณฺหถ นนฺติ อาณาเปสิ ฯ ปณฺฑิโต ปน อตฺถจรกาน
วจน สุตฺวา อปคนฺตุ วฏฏตีติ อมราเทวิยา สฺ ทตฺวา
อาตกเวเสน นครา นิกฺขมิตฺวา ทกฺขิณยวมชฺฌก คนฺตฺวา ตสฺมึ
กุมฺภการกมฺม อกาสิ ฯ นคเร ปณฺฑิโต ปลาโตติ เอกโกลาหล
ชาต ฯ เสนกาทโย จตฺตาโรป ปณฺฑติ สฺส ปลาตภาว ตฺวา
มา จินฺตยิตฺถ กึ มย อปณฺฑิตาติ อฺมฺ อชานาเปตฺวาว
อมราเทวิยา ปณฺณาการ ปหิณึสุ ฯ สา จตูหิ เปสิต ปณฺณาการ
คเหตฺวา อสุกเวลาย คจฺฉตูติ วตฺวา เต อาคเต ลชฺชาเปสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ทาสิโย ปกฺโกสาเปตฺวา เอก กูป ขนาเปตฺวา
ตตฺถ ปาการ ปริกฺขิปาเปตฺวา คูถราสึ สห อุทเกน ตตฺถ
ปูเรตฺวา คูถกูปสฺส อุปริตเล ยนฺตผลกานิ ปทหิตฺวา อุโภสุ
ปสฺเสสุ อคฺคฬานิ กตฺวา กิลฺเชหิ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปุปฺผาทีหิ
ลมฺพน มโนรม วิย เคห กตฺวา อุทก อุปฏเปตฺวา สพฺพ
นิฏาเปสิ ฯ ตสฺมึ ปโทสกาเล เสนโก อตฺตาน อลงฺกริตฺวา
นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา โพธิสตฺตสฺส เคห อคมาสิ ฯ โส
ทฺวาเร ตฺวา อตฺตโน อาคตภาว ชานาเปตฺวา เอก สปริคฺคห
อมราเทวิยา อาโรจาเปสิ ฯ สา ตสฺส วจน สุตฺวา เอหีติ
อาห ฯ โส คนฺตฺวา ตสฺสา สนฺติเก อฏาสิ ฯ อถ น สา
เอวมาห สามิ อห อิทานิ ตว วส คตา อตฺตโน สรีร
อนหาตฺวา สยิตุ อยุตฺต ตว ตาว ยาหิ อิมินา คนฺโธทเกน
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นหาตฺวา เอหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา
นหายิสฺสามีติ ผลเก อภิรุหติ ฯ สา ต เตน หิ สาธูติ ผลเก
อภิรุหิตฺวา ิตกาเล อุทก โอสินฺจนฺตี วิย ยนฺตผลเก อกฺกมิตฺวา
คูถกูเป ปาเตสิ ฯ
ปุกฺกุสมฺป สายณฺหสมย คนฺตฺวา อตฺตาน อลงฺกริตฺวา
นานคฺครสโภชน ภุชิตวฺ า อาคจฺฉนฺต ตตฺเถว คูถกูเป
ปาเตสิ ฯ โส สมฺผสฺส เสนก ปุจฺฉิ กึ มนุสโฺ สสิ ตวนฺติ ฯ
อห เสนกาจริโยติ ฯ เสนโกป ปุกฺกุส ปุจฺฉิ กึ มนุสฺโสสิ
ตวนฺติ ฯ อห ปุกฺกุสาจริโยติ ฯ ตถา อิตเรป เทฺว ปฏิปาฏิยา
อาคนฺตฺวา เอเตเนว นิยาเมน ตเถว ปาเตสิ ฯ เต สพฺเพ
จตฺตาโรป อุทรปฺปมาเณ คูถราสิมฺหิ ตฺวา สีเสน สีส
ปหรนฺตา โก เอโส โก เอโสติ อฺมฺ ปุจฺฉึสุ ฯ อถ
เสนโก อหนฺติ วตฺวา กึ กโรม อาจริยาติ วุตฺเต ตุมฺเห
มา สทฺท กโรถ อมฺหาก ปน อิโต ปฏาย ลชฺชา ภวิสฺสตีติ
อาห อิติ เต จตฺตาโร ปณฺฑิตา ตตฺเถว เอกรตฺตึ อฏสุ ฯ
สา เอว สพฺเพ เต คูถกูเป อสุจิชิคุจฺเฉ ปาเตตฺวา ปภาตาย
รตฺติยา เน โยตฺเตหิ ตโต อุกฺขิปาเปตฺวา ขิปฺป อุทเกน
นหาเปตฺวา เสนก ปุกกฺ ุส กามินฺท เทวินฺทนฺติ จตฺตาโร
ชเน เกสมสฺสุขุรมุณฺฑ การาเปตฺวา อิฏกาหิ ฆสิตฺวา โลหิต
อุปฺปาเทตฺวา โทณตณฺฑุเล คาหาเปตฺวา เตเมตฺวา กจฺฉปจุณฺณ
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โกฏฏาเปตฺวา ปาติย ปกฺขิปตฺวา พหลยาคุ อาวฏเฏตฺวา เตส
สีสโต ปฏาย สกลสรีร ลิมฺปาเปตฺวา ตุลปจุจุณฺณ คาหาเปตฺวา
ตเถว สีสโต ปฏาย โอกีราเปตฺวา มหาทุกฺข ปาเปตฺวา
กิลฺชปจฺฉีสุ นิปชฺชาเปตฺวา ปทหิตฺวา ทฬฺห รชฺชยุ า พนฺธิตฺวา
ลฺเจตฺวา เตหิ สทฺธึ จตฺตาริป รตนานิ คาหาเปตฺวา รฺโ
สนฺติก คนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินนฺ า เทว
ปณฺณาการานิ ปฏิคฺคณฺหถาติ วตฺวา จตฺตาริ กิลฺชานิ รฺโ
ปาทมูเล ปาเปสิ ฯ อถ ราชา ตานิ วิวราเปตฺวา เสนกาทิเก
เสตมกฺกฏสทิเส จตฺตาโร ปณฺฑิเต ทิสฺวา ตฺุหี อโหสิ ฯ อถ
มหาชนาป เต ทิสฺวา อิฏปุพฺพา ทิฏา โน อโห สุนฺทรา
เสตวานรา อโห สุนฺทรา เสตวานราติ วตฺวา มหาหสิต หสึสุ ฯ
เตป จตฺตาโร มหาลชฺชา อเหสุ ฯ อถ สา อมราเทวี เตหิ
สทฺธึ จตฺตาริ รตนานิ รฺโ ปฏิยาเทตฺวา อตฺตโน ปติโน
นิทฺโทสภาว ปกาเสนฺตี ราชาน อาห เทว มโหสถปณฺฑิโต
น โจโร อิเม ปน ตุมฺหาก โจรา เอเตสุ เสนโก ตุมฺหาก
มณิโจโร ปุกฺกุโส สุวณฺณมาลโจโร กามินฺโท กมฺพลโจโร
เทวินฺโท สุวณฺณปาทุกโจโร อสุกมาเส อสุกทิวเส อสุกทาสีธีตาน
อสุกทาสีน นาม หตฺเถ อิเมหิ เอตานิ ปณฺณาการตฺถาย เม
เปสิตา อิม ปณฺณ ปสฺสถ อตฺตโน สนฺตก คณฺหถ อิเม จ
เจโร รตนานิ จ สมฺปฏิจฺฉถ เทวาติ เอว จตฺตาโรป ชเน
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มหาวิปฺปการ ปาเปตฺวา ราชาน วนฺทติ ฺวา เคหเมว คตา ฯ
อถ เน ราชา โพธิสตฺตสฺส ปลาตภาเวน ตสฺมึ อาสงฺกาย จ
อฺเส ปณฺฑิตมนฺตีน อภาเวน จ เต กิฺจิ อวตฺวา ตุมฺเห
นหาตฺวา อตฺตโน เคหา นิคจฺฉถาติ เปเสสิ ฯ
จตฺตาโร รตนโจรา นิฏิตา ฯ
อถ รฺโ ฉตฺเตป อธิวฏา เทวตา โพธิสตฺตสฺส
ธมฺมเทสน อสุณนฺตี กึ นุ โข การณนฺติ อาวชฺชมานา ต
การณ ตฺวา หนฺทาห ปณฺฑิตสฺส อานยนการณ กริสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา รตฺติภาเค ฉตฺตปณฺฑิก วิวเรตฺวา ราชาน
จตุกฺกนิปาเต เทวตาย ปุจฺฉิตปณฺเห อาคเต หนฺติ หตฺเถหิ
ปาเทหีติ อาทิเก จตฺตาโร ปฺเห ปุจฺฉิ ฯ ต สุตวฺ า ราชา
อชานนฺโต อห น ชานามิ อฺเ ปณฺฑิเต ปุจฺฉิสฺสามีติ
เอกทิวส ปริหาร ยาจิตฺวา ปุนทิวเส อาคจฺฉนฺตูติ จตุนฺน
ปณฺฑิตาน สาสน เปเสตฺวา เตหิ มย ขุรมุณฺฑา วิถึ
โอตรนฺตา ลชฺชามาติ วุตฺเต จตฺตาโร นาฬิกปฏเฏ เปเสตฺวา
อิเม สีเสสุ กตฺวา อาคจฺฉนฺตูติ อาห ฯ ตทา กิร เต
นาฬิกปฏฏา ยาวชฺชตนา อุปฺปนฺนา โหนฺติ ฯ เต อาคนฺตฺวา
ปฺตฺตาสเน นิสีทึสุ ฯ อถ ราชา เสนก อชฺช รตฺติภาเค
ฉตฺเต อธิวฏา เทวตา ม จตฺตาโร ปฺเห ปุจฺฉิ อห
อชานนฺโต ปณฺฑิเต ปุจฺฉิสฺสามีติ อวจ เสนก กเถหิ เม เต

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 326

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 326
ปฺเหติ วตฺวา ปม ปฺห ปุจฺฉิ
หนฺติ หตฺเถหิ ปาเทหิ
มุขฺจ ปริสุมฺภติ
สเว ราช ปโย โหติ
กนฺเตนมภิปสฺสสีติ (๑) ฯ
เสนโก ต สุตฺวา อชานนฺโต กึ หนฺติ กึ หนฺตีติ ต ต
วิลปตฺวา เนวสฺส อนฺต น โกฏึ ปสฺสติ ฯ เสสาป ตโย ชนา
อปฺปฏิภานาว อเหสุ ฯ ราชา วิปฏิสารี หุตฺวา ปุน รตฺติภาเค
เทวตาย ปฺโห เต าโตติ ปุฏโ เทวเต จตฺตาโรป
ปณฺฑิตา เม ปุฏา เตป น ชานึสูติ อาห ฯ เทวตา กินฺเต
ชานิสฺสนฺติ เปตฺวา มโหสถปณฺฑิต อฺโ โกจิ เอเต กเถตุ
สมตฺโถ นาม นตฺถิ สเจ ต ปกฺโกสาเปตฺวา เอเต ปณฺเห
กถาเปสิ อิจฺเจต กุสล โน เจ ต ปกฺโกสาเปตฺวา เอเต
กถาเปสฺสสิ อิมินา ชลเตน อยกูเฏน สีสนฺเต ภินฺทิสฺสามีติ
ราชาน ตชฺเชตฺวา มหาราช อคฺคินา อตฺเถ สติ ขชฺโชปนก
ธมิตุ น วฏฏติ ขีเรน วา อตฺเถ สติ โควิสาณ ทูหิตุ น
วฏฏตีติ วตฺวา อิม ปฺจกนิปาเต ขชฺโชปนกปฺห อุทาหริตฺวา
คาถมาห
โก นุ สนฺตมฺหิ ปชฺโชเต อคฺคิปริเยสน จร
อทฺทกฺขิ รตฺตึ ขชฺโชต
ชาตเวท อมฺถ
สฺวาสฺส โคมยจุณฺณานิ อภิมตฺถ ติณานิ จ
วิปรีตาย สฺาย
นาสกฺขิ สฺชเลตเว
# ๑. ม. ก เตน ตฺวาภิปสฺสสีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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เอวมฺป อนุปาเยน
อตฺถ น ลภเต มูโค (๑)
วิสาณโต คว โทห
ยตฺถ ขีร น วินฺทติ
วิวิเธหิ อุปาเยหิ
อตฺถ ปปฺโปนฺติ มาณวา
นิคฺคเหน อมิตฺตาน
มิตฺตาน ปคฺคเหน จ
เสนีโมกฺขปู ลาเภน (๒) วลฺลภาน นเยน จ
ชคตึ ชคตีปาลา
อาวสนฺติ วสุนฺธรนฺติ
ตตฺถ สนฺตมฺหิ ปชฺโชเตติ อคฺคิมฺหิ สนฺเต ฯ อคฺคิปริเยสน
จรนฺติ อนุปาเยน จรนฺโต ฯ อทฺทกฺขตี ิ ปสฺสิ ฯ ปสฺสิตฺวา
ปน วณฺณสามฺตาย จ ต ชาตเวโท อย ภวิสฺสตีติ เอว
มฺิตฺถ ฯ สวาสฺสาติ โส อสฺส ขชฺโชปนกสฺส อุปริ สุขุมานิ
โคมยจุณฺณานิ เจว ติณานิ จ ฯ อภิมตฺถนฺติ หตฺเถหิ ฆสิตฺวา
อากีรนฺโต ชณฺณุเกหิ ภูมิย ปติฏาย มุเขน ธมนฺโต ชาเลสฺสามิ
นนฺติ วิปรีตาย สฺาย วายมนฺโตป สฺชาเลตุ นาสกฺขิ
โก นาเมโส ฯ มูโคติ มูคสทิโส (๓) อนฺธพาโล เอว อนุปาเยน
ปริเยสนฺโตป ตมตฺถ น ลภติ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ วิสาเณ ขีรเมว
นตฺถิ ตโต วิสาณโต คาวึ ทูหนฺโต วิย จ อตฺถ น วินฺทติ ฯ
เสนีโมกฺขูปลาเภนาติ เสนิปฺปมุขาน (๔) อมจฺจาน อุปลาเภน ฯ
วลฺลภาน นเยน จาติ ปยมนาปาน วิสฺสาสิกอมจฺจาน นเยน
จ ฯ อิม ว สุสขาตาน รตนาน ธารณโต วสุนฺธรนฺติ
# ๑. ม. มิโค ฯ ยุ. มโค ฯ ๒. ม. เสนาโมกฺขปลาเภน ฯ
ยุ. เสณีโมกฺขปลาเภน ฯ ๓. ม. มิคสทิโส ฯ ยุ. มคสทิโส ฯ
# ๔. ม. เสนาโมกฺขาน ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 328

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 328
ลทฺธนาม ชคตึ ชคตีปาลาติ ราชาโน อาวสนฺติ ฯ
น ตยา สทิสา หุตฺวา อคฺคิมฺหิ วิชฺชมาเนเยว มุเขน
ขชฺโชปนก ธมนฺติ มหาราช ตฺว ปน อคฺคิมฺหิ สติ ขชฺโขปนก
ธมนฺโต วิย ตุล ฉฑฺเฑตฺวา หตฺเถน ตุลยนฺโต วิย ขีเรน
อตฺเถ ชาเต วิสาณโต ทูหนฺโต วิย เสนกาทโย ปุจฺฉสิ เอเต
กึ ชานนฺติ ขชฺโชปนกสทิสา เหเต มหาอคฺคิกฺขนฺธสทิโส
มโหสถปณฺฑิโต ปฺาย ปชฺชลติ ต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉาหิ
อิเม เต ปฺเห อชานนฺตสฺส ชีวิต นตฺถีติ ราชาน ตชฺเชตฺวา
อนฺตรธายิ ฯ
ขชฺโชปนกปฺโห นิฏิโต ฯ
ราชา มรณกยตชฺชโิ ต ปุน ทิวเส จตฺตาโร อมจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา ตาตา จตฺตาโรป ตุมฺเห จตูสุ รเถสุ ตฺวา จตูหิ
นครทฺวาเรหิ นิกฺขมิตฺวา ยตฺเถว เม ปุตฺต มโหสถปณฺฑิต
ปสฺสถ ตตฺเถวสฺส สกฺการ กตฺวา ขิปฺป อาเนถาติ เปเสสิ ฯ
เตป จตฺตาโร เอเกเกน ทฺวาเรน นิกฺขมึสุ ฯ เตสุ ตโย ชนา
ปณฺฑิต น ปสฺสึสุ ฯ เอโก ทกฺขิณทฺวาเรน นิกฺขมนฺโต ปน
ทกฺขิณยวมชฺฌกคาเม มหาสตฺต มตฺติก อาหริตฺวา อาจาริยสฺส
สนฺติเก จกฺก ปริวตฺเตตฺวา มตฺติกมกฺขิตสรีร ปลาสปฏเ นิสที ิตฺวา
มตฺติก มุฏิมุฏึ กตฺวา อปฺปสูป ยวภตฺต ภฺุชมาน ปสฺสิ ฯ
กสฺมา ปเนส เอวรูป กมฺม อกาสีติ ฯ ราชา กิร
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มโหสถปณฺฑิโต นิสฺสสย เม รชฺช คณฺหิสฺสตีติ อาสงฺกติ ฯ
โส กุมฺภการกมฺเมน มโหสโถ กิร ชีวตีติ สุตฺวา ราชา
นิราสงฺโก ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา เอว อกาสีติ ฯ
โส อมจฺจ ทิสฺวาว อตฺตโน สนฺติก อาคตภาว ตฺวา
อชฺช มยฺห ยโส ปุน ปากติโก ภวิสสฺ ติ อมรเทวิยา สมฺปาทิต
นานคฺครสโภชนเมว ภฺุชิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คหิตภตฺตปณฺฑ
ฉฑฺเฑตฺวา อุฏาย มุข วิกฺขาเลสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โส อมจฺโจ
ต อุปสงฺกมิ ฯ โส ปน เสนกสฺส ปกฺขิโก ตสฺมา ต
ฆเฏนฺโต ปณฺฑิต อาจริยเสนกสฺส วจน นิยฺยานิก ตว นาม
ยเส ปริหีเน ตถา รูปา มหาปฺา ปติฏาเปตุ (๑) นาสกฺขิ
อิทานิ ตว มตฺติกมกฺขิตสรีโร ปลาสปเก นิสีทิตฺวา เอวรูป
ภตฺต ภฺุชสีติ วตฺวา อิม ทสนิปาเต ภูริปฺเห ปม คาถมาห
สจฺจ กิร ตุวมฺป ภูริปฺโ
ยา ตาทิสี สิรี ธิติ มติ จ
น ตายเต ภาววสูปนีต (๒)
โย ยาวก ภฺุชสิ อปฺปสูปนฺติ ฯ
ตตฺถ สจฺจ กิราติ ย อาจริย เสนโก อาห ต กิร
สจฺจเมว ฯ สิรีติ อิสฺสริย ฯ ธิตีติ อพฺโภจฺฉินฺนวิรย ฯ น ตายเต
ภาววสูปนีตนฺติ อภาวสฺส อวุฑฺฒิยา วส อุปนีต ต น รกฺขติ
# ๑. ม. ยุ. ปติฏา โหตุ ฯ ๒. ม. ยุ. น ตายเตภาววสูปนิต ฯ
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น โคปติ เต ปติฏา โหตุ น สกฺโกติ ฯ ยาวกนฺติ เอวรูป
ยวตณฺฑุลภตฺต ภฺุชสิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต อนฺธพาล อห อตฺตโน ปฺาพเลน
ปุน ต ยส ปากติก กตฺตุกาโม เอว กโรมีติ วตฺวา อิม
คาถทฺวยมาห
สุข ทุกฺเขน ปริปาจยนฺโต
กาลากาล วิจิน ฉนฺทฉนฺโน
อตฺถสฺส ทฺวารานิ อปาปุเรนฺโต
เตนาห ตุสฺสามิ ยโวทเนน
กาลฺจ ตฺวา อภิชิมฺหตาย (๑)
มนฺเตหิ อตฺถ ปริปาจยิตฺวา
วิชิมฺหิสฺส สีหวิชิมฺหิตานิ
ตายิทฺธิยา ทกฺขสิ ม ปุนาปติ ฯ
ตตฺถ ทุกฺเขนาติ อิมินา กายิกเจตสิกทุกฺเขน อตฺตโน
โปราณกสุข ปฏิปากติกการเณน ปริปาเจนฺโต วฑฺเฒนฺโต ฯ
กาลากาลนฺติ อย ปฏิจฺฉนฺนสฺส (๒) หุตฺวา วิจรณกาโล อย
อปฏิจฺฉนฺนสฺสาติ (๓) เอว กาลฺจ อกาลฺจ วิจินนฺโต รฺโ
กุทฺธกาเล ฉนฺเนน วิจริตพฺพนฺติ ตฺวา ฉนฺเทน อตฺตโน รุจิยา
ฉนฺโน ปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา กุมฺภการกมฺเมน ชีวนฺโต อตฺตโน
# ๑. ม. ยุ. อภิชิหนาย ฯ ๒. ม. ปฏิจฺฉนฺโน ฯ ๓. ม. อปฏิจฺฉนฺโนติ ฯ
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อตฺถสฺส การณสขาตานิ ทฺวารานิ อปาปุเรนฺโต วิวราเปนฺโต (๑)
วิหรามิ เตน การเณนาห ยโวทเนน ตุสามีติ อตฺโถ ฯ
อภิชิมฺหตายาติ อภิชิมฺหนาย อภิวิริยกรณสฺส ฯ มนฺเตหิ อตฺถ
ปริปาจยิตฺวาติ อตฺตโน าเณน มม ยส ปุน วฑฺเฒตฺวา
มโนสิลาตเล สีโห วิย วิชมิ ฺหิสฺส (๒) ตาย อิทฺธิยา ปุนป ตฺว ม
ปสฺสสีติ ฯ
อถ น อมจฺโจ อาห ตาต ปณฺฑติ ฉตฺเต อธิวฏา
เทวตา ราชาน ปฺห ปุจฺฉิ ราชา จตฺตาโร ปณฺฑิเต ปุจฺฉิ
เตสุ เอโกป ปฺห กเถตุ นาสกฺขิ ตสฺมา ราชา ตว
สนฺติก ม ปหิณีติ ฯ เอว สนฺเตป อตฺตโน ปฺาย อานุภาว
ปสฺสิสฺสสิ (๓) เอวรูเป หิ กาเล อิสสฺ ริย ปติฏา น โหติ
ปฺาสมฺปนฺโนเอว ปติฏา โหตีติ มหาสตฺโต ปฺานุภาว
วณฺเณสิ ฯ อมจฺโจ รฺา ปณฺฑิต ทิฏฏาเนเยว นหาเปตฺวา
อจฺฉาเทตฺวา อาเนถาติ วุตฺโต ตถา กตฺวา รฺา ทินฺน
สหสฺสกหาปณ จ ทุสฺสยุคฺจ มหาสตฺตสฺส หตฺเถ เปสิ ฯ
กุมฺภกาโรป กิร มโหสถปณฺฑิโต มยา เปสฺสกมฺม การิโตติ
สย ภย อาปชฺชิ ฯ ต ทิสวฺ า มหาสตฺโต มา ภายิ อาจริย
พหูปกาโรสิ ตฺว อมฺหากนฺติ อสฺสาเสตฺวา ตสฺส สหสฺส ทตฺวา
# ๑. ม. ยุ ทฺวารานิ อวาปุรนฺโต ฯ ๒. ม. ยุ. วิชมฺภสิ ฺส ฯ
# ๓. ม. กสฺมา น ปสฺสสิ ฯ ยุ. น ปสฺสสิ ฯ
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มตฺติกมกฺขิเตเนว สรีเรน รเถ นิสีทิตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ
อมจฺโจ ปณฺฑิตสฺส ปวุตฺตึ รฺโ อาโรเจตฺวา รฺา กห
เต ตาต ปณฺฑิโต ทิฏโ ติ วุตฺเต เทว ทกฺขิณยวมชฺฌเก
กุมฺภการกมฺม กตฺวา ชีวติ ตุมฺเห ปกฺโกสถาติ สุตฺวา อนหายิตฺวา
มตฺติกมกฺขิเตเนว สรีเรน อาคโตติ อาห ฯ ราชา สเจ
มยฺห ปจฺจตฺถิโก อสฺส อิสฺสริยวิธาเนน วิจเรยฺย นาย มม
ปจฺจตฺถิโกติ จินฺเตตฺวา มม ปุตฺสสฺส อตฺตโน ฆร คนฺตฺวา
นหาตฺวา อลงฺกริตฺวา มยา ทินฺนวิธาเนน อาคจฺฉตูติ วเทหีติ
อาห ฯ ต สุตฺวา ปณฺฑิโต ตถา กตฺวา อาคนฺตฺวา รฺา
ปวิสตูติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา ราชาน วนฺทติ ฺวา เอกมนฺต อุฏาสิ ฯ
ราชา เตน สห ปฏิสนฺถาร กตฺวา ปณฺฑิต วีมสนฺโต อิม
คาถมาห
สุขี หิ เอเก น กโรนฺติ ปาป
อวณฺณสสคฺคภยา ปุเนเก
ปหุสฺสมาโน วิปุลตฺถจินฺตี
กึ การณา เม น กโรสิ ทุกฺขนฺติ ฯ
ตตฺถ สุขี หีติ ปณฺฑิต เอกจฺเจ หิ มย สุขิโน อิสฺสริยสมฺปนฺนา อล โน เอตฺตเกนาติ อุตฺตรึ อิสฺสริยการณา ปาป
น กโรนฺติ ฯ เอกจฺเจ เอวรูปสฺส โน ยสทายกสฺส สามิกสฺส
อปรชฺฌนฺตาน อวณฺโณ ภวิสฺสตีติ อวณฺณสสคฺคภยา ปาป น
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กโรนฺติ ฯ เอกจฺโจ (๑) มนฺทปฺโ ตฺว ปน สมตฺโถ วิปุลตฺถจินฺตี
สเจ อิจฺฉนฺโต สกลชมฺพทู ีปรชฺช กาเรยฺยาสิ กึ การณา มม
รชฺช อคฺคเหตฺวา ทุกฺข น กโรสีติ (๒) ฯ
อถ น โพธิสตฺโต อาห
น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ
ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ
ทุกฺเขน ผุฏา ขลิตาป สนฺตา
ฉนฺทา จ โทสา น ชหนฺติ ธมฺมนฺติ
ตตฺถ ขลิตาปติ สมฺปตฺติโต ขลิตฺวา วิปตฺติย ิตสภาวา
หุตฺวาป ฯ น ชหนฺติ ธมฺมนฺติ ปเวณิยธมฺมป สุจริตธมฺมป น
ชหนฺตีติ ฯ
ปุน ราชา ตสฺส วีมสนตฺถ ขตฺติยมาย กเถนฺโต อิม
คาถมาห
เยน เกนจิ วณฺเณน
มุทุนา ทารุเณน วา
อุทฺธเร ทีนมตฺตาน
ปจฺฉา ธมฺม สมาจเรติ ฯ
ตตฺถ ทีนนฺติ หีน ทุคฺคต อตฺตาน อุทฺธริตฺวา สมฺปตฺติย
เปยฺย ฯ
อถสฺส มหาสตฺโต รุกฺขูปม ทสฺเสนฺโต อิม คาถมาห
# ๑. ม. เอโก น สมตฺโถ โหติ ฯ ยุ. เอโก อสมตฺโถ โหติ ฯ
# ๒. ม. ยุ. รชฺช คเหตฺวา ทุกฺข น กโรสีติ ฯ
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ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย
นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาข ภฺเชยฺย
มิตตฺ ทุพฺโภ หิ ปาปโกติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาราช ยทิ ปริภุตฺตสฺส รุกฺขสฺส
สาข ภฺชนฺโตป มิตฺตทุพฺภี โหติ กิมงฺค ปน อย มนุสฺสฆาตโก
เยหิ ตุมฺเหหิ มม ปตา อุฬาเร อิสฺสริเย ปติฏาปโต อหฺจ
มหนฺเตน อนุคฺคเหน อนุคฺคหิโต เตสุ ตุมฺเหสุ อปรชฺฌนฺโต
อห กถ นาม น มิตฺตทุพฺภี ภเวยฺยนฺติ สพฺพถาป อตฺตโน
อมิตฺตทุพฺภิภาว กเถนฺโต รฺโ ปน โทส (๒)โจเทนฺโต คาถมาห
ยสฺสาป ธมฺม ปุริโส วิชฺา
เย จสฺส กงฺข วินยนฺติ สนฺโต
ต หิสฺส ทีปฺจ ปรายนฺจ
น เตน เมตฺตึ ชิรเยถ (๓) ปฺโติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช ยสฺส อาจริยสฺส สนฺติกา ปุริโส
อปฺปมตฺตกมฺป ธมฺม การณ ชาเนยฺย เย จสฺส อุปฺปนฺน กงฺข
วิโนเทนฺติ ต ตสฺส ปติฏ านตฺเถน ทีปฺเจว ปรายนฺจ
ตาทิเสน อาจริเยน สทฺธึ ปณฺฑิโต มิตฺตภาว นาม น ชเหยฺย
น วินาเสยฺย (๔) ฯ
อิทานิ น โอวทนฺโต อิม คาถทฺวยมาห
# ๑. ยุ. น. สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. กเถตฺวา รฺโ จิตฺตาจาร ฯ
ยุ. กเถตฺวา รฺโ อปจาร ฯ ๓. ม. ยุ. ชรเยถ ฯ ๔. ม. ยุ. น นาเสยฺย ฯ
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อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ
อสฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ
ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี
โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ
นิสมฺม ขตฺติโย กยิรา
นานิสมฺม ทิสมฺปติ
นิสมฺมการิโน รฺโ (๑) ยโส กิตฺต
ิ ฺจ (๒) วฑฺฒตีติ ฯ
ตตฺถ น สาธูติ น สุทฺธโก น สุนฺทโร ฯ อนิสมฺมการีติ
ย กิฺจิ กตฺวา (๓) อนุปธาเรตฺวา อตฺตโน ปจฺจกฺข อกตฺวา การโก ฯ
ต น สาธูติ ตสฺส ปณฺฑิตสฺส าณวโต ปุคฺคลสฺส อฏานคฺคาหกวเสน ทณฺฑโกปสขาต โกธน น สาธูติ ฯ ยโส กิตฺติฺจาติ
อิสฺสริยปริวาโร จ คุณกิตตฺ ิ จ เอกนฺเตน วฑฺฒตีติ ฯ
ภูริปฺโห นิฏิโต ฯ
เอว วุตเฺ ต ราชา มหาสตฺต สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต ราชปลฺลงฺเก
นิสีทาเปตฺวา สย นีจาสเน นิสีทิตฺวา อาห ปณฺฑิต ฉตฺเต
อธิวฏา เทวตา ม จตฺตาโร ปฺเห ปุจฺฉิ เต ปน เนวาห
ชานามิ จตฺตาโร ปณฺฑิตาป น ชานึสุ ตสฺมา กเถหิ เม
ตาต เต ปฺเหติ ฯ มหาราช ฉตฺเต อธิวฏา เทวตาว วา
โหตุ จาตุมฺมหาราชิกาทโย วา เทวา โหนฺตุ เยน เกนจิ
ปุฏ ปฺห อห กเถตุ สกฺโกมิ วท มหาราช เทวตาย
# ๑. ม. ยุ. ราช ฯ ๒. ม. กิตฺติ จ ฯ ยุ. กิตฺตี จ ฯ ๓. ม. ยุ. สุตฺวา ฯ
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ปุจฺฉิตปฺเหติ ฯ อถ ราชา เทวตาย ปุจฺฉิตนิยาเมเนว กเถนฺโต
ปม คาถมาห
หนฺติ หตฺเถหิ ปาเทหิ
มุขฺจ ปริสุมฺภติ
สเว ราช ปโย โหติ
กนฺเตนมภิปสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ หนฺตีติ ปหรติ ฯ ปริสุมฺภตีติ ปหรติเยว ฯ สเว ราช
ปโย โหตีติ โส เอว กโรนฺโต ปโย โหติ ฯ กนฺเตนมภิปสฺสสีติ
เตน การเณน ปโย โหติ กตร ปุคคฺ ล ตฺว ราช ปสฺสสีติ ฯ
เอว ต เทวตา ปฺห ปุจฺฉิ ฯ
มหาสตฺตสฺส กถ สุตฺวาว คคณตเล ปุณฺณจนฺโท วิย
ตสฺสตฺโถ ปากโฏว โหติ ฯ อถสฺส มหาสตฺโต สุณ มหาราชาติ
วตฺวา มหาราช ยทา มาตุองฺเก นิปนฺโน ทหรกุมาโร หฏตุฏโ 
กีฬนฺโต มาตร หตฺถปาเทหิ ปหรติ เกเส จ ลุจฺติ มุฏินา
มุข จ ปหรติ ตทา น สา โภ ทุฏ โจร ปุตฺต กึ ตฺว โน
เอว ปหรสีติ อาทีนิ เปมวเสเนว วตฺวา เปม สนฺธาเรตุ
อสกฺโกนฺตี อาลิงฺคิตฺวา ถนนฺตเร นิปชฺชาเปตฺวา สีส ปริจุมฺพติ ฯ
อิติ ตสฺสา เอวรูเป กาเล มหาราช ปยตโร โหติ ตถา ปตุโนติ
เอว คคณมชฺเฌ สุริย อุกขฺ ิปนฺโต วิย ปากฏ ปฺห กตฺวา
กเถสิ ฯ ต สุตฺวา เทวตา ฉตฺตปณฺฑิกวิวรโต นิกขฺ มิตฺวา
อุปฑฺฒสรีร ทสฺเสนฺตี อโห วต สุกถิโต ปณฺฑิเตน ปฺโหติ
มธุรสฺสเรน สาธุการ ทตฺวา รตนจงฺโกฏก ปูเรตฺวา ทิพฺพ-
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ปุปฺผคนฺเธหิ มหาสตฺต ปูเชตฺวา อนฺตรธายิ ฯ ราชาป มหาสตฺต
ปุปฺผาทีหิ ปูเชตฺวา อิตร ปฺห ยาจิตฺวา วท มหาราชาติ
วุตฺเต ทุติย คาถมาห
อกฺโกสติ ยถากาม อาคมฺจสฺส เนจฺฉติ (๑)
สเว ราช ปโย โหติ กนฺเตนมภิปสฺสสีติ ฯ
อถ มหาสตฺโต มหาราช มาตา วจนเปสน กาตุ สมตฺถ
สตฺตฏวสฺสิก ปุตฺต ตาต เขตฺต คจฺฉ อนฺตราปณ คจฺฉาติ
อาทีนิ วตฺวา เปเสสิ กุมาโร อมฺม สเจ เม อิทฺจิทฺจ
ขาทนีย โภชนีย ทสฺสสิ คมิสฺสามีติ วตฺวา คณฺห ตาตาติ
วุตฺเต ต ขาทิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา ฆรทฺวาเร อฏาสิ เขตฺต
อคนฺตฺวาว ทารเกหิ สทฺธึ กีฬนฺโต มาตุ เปสนกมฺม อกตฺวา
คจฺฉ ตาตาติ วุตฺเต อมฺม ตฺว สีตาย ฆรจฺฉายาย นิสีทิตฺวา
ิตา อห ตว กถ พหิ เปสนกมฺม กริสฺสามีติ อาทีนิ วตฺวา
ตฺว ม วฺเจสีติ วุตฺเต มาตุยา หตฺถวิการมุขวิกาเร ทสฺเสตฺวา
ปลายิ มาตา ปลายนฺต ทิสฺวา กุปฺปตา ทณฺฑก คเหตฺวา
อนุพนฺธิตฺวา ต ปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตี อเร ทุฏ โจร ปุตฺต
ตฺว มม สนฺตก ขาทิตฺวา เขตฺเต กิฺจิ กาตุ น อิจฺฉสิ ติฏ
ติฏาติ ตชฺเชนฺตี คจฺฉ ตฺว อเร โจรา ต ขณฺฑาขณฺฑิก
ฉินฺทนฺตูติ อาทีนิ วตฺวา ยถากาม ยถาอชฺฌาสย อกฺโกสติ
# ๑. สี. น อิจฺฉติ ฯ ม. ยุ. อิจฺฉติ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 338

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 338
ปริภาสติ ยทา ปน มุเขน ภณติ ตโต หทเยน อปฺปมตฺตกสฺสาป
อาคมนฺจสฺส น อิจฺฉติ ทารโกป ทิวสภาค ทารเกหิ สทฺธึ
กีฬิตฺวา สาย เคห ปวิสิตุ อวิสหนฺโต าตกาน สนฺติก
คจฺฉติ มาตาปสุ อาคมนมคฺค โอโลเกนฺตี ต อนาคจฺฉนฺต
ปยปุตฺต ทิสวฺ า ปวิสิตุ น วิสหติ มฺเติ โสเกน หทย
ปูเรตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ าติฆเร อุปธาเรนฺตี ปยปุตตฺ 
ทิสฺวา อาลิงฺคิตฺวา สีเส จุมฺพิตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ ทฬฺห
คเหตฺวา ตาต ปยปุตฺต มา มม วจน หทเยป เปสีติ
วตฺวา อติเรกตร เปม อุปฺปาเทสิ เอว มหาราช มาตุยา
ปุตฺโต กุทฺธกาเล ปยตโร นาม โหตีติ วตฺวา ทุติย ปณฺห
กเถสิ ฯ เทวตา ตเถว ปูเชติ ฯ ราชาป ตเถว ต ปูเชตฺวา
ตติย ปณฺห ยาจิตฺวา วท มหาราชาติ วุตฺเต ตติย คาถมาห
อพฺภาจิกฺขิ (๒) อภูเตน อลิเกนาภิสารเย
สเว ราช ปโย โหติ
กนฺเตนมภิปสฺสสีติ ฯ
อถสฺส มหาสตฺโต มหาราช ยทา อุโภ ชายปติกา
รโหคตา โลกสฺสาทรติยา กีฬนฺตา ตว มยิ เปม นตฺถิ พหิ
คต กิร เต หทยนฺติ เอว อฺมฺ อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺตา
อลิเกน สาเรนฺติ โจเทนฺติ ตทา เต อติเรกตร อฺมฺ
ปยายนฺติ เอวมสฺส อตฺถ ชานาหีติ กเถสิ ฯ เทวตา ตเถว น
# ๑. ม. ยุ. ย ฯ ๒. ม. ยุ. อพฺภกฺขาติ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 339

*เลมที่ 36 มโหสถชาตก หนา 339
ปูเชสิ ฯ ราชาป ตเถว ต ปูเชตฺวา อิตร ปฺห ยาจิตฺวา
วท มหาราชาติ วุตฺเต จตุตฺถ คาถมห
หร อนฺนฺจ ปานฺจ วตฺถเสนาสนานิ จ
(อฺทตฺถุ หรา สนฺตา)
เตเว ราช ปยา โหนฺติ กนฺเตนมภิปสฺสสีติ ฯ
อถสฺส มหาสตฺโต มหาราช อย ปฺโห ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ สนฺธาย วุตฺโต สทฺธานิ หิ กุลานิ อิธโลกปรโลก
สทฺทหิตฺวา เทนฺติ เจว ปุน ทาตุกามานิ จ โหนฺติ ตานิ กุลานิ
ตถารูเป สมณพฺราหฺมเณ ยาจนฺเตป ลทฺธ หริตฺวา ภฺุชนฺเตป
ทิสฺวา ปสีทิตฺวา อมฺเหเยว ยาจนฺติ อมฺหากเยว สนฺตกานิ
อนฺนาทีนิ ภฺุชนฺตีติ เตสุ อติเรกตร เปม กโรนฺติ เอว สนฺเต
มหาราช อฺถตฺถุ หรา สนฺตา เอกเสน ยาจกา เจว ลทฺธ
หรนฺตา จ สมานา ปยา โหนฺตีติ ปฺหสฺส อตฺถ กเถสิ ฯ
อิมสฺมึ ปน ปฺเห กถิเต เทวตา ตเถว ปูเชตฺวา สาธุการ
ทตฺวา สตฺตรตนปูร จงฺโกฏก คณฺห ปณฺฑิตาติ มหาสตฺตสฺส
ปาทมูเล ขิป ฯ ราชาปสฺส อติเรกตร เปม กโรนฺโต ปสีทิตฺวา
เสนาปติฏาน ตสฺส อทาสิ ฯ ตโต ปฏาย มหาสตฺตสฺส ยโส
มหา อโหสิ ฯ
เทวปฺโห นิฏิโต ฯ
ปุน เตป จตฺตาโร ปณฺฑิตา คหปติปุตฺโต อิทานิ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 340

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 340
มหนฺตตโร ชาโต กึ กโรมาติ มนฺตยึสุ ฯ อถ เน เสนโก
อาห โหตุ ทิฏโ เม อุปาโย มย คหปติปุตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
รหสฺส นาม กสฺส กเถตุ วฏฏตีติ ปุจฺฉิสฺสาม สเจ โส น
กสฺสจีติ วกฺขติ อถ น คหปติปุตฺโต เต เทว ปจฺจตฺถิโก ชาโตติ
ปริภินฺทิสฺสามาติ ฯ อิตเร สาธุ อาจริยาติ สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ
เต จตฺตาโรป ปณฺฑิตสฺส ฆร คนฺตวฺ า ปฏิสนฺถาร กตฺวา
ปณฺฑิต ตุมฺหาก ปฺห ปุจฺฉิตุกามมฺหาติ วตฺวา เตนหิ
ปุจฺฉถาติ วุตฺเต เสนโก ปุจฺฉิ ปณฺฑิตปุริเสน นาม กตฺถ
ปติฏาตพฺพนฺติ ฯ สจฺเจ ปติฏาตพฺพนฺติ ฯ สจฺเจ ปติฏิเตน
กึ กาตพฺพนฺติ ฯ ธน อุปปฺ าเทตฺตพฺพนฺติ ฯ ธน อุปฺปาเทตฺวา
กึ กาตพฺพนฺติ ฯ มิตฺโต คเหตพฺโพติ ฯ มิตฺต คเหตฺวา กึ
กาตพฺพนฺติ ฯ มนฺโต คเหตพฺโพติ ฯ มนฺต คเหตฺวา กึ
กาตพฺพนฺติ ฯ อตฺตโน รหสฺส ปรสฺส น กเถตพฺพนฺติ ฯ เต
สาธุ ปณฺฑิตาติ วตฺวา นิกฺขมิตฺวา ตุฏมานสา หุตฺวา อิทานิ
คหปติปุตฺตสฺส ปฏึ ปสฺสิสฺสามาติ รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา
มหาราช คหปติปุตฺโต เต ปจฺจตฺถิโก ชาโตติ วทึสุ ฯ ราชา
นาห ตุมฺหาก สทฺทหามิ น โส มยฺห ปจฺจตฺถิโก ภวิสฺสตีติ
ปฏิกฺขิป ฯ สจฺจ มหาราช สทฺทหถ อสทฺทหนฺตา ปน ตเมว
ปุจฺฉถ ปณฺฑิต อตฺตโน รหสฺสุ กสฺส กเถตพฺพนฺติ สเจ
โว ปจฺจถิโก น ภวิสฺสติ อสุกสฺส นาม กเถตพฺพนฺติ วกฺขติ
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สเจ ปจฺจตฺถิโก ภวิสฺสติ กสฺสจิ น กเถตพฺพ มโนรเถ
ปริปุณฺเณ กเถตพฺพนฺติ วกฺขติ ตทา อมฺหาก สทฺทหิตฺวา
นิกฺกงฺขา ภเวยฺยาถาติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เอกทิวส
สพฺเพส สมาคนฺตฺวา นิสินฺเนสุ วีสตินิปาเต ปฺจ ปณฺฑิตปณฺเห
อิม คาถมาห
ปฺจ ปณฺฑิตา สมาคตา (๑)
ปฺโห (๒) เม ปฏิภาติ ต สุณาถ
นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา
กสฺเสวาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถนฺติ ฯ
เอว วุตเฺ ต เสนโก ราชาน อมฺหากฺเยว อนฺตเร
ปกฺขิปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
ตฺว โน อาวีกโรหิ ภูมิปาล
ภตฺตา ภารสโห ตุว วเทต
ตว ฉนฺทรุจีนิ (๓) สมฺมสิตฺวา
อถ วกฺขนฺติ ชนินฺท ปฺจ ธีราติ ฯ
ตตฺถ ภตฺตาติ ตว อมฺหาก ภตฺตาเจว อุปฺปนฺนสฺส จ
ภารสฺส สโห ปมนฺตาว ตวเมว เอต วเทหิ ฯ ตว ฉนฺทรุจีนีติ
ปจฺฉา ตว ฉนฺทฺเจว รุจฺจนการณานิ จ สมฺมสิตฺวา อิเม
ปฺจ ปณฺฑิตา วกฺขนฺติ ฯ
# ๑. ม. สมาคตาตฺถ ฯ ๒. ม. ปฺหา ฯ ๓. สี. ยุ. ตว ฉนฺทฺจ รุจิฺจ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 342

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 342
อถ ราชา อตฺตโน กิเลสวสิกตาย อิม คาถมาห
ยา สีลวตีว อนฺเถยฺยา (๑)
ภตฺตุจฺฉนฺทวสานุคา ปยา มนาปา
นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา
ภริยายาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ อนฺเถยฺยาติ กิเลสวเสน อฺเน อคฺคเหตพฺพา (๒) ฯ
ตโต เสนโก ปกฺขิโตทานิ โน อนฺตเร ราชาติ ตุสิตฺวา
สย กตการณเมว ทีเปนฺโต อิม คาถมาห
โย กิจฺฉคตสฺส อาตุรสฺส
สรณ โหติ คติ ปรายนฺจ
นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา
สขิโน วาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถนฺติ ฯ
อถ ราชา ปุกฺกุส ปุจฺฉิ กถ ปุกฺกุส ปสฺสสิ อตฺตโน
รหสฺส กสฺส กเถตพฺพนฺติ ฯ โส กเถนฺโต อิม คาถมาห
โย เชฏโ อถ มชฺฌิโม กนิฏโ
โส เจ สีลสมาหิโต ิตตฺโต
นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา
ภาตุโน วาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ ิตตฺโตติ ิตสภาโว นิพฺพิเสวโน ฯ
# ๑. สี. ยุ. อนฺเธยฺยา ฯ ๒. ม. อฺเน น เถนิตพฺพา ฯ
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ตโต ราชา กามินฺต ปุจฺฉิ กถ กามินฺท ปสฺสสิ กสฺส
รหสฺส กเถตพฺพนฺติ ฯ โส กเถนฺโต อิม คาถมาห
โย เว หทยสฺส ปตฺถคู (๑)
อนุชาโต ปตรา (๒) อโนมปฺโ
นินฺทยมตฺถ ปสสิย วา
ปุตฺตสฺสาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ ปตฺถคูติ วจนการโก (๓) ฯ โย เม มน กโรติ ปตุ
จิตฺตสฺส วเส วตฺตติ โอวาทกฺขโม โหตีติ อตฺโถ ฯ อนุชาโตติ
ตโย ปุตฺตา อภิชาโต จ อนุชาโต จ อวชาโต จาติ ฯ
อนุปฺปนฺน ยส อุปฺปาเทนฺโต อภิชาโต นาม ฯ กุลงฺกุโร
กุลุปจฺเฉทโก ธนวินาสโก อวชาโต นาม (๔) ฯ กุลตนฺตึ กุลปเวณึ
อนุรกฺขโกว อนุชาโต นาม ฯ ต สนฺธาเยวมาห ฯ
ตโต ราชา เทวินฺท ปุจฺฉิ กถ เทวินฺท ปสฺสสิ กสฺส
รหสฺส กเถตพฺพนฺติ ฯ โส อตฺตโน กตการณเมว กเถนฺโต อิม
คาถมาห
มาตา ทฺวิปทชนินฺทเสฏ
ยา น โปสติ ฉนฺทสา ปเยน
# ๑. ม. ปตุหทยสฺส ปทฺธคู ฯ ยุ. ปทฺธคู ฯ ๒. ม. ยุ. ปตร ฯ
# ๓. ม. ยุ. เปสนการโก ฯ ๔. สี. กุลงฺคาดร กุลปจฺฉิมโก ธนวินาสโก
อวชาโต นาม ฯ ม. กุลภาโร อวชาโต ฯ ยุ. กุลงฺคโุ ร กุลปจฺฉิมโก
ธนวินาสโก อวชาโต นาม ฯ
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นินฺทิยมตฺถ ปสสย วา
มาตุยา อาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ ทฺวิปทชนินฺทเสฏาติ ทฺวิปทาน เสฏชนินทฺ ฯ
ฉนฺทสา ปเยนาติ ฉนฺเทน เจว เปเมน จ ฯ
เอว วุตเฺ ต เต ปุจฺฉิตฺวา ราชา ปณฺฑิต ปุจฺฉิ กถ ปสฺสสิ
ปณฺฑิต รหสฺส กสฺส กเถตพฺพนฺติ ฯ โส คุยฺหสฺส การณ
กเถนฺโต อิม คาถมาห
คุยฺหสฺส หิ คุยฺหเมว สาธุ
น หิ คุยฺหสฺส ปสฏมาวิกมฺม
อนิปฺผนฺนาย สเหยฺย ธีโร
นิปฺผนฺนตฺโถว ยถาสุข ภเณยฺยาติ ฯ
ตตฺถ อนิปฺผนฺนายาติ มหาราช ยาว อตฺตโน อิจฺฉิต น
นิปฺผชฺชติ ตาว ปณฺฑิโต อธิวาเสยฺย น กสฺสจิ กเถยฺย ฯ
ปณฺฑิเตน เอว วุตฺเต ราชา อนตฺตมโน อโหสิ ฯ เสนโก
รฺโ มุข โอโลเกติ ฯ ราชาป เสนกสฺส มุข โอโลเกติ ฯ
ปณฺฑิโต เตส กิริย ทิสวฺ า ชานาติ อิเม จตฺตาโร ปมเมว
ม รฺโ อนฺตเร ปริภินทฺ ึสุ ม วีมสนวเสน ปฺโห ปุจฺฉิโต
ภวิสฺสตีติ ฯ เตส ปน กเถนฺตานฺเว สุรโิ ย อตฺถงฺคโต ฯ ทีปา
ปชฺชลิตา ฯ ปณฺฑิโต จินฺเตสิ ราชกมฺมานิ นาม ภาริยานิ น
ปฺายนฺติ โก ชานาติ กึ ภวิสฺสติ ขิปฺปเมว คนฺตุ วฏฏตีต
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ิอุฏายาสนา ราชาน วนฺทิตฺวา นิกฺขมนฺโต จินฺเตสิ อิเมสุ
เอโก สหายกสฺส คุยฺห กเถตุ วฏฏตีติ อาห เอโก ภาตุ
เอโก ปุตฺตสฺส เอโก มาตุยา กเถตุ วฏฏตีติ อาห อิเมหิ
กตเมเวต ภวิสฺสติ ทิฏเมว กเถนฺตีติ มฺามิ โหตุ อชฺเชเวต
ชานิสฺสามีติ ฯ เต ปน จตฺตาโรป อฺเสุ ทิวเสสุ ราชกุลา
นิกฺขมิตฺวา ราชนิเวสนทฺวาเร เอกสฺส ภตฺตมฺพณสฺส ปฏเ
นิสีทิตฺวา กิจฺจกรณียานิ มนฺเตตฺวา ฆรานิ คจฺฉนฺติ ตสฺมา
ปณฺฑิโต อห อชฺเชว เอเตส รหสฺส อมฺพณสฺส เหฏา
นิปชฺชิตฺวา ชานิตุ สกฺกุเณยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา ต อมฺพณ
อุกฺขิปาเปตฺวา อตฺถรณ อตฺถราเปตฺวา อมฺพณสฺส เหฏา
ปวิสิตฺวา ปุริสาน สฺ อทาสิ ตุมฺเห จตูสุ ปณฺฑเิ ตสุ
มนฺเตตฺวา คเตสุ อาคนฺตฺวา ม เนยฺยาถาติ ฯ เต สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
เสนโกป ราชาน อาห มหาราช ตุมฺเห อมฺหาก น
สทฺทหถ อิทานิ กีทิสนฺติ ฯ โส เภทกาน วจน สุตฺวา
อนิสาเมตฺวาว ภีตตสิโต หุตฺวา อิทานิ กึ กโรม เสนก
ปณฺฑิตาติ ปุจฺฉิ ฯ มหาราช ปปฺจ อกตฺวา กิฺจิ
อชานาเปตฺวา คหปติปุตฺต มาเรตุ วฏฏตีติ ฯ เสนก เปตฺวา
ตุมฺเห อฺโ โกจิ มม อตฺถกาโม นาม นตฺถิ ตุมฺเห
อตฺตโน สุหทเย คเหตฺวา ทฺวารนฺตเร ตฺวา คหปติปุตฺตสฺส
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ปาโตว อุปฏาน อาคจฺฉนฺตสฺส ขคฺเคน สีส ฉินฺทถาติ
อตฺตโน ขคฺครตน อทาสิ ฯ เต สาธุ เทว มา ภายิ มย
ต มาเรสฺสามาติ วตฺวา นิกฺขมิตฺวา ทิฏา โน ปจฺจามิตฺตสฺส
ปฏีติ อมฺพณสฺส ปฏเ นิสีทึสุ ฯ ตโต เสนโก อาห อมฺโภ
โก คหปติปุตฺต มาเรสฺสตีติ ฯ อิตเร ตุมฺเหเยว อาจริยาติ
ตสฺเสว ภารมกสุ ฯ อถ เน เสนโก ปุจฺฉิ ตุมฺเห รหสฺส
นาม อสุกสฺส จ อสุกสฺส จ กเถตพฺพนฺติ วเทถ กึ โว
เอต กต อุทาหุ ทิฏ อุทาหุ สุตนฺติ ฯ อถ น เต อาหสุ
ทิฏเมต อาจริย ย ตุมฺเห รหสฺส นาม สหายกสฺส
กเถตพฺพนฺติ วเทถ กึ โว เอต กต อุทาหุ ทิฏ อุทาหุ
สุตนฺติ ฯ กต เม เอตนฺติ ฯ เตน หิ กเถุ อาจริยาติ ฯ
อิมสฺมึ รหสฺเส สเจ รฺา าเต มยฺห ชีวิต นตฺถีติ ฯ มา
ภายิตฺถ อาจริย อิธ ตุมฺหาก รหสฺสเภทโก นตฺถิ กเถถ
อาจริยาติ ฯ เสนโก นเขน อมฺพณ โกฏเฏตฺวา อตฺถิ นุโข
อิมสฺส เหฏา คหปติปุตฺโตติ อาห ฯ อาจริย คหปติปุตฺโต
อตฺตโน อิสฺสริเยน มตฺโต เอวรูป าน น ปวิสติ อิทานิ
ยเสน อติมตฺโต ภวิสฺสติ กเถุ ตุมฺเหติ ฯ
เสนโกป อตฺตโน รหสฺส กเถนฺโต อาห อิมสฺมึ นคเร
อสุก นาม เวสึ ชานาถาติ ฯ อาม ชานามาติ ฯ อิทานิ สา
ปฺาติ น ปฺาตีติ ฯ น ปฺายติ อาจริยาติ ฯ อห
สาลวนุยฺยาเน ตาย สทฺธึ ปุริสกิจฺจ กตฺวา ปลนฺธนโลเภน ต
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มาเรตฺวา ตสฺสาเยว สาฏเกน ปลนฺธน ภณฺฑิก กตฺวา
อาหริตฺวา อมฺหาก ฆเร อสุกภูมิกาย อสุกคพฺเภ นาคทนฺตเก
โอลคฺเคสิ วลฺเชตุ นวิสหามิ ปุราณภาวมสฺส โอโลเกมิ
เอวรูปป ราชาปราธกมฺม กตฺวา มยา เอกสฺส สหายกสฺส
กถิต เตน น กสฺสจิ กถิตปุพฺพ อิมินา การเณน สหายกสฺส
คุยฺห กเถตพฺพนฺติ มยา วุตฺตนฺติ ฯ ปณฺฑิโต ตสฺส รหสฺส
สาธุก ววฏเปตฺวา สลฺลกฺเขสิ ฯ ปุกกฺ ุโสป อตฺตโน รหสฺส
กเถนฺโต อาห มม อูรุยา กุฏ อตฺถิ กนิฏภาตุโกว เม
าโตว กิฺจิ (๑) อชานาเปตฺวา ต โธวิตฺวา เภสชฺช มกฺเขตฺวา
อุปริ ปโลติก ทตฺวา พนฺธึ (๒) ราชา มยิ มุทุจิตฺโต เอหิ
ปุกฺกุสาติ ม ปกฺโกสิตฺวา เยภุยฺเยน มม อูรุยเยว สยติ สเจ
ปเนต ราชา ชาเนยฺย มาราเปยฺย ต มม กนิฏ เปตฺวา
อฺโ ชานนฺโต นาม นตฺถิ เตน การเณน รหสฺส นาม
ภาตุโน กเถตพฺพนฺติ มยา วุตฺตนฺติ ฯ กามินฺโทป อตฺตโน
รหสฺส กเถนฺโต อาห ม กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส นรเทโว
นาม ยกฺโข คณฺหติ อห อุมฺมตฺตกสุนโข วิย วิรวามิ สฺวาห
ตมตฺถ ปุตฺตสฺส กเถสึ โส มม ยกฺเขน คหิตภาว ตฺวา
อนฺโต คพฺเภ นิปชฺชาเปตฺวา ทฺวาร ปทหิตฺวา นิกฺขมิตฺวา มม
สทฺท ปฏิจฺฉาทนตฺถ ทฺวาเร สมชฺช กาเรติ อิมินา การเณน
รหสฺส นาม ปุตฺตสฺส กเถตพฺพนฺติ มยา วุตฺตนฺติ ฯ ตโตป ตโยป
# ๑. ม. ยุ. ปาโตว กฺจิ ฯ ๒. ม. ยุ. พนฺธติ ฯ
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เทวินฺท ปุจฺฉึสุ ฯ โส อตฺตโน รหสฺส กเถนฺโต อาห มยา
มณิปหสนกมฺม (๑) กโรนฺเตน รฺโ สนฺตก สกฺเกน กุสราชสฺส
ทินฺน สิริปฺปเวสน มงฺคลมณิรตน เถเนตฺวา มาตุยา ทินฺน สา
กิฺจิ อชานาเปตฺวา มม ราชกุล ปเวสนกาเล ต มยฺห เทติ
อห เตน มณินา สิรึ ปเวเสตฺวา ราชนิเวสน คจฺฉามิ ราชา
ตุมฺเหหิ สทฺธึ อกเถตฺวา ปมตร มยา สทฺธึ กเถสิ เทวสิก
อฏโสฬสทฺวตฺตึสจตุสฏี วา (๒) กหาปเณ มม ปริพฺพยตฺถาย เทติ
สเจ ตสฺส มณิรตนสฺสานุภาว (๓) ราชา ชาเนยฺย ชีวิต เม
นตฺถิ อิมินา การเณน รหสฺส นาม มาตุยา กเถตพฺพนฺติ
มยา วุตฺตนฺติ ฯ
มหาสตฺโต สพฺเพสป คุยฺห ปจฺจกฺขมกาสิ ฯ เต ปน
อตฺตโน อุร ผาเลตฺวา อนฺต พาหิร กโรนฺโต วิย รหสฺส
อฺมฺ กเถตฺวา ตุมฺเห อปฺปมตฺตา ปาโตว อาคจฺฉถ
คหปติปุตฺต มาเรสฺสามาติ วตฺวา อุฏาย ปกฺกมึสุ ฯ เตส
คตกาเล ปณฺฑิตสฺส ปุริสา อาคนฺตฺวา อมฺพณ อุกขฺ ิปตฺวา
มหาสตฺต อาทาย ปกฺกมึสุ ฯ โส ฆร คนฺตฺวา นหาตฺวา
อลงฺกริตฺวา สุโภชน ภฺุชิตฺวา อชฺช เม ภคินี อุทมุ ฺพราเทวี
ราชเคหโต สาสน เปเสสฺสตีติ ตฺวา ทฺวาเร อจฺจายิกปุริส (๔)
# ๑. ยุ. มณิปภสนกมฺม ฯ ๒. ม. ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ยุ. มณิรตนสฺส ฉนฺนภาว ฯ ๔. ม. ยุ. ปจฺจายิก ปุริส ฯ
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เปสิ ราชเคหโต อาคจฺฉนฺต สีฆ ปเวเสตฺวา มม
ทสฺเสยฺยาสีติ ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา สิริสยนปฏเ นิปชฺชิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ราชา สิริสยนปฏเ นิปนฺโน ปณฺฑิตสฺส
คุเณ สริตฺวา มโหสถปณฺฑิโต สตฺตวสฺสิกกาลโต ปฏาย ม
อุปฏหนฺโต น กิฺจิ มยฺห อนตฺถมกาสิ เทวตาย ปุจฺฉาย
สเจ ปณฺฑิโต นาภวิสฺส (๑) ชีวิตป เม น สิยา เวรีน ปจฺจามิตฺตาน วจน คเหตฺวา อสมธุร ปฺฑิต มาเรถาติ ขคฺค
เทนฺเตน อยุตฺต มยา กต เสฺวทานิ ต ปสฺสิตุ น ลภิสฺสามีติ
โสก อุปฺปาเทสิ ฯ สรีรโต เสทา มฺุจึสุ ฯ โส ราชา
โสกสมปฺปโต จิตฺตปฺปสาท น ลภติ ฯ อุทุมฺพราเทวี เตน
สทฺธึ เอกสยน คตา ตสฺส อาการ ทิสฺวา กินฺนุ โข มยฺห
โกจิ อปราโธ อตฺถิ อุทาหุ อฺ เทวสฺส กิฺจิ โสกการณ
อุปฺปนฺน ปุจฺฉิสฺสามิ ตาว นนฺติ ปุจฺฉนฺตี อิม คาถมาห
กึ ตว วิมโนสิ ราช เสฏ
ทิปทินฺทวจน สุโณมิ เต ต (๒)
กึ จินฺตยมาโน ทุมฺมโนสิ
น หิ (๓) เทว อปราโธ อตฺถิ มยฺหนฺติ ฯ
อถ น ราชา คาถมาห
# ๑. ม. เทวตาย ปุจฺฉิตปฺเหป ปณฺฑิเต อสติ ฯ ยุ. เทวตาปุจฺฉาย
ปณฺฑิเต อสติ ฯ ๒. ม. ทฺวิปทชนินฺท วจน สุโณม เม ต ฯ ๓. ม. นูน ฯ
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ปฺโห (๑) วชฺโฌ มโหสโถ
อาณตฺโต เม วธาย ภูริปฺโ
ต จินฺตยมาโน ทุมฺมโนสฺมิ
น หิ เทวิ อปราโธ อตฺถิ ตุยฺหนฺติ ฯ
ตตฺถ อาณตฺโต เมติ ภทฺเท จตฺตาโร ปณฺฑิตา มโหสถปณฺฑิโต มม ปจฺจตฺถิโกติ มยฺห กถยึสุ มยา ตตฺตโต (๒)
อวิจินิตฺวา วเธถ นนฺติ ภูริปฺโ วธาย อาณตฺโต ต การณ
จินฺตยมาโน วร มม มรณ น ปณฺฑิตสฺสาติ ทุมฺมโนสฺมีติ ฯ
ตาย ตสฺส ต สุตฺวา มหาสตฺเต สิเนเหน ปพฺพตมตฺโต
โสโก อุปฺปชฺชิ ฯ ตโต จินฺเตสิ เอเกน อุปเยน ราชาน
อสฺสาเสตฺวา รฺโ นิทโฺ ทกฺกมนกาเล มม กนิฏ สฺส สาสน
ปหิณิสฺสามีติ ฯ อถ น มหาราช ตยาเปต กต คหปติปุตฺต
มหนฺเต อิสฺสริเย ปติฏเปนฺเตน ตุมฺเหหิ โส คหปติปุตฺโต
เสนาปตฏาเน ปโต อิทานิ กิร ตุมฺหากฺเจว ปจฺจตฺถิโก
ชาโต น โข ปน ปจฺจามิตฺโต ขุทฺทโก นาม อตฺถิ มาเรตพฺโพว
โส ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถาติ ราชาน อสฺสาเสสิ ฯ โส
ตนุภูตโสโก นิทฺท โอกฺกมิ ฯ ตสฺมึ ขเณ เทวี อุฏ าย คพฺภ
ปวิสิตฺวา มโหสถ จตฺตาโร ปณฺฑิตา ต ปริภินฺทึสุ ราชา
กุทฺโธ เสฺว ทฺวารนฺตเร สพฺเพ ตว วธาย อาณาเปสิ เสฺว
# ๑. สี. ยุ. ปฺโ ฯ ม. ปณฺเห ฯ ๒. ม. ตถโต ฯ ยุ. ตตฺวโต ฯ
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ราชกุล มา อาคจฺเฉยฺยาสิ สเจ อาคจฺฉนฺโตว นาคร หตฺถคต
กตฺวา สมตฺโถ หุตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสีติ ปณฺณ ลิขิตฺวา โมทกสฺส
อนฺโต ปกฺขปิ ตฺวา โมทก สุตฺตเกน เวเตฺวา นวภาชเน
ปกฺขิปตฺวา ฉาเทตฺวา ลฺเจตฺวา (๑) อตฺถจริกาย ทาสิยา อทาสิ
อิม โมทก หริตฺวา มม กนิฏสฺส มโหสถปณฺฑิตสฺส เทหีติ ฯ
สา ตถา อกาสิ ฯ รตฺตึ กถ นิกฺขนฺตาติ น จินฺเตตพฺพา
รฺา ปมเมว เทวิยา วโร ทินฺโน เตน ต น โกจิ
นิวาเรสิ ฯ โพธิสตฺโต ปณฺณาการ คเหตฺวา ต อุยโฺ ยเชสิ ฯ
สา อาคนฺตฺวา เทวิยา ทินฺนภาว อาโรเจสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ
เทวี อาคนฺตฺวา รฺา สทฺธึ นิปชฺชิ ฯ มหาสตฺโตป โมทก
ภินฺทิตฺวา ปณฺณ วาเจตฺวา ตมตฺถ ตฺวา กตฺตพฺพกิจฺจ
วิจาเรตฺวา สยเน นิปชฺชิ ฯ อิตเรป จตฺตาโร ชนา ปาโตว
ขคฺค คเหตฺวา ทฺวารนฺตเร ตฺวา ปณฺฑิต อปสฺสนฺตา ทุมฺมนา
หุตฺวา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา กึ ปณฺฑิตา หโต โว
คหปติปุตฺโตติ วุตฺเต น ปสฺสาม เทวาติ อาหสุ ฯ มหาสตฺโตป
อรุณุคฺคมเนเยว สุคนฺโธทเกน นหาตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต
นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา สรีรกิจฺจ โสเธตฺวา นาคร อตฺตโน
หตฺถคต กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ อารกฺข ทตฺวา มหาชนปริวุโต
รถวร อารุยหฺ มหนฺเตน ยเสน ราชทฺวาร อคมาสิ ฯ ราชาป
# ๑. ม. ยุ. ลฺเฉตฺวา ฯ
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สีหปฺชร อุคฺฆาเฏตฺวา โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ อถ มหาสตฺโต
รถา โอตริตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ ราชา ต
ทิสฺวา จินฺเตสิ สจาย มม ปจฺจตฺถิโก ภเวยฺย น ม
วนฺเทยฺยาติ ฯ อถ น ปกฺโกสาเปตฺวา ราชา สย สีหาสเน
นิสีทิ ฯ มหาสตฺโตป อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
จตฺตาโรป ปณฺฑิตา ตตฺเถว นิสีทึสุ ฯ อถ น ราชา
กิฺจิ อชานนฺโต วิย ตาต ตว หิยโฺ ย ปมยาเม คโต
อิทานิ อาคจฺฉสิ กึ ม เอว ปริจฺจชสีติ วตฺวา อิม คาถมาห
อภิโทสคโต อิทานิ เอสิ (๑)
กึ สุตฺวา กิมาสกิเต มโน เต
โก เต กิมโวจ ภูริปฺ
อิงฺฆ ต วจน สุณาม พฺรหู ิ เม ตนฺติ ฯ
ตตฺถ อภิโทสคโตติ ตาต มโหสถปณฺฑิต หิยฺโย อภิโทเส
ปมยาเม คโต ฯ อิทานิ เอสีติ อิทานิ อิสฺสริเยน อาคโต ฯ
กิมาสงฺกิเตติ กึ อาสงฺกิเต ฯ กิมโวจาติ กึ รฺโ สนฺติก มา
คมิสฺสสีติ ต โกจิ อโวจ เอต เต วจน สุณาม มย เอต
การณ มยฺห อิงฺฆ พฺรูหิ กเถสิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต มหาราช ตยา เม จตุนฺน ปณฺฑิตาน
วจน คเหตฺวา วโธ อาณตฺโต เตนาห น เอมีติ ราชาน
# ๑. ม. ทานิ เอหิ สิ ฯ
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โจเทตฺวา อิม คาถมาห
ปฺโห วชฺโฌ มโหสโถ
ยทิ เต มนฺตยิต ชนินฺท โทส
ภริยาย รโหคโต อสสิ
คุยฺห ปาตุกต สุต มเมตนฺติ ฯ
ตตฺถ ยทิ เตติ ยทา (๑) ตยา ฯ มนฺตยิตนฺติ กถิต ฯ โทสนฺติ
อภิโทส รตฺติภาเคติ อตฺโถ ฯ กสฺส กถิตนฺติ ฯ ภริยาย ฯ
ตฺว หิ ตสฺสา อิมมตฺถ รโหคโต อสสิ ฯ คุยฺห ปาตุกตนฺติ
ตยา เอวรูป อตฺตโน รหสฺส ปาตุกต ฯ สุต มเมตนฺติ มยา
ปเนต ตสฺมึ เยว ขเณ สุต เทวาติ วทติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อิมาย ต ขณฺเว สาสน ปหิต
ภวิสฺสตีติ กุทฺโธ เทวึ โอโลเกสิ ฯ ต ตฺวา มหาสตฺโต กึ
เทว ตุมฺเห เทวิยา กุชฺฌถ อห อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
สพฺพ ชานามิ เทว ตุมฺหาก ตาว รหสฺส มม เทวิยา กถิต
โหตุ อาจริย เสนกสฺส วา ปุกฺกุสาทีน วา รหสฺส มม เกน
กถิต กกณฺฏกสฺส ปฺหเมว มยฺห เกน กถิต (๒) เทวตาย
ปฺหเมว มยฺห เกน กถิต (๒) อห หิ ปุพฺเพ เอเตสป รหสฺส
ชานามิ เทวาติ วตฺวา เสนกสฺส ตาว รหสฺส กเถนฺโต อิม
คาถมาห
# ๑. ม. ยุ. ยสฺมา ฯ ๒. ปฺโหเยว ....... กถิโตติ ยุตตฺ ตร ฯ
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ย สาลวนสฺมึ เสนโก
ปาปกมฺมมกาสิ อสพฺภิรูป
สขิโนว รโหคโต อสสิ
คุยฺห ปาตุกต สุต มเมตนฺติ ฯ
ตตฺถ อสพฺภิรูปนฺติ อสาธุชาติก ลามก อกุสลกมฺม อกาสิ
อิมสฺมึเยว นคเร อสุก นาม เวสึ สาลวนุยฺยาเน มาเรตฺวา
อลงฺการ คเหตฺวา ตสฺสาเยว สาฏเกน ภณฺฑิก กตฺวา อตฺตโน
ฆเร อสุกฏาเน เปสิ ฯ สขิโนว รโหคโต อสสีติ อถ น
มหาราช เอกสฺส สหายกสฺส รโหคโต หุตฺวา อกฺขาสิ ฯ ตป
มยา สุต นาห เทวสฺส ปจฺจตฺถิโก เสนโกเยว ปจฺจตฺถิโก
ยทิ เต ปจฺจตฺถิเกน กมฺม อตฺถิ เสนก คณฺหาเปหีติ ฯ
ราชา เสนก โอโลเกตฺวา สจฺจ เสนกาติ ปุจฺฉิตฺวา
สจฺจ เทวาติ วุตฺเต ตสฺส พนฺธนาคาร (๑) อาณาเปสิ ฯ ปณฺฑิโตป
ปุกฺกุสสฺส รหสฺส กเถนฺโต อิม คาถมาห
ปุกฺกุสปุรสิ สฺส เต ชนินฺท
อุปฺปนฺโน โรโค อราชปฺปตฺโต (๒)
ภาตุว (๓) รโหคโต อสสิ
คุยฺห ปาตุกต สุต มเมตนฺติ ฯ
# ๑. ม. พนฺธนาคารปฺปเวสน ฯ ยุ. พนฺธนาคาร ปเวสน ฯ
# ๒. ม. ยุ. อราชยุตฺโต ฯ ๓. ม. ยุ. ภาตุจฺจ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 355

*เลมที่ 36 มโหสถชาตก หนา 355
ตตฺถ อราชปตฺโตติ มหาราช เอตสฺส กุฏิโรโค อุปฺปนฺโน
น โส ราชูน ปตฺโต อยุตฺโต ฉุปนานุจฺฉวิโก น โหติ ตุมฺเห
จ ปุกฺกุสสฺส อูรุมุทโุ กติ เยภุยฺเยน ตสฺเสว อูรุมฺหิ นิปชฺชถ โส
ปเนส วณพนฺธนปโลติกาย มุทุ สมฺผสฺโส เทวาติ ฯ
ราชา ตป โอโลเกตฺวา สจฺจ ปุกกฺ ุสาติ ปุจฺฉิตฺวา อาม
เทวาติ วุตฺเต ต พนฺธนาคาร ปเวเสสิ ฯ ปณฺฑิโต กามินฺทสฺส
รหสฺส กเถนฺโต อิม คาถมาห
อาพาโธ ย อสพฺภิรูโป
กามินฺโท นรเทเวน ผุฏโ
ปุตฺตสฺส รโหคโต อสสิ
คุยฺห ปาตุกต สุต มเมตนฺติ ฯ
ตตฺถ อสพฺภิรูโปติ เยน โส อาพาเธน ผุฏโ อุมฺมตฺตกสุนโข
วิย วิรวติ โส นรเทวยกฺขาพาโธ อสพฺภิชาติโก ลามโก เตน
ผุฏโ ราชกุล ปวิสิตุ อยุตฺโต มหาราชาติ ฯ
ราชา ตป โอโลเกตฺวา สจฺจ กามินฺทาติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ
เทวาติ วุตฺเต ต พนฺธนาคาร ปเวเสสิ ฯ ปณฺฑิโตป เทวินฺทสฺส
รหสฺส กเถนฺโต อิม คาถมาห
อฏวงฺก มณิรตน อุฬาร
สกฺโก เต อททา ปตามหสฺส
เทวินฺทสฺส คต ตทชฺช หตฺถ
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มาตุ จ รโหคโต อสสิ
คุยฺห ปาตุกต สุต มเมตนฺติ ฯ
ตตฺถ ปตามหสฺสาติ ตว ปตามหสฺส กุสราชสฺส ฯ ตทชฺช
หตฺถนฺติ ต มงฺคลสมฺมต มณิรตน อชฺช เทวินฺทสฺส หตฺถคต
มหาราชาติ ฯ
ราชา ต สจฺจ เทวินฺทาติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ เทวาติ
วุตฺเต ตป พนฺธนาคาร ปเวเสสิ ฯ เอว ปณฺฑิต วเธสฺสามาติ
สพฺเพ พนฺธนาคาร ปวิฏาติ ฯ โพธิสตฺโต มหาราช อิมินา
การเณนาห อตฺตโน คุยฺห ปรสฺส น กเถตพฺพนฺติ วทามิ
กเถตุ วฏฏตีติ วทนฺตา ปน มหาวินาส ปตฺตาติ วตฺวา อุตฺตรึ
ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ ฯ
คุยฺหสฺส หิ คุยฺหเมว สาธุ
น หิ คุยฺหสฺส ปสฏมาวิกมฺม
อนิปฺผนฺนาย สเหยฺย ธีโร
นิปฺผนฺนตฺโถว ยถา สุข ภเณยฺย
น หิ คุยฺหมตฺถ วิวเรยฺย รกฺเขยฺย น ยถา นิธึ
น หิ ปาตุกโต สาธุ คุยฺโห อตฺโถ วิชานตา
ถิยา คุยฺห น สเสยฺย อมิตฺตสฺส จ ปณฺฑิโต
โย จามิเสน สหีโร หทยตฺเถ โน จ โย นโร
คุยหฺ มตฺถมสมฺพุทฺธ สมฺโพธยติ โย นโร
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มนฺตเภทภยา ตสฺส
ทาสภูโตว ติติกฺขติ
ยาวนฺโต ปุริสสฺสตฺถ
คุยฺห ชานนฺติ มนฺติน
ตาวนฺโต ตสฺส อุพฺเพคา ตสฺมา คุยฺห น วิสฺสเช
วิวิจฺจ ภาเสยฺย ทิวา รหสฺส
รตฺตึ คิร นาติเวล ปมฺุเจ
อุปสฺสูติกา หิ สุณนฺติ มนฺต
ตสฺมา มนฺโต ขิปฺปมุเปติ เภทนฺติ ฯ
ตตฺถ ถิยาติ อิตฺถิยา ฯ อมิตฺตสฺส จาติ ปจฺจตฺถิกสฺส น
กเถยฺย ฯ สหีโรติ โย จ เยน เกนจิ อามิเสน สหติ (๑) อุปลาปนสงฺคห (๒)
คจฺฉติ ตสฺสาป น รหสฺส สเสยฺย ฯ หทยตฺเถ โนติ โย จ อมิตฺโต
มิตฺตปฏิรูปโก มุเขน อฺ กเถติ หทเยน อฺ จินฺเตติ ตสฺสาป
น สเสยฺย ฯ อสมฺพุทฺธนฺติ ปเรหิ อฺาต ฯ อสมฺโพธนฺติป
ปาโ ฯ ปเรส โพเธตุ อยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ ติติกฺขตีติ ตสฺส
อกฺโกสป ปริภาสป ปหารป ทาโส วิย หุตฺวา อธิวาเสติ ฯ
มนฺตินนฺติ ต มนฺต มนฺตีน วา อนฺตเร ยาวนฺโต มนฺติโน
ชานนฺตีติ อตฺโถ ฯ ตาวนฺโตติ เตป คุยฺห ชานนเก ปฏิจฺจ
ตตฺตกา ตสฺส อุพฺเพคา สนฺตา สา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ น วิสฺสเชติ
น วิสชฺเชยฺย ปร น ชาเนยฺย วิวิจฺจาติ สเจ ทิวา รหสฺส
มนฺเตตุกาโม โหติ วิวิตฺต โอกาส กาเรตฺวา ปฏิจฺฉนฺนฏาเน
# ๑. ม. ยุ. สหีรติ ฯ ๒. ม. อุปลาปติ สงฺคห ฯ
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มนฺเตยฺย ฯ นาติเวลนฺติ รตฺตึ รหสฺส กเถนฺโต ปน อติเวล
มริยาทาติกฺกนฺต มหาสทฺท กโรนฺโต คิร น ปมฺุเจยฺย ฯ
อุปสฺสูติกาติ มนฺตฏาน อุปคนฺตฺวา ติโรกุฑฺฑาทีสุ ตฺวา
โสตาโร ชนา ฯ ตสฺมาติ มหาราช เตน การเณน โส มนฺโต
ขิปฺปเมว เภทมุเปติ ฯ
ราชา มหาสตฺตสฺส กถ สุตฺวา เอเต สย เวริโน
หุตฺวา ปณฺฑิต มม เวรึ กโรนฺตีติ กุชฺฌิตฺวา คจฺฉถ เน
นครา นีหริตฺวา สูเลสุ อุตฺตาเสถ สีสานิ เตส ฉินฺทถาติ
อาณาเปสิ ฯ เตสุ ปจฺฉาพาห พนฺธิตฺวา จตุกฺเก จตุกฺเก
เวตฺตปหารสต ทตฺวา นิยมาเนสุ ปณฺฑิโต อาห เทว
ตุมฺหาก อิเม โปราณกอมจฺจา ขมถ เทว เนส อปราธนฺติ ฯ
ราชา สาธูติ เต ปกฺโกสาเปตฺวา ตสฺเสว ทาเส กตฺวา
โพธิสตฺตสฺส อทาสิ ฯ โส ปน เต ตตฺเถว ภุชิสฺเส อกาสิ ฯ
ราชา เตน หิ มม วิชิเต มา วสนฺตูติ ปพฺพาชนิยกมฺม
อาณาเปสิ ฯ ปณฺฑิโต ขมถ เทว เอเตส อนฺธพาลานนฺติ
ม ขมาเปตฺวา เตส านนฺตรานิป ปฏิปากติกานิ การาเปสิ ฯ
ราชา ปน ปจฺจามิตฺเตสุป ตาวสฺส เอวรูปา เมตฺตาภาวนา
อฺเสุ กถ เอวรูปา น ภวิสฺสตีติ ปณฺฑิตสฺส อติวิย ปสนฺโน
อโหสิ ฯ ตโต ปฏาย จตฺตาโร ปณฺฑิตา อุทฺธตทาา วิย
สปฺปา นิพฺพิเสวนา หุตฺวา กิฺจิ กเถตุ นาสกฺขึสูติ ฯ
ปฺจปณฺฑิตปฺโห นิฏิโต ฯ นิฏิตา จ ปริภินฺทกถา ฯ
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ตโต ปฏาย ปณฺฑิโต รฺโ อตฺถฺจ ธมฺมฺจ
อนุสาสติ ฯ โส จินฺเตสิ รฺโ เสตจฺฉตฺตเมว รชฺช ปน
อห วิจาเรมิ มยา อปฺปมตฺเตน ภวิตุ วฏฏตีติ ฯ โสป นคเร
มหาปาการ นาม กาเรสิ ฯ ตถา อนุปาการ ทฺวารฏฏาลก
อนฺตรฏฏาลก กาเรสิ ฯ อุทกปริข กทฺทมปริข สุกฺขปริขนฺติ
ติสฺโส ปริขาโย กาเรสิ ฯ อนฺโตนคเร ชิณฺณเคหานิ
ปฏิสขราเปสิ ฯ มหาโปกฺขรณิโย กาเรตฺวา ตาสุ อุทกนิธาน
กาเรสิ ฯ นคเร สพฺพโกฏาคารานิ ธฺสฺส ปูราเปสิ ฯ
หิมวนฺตปฺปเทสโต กุลุปกตาปเสหิ กุทฺรุสกุมุทวีชานิ (๑) อาหราเปสิ ฯ
อุทกนิทฺธมนานิ โสธาเปตฺวา พหินคเร ชิณฺณสาลาทีน
ปฏิสขรณกมฺม กาเรสิ ฯ กึ การณา ฯ อนาคตภย
ปฏิพาหนตฺถนฺติ ฯ ตโต ตโต อาคเต วาณิชเกป กุโต อาคตตฺตติ
ปุจฺฉิตฺวา อสุกฏานโต นามาติ วุตฺเต ตุมฺหาก รฺโ
กึ ปยนฺติ ปุจฺฉิตฺวา อสุก นามาติ สุตฺวา เตส สมฺมาน
กตฺวา เต อุยฺโยเชตฺวา อตฺตโน เอกสเต โยเธ ปกฺโกสาเปตฺวา
สมฺมา มยา ทินฺเน ปณฺณากาเร คเหตฺวา เอกสตราชธานิโย
คนฺตฺวา อิเม ปณฺณากาเร อตฺตโน ปยกามตาย เตส ราชูน
ทตฺวา เตเยว อุปฏหนฺตา เตส กิริย วา มนฺต วา
ตฺวา มยฺห เปเสตฺวา ตตฺเถว วสถ อห โว ปุตฺตทาเร
# ๑. สี. ยุ. กทฺทมกุมุทพีช ฯ เอวมุปริป ฯ
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โปเสสฺสามีติ วตฺวา เกสฺจิ กุณฺฑเล เกสฺจิ ปาทุกาโย เกสฺจิ
ขคฺเค เกสฺจิ สุวณฺณมาลาโย ตตฺถ ตตฺถ อกฺขรานิ ลิขิตฺวา
ยทา มม กิจฺจ โหติ ตทา ตานิ ปฺายนฺตูติ อธิฏหิตฺวา
เตส หตฺเถ เปตฺวา เปเสสิ ฯ เต ตตฺถ ตตฺถ คนฺตฺวา
เตส ราชูน ปณฺณาการ ทตฺวา เกนตฺเถน อาคตาติ วุตฺเต
ตุมฺเห อุปฏาตุ อาคตมฺหาติ วตฺวา กุโต อาคตตฺถาติ ปุฏา
อาคตฏาน อวตฺวา อฺานิ านานิ อาจิกฺขิตฺวา เตนหิ
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อุปฏหนฺตา เตส อพฺภนฺตริกา อเหสุ ฯ
ตทา เอโก กมฺพลรฏเ สขพลโก (๑) นาม ราชา อาวุธานิ
สชฺชาเปตฺวา เสน สกฑฺฒติ ฯ ตสฺส สนฺติเก เปสิโต
อุปนิกฺขิตฺตปุริโส ปณฺฑิตสฺส สาสน เปเสสิ มย อิธ
ปวุตฺตึ อิทนฺนาม กริสฺสตีติ น ชานาม สุวปณฺฑิต เปเสตฺวา
สย ตตฺตโต (๒) ชานตูติ ฯ อถ มหาสตฺโต ต สุตฺวา สุวโปตก
อามนฺเตตฺวา สมฺม คนฺตฺวา เอโก กมฺพลรฏเ สขพลโก
นาม ราชา อิท นาม กโรตีติ ตฺวา สกลชมฺภูทีเป อาหิณฺฑิตฺวา
มยฺห ปวุตฺตึ อาหราติ วตฺวา สุวโปตก มธุลาเช ขาทาเปตฺวา
มธุปานีย ปาเยตฺวา สตปากสหสฺสปาเกหิ เตเลหิ ปกฺขนฺตเร
มกฺเขตฺวา ปาจีนสีหปฺชเร เปตฺวา วิสชฺเชสิ ฯ โส ตตฺถ คนฺตฺวา
ตสฺส ปุริสสฺส สนฺติกา ตสฺส รฺโ ปวุตฺตึ ตตฺตโต ตฺวา
# ๑. สี. ยุ. เอกพลรฏเ สงฺขปาโล ฯ ม. กปลรฏเ สงฺขพลโก ฯ
# ๒. ม. ตถโต ฯ ยุ. ตตฺวโต ฯ
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สกลชมฺพูทปี  ปริคฺคณฺหนฺโต กปฺปล รฏเ อุตฺตรปฺจาลนคร
สมฺปาปุณิ ฯ ตทา ตตฺถ จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา รชฺช
การาเปสิ ฯ ตสฺส เกวฏโฏ นาม พฺราหฺมโณ อตฺถฺจ ธมฺมฺจ
อนุสาสติ ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ฯ โส ปจฺจูสกาเล ปพุชฺฌิตฺวา
ทีปาโลเกน อตฺตโน อลงฺกตสิริคพฺภ โอโลเกนฺโต มหนฺต ยส
ทิสฺวา อย มม ยโส กสฺส สนฺตโกติ จินฺเตนฺโต น อฺสฺส
สนฺตโก จูฬนีพฺรหฺมทตฺตสฺส สนฺตโก เอวรูป ปน ยสทายก
ราชาน สกลชมฺพูทีเป อคฺคราชาน กาตุ วฏฏติ อหฺจสฺส
อคฺคปุโรหิโต ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปาโตว รฺโ สนฺติก
คนฺตฺวา สุขเสยฺย ปุจฺฉิตฺวา เทว มนฺเตตพฺพ อตฺถีติ อาห ฯ
โส วท อาจริยาติ อาห ฯ มหาราช อนฺโตนคเร รโห นาม
ลทฺธุ น สกฺกา เอถ อุยฺยาน คจฺฉามาติ ฯ โส สาธุ อาจริยาติ
วตฺวา เตน สทฺธึ อุยฺยาน คนฺตฺวา พลนิกาย พหิ เปตฺวา
อารกฺข กาเรตฺวา พฺราหฺมเณเนว สทฺธึ อุยฺยาน ปวิสิตฺวา
มงฺคลสิลาปฏเฏ นิสีทิ ฯ
อถ สุวโปตโก เตส ต กิรย ทิสวฺ า ภวิตพฺพเมตฺถ
การเณน อชฺช ปณฺฑิตสฺส อาจิกฺขิตพฺพยุตฺตก กิฺจิ สุณิสฺสามีติ
อุยฺยาน ปวิสิตฺวา มงฺคลสาลรุกฺขสฺส ปตฺตนฺตเร นิลิยิตฺวา
นิสีทิ ฯ ราชา กเถุ อาจริยาติ อาห ฯ โส เอวมาห
มหาราช ตว กณฺเณ อิโต กโรหิ จตุกฺกณฺโณว มนฺโต ภวิสฺสติ
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สเจ มหาราช มม วจน กโรสิ สกลชมฺพูทีเป ต อคฺคราชาน
กริสฺสามีติ ฯ โส มหาตณฺหตาย ตสฺส วจน สุตวฺ าว โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา กเถถาจริย กริสฺสามิ เต วจนนฺติ อาห ฯ
โส เทว มย เสน สกฑฺฒิตฺวา ปม ขุททฺ กนคร รุมฺหิตฺวา (๑)
คณฺหิสฺสาม อหป จุลฺลทฺวาเรน นคร ปวิสิตฺวา ต ราชาน
วกฺขามิ มหาราช ตว ยุทฺเธน กิจฺจ นตฺถิ เกวล อมฺหาก
สนฺตโก โหติ ตว รชฺช ตเถว ภวิสฺสติ ยุชฌนฺโต ปน อมฺหาก
พลพาหนสฺส มหนฺตตาย เอกนฺเตเนว ปราชิสฺสสีติ สเจ เม
วจน กริสฺสติ สงฺคณฺหิสฺสาม ต โน เจ ยุชฺฌิตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาเปตฺวา เทฺว เสนา คเหตฺวา อฺ นคร คณฺหิสฺสาม ตโต
อฺ อฺนฺติ เอเตนุปาเยน สกลชมฺพูทีเป รชฺช คเหตฺวา
ชยปาน ปวสิ ฺสามาติ วตฺวา เอกสตราชาโน อมฺหาก นคร
อาเนตฺวา อุยฺยาเน วิสมิสฺสก สุร ปาเยตฺวา สพฺเพป เต
ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา คงฺคาย เตส กเฬวรานิ ขิปตฺวา
เอกสตราชธานีสุ รชฺช อมฺหาก หตฺถคต กริสฺสาม เอว ตฺว
สกลชมฺพทีเป อคฺคราชา ภวิสฺสีติ อาห ฯ ราชา ตุสิตฺวา สาธุ
อาจริย เอว กริสฺสามีติ อาห ฯ มหาราช จตุกฺกณฺณมนฺโต
นาม (๒) กิมตฺถิโย (๓) อย หิ น สกฺกา อฺเน ชานิตุ ตสฺมา
ปปฺจ อกตฺวา สีฆ นิกขฺ มถาติ ฯ ต สุตฺวา ราชา
# ๑. ม. รุมฺภติ ฺวา ฯ ๒. ม. ยุ. จตุกฺกณฺโณ มนฺโต นาม ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ตุสิตฺวา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สุวโปตโก ต สพฺพ สุตฺวา
เตส มนฺตปริโยสาเน สาขาย โอลมฺพก โอตาเรนฺโต วิย
เกวฏฏสฺส สีเส ฉกณปณฺฑ ปาเตตฺวา กิเมตนฺติ มุข วิวริตฺวา
อุทฺธ โอโลเกนฺตสฺส อปร มุเข ปาเตตฺวา กิริ กิรตี ิ วสฺสนฺโต
สาขาโต อุปติตฺวา เกวฏฏ ตฺว จตุกฺกณฺโณ เม มนฺโตติ
มฺสิ อิทาเนว ฉกฺกณฺโณ ชาโต ปุน อฏกฺกณฺโณ
ภวิตฺวา อเนกสตกฺกณฺโณ ภวิสฺสตีติ วตฺวา คณฺห คณฺหาติ
วทนฺตานฺเว วาตเวเคน มิถิล คนฺตฺวา ปณฺฑิตสฺส นิเวสน
ปวิสิ ฯ ตสฺส ปน อิท วตฺต สเจ กุโตจิ อาคตสาสน (๑)
ปณฺฑิตสฺเสว กเถตพฺพ โหติ อถสฺส องฺสกูเฏ โอตรติ สเจ
อมรเทวิยาป โสตุ วฏฏติ อุจฺจงฺเก โอตรติ สเจ มหาชเนน
โสตพฺพ ภูมยิ  โอตรติ ฯ ตทา โส ปณฺฑิตสฺส องฺสกูเฏ โอตรติ ฯ
ตาย สฺาย รหสฺเสน ภวิตพฺพนฺติ มหาชโน ปฏิกฺกมิ ฯ
ปณฺฑิโต ต คเหตฺวา อุปริ มหาตล อภิรุหิตฺวา กินฺเต ตาต
ทิฏ กึ สุตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อถ น สุวโปตโก สามิ อหเมว
สกลชมฺพูทีเป อฺสฺส รฺโ สนฺติกา กิฺจิ ภย น ปสฺสามิ
อุตฺตรปฺจาลนคเร ปน จูฬนีพฺรหฺมทตฺตปุโรหิโต เกวฏโฏ นาม
พฺราหฺมโณ ราชาน อุยฺยาน เนตฺวา จตุกฺกณฺณมนฺต คณฺหิ อห
สาลสาขนฺตเร นิสีทิตฺวา ตสฺส มุเข ฉกณปณฺฑ ปาเตตฺวา
# ๑. ม. อาภคสาสน ฯ
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อาคโตมฺหีติ วตฺวา สพฺพ ทิฏสุต ปณฺฑิตสฺส กเถสิ ฯ
รฺา ปน สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ วุตฺเต สมฺปฏิจฺฉิต เทวาติ
อาห ฯ ปณฺฑิโต ตสฺส ตพฺพยุตฺตก สกฺการ กริตวฺ า ต
มุทุปจฺจตฺถรเณ สุวณฺณปฺชเร นิปชฺชาเปตฺวา เกวฏโฏ มม
มโหสถปณฺฑิตภาว น ชานาติ มฺเ อิทานิสฺส มนฺติตมนฺตสฺส
มตฺถก ปาปุณิตุ น ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นครโต ทุคฺคตกุลานิ
นีหราเปตฺวา พหิ นิวาสาเปสิ ฯ รฏชนปททฺวารคาเมสุ
สมิทฺธานิ อิสฺสริยกุลานิ อาเนตฺวา อนฺโตนคเร วาสาเปตฺวา
พหุ ธฺสนฺนิจย กาเรสิ ฯ
จูฬนีพฺรหฺมทตฺโตป เกวฏฏสฺส วจน คเหตฺวา
เสนางฺคปริวุโต คนฺตฺวา เอก นคร ปริกฺขิป ฯ เกวฏโฏป
วุตฺตนเยเนว ตตฺถ ปวิสิตวฺ า ต ราชาน สฺาเปตฺวา
อตฺตโน สนฺตก กตฺวา เทฺว เสนา เอกโต กตฺวา อฺ นคร
ปริกฺขิปติ ปฏิปาฏิยา สพฺพานิ ตานิ อคฺคเหสิ ฯ เอว
จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต เกวฏฏสฺส โอวาเท ิโต เปตฺวา วิเทหราชาน
เสสสกลชมฺพูทีเป ราชาโน อตฺตโน สนฺตเก อกาสิ ฯ
โพธิสตฺตสฺส อุปนิกฺขิตฺตปุริสา พฺรหฺมทตฺเตน เอตฺตกานิ นครานิ
คหิตานิ ตฺว อปฺปมตฺโต โหหีติ นิจฺจ สาสน เปเสนฺติ ฯ
ปณฺฑิโตป เนส อห อิธ อปฺปมตฺโต วสามิ ตุมฺเหป อนุกฺกณฺิตา
อปฺปมตฺตา หุตฺวา วสถาติ ปฏิสาสน เปเสสิ ฯ
พฺรหฺมทตฺโตป สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิเกหิ สตฺตหิ สวจฺฉเรหิ
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เปตฺวา วิเทหรชฺช เสสสกลชมฺพูทปี รชฺช คเหตฺวา เกวฏฏ อาห
เอว อาจริย เอตฺตกานิ คหิตานิ คหิตานิ มิถลิ าย วิเทหรชฺช
คณฺหามาติ ฯ มหาราช มโหสถปณฺฑิตสฺส วสนนคเร รชฺช
คณฺหิตุ น สกฺขิสฺสาม โส หิ เอว าณสมฺปนฺโน เอว
อุปายกุสโลติ ฯ อิติ โส ราชาน นิวาเรตฺวา จนฺทมณฺฑล
อุทฺธรนฺโต วิย มหาสตฺตสฺส คุเณ กเถสิ ฯ อย หิ สยป
อุปายกุสโลว ตสฺมา เทว มิถลิ รชฺช นาม อปฺปมตฺตก
สกลชมฺพูทีเป รชฺช อมฺหาก ปโหติ กินฺโน เอเตนาติ อุปาเยเนว
ราชาน สลฺลกฺขาเปสิ ฯ เสสราชาโนป มย มิถิลาย รชฺช คเหตฺวา
ชยปาน ปวสิ ฺสามาติ วทึสุ ฯ เกวฏโฏป เต ราชาโน นิวาเรตฺวา
มย วิเทหรชฺช คณฺหนฺตา กึ กริสฺสาม โส ราชา อมฺหาก
สนฺตโกว ตุมฺเห นิวตฺตถาติ อุปาเยเนว เต โพเธสิ ฯ เต ตสฺส
วจน สุตฺวา นิวตฺตึสุ ฯ มหาสตฺตสฺส อุปนิกขิตฺตปุริสา สาสน
เปสยึสุ พฺรหฺมทตฺโต เอกสตราชปริวุโต มิถลิ  อาคจฺฉนฺโตว
นิวตฺเตตฺวา อตฺตโน นครเมว คโตติ ฯ มหาสตฺโตป เตส อิโต
ปฏาย ตสฺส กิริย ชานนฺตูติ ปฏิสาสน เปเสสิ ฯ พฺรหฺมทตฺโตป
เกวฏเฏน สทฺธึ อิทานิ กึ กิจฺจ กริสฺสามาติ มนฺเตตฺวา มย
ชยปาน ปวสิ ฺสามาติ วุตฺเต อุยฺยาน อลงฺกริตฺวา จาฏิสเตสุ
จาฏิสหสฺเสสุ สุร อุปฏเปถ นานาวิธานิ มจฺฉมสรสาทีนิ
อุปฏเปถาติ เสวเก อาณาเปสิ ฯ
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ตทา อุปนิกฺขิตฺตปุริสา ตป ปวุตฺตึ ปณฺฑิตสฺส เปสยึสุ ฯ
เต ปน วิเสน สุร โยเชตฺวา ราชาโน มาเรตุกาโมติ น
ชานนฺติ ฯ มหาสตฺโต ปน สุวโปตกสฺส สนฺติกา สุตตฺตา
ชานาติ ฯ โส เนส สุราปานทิวส ตตฺตโต ชานิตฺวา มม
เปเสถาติ สาสน ปฏิเปเสสิ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ ปณฺฑิโต
มาทิเส ปณฺฑิเต ธรมาเนเยว เอตฺตกาน ราชูน มรณ น ยุตฺต
เนส อวสฺสโย ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สหชาตโยธสหสฺส
ปกฺโกสาเปตฺวา สมฺมา จุลนีพฺรทฺมทตฺโต กิร อุยฺยาน
อลงฺการาเปตฺวา เอกสตราชปริวุโต สุร ปาตุกาโม ตุมฺเห ตตฺถ
คนฺตฺวา เตส ราชูน อาสเนสุ ปฺตฺเตสุ เอกสฺมิฺจิ อนิสินฺเนเยว
จุลนีพฺรหฺมทตฺตสฺส อนนฺตร มหารหาสน อมฺหาก รฺโติ
คเหตฺวา เตส ปุริเสหิ ตุมฺเห กสฺส ปุริสาติ วุตฺเต วิเทหราชสฺสาติ
วเทยฺยาถ เต ตุมฺเหหิ สทฺธึ มย สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ
สตฺตสวจฺฉรานิ นคร คณฺหนฺตา เอกทิวสมฺป วิเทหราชาน น
ปสฺสาม กึ ราชา นาเมส คจฺฉถาสนปริยนฺเต อาสน คณฺหถาติ
วทนฺตา กลห กริสฺสนฺติ ตุมฺเห เปตฺวา จูฬนีพฺรหฺมทตฺต อฺโ
อมฺหาก รฺา อุตฺตริตโร อิธ นตฺถตี ิ กลห วฑฺเฒตฺวา มย
อมฺหาก รฺโ อาสนมตฺตป อลภนฺตา อิทานิ โว สุร ปาตุ
มจฺฉมส ขาทิตุ น ทสฺสามาติ วตฺวา นทนฺตา วคฺคนฺตา มหนฺเตหิ
สทฺเทหิ เตส สนฺตาน ชเนตฺวา มหนฺเตหิ มุคฺคเรหิ สพฺพจาฏิโย
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ภินฺทิตฺวา มจฺฉมส วิปฺปกีริตฺวา อปริโภค กตฺวา ชเวน เสนาน
อนฺตร ปวิสติ ฺวา เทวนคร ปวิฏอสุรา วิย อุลโฺ ลลสทฺท
อุปฏเปตฺวา มย มิถิลนคเร มโหสถปณฺฑิตสฺส ปุริสา สเจ
สกฺโกนฺตา อมฺเห คณฺหถาติ ตุนฺหาก อาคตภาว ชานาเปตฺวา
อาคจฺฉถาติ วตฺวา เปเสสิ ฯ เต สาธูติ ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
วนฺทิตฺวา สนฺนทฺธปฺจาวุธา นิกฺขมิตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
นนฺทนวนมิว อลงฺกตอุยฺยาน ปวิสิตฺวา สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต
เอกสตราชปลฺลงฺเก อาทึ กตฺวา ปฏิยตฺต สิริวิภว ทิสฺวา
มหาสตฺเตน วุตฺตนเยเนว สพฺพ กตฺวา มหาชน สโขเภตฺวา
มิถิลาภิมุขา ปกฺกมึสุ ฯ
ราชปุรสิ าป เตส ราชูน ต ปวุตฺตึ อาโรเจสุ ฯ
จูฬนีพฺรตฺมทตฺโต เอวรูปสฺส นาม เม วิสโยคสฺส อนฺตราโย กโตติ
กุชฺฌิ ฯ ราชาโนป อมฺหาก ชยปาน ปาตุ นาทาสีติ กุชฌ
ฺ ึสุ ฯ
พลนิกายาป มย อมูลก สุร ปาตุ น ลภิมฺหาติ กุชฺฌึสุ ฯ
จูฬนีพฺรหฺมทตฺโตป เต ราชาโน อามนฺเตตฺวา เอถ โภนฺโต
มิถิล คนฺตฺวา วิเทหราชสฺส ขคฺเคน สีส ฉินฺทิตฺวา ปาเทหิ
อกฺกมิตฺวา นิสินฺนา ชยปาน ปวิสฺสาม เสนางฺคคมนสชฺช
กโรถาติ วตฺวา ปุน รโหคโต เกวฏฏสฺสาป เอตมตฺถ กเถตฺวา
อมฺหาก เอวรูปสฺส มนฺตสฺส อนฺตรายกร ปจฺจามิตฺต
คณฺหิสฺสาม เอกสตราชูน อฏารสอกฺโขภิณีสขาตาย เสนาย
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ปริวุตา คจฺฉาม เอถ อาจริยาติ อาห ฯ พฺรหฺมโณ อตฺตโน
ปณฺฑิตภาเวน จินฺเตสิ มยา มโหสถปณฺฑิต วิชนิ ิตุ นาม
น สกฺกา อมฺหากฺเว ลชฺชิตพฺพ ภวิสฺสติ นิวตฺเตสฺสามิ
ราชานนฺติ ฯ อถ น เอวมาห มหาราช น เอส วิเทหรฺโ
ถาโม อปจ มโหสถปณฺฑิตสฺส สวิธานเมต มหานุภาโว
ปเนส เตน รกฺขิตา มิถิลา สีหรกฺขิตา คุหา วิย น
สกฺกา เกนจิ คเหตุ เกวล อมฺหาก ลชฺชนก ภวิสฺสติ อล
ตตฺถ คมเนนาติ ฯ ราชา ปน ขตฺติยมาเนน อิสฺสริยมเทน
มตฺโต หุตฺวา กึ โส กริสฺสตีติ วตฺวา เอกสตราชปริวุโต
อฏารสอกฺโขภิณีสขาตาย เสนาย สทฺธึ นิกฺขมิ ฯ เกวฏโฏป
อตฺตโน กถ คาหาเปตุ อสกฺโกนฺโต รฺโ ปจฺจนีกวุตฺติ นาม
มม อยุตฺตาติ เตน สทฺธึเยว นิกฺขมิ ฯ
โพธิสตฺตสฺส เตป โยธา เอกรตฺเตเนว มิถิล ปตฺวา อตฺตนา
กตฺตพฺพกิจฺจ ปณฺฑิตสฺส กเถสุ ฯ ปม อุปนิกฺขิตฺตปุริสาป
สาสน ปหิณึสุ จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต วิเทหราชาน คณฺหิสฺสามีติ
เอกสตราชปริวุโต อาคจฺฉติ ปณฺฑิโต อปฺปมตฺโต โหตูติ ฯ อชฺช
อสุกฏาน นาม คโต อชฺช อสุกฏาน อชฺช ปน นคร
ปาปุณิสฺสตีติ นิวทฺธ สาสน เปเสนฺติเยว ฯ ต สุตฺวา มหาสตฺโต
อปฺปมตฺตตโร อโหสิ ฯ วิเทหราชา ปน พฺรหฺมทตฺโต กิร อิม
นคร คเหตุ อาคจฺฉตีติ ปรมฺปรโฆเสน อสฺโสสิ ฯ อถ จูฬนี-
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พฺรหฺมทตฺโต อคฺคปโทเสเยว อุกฺกาสตสหสฺเสน ธาริยมาเนน
อาคนฺตฺวา สกลนคร ปริวาเรสิ ฯ อถ น หตฺถิปากาเรหิ
รถปากาเรหิ อสฺสปากาเรหิ ปริกฺขิปาเปตฺวา เตสุ เตสุ าเนสุ
พลคุมฺพ เปสิ ฯ มนุสฺสา อุนฺนาเทนฺตา อปฺโผเฏนฺตา (๑) เสเลนฺตา
คชฺเชนฺตา อฏสุ ฯ ทีโปภาเสหิ เจว อลงฺกาโรภาเสหิ จ
สกลสตฺตโยชนิกา มิถลิ า เอโกภาสา อโหสิ ฯ หตฺถิ อสฺสรถตุริยาทิสทฺเทหิ ปวิยา ภิชฺชนกาโล วิย อโหสิ ฯ จตฺตาโร
ปณฺฑิตา อุลฺโลลสทฺท สุตฺวา อชานนฺตา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา
มหาราช มหนฺโต อุลโฺ ลลสทฺโท น โข ปน ชานาม กินฺนาเมต
วีมสิตุ วฏฏติ มหาราชาติ อาหสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา
พฺรหฺมทตฺโต อาคโต ภเวยฺยาติ สีหปฺชร วิวริตฺวา โอโลเกนฺโต
ตสฺสาคตภาว ตฺวา ภีตตสิโต นตฺถมิ ฺหาก ชีวิต เสฺวทานิ สพฺเพ
โน ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสตีติ เตหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต นิสีทิ ฯ
มหาสตฺโต ปน ตสฺสาคตภาว ตฺวา สีโห วิย อสมฺภีโต (๒)
สกลนคเร อารกฺข สวิทหิตฺวา ราชาน อสฺสาเสสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ราชนิเวสน อภิรุหิตฺวา ราชาน วนฺทิตวฺ า เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ ต ทิสฺวา ปฏิลทฺธสฺสาโส หุตฺวา เปตฺวา มม
ปุตฺต มโหสถปณฺฑิต อฺโ ม อิมมฺหา ทุกฺขา โมเจตุ
สมตฺโถ นาม นตฺถีติ จินฺเตตฺวา เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต อิมสฺมึ
# ๑. อปฺโปเนฺตาติ ยุตฺตตร ฯ ๒. ม. อฉมฺภีโต ฯ
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มหาอุมฺมงฺคชาตเก ปมคาถมาห
[๖๐๐] ปฺจาโล สพฺพเสนาย พฺรหฺมทตฺโต สมาคโต (๑)
สาย ปฺจาลิยา เสนา
อปฺปเมยฺยา มโหสถ
วิทฺธิมตี (๒) ปตฺติมตี
สพฺพสงฺคามโกวิทา
โอหารินี สทฺทวตี
เภริสงฺขปฺปโพธนา
โลหวิชชฺ า อลงฺการา (๓) ธชนี (๔) วามโรหินี
สิปฺปเยหิ สุสมฺปนฺนา
สูเรหิ สุปฺปติฏิตา (๕)
ทเสตฺถ ปณฺฑิตา อาหุ
ภูรปิ ฺา รโหคตา
มาตา เอกาทสึ รฺโ
ปฺจาลิย ปสาสติ
อเถตฺเถกสต ขตฺยา
อนุยนฺตา ยสสฺสิโน
อจฺฉินฺนรฏา พฺยถิตา ปฺจาลีน (๖) วส คตา
ย วทา ตกฺกรา รฺโ
อกามา ปยภาณิโน
ปฺจาลมนุยายนฺติ
อกามา วสิโน คตา
ตาย เสนาย มิถลิ า
ติสนฺธปิ ริวาริตา
ราชธานี วิเทหาน
สมนฺตา ปริขฺติ
อุทฺธ ตารกชาตาว
สมนฺตา ปริวาริตา
มโหสถ วิชานาหิ
กถ โมกฺโข ภวิสฺสตีติ ฯ
# ๑. ส. ม. พฺรหฺมทตฺโตยมาคโต ฯ ๒. สี. ยุ. ปฏ ิมตี ฯ ม. วีถิมติ ฯ
# ๓. ม. โลหวิชฺชาลงฺการาภา ฯ ๔. ส. ม. ธชินี ฯ ๕. ม. ยุ. รโหคมา ฯ
# ๖. ม. ปฺจาลิย ฯ ยุ. ปฺจลีน ฯ
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ตตฺถ สพฺพเสนายาติ สพฺพาย เอกสตราชนายิกาย (๑) อฏารสอกฺโขภิณีสขาตาย เสนาย สทฺธึ อาคโต กิร ตาตาติ ฯ
ปฺจาลิยาติ ปฺจาลรฺโ สนฺตกา ฯ วิทฺธิมตีติ วิทฺธิยา (๒) อานีเต
ทพฺพสมฺภาเร คเหตฺวา วิจรนฺเตน วฑฺฒกีพเลน (๓) สมนฺนาคตา ฯ
ปตฺติมตีติ วราวรคฺคหิตปุริเสหิ รกฺขิตา (๔) ฯ สพฺพสงฺคามโกวิทาติ
สพฺพสงฺคามกุสลา ฯ โอหารินีติ เสนาย อนฺตร ปวิสิตฺวา
อปฺายนฺตาว ปเรส สีส ฉินฺทิตฺวา ปริหริตุ สมตฺถา ฯ
สทฺทวตีติ ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺตา ฯ เภริสงฺขปฺปโพธนาติ เอถ
ยาถ ยุชฺฌถ มา ปชฺชถาติ อาทีนิ ตตฺถ วจีเภเทน ชานาเปตุ
น สกฺกา ตาทิสานิ ปเนตฺถ กิจฺจานิ เภริสทฺเทน จ
สงฺขสทฺเทน จ ปโพเธนฺตีติ เภริสงฺขปฺปโพธนา ฯ โลหวิชชฺ า
อลงฺการาติ เอตฺถ โลหวิชฺชาติ โลหสิปฺปานิ สตฺตรตนปฏิมณฺฑิตาน กวจจมฺมชาลิกสีสกกโรนฺทกิ าทีน (๕) เอต นาม
อลงฺการาติ ราชราชมหามตฺตาทีน อลงฺการา ตสฺมา โลหวิชฺชาหิ
เจว อลงฺกาเรหิ จ ภาสตีติ โลหวิชฺชา อลงฺการาติ (๖) อยเมตฺถ
อตฺโถ ฯ ธชนีติ สุวณฺณาทิปฏิมณฺฑิเตหิ นานาวตฺถุสมุชชฺ เลหิ
รถาทีสุ สมุสฺสิเตหิ ธเชหิ สมนฺนาคตา ฯ วามโรหินีติ หตฺถี
# ๑. ยุ. เอกสตราชธานิยา ฯ ๒. สี. ยุ. ปฏิยา ฯ ม. วีถิยา ฯ
# ๓. ม. วฑฺฒกิคเณน ฯ ๔. ม. ปทสฺจเรน พลกาเยน สมนฺนาคตา ฯ
# ๕. ม. กวจ.......สีสกเรณิกาทีน ฯ ยุ. กวจวมฺมิกชาลิกาสีสกเณริกาทีน ฯ
# ๖. ม. โลหวิชฺชาลงฺการาภาติ ฯ
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จ อสฺเส จ อาโรหนฺตา วามปสฺเสน อาโรหนฺตีติ เต (๑) วามโรหินีติ
วุจฺจนฺติ เตหิ สมนฺนาคตา อปริมิตหตฺถิอสฺสสมากิณฺณาติ
อตฺโถ ฯ สิปปฺ เยหีติ หตฺถิสิปฺปอสฺสสิปฺปาทีสุ อฏารสสิปฺเปสุ
นิปฺผตฺติปตฺเตหิ สุฏุ สมฺปนฺนา สุสมากิณฺณา ฯ สูเรหีติ ตาต
เอสา กิร เสนา สีหสมานปรกฺกเมหิ สูรโยเธหิ สุปฺปติฏิตา ฯ
อาหูติ ทส กิร เอตฺถ เสนาย ปณฺฑิตาติ วทนฺติ ฯ รโหคตาติ
รโหคมนสีลา รโห นิสที ิตฺวา มนฺตนสีลา ฯ เต กิร เอกาห
ทฺวีห จินฺเตตุ ลภนฺตา ปวึ ปริ วตฺเตตฺวา อากาเส สณฺิตุ (๒)
สมตฺถา ฯ เอกาทสีติ เตหิ กิร ปณฺฑิเตหิ อติเรกตรา ปฺาย
สมนฺนาคตา รฺโ มาตา ฯ สา เตส เอกาทสี หุตฺวา
ปฺจาลิยเสน ปสาสติ อนุสาสติ ฯ เอกทิวส กิร เอโก
ปุริโส เอก ตณฺฑุลนาฬิฺจ ปูฏกภตฺตฺจ กหาปณสหสฺสฺจ
คเหตฺวา นทึ ตริสฺสามีติ โอติณฺโณ นทีมชฺฌ ปตฺวา ตริตุ
อสกฺโกนฺโต ตีเร ิเต มนุสฺเส เอวมาห อมฺโภ มม หตฺเถ
เอกตณฺฑุลนาฬี ปูฏกภตฺต กหาปณสหสฺสฺจ อตฺถิ อิโต
ย มยฺห รุจฺจติ ต ทสฺสามีติ โย โกจิ สกฺโกติ โส ม
อุตฺตาเรตูติ ฯ อเถโก ถามสมฺปนฺโน ปุริโส ทฬฺห นิวาเสตฺวา
นทึ โอคาเหตฺวา ต หตฺเถ คเหตฺวา อุตฺตาเรตฺวา เทหิ เม
ทาตพฺพยุตฺตกนฺติ อาห ฯ โส ตณฺฑุลนาฬึ วา ปูฏกภตฺต วา
# ๑. ม. เตน ฯ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. ยุ. คณฺึ กาตุ ฯ ม. คณฺหิตุ ฯ
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คณฺหาหีติ อาห ฯ อิตโร อห ชีวิต อคเณตฺวา ต อุตฺตาเรสึ
น เม เอเตหิ อตฺโถ กหาปเณ เม เทหีติ อาห ฯ อิโต ย
มยฺห รุจฺจติ ทสฺสามีติ อวจ อิทานิ ย มยฺห รุจฺจติ ต ทมฺมิ
อิจฺฉนฺโต คณฺหาหีติ ฯ โส สมีเป ิตสฺส เอกสฺส กเถสิ ฯ
โสป น เอส ย อตฺตโน รุจฺจนก ตว เทติ คณฺหาหีติ
อาห ฯ โส นาห คณฺหามีติ ต อาทาย วินิจฺฉย คนฺตฺวา
วินิจฺฉยามจฺจาน อาโรเจสิ ฯ เตป สพฺพ สุตฺวา ตตฺเถว
อาหสุ ฯ โส เตส วินิจฺฉเยน อตุฏโ รฺโ อาโรเจสิ ฯ
ราชาป วินิจฺฉยามจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา เตส สนฺตกิ า อุภินฺนป
วจน สุตฺวา วนิจฺฉิตุ อชานนฺโต ตเถว วกฺขติ ฯ ต สุตฺวา
ปุริโส อตฺตโน ชีวิต ปหาย นทึ โอติณฺณ ม อปรชฺชาเปสีติ
อาห ฯ ตสฺมึ ขเณ รฺโ มาตา สลากเทวี (๑) นาม อวิทูเร
นิสินฺนา รฺโ ทุพฺพินิจฺฉิตภาว ตฺวา ตาต อิม อฏฏ
ทุพฺพินิจฺฉิต สุฏุ วินิจฺเฉยฺยาสีติ่ (๒) อาห ฯ อมฺม อห เอตฺตก
ชานามิ สเจ ตุมฺเห อุตฺตรึ ชานาถ ตุมฺเหว วินิจฺฉถาติ ฯ สา
สาธุ ตาต เอว กริสฺสามีติ วตฺวา ต ปุริส ปกฺโกสาเปตฺวา
เอหิ ตาต ตว หตฺถคตานิ ตีณิป ภูมิย เปหีติ ปฏิปาฏิยา
ปาเปตฺวา ตฺว อุทเก วุยฺหมาโน อิมสฺส กึ กเถสีติ
ปุจฺฉิตฺวา อิท นามาติ วุตฺเต เตน หิ อิทานิ ตว รุจฺจนก
# ๑. สี. ยุ. ตลตาเทวี ฯ ม. จลากเทวี ฯ ๒. ม. วินิจฺฉิตนฺติ ฯ
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คณฺหาหีติ อาห ฯ โส สหสฺสตฺถวิก คณฺหิ ฯ อถ น สา
โถก คตกาเล ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต สหสฺส เต รุจฺจตีติ
ปุจฺฉิตฺวา อาม รุจฺจตีติ วุตฺเต ตาต ตยา อิโต ย มยฺห
รุจฺจติ ต ทสฺสามีติ อิมสฺส วุตฺต น วุตฺตนฺติ วุตฺต เทวีติ
วุตฺเต เตน หิ อิม สหสฺส เอตสฺเสว เทหีติ อาห ฯ โส
โรทนฺโต ปริเทวนฺโต ต อทาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ราชาป
อมจฺจาป ตุสิตฺวา สาธุการ ปวตฺตยึสุ ฯ ตโต ปฏาย ตสฺสา
ปณฺฑิตภาโว สพฺพตฺถ ปากโฏ ชาโต ฯ ต สนฺธาย วิเทหราชา
มาตา เอกาทสีติ อาห ฯ ขตฺยาติ ขตฺติยา ฯ อจฺฉินฺนรฏาติ
จูฬนีพฺรหฺมทตฺเตน อจฺฉินฺทิตฺวา คหิตรฏา ฯ พฺยถิตาติ
มรณภยภีตา อฺ คเหตพฺพคหณ อปสฺสนฺตา ฯ ปฺจาลีน
วส คตาติ เอตสฺส ปฺจาลรฺโ วส คตาติ อตฺโถ ฯ
สามิวจนตฺเถหิ เอต อุปโยควจน ฯ ย วทา ตกฺกราติ ย มุเขน
ภณติ ต รฺโ กาตุ สกฺโกนฺตาว ฯ วสิโน คตาติ ปุพฺเพ
สย วสิโน อิทานิ ปนสฺส วส คตาติ อตฺโถ ฯ ติสนฺธีติ
ปมเยว หตฺถิปากาเรน ปริกฺขิตฺตา ตโต รถปากาเรน ตโต
อสฺสปากาเรน ตโต โยธปตฺติปากาเรนาติ อิเมหิ จตูหิ สงฺเขเปติ
ติสนฺธิปริวาริตา ฯ หตฺถีรถาน หิ อนฺตร เอโก สนฺธิ
รถอสฺสาน อนฺตร เอโก สนฺธิ อสฺสปตฺตีน อนฺตร เอโก
สนฺธิ ฯ ปริกขฺ ฺตีติ ขนิยติ อิม หิ นคร อิทานิ อุปฺปาเตตฺวา
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คณฺหิตุกามา วิย สมนฺตโต ขนนฺติ ฯ อุทฺธ ตารกชาตาวาติ
ตาต ยาย เสนาย สมนฺตา ปริวาริตา สา อเนกสตสหสฺเสหิ
ทณฺฑาทีหิ อุทฺธ ตารกชาติ วิย ขายติ ฯ วิชานาหีติ ตาต
มโหสถ อวีจิโต ยาว ภวคฺคา อฺโ ตยา สทิโส อุปายกุสโล
ปณฺฑิโต นาม นตฺถิ ปณฺฑิตภาโว จ นาม เอวรูเปสุ าเนสุ
ปฺายติ ยสฺมา อฺโ ตยา สทิโส นตฺถิ ตสฺมา ตวเมว
ชานาหิ กถ อมฺหาก อิโต ทุกฺขา โมกฺโข ภวิสฺสตีติ ฯ
โส อิม รฺโ กถ สุตฺวา มหาสตฺโต จินฺเตสิ อย
ราชา อติวิย มรณภยภีโต คิลานสฺส โข ปน เวชฺโช ปฏิสรณ
ฉาตสฺส โภชน ปปาสิตสฺส ปานีย อิมสฺสาป รฺโ ม
เปตฺวา อฺโ ปฏิสรณ นตฺถิ อสฺสาเสสฺสามิ นนฺติ ฯ อถ
น มหาสตฺโต มโนสิลาตเล นทนฺโต สีโห วิย อจฺฉมฺภิโต มา
ภายิ มหาราช รชฺชสุข อนุภว อห เลฑฺฑฑ คเหตฺวา กาเก
วิย ธนุ คเหตฺวา มกฺกเฏ วิย จ อิม อฏารสอกฺโขภินีสขฺย
เสน อุทเร พนฺธนสาฏกานป อสฺสามิก กตฺวา ปลาเปสฺสามีติ
วตฺวา นวม คาถมาห
[๖๐๑] ปาเท เทว ปสาเรหิ
ภฺุช กาเม รมสฺสุ จ
หิตฺวา ปฺจาลิย เสน
พฺรหฺมทตฺโต ปลายตีติ (๑) ฯ
ตสฺสตฺโถ ตฺว เทว ยถาสุข อตฺตโน รชฺชสงฺขาเต ปาเท
# ๑. ม. ปลายิตีติ ฯ ยุ. ปมายตีติ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 376

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 376
ปสาเรหิ ปสาเรนฺโต จ สงฺคาเม จิตฺต อกตฺวา ภฺุช กาเม รมสฺส
ุ จ เอส จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต อิม เสน ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิสฺสตีติ ฯ
ปณฺฑิโต ราชาน อสฺสาเสตฺวา นิกฺขมิตฺวา นคเร ฉณเภริฺจาราเปตฺวา นาคเร อาห อมฺโภ ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ
สตฺตาห มาลาคนฺธวิเลปนปานโภชนาทีนิ สมฺปาเทตฺวา ฉณกีฬ
ปฏเปถาติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ มนุสฺสา ยถารูป มหาปาน ปวนฺตุ
คนฺธพฺพ กโรนฺตุ วาเทนฺตุ นจฺจนฺตุ วคฺคนฺตุ เสเลนฺตุ นทนฺตุ
อปฺโผเฏนฺตุ คายนฺตุ ปริพฺพโยป โว มม สนฺตโกว โหตุ อห
มโหสถปณฺฑิโต นาม ปสฺสิสฺสถ เม อานุภาวนฺติ นาคเร
อสฺสาเสสิ ฯ เต ตถา กรึสุ ฯ คีตวาทิตาทิสทฺท พหิ นคเร
ิตา สุณนฺติ จูฬทฺวาเรน มนุสฺสา นคร ปวิสนฺติ ฯ เปตฺวา
ปฏิสตฺตุ ทิฏ ทิฏ น คณฺหนฺติ ตสฺมา ปทสฺจาโร น
ฉิชฺชติ ฯ นคร ปวิฏา ฉณกีฬนิสฺสิต ชน ปสฺสนฺติ ฯ
ราชาป นคเร โกลาหล สุตฺวา อมจฺเจ เอวมาห อมฺโภ
อมฺเหสุ อฏารสอกฺโขภิณิยา เสนาย นคร ปริวาเรตฺวา ิเตสุ
นครวาสีน ภย วา สารชฺชนมตฺต วา นตฺถิ อานนฺทิตา
ปติโสมนสฺสปฺปตฺตา วาเทนฺติ นจฺจนฺติ คายนฺติ วคฺคนฺติ
เสเลนฺติ อปฺโผเฏนฺติ คชฺชนฺติ กินฺนาเมต การณนฺติ ฯ อถ
น อุปนิกฺขิตฺตปุริสา มุสาวาท กตฺวา เอวมาหสุ เทว มย
เอเกน กมฺเมน จูฬทฺวาเรน นคร ปวิสิตฺวา ฉณกีฬนิสฺสิต
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มหาชน ทิสวฺ า ปุจฺฉิมฺหา อมฺโภ สกลชมฺพูทีปราชาโน
อาคนฺตฺวา ตุมฺหาก นคร ปริกฺขิปตฺวา ิตา ตุมฺเห ปน
อติวิย ปมตฺตา กินฺนาเมตนฺติ เต เอวมาหสุ อมฺหาก รฺโ
กุมารกกาเล เอโก มโนรโถ อโหสิ สกลชมฺพูทปี ราชูหิ มม
นคเร ปริวาริเต ฉณ กริสฺสามาติ ตสฺสชฺช มโนรโถ มตฺถก
ปตฺโต ตสฺมา ฉณเภริฺจาราเปตฺวา สย มหาตเล มหาปาน
ปวตีติ ฯ ราชา พฺรหฺมทตฺโต เตส กถ สุตฺวา กุชฌ
ฺ ิตฺวา
เสน อาณาเปสิ โภนฺโต คจฺฉถ ขิปฺป อิโต จิโต จ
นคร อวตฺถริตฺวา ปริขานิ ภินฺทิตฺวา ปาการ มทฺทนฺตา
ทฺวารฏฏาลเก ภินฺทนฺตา นคร ปวิสิตฺวา สกฏสเตหิ
กุมฺภณฺฑานิ วิย มหาชนสฺส สีลานิ คณฺหถ วิเทหรฺโ
สีส ฉินฺทิตฺวา อาเนถาติ ฯ ตสฺส ต สุตฺวา สูรโยธา
นานาวิธาวุธหตฺถา ทฺวารฏฏาลกสมีป คนฺตฺวา ปณฺฑิตสฺส
ปุริเสหิ สกฺขรกทฺทมวาลิกกลลสิฺจนปาสาณปาตนาทีหิ อุปทฺทุตา
ปฏิกฺกนฺตา (๑) ปาการ ภินฺทิสฺสามาติ ปริข โอติณฺณาป (๒)
อนฺตรทฺวารฏฏาลเกสุ ิตมนุสฺสา อุสุสตฺติโตมราทีหิ [๓]
มหาวินาส ปาเปนฺติ ฯ ปณฺฑิตสฺส โยธา จูฬนีพฺรหฺมทตฺตสฺส
โยเธ หนนฺติ หตฺถวิการาทีนิ ทสฺเสตฺวา นานปฺปกาเรหิ
อกฺโกเสนฺติ ปริภาสนฺติ คชฺเชนฺติ ตุมเฺ ห กิลนฺตคตฺตา ภตฺต
# ๑. ม. ยุ. ปฏิกฺกมนฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. โอติณฺเณป ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
วิชฺฌนฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
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อลภนฺตา เอถ โถก ปวิสฺสถ ขาทิสฺสถาติ สุราปกานิ (๑) เจว
มจฺฉมสสูลานิ จ ปสาเรตฺวา สยเมว ปวนฺติ ขาทนฺติ อนุปากาเร
จงฺกมนฺติ ฯ อิตเร กิฺจิ กาตุ อสกฺโกนฺตา จูฬนีพฺรหฺมทตฺทสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา เทว เปตฺวา อิจฺธิมนฺเต อฺเหิ นิตฺถริตุ (๒)
น สกฺกาติ วทึสุ ฯ
ราชา จตุปฺจาห วสิตฺวา คเหตพฺพคฺคหณ อปสฺสนฺโต
เกวฏฏ ปุจฺฉิ อาจริย นคร คณฺหิตุ น สกฺโกม เอโกป
อุปสงฺกมิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ กึ กาตพฺพนฺติ ฯ เกวฏโฏ อาห
โหตุ มหาราช นคร นาม พหิ อุทก โหติ อุทกกฺขเยน
นคร คณฺหิสฺสาม อนฺโตมนุสฺสา อุทเกน กิลมนฺตา ทฺวาร
วิวริสฺสนฺตีติ ฯ โส เอตฺเถโส อุปาโยติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ตโต
ปฏาย อุทก ปเวเสตุ น เทนฺติ ฯ ปณฺฑิตสฺส อุปนิกฺขิตฺตปุริสา
ปณฺณ ลิขิตฺวา สรกณฺเฑ พนฺธิตฺวา ต ปวุตฺตึ เปเสสุ
เตน หิ ปมเมว อาณตฺต โย โย สรกณฺเฑ ปณฺณ
ปสฺสติ โส โส อาหรตูติ ฯ อเถโก ปุริโส ต ทิสวฺ า คเหตฺวา
ปณฺฑิตสฺส ทสฺเสสิ ฯ โส ต ปวุตฺตึ ตฺวา น เม โส
มโหสถปณฺฑิตภาว ชานาตีติ สฏีหตฺถเวฬฬ ทฺวิธา ผาเลตฺวา
สุปริสุทฺธ โสเธตฺวา ปุน เอกโต กตฺวา จมฺเมน พนฺธิตฺวา
อุปริกลเลน มกฺเขตฺวา หิมฺวนฺตโต อิทฺธิมนฺตตาปเสน อานีต
# ๑. ม. สุราปฏกานิ ฯ ยุ. สุรวิตฺถกานิ ฯ ๒. ม. นิทฺธริตุ ฯ
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กุทฺรุสกุมุทวีช โปกฺขรณีตีเร กลเล โรปาเปตฺวา อุปริ เวฬุ
เปตฺวา อุทกสฺส ปูราเปสิ ฯ เอกรตฺเตเนว วฑฺฒิตฺวา ปุปฺผ
เวฬุมตฺถกโต อุคฺคนฺตฺวา อุคฺคนฺตฺวา รตนมตฺต อฏาสิ ฯ อถ
น อุปฺปาเฏตฺวา อิม จูฬนีพฺรหฺมทตฺตสฺส เทถาติ อตฺตโน
ปุริสาน ทาเปสิ ฯ เต ตสฺส ทณฺฑก วลย กตฺวา อมฺโภ
พฺรหฺมทตฺตสฺส ปาทมูลิกา ฉาตเกน มา มริตฺถ คณฺหเถต
อุปฺปล ปลนฺธิตฺวา ทณฺฑก กุจฺฉิปุร ขาทถาติ วตฺวา ขิปสุ ฯ
ตเมโก ปณฺฑิตสฺส อุปนิกฺขิตฺตปุริโส คณฺหิ ฯ
อถ น รฺโ สนฺตกิ  หริตฺวา ปสฺสถ เทว อิมสฺส
ปุปฺผสฺส ทณฺฑก น โน อิโต ปุพฺเพ เอวรูโป ทีโฆ ทณฺฑโก
ทิฏปุพฺโพติ วตฺวา มินถ นนฺติ วุตฺเต ปณฺฑิตสฺส อุปนิกฺขิตฺตปุริสา สฏีหตฺถทณฺฑก อสีติหตฺถ กตฺวา มินึสุ ฯ ปุน
รฺา กตฺเถต ชาตนฺติ วุตฺเต เอโก ปุริโส มุสาวาท
กตฺวา เอวมาห อห เทว เอกทิวส ปปาสิโต หุตฺวา
สุร ปวิสฺสามีติ จูฬทฺวาเรน นคร ปวฏิ โ นาคราน
อุทกกีฬนตฺถาย กตา มหาโปกฺขรณิโย ปสฺสึ มหาชโน นาวาย
นิสีทิตฺวา ปุปฺผานิ คณฺหติ ตตฺถ อิท ตีรปสฺเส ชาต
คมฺภีรฏาเน ชาตสฺส ปน ทณฺฑโก สตหตฺโถ ภวิสฺสตีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา เกวฏฏ อาห อาจริย น สกฺโกม อิท
อุทกกฺขเยน คเหตุ ตุมฺเห หรเถต มนฺตนฺติ ฯ เตน หิ เทว

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 380

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 380
ธฺกฺขเยน นคร คณฺหิสฺสาม นคร นาม พหิ ธฺ
โหตีติ ฯ เอว โหตุ อาจริยาติ ฯ ปณฺฑิโต ปุริมนเยเนว ต ปวุตฺตึ
ตฺวา น เม เกวฏฏพฺราหฺมโณ ปณฺฑิตภาว ชานาตีติ
อนุปาการมตฺถเก กลล ทตฺวา วีหึ ตตฺถ โรปาเปสิ ฯ
โพธิสตฺตาน อธิปฺปาโย นาม อิชฺฌติ ฯ วีหิโย เอกรตฺเตเนว
วุฏาย ปาการมตฺถเก ปฺายึสุ ฯ ต ทิสฺวา จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต
อาห อมฺโภ กเมต ปาการมตฺถเก นีล หุตฺวา ปฺายตีติ ฯ
ปณฺฑิตสฺส อุปริกฺขิตฺตปุริสา รฺโ วจน สุตฺวา มุขโต
ลฺุจนฺตา วิย คเหตฺวา (๑) อาหสุ เทว คหปติปุตฺโต กิร
มโหสถปณฺฑิโต อนาคตภย ทิสฺวา รฏโต ธฺ อาหราเปตฺวา
โกฏาคาราทีนิ ปูเรตฺวา เสสธฺ ปาการปสฺเส นิกฺขิปาเปสิ
เต กิร วีหิโย อาตเปน สุกฺขนฺตา วสฺเสน เตเมตฺวา ตตฺเถว
จ (๒) สสฺสานิ สฺชาเนสุ อหป เอกทิวส เอเกน กมฺเมน
จูฬทฺวาเรน ปวิสิตฺวา ปาการปสฺเส วีหิราสึ ทิสฺวา วีหิราสิโต
วีหึ หตฺเถน คเหตฺวา วิถิย ฉฑฺเฑสึ (๓) อถ ม ปริสา
ปริหาเสนฺตา ฉาโตสิ ตฺว มฺเ วีหึ ทุสฺสนฺเตน พนฺธิตฺวา
ตว เคห หริตฺวา โกฏฏาเปตฺวา ปจาเปตฺวา ภฺุชาหีติ วทึสูติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา เกวฏฏ อาห อาจริย ธฺกฺขเยนป
# ๑. ม. มุขโต ชิวฺห ลฺุจนฺโต วิย คเหตฺวา ฯ ยุ. มุขโต ลฺุจิตฺวา
คณฺหนิตา วิย ฯ ๒. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ฉฑฺเฑนฺเต ปสฺสึ ฯ
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นคร คเหตุ น สกฺกา อฺป อตฺถิ อุปาโยติ (๑) ฯ เตน หิ เทว
ทารุกฺขเยน คณฺหิสฺสาม นคร นาม พหิ ทารุก โหตีติ ฯ เอว
โหตุ อาจริยาติ ฯ ปณฺฑิโต ปุริมนเยเนว ต ปวุตตฺ ึ ตฺวา
ปาการมตฺถเก วีหึ อติกกฺ มิตฺวา ปฺายมาน ปพฺพตปฺปมาณ
ทารุราสึ กาเรสิ ฯ ปณฺฑติ สฺส มนุสฺสา จูฬนีพฺรหฺมทตฺตสฺส
ปุริเสหิ สทฺธึ ปริหาส กโรนฺตา สเจ ฉาตา ตตฺถ ยาคุภตฺต
ปจิตฺวา ภฺุขถาติ มหนฺตมหนฺตานิ ทารูนิ ขิปนฺติ ฯ ราชาป
ปาการมตฺถเกน ทารูนิ ทิสฺวา กิเมตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ เทว
คหปติปุตฺโต กิร อนาคตภย ทิสฺวา ทารูนิ อาหราเปตฺวา
กุลาน ปจฺฉา เคเหสุ ปาเปตฺวา อติเรกานิ ปาการานิ
นิสฺสาย ปาเปสีติ ฯ
ราชา อุปนิกฺขิตฺตปุริสานฺเจว วจน สุตฺวา เกวฏฏ
อาห อาจริย ทารุกฺขเยนาป น สกฺกา คณฺหิตุ ตุมฺเห
หรเถต อุปายนฺติ ฯ มา จินฺตยิตฺถ มหาราช อฺโ อุปาโย
อตฺถีติ ฯ อาจริย กึ อุปาโย นาเมส นาห ตว อุปายสฺส
อนฺต ปสฺสามิ น สกฺกา อมฺเหหิ เวเทห คณฺหิตุ อมฺหาก
นครเมว คมิสฺสามาติ ฯ เกวฏโฏ อาห เทว จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต
เอกสเตหิ ขตฺติเยหิ สทฺธึ เวเทห คณฺหิตุ นาสกฺขีติ อมฺหาก
ลชฺชนก ภวิสฺสติ กึ มโหสโถ ปณฺฑิโต อหป ปณฺฑิโตเยว
# ๑. ม. ยุ. อยมฺป อนุปาโยติ ฯ
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เอก เลส กริสฺสามาติ ฯ กึ เลส นามาจริยาติ ฯ เทว
ธมฺมยุทฺธ นาม กริสฺสามาติ ฯ กึ นาเมต ธมฺยุทฺธ นามาติ ฯ
มหาราช น เสนา ยุชฺฌิสสฺ นฺติ ทฺวินฺน ปน ราชูน เทฺว
ปณฺฑิตา เอกฏาเน ภวิสฺสนฺติ เตสุ โย วนฺทิสฺสติ ตสฺส
ปราชโย ภวิสฺสติ มโหสโถ ปน อิม มนฺต น ชานาติ อหป
ปณฺฑิโต มหลฺลโก โส ทหโร ม ทิสฺวา วนฺทิสฺสติ ยทา
วนฺทิสฺสติ ตทา เวเทโห ปราชิโต นาม ภวิสฺสติ อถ มย
น เวเทห ปราเชตฺวา อตฺตโน นคร คมิสฺสาม เอว โน
ลชฺชนก น ภวิสฺสติ อิท ธมฺมยุทฺธ นามาติ ฯ ปณฺฑิโตป
ต รหสฺส ปุริมนเยเนว ตฺวา สเจ เกวฏฏสฺส ปราชยามิ
น ปณฺฑิโตสฺมีติ จินฺเตสิ ฯ จูฬนีพฺรหฺมทตฺโตป โสภโน
อาจริย อุปาโยติ วตฺวา เสฺว ธมฺมยุทธฺ  ภวิสฺสติ ทฺวินฺน
ปณฺฑิตาน ธมฺเมน สเมน ชยปราชโย ภวิสฺสติ โย ธมฺมยุทฺธ
น กริสฺสติ โสป ปราชิโต นาม ภวิสฺสตีติ ปณฺณ ลิขาเปตฺวา
จูฬทฺวาเรน วิเทหสฺส เปเสสิ ฯ ต สุตฺวา เวเทโห ปณฺฑิต
ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถ อาจิกฺขิ ฯ ปณฺฑิโต สาธุ เทว เสฺว
ปาโตว ปจฺฉิมทฺวาเรน ธมฺมยุทฺธมณฺฑล สชฺชิสฺสนฺติ ธมฺมยุทธฺ มณฺฑล อาคจฺฉนฺตูติ ปฏิปณฺณ เปเสถาติ อาห ฯ ต สุตฺวา
ราชา อาคตทูตสฺเสว ปฏิปณฺณ ทาเปสิ ฯ ปณฺฑิโต ปุนทิวเส
เกวฏฏสฺเสว ปราชโย โหตูติ ปจฺฉิมทฺวาเรน ธมฺมยุทฺธมณฺฑล
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สชฺชาเปสิ ฯ เตป โข เอกสตอุปนิกฺขิตฺตปุริสา โก ชานาติ กึ
ภวิสฺสตีติ ปณฺฑิตสฺส อารกฺขนตฺถาย เกวฏฏ ปริวารยึสุ ฯ
เตป เอกสตราชาโน ธมฺมยุทฺธมณฺฑล คนฺตฺวา ปาจีนทิส
โอโลเกนฺตา อฏสุ ฯ ตถา เกวฏฏพฺราหฺมโณ ฯ
โพธิสตฺโต ปน ปาโตว คนฺโธทเกน นหายิตฺวา สตสหสฺสคฺฆนิก กาสิกวตฺถ นิวาเสตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต
นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา มหนฺเตน ปวาเรน ราชทฺวาร
คนฺตฺวา ปวิสตุ เม ปุตฺโตติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต ตฺวา กึ ตาต มโหสถาติ วุตฺเต ธมฺมยุทฺธมณฺฑล
คมิสฺสามีติ วตฺวา ตาต กึ ลทฺธุ วฏฏตีติ วุตฺเต เทว เกวฏฏพฺราหฺมณ มณินา วฺเจตุกาโมมฺหิ อฏวงฺก มณิรตน มยา
ลทฺธุ วฏฏตีติ อาห ฯ คณฺห ตาตาติ ฯ โส ต คเหตฺวา
ราชาน วนฺทติ ฺวา ราชนิเวสนา โอติณฺโณ สหชาเตน โยธสหสฺเสน ปริวุโต นวุติกหาปณสหสฺสคฺฆนิก เสตสินฺธวยุตฺต
รถวรมารุยฺห ปาตราสเวลาย ทฺวารสมีป ปาปุณิ ฯ เกวฏโฏป
อิทานิ อาคมิสฺสติ อิทานิ อาคมิสฺสตีติ ตสฺสาคมน โอโลเกนฺโต
อฏาสิ โอโลกิเตเนว (๑) ทีฆ คีว ปตฺโต วิย ฯ สุริยเตเชน
เสทา มฺุจนฺติ ฯ มหาสตฺโตป โข มหาปริวารตาย มหาสมุทฺโท
วิย อชฺโฌตฺถรนฺโต เกสรสีโห วิย อสมฺภีโต (๒) วิคตโลมหโส
# ๑. ม. ยุ. โอโลกเนเนว ฯ ๒. ม. อฉมฺภีโต ฯ
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ทฺวาร วิวราเปตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา รถา โอรุยฺห สีโห
วิย วิชิมฺหมาโน (๑) ปายาสิ ฯ เอกสตราชาโน โพธิสตฺตสฺส รูปสิรึ
ทิสฺวา เอส กิร สิริวฑฺฒกเสฏิปุตฺโต มโหสถปณฺฑิโต นาม
ปฺาย สกลชมฺพูทีเป อทุติโย อสทิโสติ อุกฺกฏิสตสหสฺสานิ (๒)
ปวตฺตาเปสุ ฯ
โสป โข มรุคณปริวุโต วิย สกฺโก อโนปเมน สิริวิภเวน
ต มณิรตน หตฺเถน คเหตฺวา เกวฏฏาภิมุโข อคมาสิ ฯ
เกวฏโฏป ต ทิสฺวาว สกภาเวน สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต
ปจฺจุคฺคมน กตฺวา เอวมาห ปณฺฑิต มโหสถ มย เทฺว
ปณฺฑิตา อมฺหาก ตุมฺเห นิสฺสาย เอตฺตก กาล อิธ
วสนฺตาน ตุมฺเหหิ ปณฺณาการมตฺตป น เปสิตปุพฺพ กสฺมา
เอวมกตฺถาติ ฯ อถ น มหาสตฺโต อาห ปณฺฑิต ตุมฺหาก
อนุจฺฉวิก ปณฺณาการ โอโลเกนฺตา อชฺช อิม มณิรตน
ลภิมฺหา หนฺท อิท คณฺหถ เอวรูป นาม อฺ มณิรตน
นตฺถีติ ฯ โส ตสฺส หตฺเถ ชลมาน มณิรตน ทิสฺวา
มยฺห ทาตุกาโม ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา เตน หิ เทหีติ หตฺถ
ปสาเรติ ฯ มหาสตฺโต คณฺหาติ ขิปตฺวา ปสาริตหตฺถสฺส
องฺคุลีสุ ปาเตสิ ฯ อถ น พฺราหฺมโณ ครุมณิรตน องฺคุลีหิ
ธาเรตุ นาสกฺขิ ฯ ต ปคฺคลิตฺวา มหาสตฺตสฺส ปาทมูเลเยว
# ๑. ม. วิชมฺภมาโน ฯ ยุ. วิชมฺภนฺโต ฯ ๒. ม. ยุ. อุกฺกุฏิ .....ฯ
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ปติ ฯ พฺราหฺมโณ โลเภน คณฺหิสฺสามีติ ตสฺส ปาทมูเล
โอนโต อโหสิ ฯ อถสฺส มหาสตฺโต อุฏาตุ อเทนฺโต เอเกน
หตฺเถน ขนฺธปฏเ เอเกน หตฺเถน ปฏิกจฺฉาย คเหตฺวา
อุฏเถ อาจริย อห ทหโร ตุมฺหาก นตฺตุมตฺโต มา ม
วนฺทถาติ วทนฺโต อปราปร กตฺวา มุข ภูมิย ฆสิตฺวา
โลหิตมกฺขิต กตฺวา อนฺธพาล ตว มม สนฺติกา วนฺทน
ปจฺจาสึสสีติ คีวาย คเหตฺวา ขิป ฯ โส อุสุภมตฺเต าเน
ปติตฺวา อุฏาย ปลายิ ฯ มณิรตน ปน มหาสตฺตสฺส ปุริสาเยว
คณฺหึสุ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ปน อุฏเถ อุฏเถ มา ม วนฺทถาติ
วจีโฆโส สกลปริส ฉาเทตฺวา อฏาสิ ฯ เกวฏฏพฺราหฺมเณน
มโหสถสฺส ปาทา วนฺทิตาติ ปริสาปสฺส เอกปฺปหาเรเนว
มหาอุนฺนาทานิ อกาสิ ฯ พฺรหฺมทตฺต อาทึ กตฺวา สพฺเพป เอเต
ราชาโน เกวฏฏ มหาสตฺตสฺส ปาทมูเล โอนต อทฺทสสุเยว ฯ
เต อมฺหาก ปณฺฑิเตน มโหสถปณฺฑิโต วนฺทิโต อิทานิ
ปราชิตมฺหา น โน ชีวิต ทสฺสตีติ อตฺตโน อตฺตโน อสฺเส
อารุยฺห อุตฺตรปฺจาลาภิมุขา ปลายิตุ อารภึสุ ฯ เต ปลายนฺเต
ทิสฺวา โพธิสตฺตสฺส ปริสา จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต เอกสเต ขตฺติเย
คเหตฺวา ปลายตีติ ปุน อุกฺกฏิสทฺทมกสุ (๑) ฯ ต สุตฺวา สพฺเพ
# ๑. ม. ยุ. อุกฺกุฏิ ...... ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 386

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 386
ราชาโน มรณภยภีตา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปลายนฺตา เสนางฺค
ภินฺทึสุ ฯ โพธิสตฺตสฺส ปุริสา นทนฺตา วคฺคนฺตา สุฏุตร
โกลาหลมกสุ ฯ มหาสตฺโต เสนางฺคปริวุโต นครเมว ปาวิสิ ฯ
พฺรหฺมทตฺตสฺส เสนาป ติโยชนานิ ปกฺขนฺทึสุ ฯ เกวฏโฏป
อสฺสมารุยฺห นลาเต โลหิต ปฺุฉมาโน เสน ปตฺวา อสฺสปฏิย
นิสินฺโนว โภนฺโต มา ปลายถ นาห คหปติปุตฺต วนฺทามิ
ติฏถ ติฏถาติ อาห ฯ เสนา อสทฺทหนฺตา อตฺวา คจฺฉนฺตาว
เกวฏฏ อกฺโกสนฺตา ปริภาสนฺตา ปาปธมฺม ทุฏพฺราหฺมณ
ธมฺยุทฺธ นาม กริสฺสามีติ วตฺวา อาคนฺตฺวา นตฺตุมตฺตป
อปฺปโหนฺต วนฺทสิ นตฺถิ ตว กตฺตพฺพนฺติ ตสฺส กถ อสุณนฺตา
คจฺฉนฺเตว ฯ โส เวเคน อาคนฺตฺวา เสน สมฺปาปุณิตฺวา
โภนฺโต สทฺทหถ มยฺห นาห ต วนฺทามิ มณิรตเนน ม
วฺเจสีติ สพฺเพป เต ราชาโน นานากาเรหิ โพเธตฺวา อตฺตโน
กถ คาหาเปตฺวา ตถาป ต ภินฺน เสน ปฏินิวตฺเตสิ ฯ
สา ปน ตาว มหตี เสนา สเจ ปสุมุฏ ึ วา เอเกก
เลฑฺฑฑ วา คเหตฺวา ขิเปยฺย ปริข ปูเรตฺวา ปาการปฺปมาโน
ราสิ ภเวยฺย โพธิสตฺตาน ปน อธิปฺปาโย อิชฺฌติ ตสฺมา
เอโกป ปสุมุฏึ วา เลฑฺฑฑ วา นคราภิมุโข ขิปนฺโต นาม
นาโหสิ ฯ สพฺเพป นิวตฺติตฺวา อตฺตโน ขนฺธาวารฏานเมว
ปจฺจาคมึสุ ฯ ราชา เกวฏฏ ปุจฺฉิ กึ กโรม อาจริยาติ ฯ
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เทว กสฺสจิ จูฬทฺวาเรน นิกฺขมิตุ อเทนฺตา สฺจาร ฉินฺทิสฺสาม
มนุสฺสาป นิกฺขมิตุ อลภนฺตา อุกฺกณฺิตฺวา ทฺวาร วิวริสฺสนฺติ อถ
มย ปจฺจามิตฺเต คณฺหิสฺสามาติ ฯ ราชา โสภโน อาจริย
อุปาโยติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
ปณฺฑิโตป ต ปวุตตฺ ึ ปุริมนเยเนว ตฺวา จินฺเตสิ อิเมสุ
จิร อิเธว วสนฺเตสุ อมฺหาก ผาสุก นาม นตฺถิ อุปาเยเนว
เต ปลาเปตุ วฏฏติ มนฺเตน ปลาเปสฺสามีติ ฯ โส เอก มนฺตกุสล
อุปธาเรนฺโต อนุเกวฏฏ นาม พฺราหฺมณ ทิสฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา
อาจริย อมฺหาก เอก กมฺม นิตฺถริตุ (๑) วฏฏตีติ อาห ฯ กึ กโรมิ
ปณฺฑิต วเทหีติ ฯ ตุมฺเห อนุปากาเร ตฺวา อมฺหาก มนุสฺสาน
ปมาท โอโลเกนฺตา อนฺตรนฺตรา พฺรหฺมทตฺตมนุสฺสาน ปูวมจฺฉมสาทีนิ ขิปตฺวา อมฺโภ อิทฺจิทฺจ ขาทถ มา อุกฺกณฺถ
อฺ กติปาห วสิตุ วายมถ นครวาสิโน ปฺชเร นิรุทฺธา
กุกฺกุฏา วิย อุกฺกณฺิตา น จิรสฺเสว โว ทฺวาร วิวริสฺสนฺติ
อถ ตุมฺเห วิเทหฺจ ทุฏคหปติปุตฺตฺจ คณฺหิสฺสถาติ วเทยฺยาถ
อมฺหาก มนุสฺสา ต กถ สุตฺวา ตุมฺเห อกฺโกสิตฺวา ตชฺเชตฺวา
พฺรหฺมทตฺตมนุสฺสาน ปสฺสนฺตานเยว ตุมฺเห หตฺถปาเทสุ คเหตฺวา
เวฬุเปสิกาทีหิ ปหรนฺตา วิย หุตฺวา ปาการโต โอตาเรตฺวา
ปฺจจูฬานิ การาเปตฺวา อิฏกจุณฺเณหิ โอกีริตฺวา กรณวิรมาล
# ๑. ม. นิทฺธริตุ ฯ
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กณฺเณ กตฺวา กติปยปหาร ทตฺวา ปฏ ิย ราชิโย ทสฺเสตฺวา
ปาการ อาโรเปตฺวา สิกฺกาย ปกฺขิปตฺวา โยตฺเตน โอตาเรตฺวา
คจฺฉ มนฺตเภทกโจราติ พฺรหฺมทตฺตมนุสฺสาน ทสฺเสนฺติ เต ต
รฺโ สนฺตกิ  เนสฺสนฺติ ต ทิสฺวา ราชา โก เต อปราโธติ
ปุจฺฉิสฺสติ อถสฺส เอว วเทยฺยาถ มหาราช มยฺห ปุพฺเพ
ยโส มหนฺโต คหปติปุตฺโต มจฺฉริเยน ม น ภฺุชตีติ
กุชฺฌิตฺวา (๑) รฺโ กเถตฺวา สพฺพ เม ยส อจฺฉินฺทิ อห
มม ยสโจรสฺส คหปติปุตฺตสฺส สีส คณฺหาเปสฺสามีติ ตุมฺหาก
มนุสฺเส อุกกฺ ณฺิเต ทิสฺวา เอเตส ขาทนีย โภชนีย วา เทมิ
เอตฺตเกน ม โปราณกเวร วิย หทเย กตฺวา อิม พฺยสน
ปาเปสิ สพฺพ ตุมฺหาก มนุสฺสา ชานนฺติ มหาราชาติ
นานปฺปกาเรหิ ต สทฺทหาเปตฺวา วิสฺสาเส อุปฺปนฺเน มหาราช
ตุมฺเห มม ลทฺธกาลโต ปฏาย มา จินฺตยิตฺถ อิทานิ
เวเทหสฺส จ คหปติปุตฺตสฺส จ ชีวิต นตฺถิ อห อิมสฺมึ
นคเร ปาการสฺส ถิรฏานฺจ ทุพฺพลฏานฺจ ปริขาย
กุมฺภีลาทีน อตฺถิฏานฺจ นตฺถิฏานฺจ ชานามิ น จิเรเนว
โว นคร คเหตฺวา ทสฺสามีติ วเทยฺยาถ อถ โส ราชา
เต สทฺทหิตฺวา สกฺการ กริสฺสติ อถสฺส เสน พาหน จ
ปฏิจฺฉาเปสฺสติ อถสฺส เสน พาลกุมภฺ ีลฏาเนสุเยว โอตาเรยฺยาถ
# ๑. ม. คหปติปุตฺโต มนฺตเภทโกติ ม กุชฺฌิตฺวา ฯ
ยุ. คหปติปุตฺโต มนฺตภโทติ กุชฺฌิตฺวา ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 389

*เลมที่ 36 มโหสถชาตก หนา 389
ตสฺส เสนา กุมฺภีลภเยน น โอตริสฺสนฺติ ตทา ตุมฺหาก
เทว เสนา คหปติปุตฺเตน ภินฺนา (๑) สพฺเพ ราชาโน จ
อาจริย เกวฏฏ จ อาทึ กตฺวา เกนจิ ลฺโจ (๒) อคฺคหิโต นาม
นตฺถิ เกวล เอเต ตุมฺเห ปริวาเรตฺวา วิจรนฺติ สพฺเพ
คหปติปุตฺตสฺเสว สนฺตกา อหเมเวโก ตุมฺหาก ปุรโิ ส สเจ เม
วจน น สทฺทหถ สพฺเพ เต ราชาโน อลงฺกริตฺวา ม ทสฺสนาย
อาคจฺฉนฺตูติ เปเสถ อถ (เต) เนส ราชูน คหปติปุตฺเตน
อตฺตโน นามรูป ลิขิตฺวา ทินฺเนสุ วตฺถาลงฺการขคฺคาทีสุ
อกฺขรานิ ทิสฺวา นิฏ คจฺเฉยฺยาถาติ วเทยฺยาถ โส ตถา
กตฺวา ตานิ อกฺขรานิ ทิสฺวา นิฏ คนฺตฺวา ภิตตสิโต
เต ราชาโน อุยฺโยเชตฺวา อิทานิ กึ กโรม ปณฺฑิตาติ ตุมฺเห
ปุจฺฉิสฺสติ ตเมว ราชาน ตุมฺเห เอว วเทยฺยาถ มหาราช
คหปติปุตฺโต พหุมาโย สเจ อฺานิ กติปยทิวสานิ วสิสฺสถ
สพฺพ โว เสน อตฺตโน หตฺถคต กตฺวา ตุมฺเห คณฺหิสฺสติ
ปปฺจ อกตฺวา อชฺเชว มชฺฌิมยามสมนนฺตเร อสฺสปฏิย
นิสีทิสฺวา ปลายิสฺสาม มา โน ปรหตฺเถ มรณ โหตูติ วเทยฺยาถ
โส ตุมฺหาก วจน สุตฺวา ตถา กริสฺสติ ตุมฺเห ตสฺส
ปลายนเวลาย นิวตฺติตฺวา อมฺหาก มนุสฺเส ชานาเปยฺยาถาติ ฯ
ต สุตฺวา อนุเกวฏฏพฺราหฺมโณ สาธุ ปณฺฑิต กริสฺสามิ เต
# ๑. ม. ตุมฺหาก เสนาย เทว คหปติปุตฺเตน ลฺโช ทินฺโน ฯ
# ๒. ม. ลฺโช ฯ
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วจนนฺติ อาห ฯ เตน หิ กติปยปหาเร สหิตุ วฏฏตีติ ฯ ปณฺฑติ
มม ชีวิตฺจ หตฺถปาเท จ เปตฺวา อวเสส อตฺตโน รุจฺจนวเสน
กโรหีติ ฯ โส ตสฺส เคเห มนุสฺสาน สกฺการ กตฺวา อนุเกวฏฏ
วุตฺตนเยเนว วิปฺปการ ปาเปตฺวา สิกฺกาย ปกฺขิปตฺวา โยตฺเตน
โอตาเรตฺวา พฺรหฺมทตฺตมนุสฺสาน ทาเปสิ ฯ
อถ เต ต คเหตฺวา เนตฺวา พฺรหฺมทตฺตสฺส ทสฺเสสุ ฯ
ราชา ต วีมสิตฺวา สทฺทหิตฺวา สกฺการมสฺส กตฺวา เสน
ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ โสป เสน พาลกุมฺภีลฏาเนสุเยว โอตาเรสิ ฯ
มนุสฺสา กุมภฺ ีเลหิ ขชฺชมานา อฏฏาลเกหิ ิเตหิ มนุสฺเสหิ
อุสุสตฺติโตมรวสฺเสหิ วิชฌ
ฺ ิยมานา มหาวินาส ปาปุณนฺติ ฯ
ตโต ปฏาย เกจิ ภเยน อุปคนฺตุ น สกฺโกนฺติ ฯ อถ
อนุเกวฏโฏ ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา อาห เทว ตุมฺหาก
อตฺถาย ยุชฺฌนกา นาม นตฺถิ สพฺเพหิ ลฺโจ คหิโต
สเจ อสทฺทหนฺตา ปกฺโกสาเปตฺวา นิวตฺถวตฺถาทีสุ อกฺขรานิ
โอโลเกถาติ ฯ ราชา ตถา กตฺวา สพฺเพส วตฺถาทีสุ
อกฺขรานิ ทิสฺวา อทฺธา อิเมหิ ลฺโจ คหิโตติ นิฏ
คนฺตฺวา อาจริย อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ ปุจฺฉิตฺวา เทว
อฺ กตฺตพฺพ นตฺถิ สเจ ปปฺจ กริสฺสถ คหปติปุตฺโต
โว คณหิสฺสติ อาจริยเกวฏโฏป เกวล นลาเต วณ กตฺวา
จรติ ลฺโจ ปน เอเตนป คหิโต อยมฺหิ มณิรตน คเหตฺวา
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ตุมฺเห ติโยชน ปลาเปตฺวา สทฺทหาเปตฺวา นิวตฺเตสิ อยมฺป
ปริภินฺนโกว (๑) เอกรตฺติวาโสป มยฺห น รุจฺจติ อชฺเชว
มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ปลายิตุ วฏฏติ ม เปตฺวา อฺโ ตว
สุหทโย นาม นตฺถีติ วตฺเต เตน หิ อาจริย ตุมฺเหเยว
เม อสฺส กปฺเปตฺวา ยานสชฺช กโรถาติ อาห ฯ พฺราหฺมโณ
ตสฺส นิจฺจเยน ปลายนภาว ตฺวา มา ภายิ มหาราชาติ
ต อสฺสาเสตฺวา พหิ นิกขฺ มิตฺวา อุปฺนิกฺขิตฺตปุริสาน อชฺช
ราชา ปลายิสฺสติ มา นิทฺทายิตฺถาติ โอวาท ทตฺวา รฺโ
อสฺโส ยถา อากฑฺฒิโตป สุฏุตร ปลายติ เอว อวกมฺปนาย
กปฺเปตฺวา มชฺฌิมยามสมนนฺตเร อสฺส อภินีหริตวฺ า กปฺปโต
เต เทว อสฺโส เวล ชานาหีทิ อาห ฯ ราชา อสฺส
อภิรุหิตฺวา ปลายิ ฯ อนุเกวฏโฏป อสฺส อภิรุหิตวฺ า เตน
สทฺธึ คจฺฉนฺโต วิย โถก คนฺตฺวา นิวตฺติ ฯ อวกมฺปนาย
กปฺปตอสฺโส อากฑฺฒิยมาโนป ราชาน คเหตฺวา ปลายิ ฯ
อนุเกวฏโฏป เสนาย อนฺตร ปวิสิตวฺ า จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต
ปลาโตติ อุกกฺ ฏิมกาสิ ฯ อุปนิกฺขิตฺตปุริสาป อตฺตโน
มนุสฺเสหิ สทฺธึ อุปกฺโกสึสุ (๒) ฯ เสสราชาโนป ต สทฺท
สุตฺวา มโหสถปณฺฑิโต ทฺวาร วิวริตวฺ า นิกฺขมนฺโต ภวิสฺสติ
อิทานิ โน ชีวิต น ทสฺสตีติ ภีตตสิตา อุปโภคปริโภค# ๑. ม. ยุ. ปริภินฺทโกว ฯ ๒. สี. อุกฺโกสึสุ ฯ ม. อุปโฆสึสุ ฯ
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ภณฺฑานิป อโนโลเกตฺวา ตโต ตโต ปลายึสุ ฯ มนุสฺสา
ราชาโนป ปลายนฺตีติ สุฏุตร อุปกฺโกสึสุ ฯ ต สทฺท สุตฺวา
ทวารฏฏาลกาทีสุ ิตาป อุนฺนาทึสุ อปฺโผฏยึสุ ฯ อิติ ตสฺมึ
ขเณ ปวี [๒] ภิชฺชมานา สมุทฺโท วิย สขุพฺภิโต สกลนคร
อนฺโต จ พหิ จ เอกนินนฺ าทมโหสิ ฯ อฏารสอกฺโขภิณีสขาตา
มนุสฺสา มโหสถปณฺฑิเตน กิร พฺรหฺมทตฺโต จ เอกสตราชาโน
จ คหิตาติ มรณภยภีตา อตฺตโน อตฺตโน (๓) อุทเร พนฺธสาฏกป
ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ ฯ ขนฺธา วารฏาน ตุจฺฉ อโหสิ ฯ
จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต เอกสเต ขตฺติเย คเหตฺวา อตฺตโน นครเมว
คโต ฯ ปุน ทิวเส ปาโตว นครทฺวารานิ วิวริตฺวา พลนิกายา
นครา นิกฺขมิตฺวา มหาวิโลป ทิสฺวา กึ กโรม ปณฺฑิตาติ
มหาสตฺตสฺส อาโรจยึสุ ฯ โส อาห เอเตหิ ฉฑฺฑิต ธน
ตุมฺหาก ปาปุณาติ สพฺเพส ราชูน สนฺตก รฺโ เทถ
เสฏีนฺจ เกวฏฏพฺราหฺมณสฺส จ สนฺตก อมฺหาก อาหรถ
อวเสส นครวาสิโน คณฺหนฺตูติ ฯ เตส มหคฺฆรตนภณฺฑเมว
อาหรนฺตาน อฑฺฒมาโส วีติวตฺโต ฯ เสส ปน จตูหิ มาเสหิ
อาหรึสุ ฯ มหาสตฺโต อนุเกวฏฏสฺส มหนฺต สกฺการ อกาสิ ฯ
ตโต ปฏาย กิร มิถลิ านครวาสิโน สหิรฺสุวณฺณา ชาตา ฯ
# ๑. สี. อุกโฺ กสึสุ ฯ ม. อุปฺโฆสึสุ ฯ ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร วิยาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. อตาณา อสรณา ฯ
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มหคฺฆรตนานิ ชาตานิ ฯ
พฺรหฺมทตฺตสฺสาป เตหิ ราชูหิ สทฺธึ อุตฺตรปฺจาลนคเร
วสนฺตสฺส เอกวสฺส อตีต ฯ
อเถกทิวส เกวฏโฏ อาทาเสน มุข โอโลเกนฺโต นลาเฏ
วณ ทิสฺวา อิท คหปติปุตฺตสฺส กมฺม เตนาห เอตฺตกาน
ราชูน อนฺตเร ลชฺชาปโตติ จินฺเตตฺวา สมุปฺปนฺนโกโธ หุตฺวา
กทา นุ ขวสฺส ปฏึ ปสฺสิตุ สมตฺโถ ภวิสฺสามีติ จินฺเตนฺโต
อตฺเถโส อุปาโย อมฺหาก รฺโ ธีตา ปฺจาลจนฺที (๑) นาม
อุตฺตมรูปธรา เทวจฺฉรปฏิภาคา ต วิเทหสฺส รฺโ ทสฺสามาติ
วตฺวา วิเทห กาเมน ปโลเภตฺวา คิลิตพลิส วิย มจฺฉ
มโหสถปณฺฑิเตน สทฺธึ วิเทห อาเนตฺวา อุโภป เต มาเรตฺวา
ชยปาน ปวสิ ฺสามาติ สนฺนิฏาน กตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
อาห เทว เอโก มนฺโต อตฺถีติ ฯ ตสฺส วจน สุตวฺ า ราชา
อาริย ตว มนฺต นิสฺสาย อุทรสาฏกสฺสาป สามิโน น
ชาตมฺหา อิทานิ กึ กริสฺสสิ ตุณฺหี โหหีติ อาห ฯ มหาราช
อิมินา อุปาเยน สทิโส อฺโ อุปาโย นตฺถีติ ฯ เตนหิ
ภณาหีติ ฯ มหาราช อมฺเหหิ ทฺวีหิเยว ภวิตุ วฏฏตีติ ฯ เอว
โหตูติ ฯ อถ น พฺราหฺมโณ อุปริปาสาทตล อาโรเปตฺวา
สยนคพฺภ ปเวเสตฺวา อาห มหาราช วิเทหราชาน กิเลเสน
# ๑. สี. ยุ. ปฺจาลจณฺฑี ฯ
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ปโลเภตฺวา อิธาเนตฺวา คหปติปุตฺเตน สทฺธึ มาเรสฺสามาติ ฯ
เอโส สุนฺทโร อาจริย อุปาโย กถ ปน ต ปโลเภตฺวา
อาเนสฺสามาติ ฯ มหาราช ธีตา โว ปฺาจาลจนฺที อุตฺตมรูปธรา
ตสฺสา รูปสิริสมฺปตฺติฺจ จาตุริยวิลาสฺจ กวีหิ คีตพนฺธเนน
พนฺธาเปตฺวา ตานิ กาพฺยานิ (๑) มิถลิ าย คายาเปตฺวา เอวรูป
อิตฺถีรตน อลภนฺตสฺส วิเทหนรินฺทสฺส กึ รชฺเชนาติ ตสฺส
สวนสสคฺเคเนว ปฏิพทฺธภาว ตฺวา อห ตตฺถ คนฺตฺวา
ทิวส ววฏเปสฺสามิ โส มยิ ทิวส ววฏเปตฺวา อาคเต
คิลิตพลิโส วิย มจฺโฉ คหปติปุตฺต คเหตฺวา อาคมิสฺสติ อถ
เน มาเรสฺสามาติ ฯ ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา ตุสิตฺวา
โสภโน เต อาจริย อุปาโย เอว กริสฺสามาติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
ต ปน มนฺต จูฬนีพฺรหฺมทตฺตสฺส สยนปาลิกา สาลิกา
สกุณิกา สุตฺวา ปจฺจกฺข อกาสิ ฯ
ราชา โปราณกาพฺยการเก ปกฺโกสาเปตฺวา พหุธน ทตฺวา
ธีตร เตส ทสฺเสตฺวา ตาตา เอติสฺสา รูปสมฺปตฺตึ นิสฺสาย
กาพฺย กโรถาติ อาห ฯ เต อติมโนหรานิ คีตานิ พนฺธิตฺวา
ราชาน สาวยึสุ ฯ ราชา เตส พหุธน อทาสิ ฯ กวีน สนฺติกา
กาพฺยานิ นาฏกิตฺถิโย สิกฺขาเปตฺวา (๒) สมชฺชมณฺฑเล คายึสุ ฯ
อิติ ตานิ คีตานิ วิตฺถาริตานิ อเหสุ ฯ เตสุ มนุสฺสาน อนฺตเร
# ๑. ม. ยุ. กพฺพานิ ฯ ๒. ม. ยุ. กวีน สนฺติกา นฏา สิกฺขิตฺวา ฯ
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วิตฺถาริตตฺต คเตสุ ราชา คายเก ปกฺโกสาเปตฺวา อาห ตาตา
ตุมฺเห มหาสกุเณ คเหตฺวา รตฺตึ รุกฺข อภิรุยฺห ตตฺถ นิสินฺนา
คายิตฺวา ปจฺจูสกาเล เตส คีวาสุ กสตาเล พนฺธิตฺวา เต
อุฏาเปตฺวา โอตรถาติ ฯ โย (๑) กิร อากาเส กสตาลสทฺท สุตวฺ า
โส ปณฺจาลรฺโ ธีตุ สรีรวณฺณ เทวตาโยป คายนฺตีติ
ปากฏภาวกรณตฺถ ตถา กาเรสิ ฯ ปุน ราชา เต กวิโย
ปกฺโกสาเปตฺวา ตาตา อิทานิ ตุมฺเห เอวรูปา กุมาริกา
ชมฺพูทีปตเล อฺสฺส รฺโ นานุจฺฉวิกา มิถิลาย วิเทหรฺโ
อนุจฺฉวิกา รฺโ อิสฺสริยฺจ อิมาย เอวานุจฺฉวิกนฺติ วณฺเณตฺวา
คีตานิ พนฺธถาติ อาห ฯ เต ตถา กตฺวา รฺโ อาโรจยึสุ ฯ
ราชา เตส ธน ทตฺวา ตาตา มิถิล คนฺตฺวา ปุน ตตฺถ อิมินาว
อุปาเยน คายถาติ เปเสสิ ฯ เต ตานิ คายนฺตา อนุปุพฺเพน
มิถิล ปตฺวา สมชฺชมณฺฑเล คายึสุ ฯ ตานิ สุตฺวา มหาชโน
อุกฺกุฏิสหสฺสานิ ปวตฺเตตฺวา เตส พหุธน อทาสิ ฯ เต
รตฺติสมเย รุกฺเขสุ คายิตฺวา ปจฺจูสกาเล สกุณาน คีวาสุ
กสตาเล พนฺธิตฺวา โอตรนฺติ ฯ อากาเส กสตาลสทฺท สุตฺวา
ปฺจาลรฺโ ธีตุ สรีรวณฺณ เทวตาโยป คายนฺตีติ สกลนคเร
เอกโกลาหลมโหสิ ฯ วิเทหราชา ต สุตฺวา กาพฺยการเก
ปกฺโกสาเปตฺวา อตฺตโน นิเวสเน สมชฺช กาเรตฺวา เอวรูป
# ๑. ม. ยุ. โส กิร ฯ
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กิร อุตฺตมรูปธร ราชธีตร จูฬนีราชา มยฺห ทาตุกาโมติ
ตุสิตฺวา เตส พหุธน อทาสิ ฯ เต อาคนฺตฺวา พฺรหฺมทตฺตสฺส
อาโรเจสุ ฯ
อถ น เกวฏโฏ อาห อิทานาห มหาราช ทิวส
ววฏปนตฺถาย คมิสฺสามีติ ฯ โส สาธุ อาจริย กึ ลทฺธุ
วฏฏตีติ ฯ โถก ปณฺณาการ มหาราชาติ ฯ คณฺหาหิ อาจริยาติ
ทาเปสิ ฯ โส ต อาทาย มหนฺเตน ปริวาเรน คนฺตฺวา วิเทหรฏ
สมฺปาปุณิ ฯ ตสฺสาคมน สุตฺวา นคเร เอกโกลาหล ชาต จูฬนีราชา จ กิร วิเทโห จ มิตฺตสนฺถว กริสฺสนฺติ จูฬนีราชาป
อตฺตโน ธีตร อมฺหาก รฺโ ทสฺสติ เกวฏโฏ กิร ทิวส ววฏเปตุ
เอตีติ ฯ วิเทหราชาป ต สุณิ ฯ สหาสตฺโตป ต สุณิ ฯ ต
สุตฺวานสฺส เอตทโหสิ ตสฺสาคมน มยฺห น รุจฺจติ ตตฺตโต (๑) ต
ชานิสฺสามีติ ฯ โส จูฬนีรฺโ สนฺตเิ ก อุปนิกฺขิตฺตปริสาน
สาสน เปเสสิ อิมมตฺถ ตตฺตโต ชานิตฺวา สาสน เปเสนฺตูติ ฯ
อถสฺส เต มยเมต ตตฺตโต น ชานาม ราชา จ เกวฏโฏ จ
สยนคพฺเภ นิสีทิตฺวา มนฺเตนฺติ รฺโ ปน สยนปาลิกา สาลิกา
สกุณิกา เอต มนฺต ชาเนยฺยาติ ปฏิสาสน เปสยึสุ ฯ ต
สุตฺวา มหาสตฺโต จินฺเตสิ ยถา ปจฺจามิตฺตาน โอกาโส น โหติ
เอว สุวิภตฺต กตฺวา สุสชฺชิตนคร อห เกวฏฏสฺส ทฏุ น
# ๑. ตตฺวโตติป ปาโ ฯ
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ทสฺสามีติ ฯ โส นครทฺวารโต ยาว ราชเคหา ราชเคหโต จ
ยาว อตฺตโน เคหา อาคมนมคฺค อุโภสุ ปสฺเสสุ กิลฺเชหิ
ปริกฺขิปาเปตฺวา มตฺถเกป กิลฺเชหิ ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา จิตฺตกมฺม
กาเรตฺวา ภูมิย ปุปฺผานิ วิกีริตฺวา ปุณฺณฆเฏ ปาเปตฺวา
กทฺทลิโย จ ปาเปตฺวา ธเช ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ เกวฏโฏ นคร
ปวิสิตฺวา สุวิภตฺต นคร อปสฺสนฺโต รฺา เม มคฺโค
อลงฺการาปโตติ จินฺเตตฺวา นครสฺส อทสฺสนตฺถ กตภาว
น ชานาติ ฯ โส คนฺตฺวา ราชาน วนฺทติ ฺวา ปณฺณาการ
ปฏิจฺฉาเปตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต นิสีทิตฺวา รฺา
กตสกฺการสมฺมาโน อตฺตโน อาคตการณ อาโรเจนฺโต เทฺว
คาถา อภาสิ
[๖๐๒] ราชา สนฺถวกาโม เต
รตนานิ ปเวจฺฉติ
อาคจฺฉนฺตุ อิโต ทูตา
มฺชุกา ปยภาณิโน
ภาสนฺตุ มุทุกา วาจา
ยา วาจา ปฏินนฺทิตา
ปฺจาโล จ วิเทโห จ (๑) อุโภ เอกา ภวนฺตุ เตติ ฯ
ตตฺถ สนฺถวกาโม เตติ มหาราช อมฺหาก ราชา ตยา
สทฺธึ มิตฺตสนฺถว กตฺตุกาโม ฯ รตนานีติ อิตฺถีรตน อตฺตโน
ธีตร อาทึ กตฺวา ตุมฺหาก รตนานิ เทติ ฯ อาคจฺฉนฺตูติ
อิโต ปฏาย กิร อุตฺตรปฺจาลนครโต ปณฺณาการ คเหตฺวา
# ๑. สี. ยุ. ปฺจาลา จ วิเทหา จ ฯ
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มธุรวจนา ปยภาณิโน ทูตา อิธาคจฺฉนฺตุ อิโต จ ตตฺถ
คจฺฉนฺตุ ฯ เอกา ภวนฺตูติ เต คงฺโคทก วิย ยมุโนทเกน สทฺธึ
สสนฺทนฺต (๑) เอกสทิสาว โหนฺตุ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาราช อมฺหาก ราชา อฺ
มหามจฺจ เปเสตุกาโม หุตฺวาป รฺโ มนาป กตฺวา สาสน
อาโรเจตุ น สกฺขิสฺสติ ตสฺมา ม เปเสติ อาจริย ตุมฺเห
สาธุก ราชาน โพเธตฺวา อาทาย อาคจฺฉถาติ คจฺฉถ
ราชเสฏ อภิรูปฺจ กุมาริก ลภิสฺสถ อมฺหากฺจ รฺา
สทฺธึ มิตฺตสนฺถโว (๒) เต ปติฏหิสฺสตีติ อาห ฯ โส ตสฺส
วจน สุตฺวา ตุฏมานโส หุตฺวา อุตฺตมรูปธร กิร กุมาริก
ลภิสฺสามีติ สวนสสคฺเคน พชฺฌิตฺวา อาจริย ตุมหฺ ากฺจ
กิร มโหสถปณฺฑิตสฺส จ ธมฺมยุทฺเธ วิวาโท อโหสิ คจฺฉถ
ปุตฺต เม ปสฺสถ อุโภป ปณฺฑิตา อฺมฺ ขมาเปตฺวา
มนฺเตตฺวา เอถาติ อาห ฯ ต สุตฺวา เกวฏโฏ ปสฺสสิ ฺสามิ
ปณฺฑิตนฺติ ต ปสฺสิตุ อคมาสิ ฯ มหาสตฺโตป ต ทิวส ตสฺส
อตฺตโน สนฺติก อาคตภาว ตฺวา จินฺเตสิ เตน เม
ปาปธมฺเมน สทฺธึ สลฺลาโป มา โหตูติ ปาโตว โถก สปฺป
ปวิ ฯ เคหปสฺส พหเลน อลฺลโคมเยน ลิมฺเปสิ ถมฺเภ จ
เตเลน มกฺเขสิ ฯ ตสฺส นิปชฺชนก เอก ปน วตฺถมฺจก
เปตฺวา เสสานิ มฺจปานิ นีหราเปสิ ฯ โส มนุสฺสาน
# ๑. ม. ยุ. สสนฺทนฺตา ฯ ๒. สี. เมตฺติ จ โว ฯ ม. มิตฺตภาโว ฯ
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สฺ อทาสิ ฯ ตุมฺเห พฺราหฺมเณ กเถตุ อารทฺเธ เอว
วเทยฺยาถ พฺราหฺมณ มา ปณฺฑิเตน สทฺธึ กเถยฺยาสิ อชฺช
เตน สปฺป ปตนฺติ มยิ เตน สทฺธึ กถนาการ กโรนฺเตป
เทว ติขิณสปฺป โว ปต มา กเถถาติ นิวาเรยฺยาถาติ เอว
วิจาเรตฺวา มหาสตฺโต รตฺตปฏ นิวาเสตฺวา สตฺตเม ทฺวารโกฏเก
ปุริเส เปตฺวา วตฺถมฺจเก นิปชฺชิ ฯ เกวฏโฏปสสฺ ปเม
ทฺวารโกฏเก ตฺวา กห ปณฺฑิโตติ ปุจฺฉิ ฯ อถ น เต
มนุสฺสา พฺราหฺมณ มา สทฺทมกริ สเจป อาคนฺตุกาโม
ตุณฺหี หุตฺวา เอหิ อชฺช ปณฺฑิเตน ติขิณสปฺป ปต มหาสทฺท
กาตุ น ลภิสสฺ สีติ อาหสุ ฯ เสสทฺวารโกฏเกสุป น ตเถว
อาหสุ ฯ โส สตฺตม ทฺวารโกฏก อติกฺกมิตฺวา ปณฺฑิตสฺส
สนฺติก อคมาสิ ฯ ปณฺฑโิ ต กถนาการ ทสฺเสสิ ฯ อถ น
มนุสฺสา เทว มา กถยิตถฺ ติขิณสปฺป โว ปต กึ โว
อิมินา ทุฏพฺราหฺมเณน สทฺธึ กถเนนาติ วตฺวา นิวารยึสุ ฯ
อิติ โส ปณฺฑิตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา เนว นิสีทิ ตุ อาสน
นิสฺสาย ิตฏานป น ลภติ อลฺลโคมย อกฺกมิตฺวา
อฏาสิ ฯ อถ น โอโลเกตฺวา เอโก อกฺขีนิ อุมฺมิลิ เอโก ภมุก
อุกฺขิป เอโก กปฺปุร อากฑฺฒยิ (๑) ฯ เกจิ หตฺถปาทวิการาทีนิ
ทสฺเสนฺติ ฯ โส เตส กิรยิ  โอโลเกตฺวา มงฺกุภูโต คจฺฉามห
ปณฺฑิตาติ วตฺวา อปเรหิ อเร ทุฏพฺราหฺมณ มา สทฺทมากาสิ
# ๑. ม. ยุ. กปฺปร กณฺฑูยิ ฯ
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สเจ สทฺทเมว กโรสิ อฏีนิ เต ภินฺทสิ ฺสามาติ วุตฺเต ภีตตสิโต
หุตฺวา นิวตฺติตฺวา คจฺฉนฺโต น โอโลเกสิ ฯ อถ น อฺโ
อุฏาย เวฬุเปสิกาย ปฏิย ตาเฬสิ ฯ อฺโ ปฏิย หตฺถตเลน
ปหริ ฯ อนฺตเร อฺโ คีวาย คเหตฺวา ขิป ฯ โส สีหมุขโต
มุตฺตมิโค วิย ภีตตสิโต หุตฺวา นิกฺขมิตฺวา ราชเคห คโต ฯ
ราชา จินฺเตสิ อชฺช มม ปุตฺโต อิม ปวุตฺตึ สุตฺวา ตุฏโ
ภวิสฺสติ ทฺวินฺน ปณฺฑิตาน มหติยา ธมฺมสากจฺฉาย ภวิตพฺพ
อชฺช อุโภป อฺมฺ ขมาเปสฺสนฺติ ลาภาวต เมติ ฯ
โส เกวฏฏ ทิสฺวา ปณฺฑิเตน สทฺธึ สสนฺทนาการ ปุจฺฉนฺโต
อิม คาถมาห
[๖๐๓] กถนฺนุ เกวฏฏ มโหสเถน
สมาคโม อาสิ ตทิงฺฆ พฺรูหิ
กจฺจิ เต ปฏินิชฺฌตฺโต
กจฺจิ ตุฏโ มโหสโถติ ฯ
ตตฺถ ปฏินิชฺฌตฺโตติ ธมฺมยุทฺธมณฺฑเล ปวตฺต วิคฺคห
วูปสมนตฺถ กจฺจิ ตฺว เตน โส จ ตยา ปฏินชิ ฺฌตฺโต
ขมาปโต ฯ กจฺจ ตุฏโติ กจฺจิ ตุมฺหาก รฺา เปสิต ปวุตฺตึ
สุตฺวา ตุฏโ ฯ
อถ น เกวฏโฏ มหาราช มา (๑) ตุมฺเห ต ปณฺฑิโตติ
คเหตฺวา วิจรถ ตโต อสปฺปุริสตโร นาม นตฺถีติ วตฺวา อิม
# ๑. ม. ยุ. มาสทฺโท นตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 401

*เลมที่ 36 มโหสถชาตก หนา 401
คาถมาห
[๖๐๔]

อนริยรูโป ปุริโส
ชนินฺท อสโมทโก
ถทฺโธ อสพฺภิรูโป (ยถา มูโคว พธิโรว) (๒)
น กิฺจิตฺถมภิภาสถาติ (๓) ฯ
ตตฺถ อสพฺภิรูโปติ อปณฺฑิตชาติโก ฯ น กิฺจิตฺถนฺติ มยา
สห กิฺจิ อตฺถ น ภาสถ เตเนว ต อปณฺฑิโตติ มฺามิ ฯ
อิติ โส โพธิสตฺตสฺส อคุณ กเถสิ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา อนภินนฺทิตฺวา อปฏิกฺโกสิตฺวา
ตสฺส จ เตน สทฺธึ อาคตานฺจ ปริพฺพยณเจว นิวาสนเคหฺจ
ทาเปตฺวา คจฺฉถ อาจริย วิสมถาติ ต อุยฺโยเชตฺวา จินฺเตสิ
มม ปุตฺโต ปณฺฑิโต ปฏิสนฺถารกุสโล อิมินา กิร สทฺธึ เนว
ปฏิสนฺถาร อกาสิ น ตุฏึ ปเวเทสิ กิฺจิ เตน อนาคตภย
ทิฏ ภวิสฺสตีติ สยเมว กถ สมุฏเปตฺวา อิม คาถมาห
[๖๐๕] อทฺธา อิท มนฺตปท สุทุทฺทส
อตฺโถ สุทโฺ ธ นรวิริเยน (๔) ทิฏโ
ตถา หิ กาโย มม สมฺปเวธติ
หิตฺวา สย โก ปรหตฺถเมสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ อิทนฺติ ย มม ปุตฺเตน ทิฏ  อทฺธา อิท มนฺตปท
# ๑. ส. ม. อสมฺโมทโก ฯ ๒. ส. ม. ยถามูโค จ พธิโร จ ฯ
# ๓. ส. ม. ยุ. น กิฺจิตฺถ อภาสถาติ ฯ ๔. ส. นรวีเรน ฯ
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อฺเน อิตรปุริเสน สุทุทฺทส ฯ นรวิริเยนาติ วิริยวนฺเตน
นเรน สุทฺโธ อตฺโถ ทิฏโ ภวิสฺสติ ฯ สยนฺติ สกรฏ หิตฺวา
โก ปรหตฺถ คมิสฺสติ ฯ
มม ปุตเฺ ตน พฺราหฺมณสฺส อาคมเน โทโส ทิฏโ
ภวิสฺสติ อย หิ อาคจฺฉนฺโต น มิตฺตสนฺถวตฺถาย อาคมิสฺสติ
ม ปน กาเมน ปโลเภตฺวา อตฺตโน นคร เนตฺวา คหณตฺถาย
อาคเตน ภวิตพฺพ ต อนาคตภย ทิฏ ภวิสฺสติ ปณฺฑิเตนาติ
ตสฺส ตมตฺถ อาวชฺเชตฺวา ภีตตสิตสฺส นิสินฺนกาเลเยว จตฺตาโร
ปณฺฑิตา อาคมึสุ ฯ ราชา เสนก ปุจฉฺ ิ กึ เสนก เต รุจฺจติ
อุตฺตรปฺจาลนคร คนฺตฺวา จูฬนีราชสฺส ธีตุ อานยนนฺติ ฯ โส
กึ กเถุ มหาราช น หิ สิรึ อาคจฺฉนฺตึ ปหริตฺวา ปลาเปตุ
วฏฏติ สเจ ตุมฺเห ตตฺถ คนฺตฺวา ต คณฺหิสฺสถ เปตฺวา
จูฬนีพฺรหฺมทตฺต อฺโ ตุมฺเหหิ สโม สกลชมฺภทู ีปตเล น
ภวิสฺสติ กึ การณา เชฏราชสฺส ธีตยุ า คหิตตฺตา โส หิ
เสสราชาโน มม มนุสฺสา เวเทโหเอโก มยา สทิโสติ
สกลชมฺพูทปี ตเล อคฺคราชา อุตฺตมรูปธร ธีตร ตุมฺหาก
ทาตุกาโม ชาโต กโรถสฺส วจน มยมฺป ตุมฺเห นิสฺสาย
วตฺถาลงฺกาเร ลภิสฺสามาติ ฯ ราชา เสเสป ปุจฺฉิ ฯ เตป
ตเถว กเถสุ ฯ ตสฺส เตหิ สทฺธึ กเถนฺตสฺเสว เกวฏฏพฺราหฺมโณ
นิวาสนเคหา นิกฺขมิตฺวา ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา คมิสฺสามีติ
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อาคนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา มหาราช น สกฺกา อมฺเหหิ
ปปฺจ กาตุ คมิสฺสาม มย นรินฺทาติ อาห ฯ ราชา ตสฺส
สกฺการ กตฺวา ต อุยโฺ ยเชสิ ฯ มหาสตฺโต ตสฺส คตภาว
ตฺวา นหาตฺวา อลงฺกริตฺวา ราชูปฏาน อาคนฺตฺวา ราชาน
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ราชา จินเฺ ตสิ ปุตฺโต เม
มโหสถปณฺฑิโต มหามนฺตี มนฺตปารคโต อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺเน
อตฺเถ ชานาติ อมฺหาก ตตฺถ คนฺตุ ยุตฺตภาว วา อยุตฺตภาว
วา ปณฺฑิโต ชานิสฺสตีติ ฯ โส อตฺตโน ปม จินฺติเต
อกเถตฺวา ราครโต โมหมุฬฺโห หุตฺวา ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห
[๖๐๖] ฉนฺนมฺป (๑) เอกาว มตี สเมติ
เย ปณฺฑิตา อุตฺตมภูริปฺา (๒)
ยาน อยาน อถวาป าน
มโมสถ ตฺวป มตึ กโรหีติ ฯ
ตตฺถ ฉนฺนนฺติ ปณฺฑิต เกวฏฏพฺราหฺมณสฺส จ มม จ
อิเมส จ จตุนฺนนฺติ ฉนฺน อมฺหาก ฯ เอกาว มตีติ เอโกว
อชฺฌาสโย คงฺโคทก วิย ยมุโนทเกน สสนฺทติ สเมติ ฯ เยติ
เย มย ฉป ชนา อุตฺตมปณฺฑิตา อุตฺตมภูริปฺา (๒) เตส โน
ฉนฺนมฺป จูฬนีราชสฺส ธีตุ อานยน รุจฺจตีติ วทติ ฯ านนฺติ
อิเธว วาโส ฯ มตึ กโรหีติ อมฺหาก รุจฺจนก นาม อปฺปมาณ
# ๑. ส. ม. ยุ. ฉนฺนฺหิ ฯ ๒. ม. ยุ. อุตฺตมภูริปตฺตา ฯ
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ตฺวมฺป จินฺเตหิ กึ อมฺหาก อาวาหนตฺถาย ตตฺถ ยาน อุทาหุ อยาน
อาทู อิเธว วาโส รุจฺจตีติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต อย ราชา อติวิย กามคิทฺโธ
อนฺธพาลภาเวน อิเมส จตุนฺน วจน คณฺหติ อตฺตโน
คมนโทส น ชานาติ ตสฺส คมเน โทส กเถตฺวา นิวตฺเตสฺสามิ
นนฺติ จินฺเตตฺวา จตสฺโส คาถาโย อภาสิ
[๖๐๗] ชานาสิ โข ราช มหานุภาโว
มหพฺพโล จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต
ราชา จ ต อิจฺฉติ มารณตฺถ (๑)
มิค ยถา โอกจเรน ลุทโฺ ท
ยถาป มจฺโฉ พลิส
วงฺก มเสน ฉาทิต
อามคิทฺโธ น ชานาติ
มจฺโฉ มรณมตฺตโน
เอวเมว ตุว ราช
จูฬเนยฺยสฺส ธีตร
กามคิทฺโธ น ชานาสิ
มจฺโฉ (ว) มรณมตฺตโน
สเจ คจฺฉสิ ปฺจาล
ขิปปฺ มตฺต ชเหสฺสสิ (๒)
มิค ปนฺถานุปฺปนฺนว (๓) มหนฺต ภายเมสฺสตีติ (๔) ฯ
ตตฺถ ราชาติ เวเทห
อาลปติ ฯ มหานุภาโวติ มหายโส ฯ
มหพฺพโลติ อฏารสอโขภิณีสขฺเยน พเลน สมนฺนาคโต ฯ
# ๑. สี. ยุ. การณตฺถ ฯ ๒. ส. ม. ยุ. ชหิสฺสสิ ฯ ๓. สี. ยุ. ปถานุปนฺนว ฯ
ม. ปนฺถานุพนฺธว ฯ ๔. ส. ภยเมสฺสสิ ฯ
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มารณตฺถนฺติ มรณสฺส อตฺถาย ฯ โอกจเรนาติ โอกจาริกาย
มิคิยา ฯ ลุทโฺ ท หิ เอก มิคึ สิกฺขาเปตฺวา รชฺชุเกน พนฺธิตฺวา
อรฺ เนตฺวา มิคาน โคจรฏาเน เปสิ ฯ สา พาลมิค
อตฺตโน สนฺติก อาเนตุกามา สกสฺาย ราค ชเนนฺตี วิรวติ ฯ
ตสฺสา สทฺท สุตฺวา พาลมิโค มิคคณปริวุโต วนคุมเฺ พ นิปนฺโน
เสสมิคีสุ สฺ อกตฺวา ตสฺสา สทฺทสวนสสคฺเคน พทฺโธ
วุฏาย นิกฺขมิตฺวา คีว อุกฺขิปตฺวา กิเลสวเสน ต มิคึ อุปคนฺตฺวา
ลุทฺทสฺส มหาผาสุ ทตฺวาติฏติ ฯ ตเมน โส ติขณ
ิ าย
สตฺติยา วิชฺฌิตฺวา ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาเปสิ ฯ ตตฺถ ลุทฺโท วิย
จูฬนีราชา โอกจาริกา วิย ตสฺส ธีตา ฯ ลุทฺทสฺส หตฺเถ อาวุธ
วิย เกวฏฏพฺราหฺมโณ ฯ อิติ ยถา โอกจเรน ลุทฺโท มิค
มารณตฺถาย อิจฺฉติ เอว โส ราชา ต ธีตุยา มราณตฺถาย
อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ อามคิทฺโธติ พฺยามสตคมฺภีเร อุทเก วสนฺโตป
มจฺโฉ ตสฺมึ วลิสสฺส วงฺกฏาน ฉาเทตฺวา ิเต อามกสขาเต
อามิเส คิทฺโธ หุตฺวา วลิส คิลติ อตฺตโน มรณ น
ชานาติ ฯ ธีตรนฺติ จูฬนีพาลิสิกสฺส เกวฏฏพฺราหฺมณสฺส
วจนพลิส ฉาเทตฺวา ิต อามิสสทิส ตสฺส รฺโ ธีตร
กามคิทฺโธ หุตฺวา มจฺโฉ อตฺตโน มรณสขาต อามิส วิย
น ชานาสิ ฯ ปฺจาลนฺติ อุตฺตรปฺจาลนคร ฯ อตฺตนฺติ
อตฺตาน ฯ ปนฺถานุปฺปนฺนนฺติ ยถา คามทฺวาเร มคฺค อนุปฺปนฺน
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มิค (๑) มหนฺต ภยเมสฺสติ ต หิ มิค มสตฺถาย (๒) อาวุธานิ
คเหตฺวา นิกฺขมนฺเตสุ มนุสฺเสสุ เย เย ปสฺสนฺติ เต เต มาเรนฺติ
เอว ตุว อุตฺตรปฺจาลนคร คจฺฉนฺตมฺป มหนฺต มรณภย
เอสฺสติ อุปคมิสฺสตีติ ฯ เอว มหาสตฺโต จตูหิ คาถาหิ ราชาน
นิคฺคณฺหิตฺวา กเถสิ ฯ
โส ราชา เตน อติวิย นิคฺคหิโตว กุชฺฌิตฺวา อย ม
อตฺตโน ทาส วิย มฺติ ราชาติ สฺมฺป น กโรติ อคฺคราเชน
ธีตร ทสฺสามีติ มม สนฺติเก เปสิต สาสน ตฺวา เอกป
มงฺคลปฏิสยุตฺต วจน อกเถตฺวา ม พาลมิโค วิย คิลิตวลิโส มจฺโฉ
วิย ปนฺถานุปฺปนฺนมิโค วิย จ มรณ ปาปุณิสฺสตีติ วทตีติ
กุชฺฌิตฺวา อนนฺตร คาถมาห
[๖๐๘] มยเมว พาลามฺหเส เอลมูคา
เย อุตฺตมตฺถานิ ตยี ลปมฺหา
กิเมว ตฺว นงฺคลโกฏิวฑฺโฒ
อตฺถานิ ชานาสิ ยถาป อฺเติ ฯ
ตตฺถ พาลามฺหเสติ พาลามฺหา ฯ เอลมูคาติ ลาฬมุขาว
มยเมว ฯ อุตตฺ มตฺถานีติ อุตฺตมอิตฺถีรตนปฏิลาภการณานิ ฯ ตยี
ลปมฺหาติ ตวสนฺติเก กถยิมฺหา ฯ กิเมวาติ ต ครหนฺโต
เอวมาห (๓) ฯ นงฺคลโกฏิวฑฺโฒติ คหปติปุตฺโต ทหรกาลโต ปฏาย
# ๑. สี. ยุ. อนุปฺปตฺต มิค ฯ ม. อนุพนฺธมิค ฯ ๒. ม. มารณตฺถาย ฯ
# ๓. ม. ครหตฺเถ นิปาโต ฯ
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นงฺคลโกฏึ คณฺหนฺโตเยว วฑฺฒติ ตมตฺถ สนฺธาย ตฺว
คหปติปุตฺตกมฺมเมว ชานาสิ น ขตฺติยาน มงฺคลกมฺมนฺติ อิมินา
อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ อฺเติ ยถา เกวฏโฏ วา เสนกาทโย วา
อฺเ ปณฺฑิตา อิมานิ ขตฺติยาน มงฺคลตฺถานิ ชานนฺติ ตถา
ตว ตานิ กึ ชานาสิ คหปติปุตฺตกมฺมชานนเมว ตวานุจฺฉวิกนฺติ ฯ
อิติ น อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา คหปติปุตฺโต มยฺห
มงฺคลนฺตราย กโรติ นีหรเถตนฺติ ต นีหราเปตุ คาถมาห
[๖๐๙] อิม คเล คเหตฺวาน
นาเสถ วิชิตา มม
โย เม รตนลาภสฺส
อนฺตรายาย ภาสตีติ ฯ
โส รฺโ กุทฺธภาว ตฺวา สเจ โข ปน ม โกจิ
รฺโ วจน คเหตฺวา หตฺเถ วา คีวาย วา ปรามเสยฺย ต
เม อล อสฺส ยาวชีว ลชฺชิตุ ตสฺมา สยเมว นิกฺขมิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ราชาน วนฺทิตวฺ า อุฏายาสนา อตฺตโน เคห
คโต ฯ ราชาป เกวล โกธวเสเนว วทติ โพธิสตฺเต ครุจิตฺตตาย
น กิฺจิ ตถา กาตุ อาณาเปสิ ฯ อถ มหาสตฺโต จินฺเตสิ
อย ราชา อติวิย อนฺธพาโล อตฺตโน หิตาหิต น ชานาติ
กามคิทฺโธ หุตฺวา ตสฺส ธีตร ลภิสฺสามิเยวาติ อนาคตภย
อชานิตฺวา คจฺฉนฺโต มหาวินาส ปาปุณิสฺสติ มยา นาสฺส
รฺโ กถ หทเย กาตุ วฏฏติ พหูปกาโร เม เอส มหโต
ยสสฺส ทายโกว อิมสฺส มยา ปจฺจเยน ภวิตุ วฏฏตีติ ปม

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 408

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 408
โข ปน สุวโปตก เปเสตฺวา ตตฺตโต ตฺวา ปจฺฉา สย
คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สุวโปตก ปกฺโกสิตฺวา ตตฺถ เปเสสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนโต สตฺถา อาห
[๖๑๐] ตโต จ โส อปกฺกมฺม
เวเทหสฺส อุปนฺติกา
อถ อามนฺตยี ทูต
มาถูร (๑) สุวปณฺฑิต
เอหิ สมฺม หริตปกฺข
เวยฺยาวจฺจ กโรหิ เม
อตฺถิ ปฺจาลราชสฺส
สาลิกา สยนปาลิกา
ต ปตฺถเรน (๒) ปุจฺฉสฺสุ สา หิ สพฺพตฺถ (๓) โกวิทา
สา เนส สพฺพ ชานาติ
รฺโ จ โกสิยสฺส จ
อาโมติ โส ปฏิสุตฺวา
มาถูโร สุวปณฺฑโิ ต
อคมาสิ หริตปกฺโข
สาลิกาย อุปนฺติก
ตโต จ โส โข คนฺตฺวาน มาถูโร สุวปณฺฑิโต
อถ อามนฺตยี สุฆร
สาลิก มฺชุภาณิก
กจฺจิ เต สุฆเร ขมนีย
กจฺจิ เวเส (๔) อนามย
กจฺจิ เต มธุนา ลาชา
ลพฺภเต สุฆเร ตว (๕)
กุสลฺเจว เม สมฺม
อโถ สมฺม อนามย
อโถ เม มธุนา ลาชา
ลพฺภเต สุวปณฺฑิต
# ๑. ส. มาธุร ฯ สี. มาฬฺหร ฯ ม. มาธร ฯ ยุ. มาร ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ส. สนฺถเวน ฯ ม. พนฺธเนน ฯ ๓. ส. ม. ยุ. สพฺพสฺส ฯ
# ๔. ม. ยุ. เวสฺเส ฯ ๕. ส. ม. ตุว ฯ
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กุโต นุ สมฺม อาคมฺม กสฺส วา ปหิโต ตุว
น จ เมสิ อิโต ปุพฺเพ ทิฏโ วา ยทิ วา สุโตติ ฯ
ตตฺถ หริตปกฺโขติ หริตปตฺตสมานปกฺโข ฯ เวยฺยาวจฺจนฺติ
เอหิ สมฺมาติ วุตฺเต อาคนฺตฺวา องฺเก นิสินฺน สมฺม อฺเน
มนุสฺสภูเตน กาตุ อสกฺกุเณยฺย มเมก เวยฺยาวฏิก กโรหีติ อาห ฯ
กึ กโรมิ เทวาติ จ วุตฺเต สมฺม เกวฏฏพฺราหฺมณสฺส ทูเตยฺเยน
อาคตการณ เปตฺวา ราชานฺจ เกวฏฏพฺราหฺมณฺจ อฺโ
น ชานาติ อุโภว รฺโ สยนคพฺเภ นิสินฺนา มนฺตยึสุ ตสฺส
ปน อตฺถิ ปฺจาลราชสฺส สาลิกา สยนปาลิกา สา กิร ต รหสฺส
ชานาติ ตว ตตฺถ คนฺตฺวา ตาย สทฺธึ เมถุนปฏิสยุตฺต วิสฺสาส
กตฺวา เตส รหสฺส ต ปตฺถเรน ปุจฺฉสฺสุ ต สาลิก ปฏิจฺฉนฺเน
ปเทเส ยถา ต โกจิ อฺโ น ชานาติ เอว ปุจฺฉสฺสุ สเจ หิ
เต โกจิ สทฺท สุณาติ ชีวิต เต นตฺถิ ตสฺมา ปฏิจฉฺ นฺนฏาเน
สณิก ปุจฺฉาติ ฯ สา เนส สพฺพนฺติ สา เนส รฺโ จ โกสิยโคตฺตสฺส จ เกวฏฏสฺสาติ ทฺวินฺนมฺป ชนาน สพฺพ รหสฺส
ชานาติ ฯ อาโมติ ภิกฺขเว โส สุวโปตโก ปณฺฑิเตน ปุริมนเยเนว
สกฺการ กตฺวา เปสิโต อาโมติ ตสฺส ปฏิสุณิตฺวา มหาสตฺต
วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา วิวฏสีหปฺชเรน นิกขฺ มิตฺวา วาตเวเคน
สิวีรฏเ อริฏปุร นาม นคร คนฺตฺวา ตตฺถ ปวุตตฺ ึ สลฺลกฺเขตฺวา
สาลิกาย สนฺติก คโต ฯ กถ ฯ โส หิ ราชนิเวสนสฺส
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กฺจนถูปกาย นิสีทิตฺวา ราคนิสฺสิต มธุรรว รวิ ฯ กึ การณา ฯ
อิม สทฺท สุตวฺ า สาลิกา ปฏิรวิสฺสติ ตาย สฺาย ตสฺสา
สนฺติก คมิสสฺ ามีติ ฯ สาป ตสฺส สทฺท สุตฺวา ราชสยนสฺส
สนฺตเิ ก สุวณฺณปฺชเร นิสินฺนา ราครตจิตฺตา หุตฺวา ติกฺขตฺตุ
ปฏิรวิ ฯ โส โถก คนฺตฺวา ปุนปฺปุน สทฺท กตฺวา ตาย
กตสทฺทานุสาเรน อนุกฺกเมน สีหปฺชรุมฺมาเร ตฺวา ปริสฺสยาภาว
โอโลเกตฺวา ตสฺสา สนฺติก คโต ฯ เอตฺถ น สา เอหิ สมฺม
สุวณฺณปฺชเร นิสีทาหีติ อาห ฯ โส คนฺตฺวา นิสีทิ ฯ อามนฺตยีติ
เอว โส คนฺตฺวา เมถุนปฏิสยุตฺต วิสฺสาส กตฺตุกาโม หุตฺวา ต
อามนฺเตสิ ฯ สุฆรนฺติ กฺจนปฺชเร วสนตาย สุนฺทรฆร ฯ เวเสติ
เวสิเก เวสชาติเก ฯ อิติ สาลิกา กิร สกุเณสุ เวสชาติกา นาม
เตน น เอว อาลปติ ฯ ตวาติ สุฆเร ตว วทามิ (๑) ฯ กจฺจิ เต
มธุนา ลาชาติ กจฺจิ เต มธุนา สทฺธึ ลาชา ลพฺภตีติ ปุจฺฉติ ฯ
กุโต นุ สมฺม อาคมฺมาติ สมฺม กุโต อาคนฺตฺวา ตฺว อิธ ปวิฏโสีติ
ปุจฺฉติ ฯ กสฺส วาติ เกน วา เปสิโต ตว อิธาคโตสีติ ฯ
โส ตสฺสา วจน สุตวฺ า สจาห มิถิลาโต อาคโตมฺหีติ
วกฺขามิ เอสา มรณมาปนฺนาป มยา สทฺธึ วิสฺสาส น
กริสฺสติ สิวรี ฏเ โข ปน อริฏปุร สลฺลกฺเขตฺวา อาคโต ตสฺมา
มุสาวาท กตฺวา สิวีราเชน เปสิโต หุตฺวา ตโต อาคตภาว
กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห
# ๑. ม. ตุวนฺติ สุฆเร ต ปุจฺฉามิ ฯ
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[๖๑๑]

อโหสึ สิวีราชสฺส
ปาสาเท สยนปาลิโก
ตโต โส ธมฺมิโก ราชา พนฺเธ โมเจติ (๑) พนฺธนาติ ฯ
ตตฺถ พนฺเธติ โส อตฺตโน ธมฺมกิ ตาย สพฺเพ สตฺเต
พนฺธนา โมเจติ ฯ เอว โมเจนฺโต มป สทฺทหิตฺวา มฺุจถ นนฺติ
อาห ฯ โสห วิวฏา สุวณฺณปฺชรา นิกฺขมิตฺวา พหิปาสาเท
ยถิจฺฉามิ ตตฺถ โคจร คเหตฺวา สุวณฺณปฺชเรเยว วสามิ ยถา
ตฺว น เอว นิจฺจกาล ปฺชเรเยว อจฺฉามีติ ฯ
อถสฺส สา อตฺตโน อตฺถาย สุวณฺณปตเก (๒) ปเต มธุลาเช
จ มธุโรทกฺจ ทตฺวา สมฺม ตฺว ทูรโต อาคจฺฉสิ เกนตฺเถน
อิธาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส ตสฺสา วจน สุตฺวา รหสฺส โสตุกาโม
มุสาวาท กตฺวา อาห
ตสฺส เมกา ทุติยาสิ สาลิกา มฺชุภาณิกา
ต ตตฺถ อวธิ เสโน เปกฺขโต สุฆเร มมนฺติ ฯ
ตตฺถ ตสฺส เมกาติ ตสฺส มยฺห เอกา ฯ ทุติยาสีติ
ปุราณทุติยิกา อโหสิ ฯ มฺชุภาณิกาติ มธุรวจนา ฯ
อถ น สา ปุจฺฉิ กถมฺปน เต ภริย เสโน อวธีติ ฯ โส
ตสฺสา อาจิกฺขนฺโต สุณ ภทฺเท เอกทิวส อมฺหาก ราชา
อุทกกีฬ คจฺฉนฺโต มมฺป ปกฺโกสิ อห ภริย อาทาย เตน สทฺธึ
คนฺตฺวา อุทก กีฬิตฺวา สายณฺหสมเย เตเนว สทฺธึ ปจฺจาคนฺตฺวา
รฺา สทฺธึเยว ปาสาท อภิรุยฺห สรีร สุกฺขาปนตฺถาย ภริย
# ๑. ม. ยุ. โมเจสิ ฯ ๒. ม. ยุ. สุวณฺณตฏฏเก ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 412

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 412
อาทาย สีหปฺชเรน นิกฺขมิตฺวา กูฏาคารกุจฺฉิย นิสีทึ ตสฺมึ
ขเณ เอโก เสโน กูฏาคารา นิกฺขมนฺเต อมฺเห คณฺหิตุ ปกฺขนฺทิ
อห มรณภยภีโต เวเคน ปลายึ สา ปน ตทา ครุคพฺภา อโหสิ
ตสฺมา เวเคน สา ปลายิตุ นาสกฺขิ อถ โส มยฺห ปสฺสนฺตสฺเสว
ต มาเรตฺวาว อาทาย คโต อถ ม ตสฺสา โสเกน โรทมาน
ทิสฺวา อมฺหาก ราชา กึ สมฺม โรทสีติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ
สุตฺวา อล สมฺม มา โรทติ อฺ ภริย ปริเยสาหีติ วตฺวา
มยา ต สุตฺวา กึ เทว อฺาย อนาจาราย ทุสฺสีลาย
อานีตายป วร เอเกเนว จริตุนฺติ วุตฺเต สมฺม อห เอก สกุณิก
สีลาจรสมฺปนฺน ปสฺสามิ ตว ภริยาย สทิสเมว จูฬนีราชสฺส
หิ สยนปาลิกาว เอวรูปา สาลิกา อตฺถิ ตว ตตฺถ คนฺตฺวา
ตสฺสา มน ปุจฺฉิตฺวา โอกาส ตาย กาเรตฺวา สเจ เต รุจฺจติ
อาคนฺตฺวา อมฺหาก อาจิกฺข อถาห วา เทวี วา คนฺตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน ต อาเนสฺสามาติ วตฺวา ม อิธ ปหิณิ
เตน การเณนาคโตมฺหีติ วตฺวา อาห
ตสฺสา กามา หิ สมฺมโต (๑)
อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก
สเจ กเรยฺยาสิ (๒)โอกาส
อุภโยว (๓) วเสมฺหเสติ (๔) ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า โสมฺมนสฺสมฺปตฺตา อโหสิ อตฺตโน
# ๑. ส. ม. สมฺมตฺโต ฯ ยุ. กามาภิสมฺมนฺโต ฯ ๒. ส. กเรยุ ฯ ม. กเรยฺย ฯ
# ๓. ส. อุภเยว ฯ
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ปน อิจฺฉาย ภาว อชานาเปตฺวา อนิจฺฉมานา วิย อาห
[๖๑๒] สุโวว สุวึ กาเมยฺย
สาลิโก ปน สาลิก
สุวสฺส สาลิกาย จ
สวาโส โหติ กีทิโสติ ฯ
ตตฺถ สุโวติ สมฺม สุวปณฺฑิต สุโวว อตฺตโน สมานชาติก
สุวึ กาเมยฺย ฯ กีทโิ สติ อสมานชาติกาน สวาโส นาม กีทิโส
โหติ สุโว หิ สมานชาติก สุวึ ทิสวฺ า จิรสนฺถวมฺป สาลิก
ชหิสฺสติ โส ปยวิปฺปโยโค มหโต ทุกฺขาย ภวิสฺสตีติ อสมานชาติกาน สวาโส นาม กทาจิ น สเมตีติ ฯ
อิตโร ต สุตฺวา อย ม น ปฏิกขฺ ิปติ ปริหารเมว กโรติ
อทฺธา ม อิจฉฺ ิสฺสติ นานาวิธาหิ น อุปมาหิ สทฺทหาเปสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อาห
[๖๑๓] ย โย กาเม (๑) กามยติ
อป จณฺฑาลิกามป
สพฺโพ หิ (๒) สทิโส โหติ นตฺถิ กาเม อสาทิโสติ ฯ
ตตฺถ จณฺฑาลิกามปติ จณฺฑาลิก อป ฯ สทิโสติ จิตฺตสทิสตาย สพฺโพ (๓) สวาโส สทิโสว โหติ ฯ กาเมติ กามสฺมึ
หิ จิตฺตเมว ปมาณ น ชาติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา สุวปณฺฑิโต มนุสฺเสสุ ตาว นานาชาติยา
อปฺปมาณภาว ทสฺสนตฺถ (๔) อตีต อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต อนนฺตร
# ๑. สี. ยุ. ย ย กามี ฯ ๒. สี. ยุ. สพฺเพหิ ฯ ๓. สี. ยุ. สพฺเพส ฯ
# ๔. ม. สมานภาวทสฺสนตฺถ ฯ ยุ. นานาชาติปมาณภาวทสฺสนตฺถ ฯ
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คาถมาห
อตฺถิ ชมฺพาวตี นาม
มาตา สิวิสฺส ราชิโน
สา ปยา วาสุเทวสฺส
กณฺหสฺส จ มเหสิยาติ ฯ
ตตฺถ ชมฺพาวตีติ สิวีรฺโ มาตา ชมฺพาวตี นาม จณฺฑาลี
อโหสิ ฯ สา กณฺหายนโคตฺตสฺส ทสภาติกาน เชฏกสฺส
วาสุเทวสฺส ปยา อคฺคมเหสี อโหสิ ฯ โส กิเรกทิวส ทฺวารวติโต
นิกฺขมิตฺวา อุยฺยาน คจฺฉนฺโต จณฺฑาลคามโต เกนจิเทว การณีเยน
นคร ปวิสนฺตึ เอก จณฺฑาลิก เอกมนฺเต ิต อภิรูป กุมาริก
ทิสฺวาว ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา กึ ชาติกาติ ปุจฺฉาเปตฺวา
จณฺฑาลชาติกาติ สุตฺวาป ปฏิพทฺธจิตฺตตาย อสฺสามิกภาว
ปุจฺฉาเปตฺวา อสฺสามิกาติ สุตฺวา ต อาทาย ตโตว นิวตฺติตฺวา
นิเวสน เนตฺวา อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ สา สิวึ นาม ปุตฺต
วิชายิ ฯ โส ปตุ อจฺจเยน ทฺวารวติย รขฺช กาเรสิ ฯ ต
สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
อิติ โส อิท อุทาหรณ อาหริตฺวา เอวรูโปป นาม ขตฺติโย
จณฺฑาลิยา สทฺธึ สวาส กปฺเปสิ อมฺเหสุ ติรจฺฉานคเตสุ
กึ วตฺตพฺพเมว อฺมฺ สวาสโรจนเยว ปมาณนฺติ วตฺวา
อปรมฺป อุทาหรณ อาหรนฺโต อาห
รตนวตี (๑) กึปรุ ิสี
สาป วจฺฉ อกามยิ
มนุสฺสา มิคิยา สนฺติ (๒) นตฺถิ กาเม อสาทิโสติ ฯ
# ๑. สี. รถาวตี ฯ ม. รฏวตี ฯ ยุ. รถวตี ฯ ๒. ส. ม. ยุ. มนุสโฺ ส
มิติยา สทฺธึ ฯ
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ตตฺถ วจฺฉนฺติ เอว นามก ตาปส ฯ กถ ปน สา
ต อกามยีติ ฯ อตีตสฺมึ เอโก พฺราหฺมโณ กาเมสุ อาทีนว
ทิสฺวา มหนฺต ยส ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺเต
ปณฺณสาล มาเปตฺวา วสิ ฯ ตสฺส ปณฺณสาลโต อวิทูเร
เอกิสฺส คุหาย พหู กินฺนรา วสนฺติ ฯ ตตฺเถเวโก มกฺกฏโก
ทฺวาเร วสติ ฯ โส เนส สีส ภินฺทิตฺวา โลหิต ปวติ ฯ
กินฺนรา นาม ทุพฺพลา โหนฺติ ภีรุกชาติกา ฯ โสป มกฺกฏโก
มหา อติวิสาโล ฯ เต ตสฺส กิฺจิ กาตุ อสกฺโกนฺตา
ต ตาปส อุปสงฺกมิตฺวา กตปฏิสนฺถารา อาคมนการณ
ปุฏา เอโก เทว มกฺกฏโก ชิวิต โน ปหรติ อฺ
ปฏิสรณ น ปสฺสาม ตว ต มาเรตฺวา อมฺหาก โสตฺถิภาว
กโรหีติ อาหสุ ฯ ต สุตวฺ า ตาปโส อเปถ น มาทิสา
ปาณาติปาต กโรนฺตีติ อปสาเทสิ ฯ ตาสุ รตนวตี นาม กินนฺ รี
อสฺสามิกา อโหสิ ฯ เต ต อลงฺกริตฺวา ตาปสสฺส สนฺติก
เนตฺวา เทว อย เต ปาทปริจาริกา โหตุ อมฺหาก
ปจฺจามิตฺต วเธหีติ อาหสุ ฯ ตาปโส ต ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต
หุตฺวา ตาย สทฺธึ สวาส กปฺเปตฺวา คุหาทฺวาเร ตฺวา
โคจราย นิกขฺ มนฺต มกฺกฏก มุคฺคเรน โปเถตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาเปสิ ฯ โส ตาย สทฺธึ สมคฺคสวาส วสนฺโต ปุตฺตธีตาหิ
วฑฺฒิตฺวา ตตฺเถว กาลมกาสิ เอว สา ต กาเมสิ ฯ
สุวโปตโก อิม อุทาหรณ อาหริตฺวา วจฺฉตาปโส ตาว
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มนุสฺโส หุตวฺ า ติรจฺฉานคตาย ตาย กินฺนริยา สทฺธึ สวาส
กปฺเปสิ กิมงฺค ปน มย หิ อุโภป ปกฺขิโนว ติรจฺฉานคตา
วาติ ทีปนฺโต มนุสฺสา มิคิยา วสนฺตีติ (๑) อาทิมาห ฯ
เอว มนุสฺสา ติรจฺฉานคตาย สทฺธึ สวาส วสนฺตา สนฺติ
สวิชฺชนฺติ ฯ นตฺถิ กาเม อสาทิโสติ จิตฺตเมเวตฺถ ปมาณนฺติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า สามิ จิตฺต นาม สพฺพกาล
เอกสทิส น โหติ ปยวิปปฺ โยคสฺส ภายามิ สมฺมาติ อาห ฯ
โสป สุวปณฺฑิโต อิตฺถีมายากุสโล เตน น วีมเสนฺโต ปุน
คาถมาห
นฺท โขห คมิสสฺ ามิ สาลิเก มฺชุภาณิเก
ปจฺจกฺขานุปท เหต อติมฺสิ นูน มนฺติ ฯ
ตตฺถ ปจฺจกฺขานุปท เหตนฺติ ย ตว วเทสิ สพฺพเมต
ปจฺจกฺขานสฺส อนุปท ปจฺจกฺขานการณ ปจฺจกฺขานโกฏาโส
ปเนส ฯ อติมฺสีติ นูน ม อิจฺฉติเยว อยนฺติ ตว อติกฺกมิตฺวา
มฺสิ น มยฺห สาร ชานาสิ อห หิ ราชปูชิโต น มยฺห
ภริยา ทุลฺลภา อฺ ภริย ปริเยสิสฺสามิ โสห คมิสฺสามีติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ าน ภิชฺชมานหทยา วิย ตสฺส สห
ทสฺสเนเนว อุปฺปนฺนาย กามรติยา อนุทยฺหมานา วิย หุตฺวา
อตฺตโน อิตฺถีมายาย อนิจฺฉมานา วิย หุตฺกา ทิยฑฺฒคาถมาห
# ๑. ม. ยุ. มนุสฺโส มิติยา สทฺธินฺติ ฯ
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[๖๑๔]

น สิรี ตรมานสฺส
มาถูร สุวปณฺฑิต
อิเธว ตาว อจฺฉสฺสุ
ยาว ราชาน ทกฺขสิ
โสสิ (๑) สทฺท มุทิงฺคาน อานุภาวฺจ ราชิโนติ ฯ
ตตฺถ น สิรีติ สมฺม สุวปณฺฑิต ตรมานสฺส สิรี น โหติ
ตรมาเนน กต กมฺม น โสภติ ฆราวาโส นาม โส อติครุโก
จินฺเตตฺวา ตุเลตฺวา กตฺตพฺโพ อิเธว ตาว อจฺฉสฺสุ ยาว มหนฺเตน
ยเสน สมนฺนาคต อมฺหาก ราชาน ปสฺสสิ ฯ โสสีติ สายณฺหสมเย
กินฺนรีสมานลีลาหิ อุตฺตมรูปธราหิ นารีหิ วชฺชมานาน มุทิงฺคาน
อฺเสฺจ คีตวาทิตาน สทฺท สุณิสสฺ สิ รฺโ จ อาณุภาว
มหนฺต สิริโสภคฺค ปสฺสิสฺสสิ สมฺม กึ ตว ตุริโตสิ เลสมฺป น
ชานาสิ อจฺฉ ตาว ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ ฯ
อถ เต สายณฺหสมนนฺตเร เมถุนสวาส กรึสุ ฯ สมคฺคา
สมฺโมทมานา ปยสวาสา อเหสุ ฯ อถ น สุวโปตโก น อิทาเนว
สา มยฺห รหสฺส คุยฺหิสสฺ ติ อิทานิ น ปุจฺฉิตฺวา คนฺตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา สาลิเกติ อาห ฯ กึ สามีติ ฯ กิฺจิ เต วตฺตุกาโมมฺหีติ ฯ วท สามีติ ฯ โส โหตุ อชฺช อมฺหาก มงฺคลทิวโส
อฺสฺมึ ทิวเส ชานิสฺสามีติ ฯ สเจ มงฺคลปฏิสยุตฺต กเถหิ โน
เจ มา กเถหิ สามีติ ฯ มงฺคลกถาเปสา ภทฺเทติ ฯ เตนหิ
กเถหีติ ฯ อถ น สเจ โสตุกามา ภวิสฺสสิ กเถสฺสามิ เตติ
# ๑. ส. ม. ยุ. โสสฺสิ ฯ สี. โสสฺสสิ ฯ
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วตฺวา ต รหสฺส ปุจฺฉนฺโต ทิยฑฺฒคาถมาห
[๖๑๕] โย นุ ขวาย ติพฺโพ สทฺโท
ติโรชนปเท สุโต
ธีตา ปฺจาลราชสฺส
โอสธี วิย วณฺณินี
ต ทสฺสติ วิเทหาน
โส วิวาโห ภวิสฺสตีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ โย นุ โข อย สทฺโท ติพฺโพ พหโล ฯ ติโรชนปเท
สุโตติ ปรรฏเสุ ปรชนปเทสุ วิสฺสุโต ปฺาโต ปตฺถโต ฯ
กินฺติ ฯ ธีตา ปฺจาลราชสฺส โอสธีตารกาว วิโรจมานา ตาย
เอว สมานวฺณินี อตฺถิ ต โส วิเทหาน ทสฺสติ ฯ โส วิวาโห
ภวิสฺสตีติ โย โส เอว ปตฺถโต สทฺโท อห ต สุตฺวา จินฺเตสึ
อย กุมาริกา อุตมรูปธรา วิเทหราชา จ จูฬนีรฺโ ปฏิสตฺตุ
อโหสิ อฺเ พหู ราชาโน พฺรหฺมทตฺตสฺส วสวตฺติโน สนฺติ
เตส อทตฺวา กึ การณา เวเทหสฺส ธีตร เทตีติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า เอวมาห สามิ กึการณา
มงฺคลทิวเส อวมงฺคล กเถสีติ ฯ อห มงฺคลนฺติ กเถมิ ตว
อวมงฺคลนฺติ วทสิ กึ นุ โข เอตนฺติ ฯ สามิ อมิตฺตานมฺป
เตส เอวรูปา มงฺคลกิริยา มา โหตูติ ฯ กเถหิ ตาว
ภทฺเทติ ฯ สามิ น สกฺกา กเถตุนฺติ ฯ ภทฺเท ตยา วิทิต
รหสฺส มม อกถนกาลโต ปฏาย นตฺถิ นาม อมฺหาก
สมคฺคสวาโสติ ฯ สา เตน นิปฺปฬ ิยมานา เตน หิ สุณาหีติ
วตฺวา อาห
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[๖๑๖]

อีทิโส เต (๑) อมิตฺตาน วิวาโห โหตุ มาถูร
ยถา ปจฺจาลราชสฺส
เวเทเหน ภวิสฺสตีติ
อิม คาถ วตฺวา ปุน เตน ตว ภทฺเท กสฺมา เอวรูป
กถ กเถสีติ วุตฺเต เตน หิ สุณาหิ ปุน เอตฺถ เต โทส
กเถสฺสามีติ วตฺวา อิตร คาถมาห
อานยิตฺวาน เวเทห
ปฺจาลาน รเถสโภ
ตโต น ฆาตยิสฺสติ
นาสฺส สขิ ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ตโต น ฆาตยิสฺสตีติ ยทา โส อิม นคร อาคโต
ภวิสฺสติ ตทา เตน สขิภาว มิตฺตธมฺม น กริสฺสติ ทฏุ ปสฺส
ธีตร น ทสฺสติ เอโก กิรสฺส ปน อตฺถธมฺมานุสาสโก
มโหสถปณฺฑิโต นาม อตฺถิ เตน น สทฺธึ ฆาเตสฺสติ เต
อุโภ ชเน ฆาเตตฺวา ชนปาน ปวิสฺสามาติ เกวฏโฏ รฺา
สทฺธึ มนฺเตตฺวา ต คณฺหิตฺวา อาคนฺตุ มิถิล คโตติ ฯ
เอว สา คุยฺหมนฺต นิสฺเสส กตฺวา สุวปณฺฑิตสฺส กเถสิ ฯ
โส ต สุตฺวา ปณฺฑิโต อาจริโย เกวฏโฏ อุปายกุสโล
อจฺฉริย ตสฺส รฺโ เอวรูเปน อุปาเยน ฆาตนนฺติ เกวฏฏ
วณฺเณตฺวา เอวรูเปน อวมงฺคเลน อมฺหาก โก อตฺโถ ตุณฺหีภูตา
สยามาติ อาคมนกมฺมสฺส นิปฺผตฺตึ ตฺวา ต รตฺตึ ตาย สทฺธึ
วสิตฺวา ภทฺเท อห สิวีรฏ คนฺตฺวา มนาปาย ภริยาย
# ๑. สี. เนทิโส เต ฯ ม. ยุ. อิทิโส มา ฯ
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ลทฺธภาว สิวีรฺโ จ เทวิยา จ อาโรเจสฺสามีติ อตฺตโน
คมน อนุชานาเปตุ อาห
[๖๑๗] นฺท โข ม อนุชานาหิ
รตฺติโย สตฺตมตฺติโย
ยาวาห สิวีราชสฺส
อาโรเจมิ มเหสิโน
ลทฺโท จ เม อาวสโถ
สาลิกาย อุปนฺติกนฺติ ฯ
ตตฺถ มเหสิโนติ มเหสิยา จสฺส ฯ อาวสโถติ วสนฏาน
อุปนฺติกนฺติ อถ เน เอถ ตสฺสา สนฺติก คจฺฉามาติ วตฺวา
อฏเม ทิวเส อิธาเนตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน ต คเหตฺวา
คมิสฺสามิ ยาว มมาคมนา มา อุกฺกณฺีติ ฯ
ต สุตฺวา สาลิกา เตน สทฺธึ วิโยค อนิจฺฉมานาว ตสฺส
วจน ปฏิกฺขปิ ตุ อสกฺโกนฺตี อนนฺตร คาถมาห
[๖๑๘] นฺท โข ต อนุชานามิ
รตฺติโย สตฺตมตฺติโย
สเจ ตว สตฺตรตฺเตน
นาคจฺฉสิ มมนฺติก
มฺเ โอกนฺตสนฺต (๑) ม มตาย อาคมิสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ มฺเ โอกนฺตสนฺต มนฺติ เอว สนฺเต อห ม
อปคตชีวิต สลฺลกฺเขมิ โส ตฺว อฏเม ทิวเส อนาคจฺฉนฺโต มยิ
มตาย อาคมิสฺสสิ ตสฺมา มา ปปฺจมกาสีติ ฯ
อิตฺโรป ภทฺเท กึ วเทสิ มยฺหป อฏเม ทิวเส ต
อปสฺสนฺตสฺส กุโต ชีวิตนฺติ วาจาย วตฺวา หทเยน ปน ชีวิต
# ๑. ม. โอกฺกนฺตสตฺต ฯ
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วา มรณ วา กึ ตยา มยฺหนฺติ จินฺเตตฺวา วุฏาย โถก
สิวีรฏาภิมุโข คนฺตฺวา นิวตฺติตฺวา ตสฺสา สนฺติก ปุนาคนฺตฺวา
ภทฺเท อห ตว รูปสิริยา อทสฺสเนน น สกฺกา ต ฉฑฺเฑตุ
เตน นิวตฺตามีติ วตฺวา ปุน ปกฺขนฺทิตวฺ า มิถิล คนฺตฺวา ปณฺฑิตสฺส
องฺสกูเฏ อุตฺตริตฺวา มหาสตฺเตน ตาย สฺาย อุปริปาสาท
อาโรเปตฺวา ปุฏโ สพฺพนฺต ปวุตฺตึ ปณฺฑิตสฺส อาโรเจสิ ฯ
โสปสฺส ปุรมิ นเยเนว สพฺพ สกฺการมกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๑๙] ตโต จ โส โข คนฺตฺวาน มาถูโร สุวปณฺฑิโต
มโหสถสฺส อกฺขาสิ
สาลิกาย วจน อิทนฺติ ฯ
ตตฺถ สาลิกาย วจน อิทนฺติ อิท สาลิกาย วจนนฺติ สพฺพ
วิตฺถาเรน อกฺขาสิ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต จินฺเตสิ ราชา มม อนิจฺฉมานสฺเสว
คมิสฺสติ คนฺตฺวา จ ปน มหาวินาส ปาปุณิสฺสติ อถ มยฺห
เอวรูปสฺส ยสทายกสฺส รฺโ วจน หทเย กตฺวา ตสฺส สคห
นากาสึ ครหาป เม อุปฺปชฺชิสฺสติ มาทิเส ปณฺฑิเต วิชชฺ มาเน
กึ การณา เอส นสฺสิสฺสติ อห รฺโ ปุเรตรเมว คนฺตฺวา จูฬนึ
ทิสฺวา สุวิภตฺต นคร กตฺวา วิเทหรฺโ นิเวสนนคร มาเปตฺวา
คาวุตมตฺต ชงฺฆอุมฺมงฺค (๑) อฑฺฒโยชนิก มหาอุมฺมงฺค กาเรตฺวา
# ๑. ยุ. ชงฺฆมคฺค ฯ
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จูฬนีรฺโ ธีตร อภิสิฺจิตฺวา อมฺหาก รฺโ ปาทปริจาริก
กตฺวา อฏารสอกฺโขภิณีพเลสุ เอกสตราชูสุ ปริวาเรตฺวา ิเตเสฺวว
อมฺหาก ราชาน ราหุมุขโต จนฺท วิย โมเจตฺวา ต อาทาย
นครเมว คโต อาคมน นาม รฺโ มม ภาโรติ ฯ ตสฺเสว
จินฺเตนฺตสฺส สรีเร ปติ อุปชฺชิ ฯ โส ปติเวเคน อุทาน
อุทาเนนฺโต อิม อุปฑฺฒคาถมาห
[๖๒๐] ยสฺเสว ฆเร ภฺุเชยฺย โภค
ตสฺเสว อตฺถ ปุรโิ ส จเรยฺยาติ
ตสฺสตฺโถ ยสฺส รฺโ สนฺติกา ปุริโส มหนฺต อิสฺสริย
ลภิตฺวา โภค ภฺุเชยฺย อกฺโกสนฺตสฺสาป ปริภาสนฺตสฺสาป
ปหรนฺตสฺสาป คเล คเหตฺวา นิกฺกฑฺฒนฺตสฺสาป ตสฺเสว อตฺถ หิต
วุฑฺฒึ ปณฺฑิโต กายทฺวาราทีหิ ตีหิป ทฺวาเรหิ จเรยฺย น หิ
มิตฺตทุพฺภิกมฺม นาม ปณฺฑิเตหิ กาตพฺพนฺติ ฯ
อิติ จินฺเตตฺวา โส นหาตฺวา อลงฺกริตฺวา มหนฺเตน ยเสน
ราชกุล คนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต ิโต อาห กึ
เทว คมิสฺสถ อุตฺตรปฺจาลนครนฺติ ฯ อาม ตาต ปฺจาลจนฺทึ
อลภนฺตสฺส มม กึ รชฺเชน มา ม ปริจฺจช มยา สทฺธึเยว ยาหิ
ตตฺถ โน คตการณา เทฺว อตฺถานิ นิปฺผชฺชิสฺสนฺติ อิตฺถีรตนฺจ
ลภามิ รฺโ จ มยา สทฺธึ เมตฺตี ปติฏหิสฺสตีติ ฯ อถ น
ปณฺฑิโต เตน หิ เทว อห ปุเรตร คนฺตฺวา ตุมฺหาก นิเวสนานิ
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มาเปมิ ตุมฺเห มยา ปหิเต สาสเน อาคจฺเฉยฺยาถาติ วทนฺโต
เทฺว คาถา อภาสิ
[๖๒๑] นฺทาห คจฺฉามิ ปุเร ชนินฺท
ปฺจาลราชสฺส ปุร สุรมฺม
นิเวสนานิ มาเปตุ
เวเทหสฺส ยสสฺสโิ น
นิเวสนานิ มาเปตฺวา
เวเทหสฺส ยสสฺสิโน
ยทา เต ปหิเณยฺยามิ
ตทา เอยฺยาสิ ขตฺติยาติ ฯ
ตตฺถ เวเทหสฺสาติ ตว วิเทหราชสฺส ฯ เอยฺยาสีติ
อาคจฺเฉยฺยาสิ ฯ
ต สุตฺวา ราชา น กิร ม ปณฺฑิโต ปริจฺจชตีติ
หฏตุฏโ หุตฺวา อาห ตาต ตว ปุรโต คจฺฉนฺตสฺส กึ ลทฺธุ
วฏฏตีติ ฯ พลพาหน เทวาติ ฯ ยตฺตก อิจฺฉสิ ตตฺตก คณฺหาหิ
ตาตาติ ฯ ปณฺฑิโต จตฺตาริ พนฺธนาคารานิ วิวราเปตฺวา
โจราน สขลิกพนฺธนานิ ภินฺทาเปตฺวา เตป มยา สทฺธึ เปเสถ
เทวาติ อาห ฯ ยถารุจึ กโรหิ ตาตาติ ฯ มหาสตฺโต
พนฺธนาคารานิ วิวราเปตฺวา สูเร มหาโยเธ คตคตฏาเน
กมฺม นิปฺผาเทตุ สมตฺเถ นีหราเปตฺวา ม อุปฏหถาติ วตฺวา
เตส สกฺการ กาเรตฺวา วฑฺฒกิกมฺมารจมฺมการปาสาณการจิตฺตการอิฏการาทโย นานาสิปฺปกุสลา อฏารสเสนิโย อาทาย
วาสิผรสุกุทฺทาลขนิตฺติอาทีนิ พหูนิ อุปกรณานิ คาหาเปตฺวา
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มหาพลปริวุโต นครา นิกฺขมิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๒๒] ตโต จ ปายาสิ ปุเร มโหสโถ
ปฺจาลราชสฺส ปุร สุรมฺม
นิเวสนานิ มาเปตุ เวเทหสฺส ยสสฺสิโนติ ฯ
มหาสตฺโตป ตตฺเถว คจฺฉนฺโต โยชนนฺตเร เอเกก คาม
มาเปตฺวา (๑) เอเกก อมจฺจ ตุมฺเห รฺโ ปฺจาลจนฺทึ คเหตฺวา
นิวตฺตนกาเล หตฺถิอสฺสรเถ กปฺเปตฺวา ราชาน อาทาย ปจฺจามิตฺเต
ปฏิพาหนฺตา ขิปฺป มิถิล ปาเปยฺยาถาติ วตฺวา เปสิ ฯ
คงฺคาตีร ปน ปตฺวา อานนฺทกุมาร นาม อมจฺจ ปกฺโกสาเปตฺวา
อานนฺท ตฺว ตีณิ วฑฺฒกิสตานิ อาทาย อุทฺธ คงฺค คนฺตฺวา
สารทารูนิ คาหาเปตฺวา ติสตมตฺตา นาวาโย มาเปตฺวา
นครสฺสตฺถาย ตตฺเถว ทารูนิ ตจฺฉาเปตฺวา สลฺลหุกาน ทารูน
นาวาโย ปูราเปตฺวา ขิปฺป อาทาย อาคจฺฉาติ เปเสสิ ฯ สย
ปน นาวาย ปารคงฺค คนฺตฺวา โอติณฺณฏานโต ปฏาย
ปทสฺาเยว คเณตฺวา อิท อฑฺฒโยชนฏาน เอตฺถ
มหาอุมฺมงฺโค ภวิสฺสติ อิมสฺมึ าเน รฺโ นิเวสน นคร
ภวิสฺสติ อิโต ปฏาย ยาว ราชเคหา คาวุตมตฺเต ชงฺฆอุมฺมงฺโค
ภวิสฺสตีติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ จูฬนีราชา โพธิสตฺตสฺส
# ๑. ม. ยุ. นิเวเสตฺวา ฯ
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อาคมน สุตฺวา อิทานิ เม มโนรโถ ปูเรสฺสติ ปจฺจามิตฺตาน
ปฏึ ปสฺสิสสฺ ามิ อิมสฺมึ อาคเต เวเทโห นจิรสฺเสวาคมิสฺสติ
อถ เน อุโภป มาเรตฺวา สกลชมฺพูทีเป เอกรชฺช กาเรสฺสามีติ
ปรมตุฏิมฺปตฺโต อโหสิ ฯ สกลนคร สขุพฺภิ เอส กิร
มโหสถปณฺฑิโต อิมินา กิร เอกสตราชาโน เลฑฺฑุนา กากา
วิย ปลาปตาติ ฯ มหาสตฺโต นาคเรสุ อตฺตโน รูปสมฺปตฺตึ
ปสฺสนฺเตสุเยว ราชทฺวาร คนฺตฺวา รฺโ ปฏินิเวเทตฺวา เอตูติ
วุตฺเต ปวิสิตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
อถ น ราชา ปฏิสนฺถาร กตฺวา ปุจฺฉิ ตาต ราชา
โว กทา อาคมิสฺสตีติ ฯ มยา เปสิตกาเล เทวาติ ฯ ตฺว ปน
กิมตฺถ อาคโตสีติ ฯ อมฺหาก รฺโ นิเวสน มาเปตุ เทวาติ ฯ
สาธุ ตาตาติ ฯ อถสฺส เสนาย ปริพฺพย ทาเปตฺวา มหาสตฺตสฺส
มหนฺต สกฺการ กาเรตฺวา นิเวสนเคห ทาเปตฺวา ตาต ยาว
เต ราชา อาคจฺฉติ ตาว อนุกฺกณฺมาโน อมฺหากป กตฺตพฺพยุตฺตก กมฺม กโรนฺโต วสาหิ ตฺวนฺติ อาห ฯ โส จ กิร
ราชนิเวสน อภิรุหนฺโตว โสปาณปาทมูเล ตฺวา อิธ ชงฺฆอุมฺมงฺคทฺวาร ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขสิ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ ราชา
อมฺหากมฺป กตฺตพฺพยุตฺตก กโรหีติ วทติ อุมฺมงฺเค ขฺมาเน
ยถา อิม โสปาณ น โอสกฺกติ ตถา กาเรตุ วฏฏตีติ ฯ อถ
โส ราชาน เอวมาห เทว อห ปวิสนฺโตว โสปาณปาทมูเล
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ตฺวา อิธ นวกมฺม โอโลเกนฺโต มหาโสปาเณ โทส ปสฺสึ สเจ
โว รุจฺจติ อห ทารูนิ ลภนฺโต มนาป กตฺวา อตฺถเรยฺยนฺติ ฯ
โส สาธุ ตาต อตฺถราหีติ อาห ฯ โส อิธ อุมฺมงฺคทฺวาร
ภวิสฺสตีติ สาธุก สลฺลกฺเขตฺวา โสปาณ นีหริตฺวา ยตฺถ
อุมฺมงฺคทฺวาร ภวิสฺสติ ตตฺถ ปสุโน อปคมนตฺถาย ผลกสนฺถาร
กาเรตฺวา ยถา น โอสกฺกติ เอว นิจฺจล กตฺวา โสปาณ
อตฺถริ ฯ ราชา ต อนฺตร อชานนฺโต มม สิเนเหน กโรตีติ
มฺิ ฯ
เอว ต ทิวส นวกมฺเมเนว วีตินาเมตฺวา ปุน ทิวเส ราชาน
อาห เทว สเจ อมฺหาก รฺโ วสนฏาน ชาเนยฺยาม
มนาป กตฺวา ปฏิชคฺเคยฺยามาติ ฯ สาธุ ปณฺฑิต เปตฺวา มม
นิเวสน สกลนคเร ย นิเวสน อิจฺฉสิ ต คณฺหาหีติ ฯ มหาราช
มย อาคนฺตุกา ตุมฺหาก พหู วลฺลภา โยธา เต อตฺตโน เคเหสุ
คยฺหมาเนสุ อมฺเหหิ สทฺธึ กลห กริสฺสนฺติ ตสฺมา เทว เตหิ
สทฺธึ มย กึ กริสฺสามาติ ฯ ปณฺฑิต เตส วจน มา คณฺห
ย รุจฺจติ ต านเมว คณฺหาเปหีติ ฯ เทว เต ปุนปฺปุน
อาคนฺตฺวา ตุมฺหาก อาโรเจสฺสนฺติ เตน ตุมฺหากมฺป อมฺหากมฺป
จิตฺตสุข น ภวิสฺสติ สเจ ปน อิจฺเฉยฺยาถ ยาว มย นิเวสนานิ
คณฺหาม ตาว อมฺหากเยว มนุสฺสา โทวาริกา อสฺสุ ตโต เต
ทฺวาร อลภิตวฺ า นาคมิสฺสนฺติ เอว สนฺเต อมฺหากมฺป ตุมฺหากมฺป
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จิตฺตสุข ภวิสฺสตีติ ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ มหาสตฺโต
โสปาณปาทมูเล โสปาณสีเส มหาทฺวาเรติ สพฺพตฺถ อตฺตโน
มนุสฺเสเยว เปสิ กสฺสจิ ปวิสิตุ มา อทตฺถาติ ฯ
อถ มหาสตฺโต ปม รฺโ มาตุยา นิเวสน คนฺตฺวา
ภินฺทนาการ ทสฺเสถาติ มนุสฺเส อาณาเปสิ ฯ เต ทฺวารโกฏกโต ปฏาย อิฏกา จ มตฺติกา จ อปเนตุ อารภึสุ ฯ
ราชมาตา ปวุตฺตึ สุตฺวา อาคนฺตฺวา กิสฺส ตาตา มม เคห
ภินฺทาเปถาติ อาห ฯ มโหสถปณฺฑิโต ภินฺทาเปตฺวา อตฺตโน
รฺโ นิเวสน กาเรตุกาโมติ ฯ ยทิ เอว อิเธว วสถาติ ฯ
อมฺหาก รฺโ มหนฺต พลพาหน อิท นปฺปโหติ อฺ
มหนฺต กาเรสฺสามาติ ฯ ตุมฺเห ม น ชานาถ อห ราชมาตา
อิทานิ มม ปุตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ชานิสฺสามีติ ฯ มย
รฺโ วจเนน ภินฺทาม สเจ สกฺโกนฺตี นิวาเรหีติ ฯ สา
กุชฺฌิตฺวา อิทานิ กตฺตพฺพ โว ชานิสฺสามีติ ราชทฺวาร
อคมาสิ ฯ อถ น มา ปวิสาติ โทวาริกา นิวารยึสุ อห
ราชมาตา ตาตาติ ฯ น มย ชานาม มย รฺา กสฺสจิ
ปวิสิตุ มา อทตฺถาติ อาณตฺตา คจฺฉ ตวนฺติ ฯ สา
คเหตพฺพคหณ อปสฺสนฺตี นิวตฺติตฺวา อตฺตโน นิเวสน โอโลเกนฺตี
อฏาสิ ฯ อถ น เอโก กึ อิธ กโรสิ คจฺฉสิ คจฺฉสีติ วตฺวา
อุฏาย คีวาย คเหตฺวา ภูมิย ปาเตสิ ฯ สา จินฺเตสิ อทฺธา

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 428

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 428
รฺา อาณตฺตา ภวิสฺสนฺติ อิตรถา เอว กาตุ น
สกฺขิสฺสนฺติ ปณฺฑิตสฺเสว สนฺติก คมิสฺสามีติ คนฺตฺวา ตาต
มโหสถ กสฺมา นิเวสน เม ภินฺทาเปสีติ อาห ฯ โส ตาย
สทฺธึ น กเถสิ ฯ สนฺติเก ิตปุริโส ปนสฺส เทวิ กึ กเถสีติ
อาห ฯ ตาต ปณฺฑิโต กสฺมา เม เคห ภินฺทาเปตีติ ฯ
วิเทหรฺโ นิเวสนฏาน กาตุนติ ฯ กึ ตาต เอว มหนฺเต
นคเร อฺตฺถ นิเวสนฏาน น ลพฺภตีติ มฺามิ (๑) อิม
สตสหสฺส ลฺจ คเหตฺวา อฺตฺถ กาเรหีติ (๒) ฯ สาธุ เทวิ
ตุมฺหาก เคห วิสชฺชาเปสฺสามิ ลฺจสฺส คหิตภาว ปน มา
กสฺสจิ กถยิตฺถ มา โน อฺเป ลฺจ ทตฺวา เคหานิ
วิสชฺชาเปตุกามา อเหสุนฺติ ฯ ตาต รฺโ มาตา ลฺจมทาสีติ
มยฺหมฺป ลชฺชนเมต น กสฺสจิ กเถสฺสามีติ ฯ โส สาธูติ
ตสฺสา สนฺติกา สตสหสฺส คเหตฺวา เคห วิสชฺเชตฺวา เยน
เกวฏฏสฺส เคห เตน คนฺตฺวา ตเถว กาเรสิ ฯ ยถา รฺโ
มาตุ เคเห กตกิริย ตถา ตตฺถ กาเรสิ ฯ โส กุชฺฌติ ฺวา
ราชทฺวาร คโต ฯ ตตฺถ ิตา มนุสฺสา ต เวฬุเปสิกาหิ
ปฏึ ปหรึสุ ฯ โส ปฏิจมฺมุปฺปาฏน ลภิตฺวา คเหตพฺพคหณ
อปสฺสนฺโต ปุนาคนฺตฺวา สตสหสฺสเมว อทาสิ ฯ เอเตนุปาเยน
สกลนคเร เคหฏาน คณฺหนฺเตน ลฺจ คเหตฺวา ตตฺถ
# ๑. ม. ยุ. มฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. กาเรตูติ ฯ
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ลทฺธกหาปณานเยว นว โกฏิโย ชาตา ฯ
มหาสตฺโต สกลนคเร วิจาเรตฺวา ราชกุล อคมาสิ ฯ
อถ น ราชา ปุจฺฉิ กึ ปณฺฑิต ลทฺธนฺเต วสนฏานนฺติ ฯ
มหาราช อเทนฺตา นาม นตฺถิ อปจ โข ปน เคเหสุ
คยฺหมาเนสุ กิลมนฺติ เตส ปยวิปฺปโยค กาตุ อมฺหาก
อยุตฺต พหินคเร อิโต คาวุตฏาเน คงฺคาย จ นครสฺส จ
อนฺตเร อสุกฏาเน นาม อมฺหาก รฺโ วสนฏานนคร
กริสฺสามีติ ฯ ต สุตฺวา ราชา อนฺโตนคร ยุชฺฌิตตป ทุกฺข
เนว สกเสนา น ปรเสนา าตุ สกฺกา พหินคเร ปน
สุข ยุทฺธ กาตุ อนฺโตนคเรเยว น โกฏเฏตฺวา มาเรสฺสามีติ
ตุสิตฺวา สาธุ ตาต ตยา สลฺลกฺขิตฏาเนเยว กาเรหีติ
อาห ฯ มหาราช อห ตตฺถ กาเรสฺสามิ ตุมฺหากมฺป น
มนุสฺเสหิ ทารุปณฺณาทีน อตฺถาย อมฺหาก นวกมฺมฏาน น
คนฺตพฺพ เต คจฺฉนฺตา หิ กลห กริสสฺ นฺติ เตเนว
ตุมฺหากมฺป อมฺหากมฺป จิตฺตสุข น ภวิสฺสตีติ ฯ สาธุ
ปณฺฑิต เตน ปเทเสน นิสฺสฺจาร กโรหีติ ฯ เทว อมฺหาก
หตฺถี อุทกาภิรตา อุทเกเยว กีฬนฺติ อุทเก อาวิเล ชาเต
มโหสถสฺส อาคตกาลโต ปฏาย ปสนฺน อุทก ปาตุ น
ลภามาติ สเจ นาครา โน กุชฺฌิสฺสนฺติ ตมฺป สหิตพฺพนฺติ ฯ
ราชา วิสฏา ตุมฺหาก หตฺถี กีฬนฺตูติ วตฺวา นคเร
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เภริฺจาราเปสิ โย โย อิโต นิกฺขมิตวฺ า มโหสถปณฺฑิตสฺส
นครมาปนฏาน คจฺฉติ ตสฺส ตสฺส สหสฺสทณฺโฑติ ฯ
มหาสตฺโต ราชาน วนฺทิตฺวา อตฺตโน ปุริส อาทาย
นครา นิกฺขมิตฺวา ยถาปริจฺฉนฺนฏาเน นคร มาเปตุ อารภิ ฯ
ปรคงฺคาย ตีเร ตาว คคฺคลึ (๑) นาม คาม กาเรตฺวา หตฺถีอสฺสรถพาหนฺเจว โคพลิพทฺทฺจ ตตฺถ เปตฺวา นครกรณ วิจาเรนฺโต
เอตฺตกา อิท กโรนฺตูติ สพฺพกมฺมานิ วิภชิตฺวา อุมฺมงฺเค กมฺม
ปฏเปสิ ฯ มหาอุมฺมงฺคทฺวาร คงฺคาตีเร อโหสิ ฯ สฏีมตฺตานิ
โยธสตานิ มหาอุมฺมงฺค ขนนฺติ ฯ มหตีหิ จมฺมปสิพฺพกาหิ
วาลุกปสุ (๒) หริตฺวา คงฺคาย ปาเตนฺติ ฯ ต ปาติตปาติต ปสุ หตฺถี
มทฺทนฺติ ฯ คงฺคา อาลุฬา สนฺทติ ฯ นครวาสิโน มโหสถสฺส
อาคตกาลโต ปฏาย ปสนฺน อุทก ปาตุ น ลภาม คงฺคา
อาลุฬา สนฺทติ กินฺนุ โข เอตนฺติ วทนฺติ ฯ อถ เนส ปณฺฑิตสฺส
อุปฺปนิกฺขิตฺตกปุริสา อาโรเจนฺติ มโหสถสฺส กิร หตฺถิโน อุทก
กีฬนฺตา คงฺคาย อุทก กทฺทม กโรนฺติ เตน สา อาลุฬิตา
สนฺทตีติ ฯ โพธิสตฺตาน อธิปฺปาโย นาม อิชฺฌติ ฯ ตสฺมา
อุมฺมงฺเค มูลานิ วา ปาสาณานิ วา มรุมฺพานิ วา สพฺพานิ
ภูมิย ปเวสึสุ ฯ ชงฺฆอุมฺมงฺคสฺส ทฺวาร ตสฺมึ นคเร อโหสิ ฯ
# ๑. ม. ปารคงฺคาย วคฺคุลึ ฯ ยุ. ปารคงฺคาย ตาว คงฺคาลิคาม ฯ
# ๒. สี. ยุ. มหตีหิ จมฺมมาลุกาทีหิ ปสุ ฯ
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ตึสมตฺตานิ ปุริสสตานิ ชงฺฆอุมฺมงฺค ขนนฺติ ฯ จมฺมปสิพฺพกาหิ
วาลุกาปสุ หริตฺวา ตสฺมึ นคเร ปาเตนฺติ ฯ ปาติตปาติต มตฺติก
ปสุ อุทเกน สนฺเนตฺวา ปาการ อาจินนฺติ อฺานิ วา
กมฺมานิ กโรนฺติ ฯ มหาอุมฺมงฺคสฺส ปวิสนทฺวาร นคเร อโหสิ ฯ
อฏารสหตฺถุพฺเพเธน ยนฺตยมกทฺวาเรน สมนฺนาคต ฯ ตฺหิ
ทฺวาร เอกาย อาณิยา อกฺกนฺตาย ปถิยติ เอกาย อาณิยา
อกฺกนฺตาย วิวริยติ ฯ มหาอุมฺมงฺคสฺส ทฺวีสุ ปสฺเสสุ อิฏกาหิ
จินิตฺวา สุธากมฺม กาเรสิ ฯ มตฺถเก ปทรจฺฉนฺน กาเรตฺวา
อุลฺโลก มตฺติกาย ลิมฺเปตฺวา เสตกมฺม กาเรสิ ฯ สพฺพานิ เจตฺถ
อสีติ มหาทฺวารานิ อเหสุ ฯ จตุสฏีจุลฺลทฺวารานิ อเหสุ ฯ
สพฺพานิ ยนฺตยุตฺตาเนว ฯ เอกาย อาณิยา อกฺกนฺตาย สพฺพาเนว
ปถิยนฺติ ฯ เอกาย อาณิยา อกฺกนฺตาย สพฺพาเนว วิวริยนฺติ ฯ
มหาอุมฺมงฺคสฺส ทฺวีสุ ปสฺเสสุ อเนกสตานิ ทีปาลยานิ อเหสุ ฯ
สพฺเพป เต ยนฺตยุตฺตาว ฯ เอกสฺมึ วิวริยมาเน สพฺเพป
วิวริยนฺติ ฯ เอกสฺมึ ปถิยมาเน สพฺเพ ปถิยนฺติ ฯ ตสฺส ปน
ทฺวีสุ ปสฺเสสุ เอกสตาน ขตฺติยาน อตฺถาย เอกสตา สยนคพฺภา
อเหสุ ฯ เอเกกสฺมึ สยนคพฺเภ นานาปจฺจตฺถรณ สนฺถต ฯ
เอเกก มหาสยน สมุสฺสติ เสตจฺฉตฺต ฯ เอเกก สีหาสน มหาสยน
นิสฺสาย ิต เอเกก มาตุคามโปตฺถกรูปก อุตฺตมรูปธร ปติฏิต ฯ
ต สเจ หตฺเถน อนามสิตฺวา อิท มนุสฺสรูปกนฺติ น สกฺกา
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วิฺาตุ ฯ อปจ มหาอุมฺมงฺคสฺส อุโภสุ ปสฺเสสุ กุสลา
จิตฺตการา นานปฺปการานิ จิตฺตกมฺมานิ กรึสุ เทวคณปริวุตสกฺกสิริวิลาสสิเนรุสตฺตปริภณฺฑสาครสตฺตมหาสรจตุมหาทีปหิมวนฺตอโนตตฺตสรมโนสิลจนฺทิมสุริยจาตุมฺมหาราชิกาทิฉกามาวจรสตฺตสมฺปตฺติโย
สพฺพาป อุมฺมงฺเค ทสฺสยึสุ ฯ ภูมิย รชตปฏวณฺณ วาลุก
โอกีรตฺวา อุปริ อุลฺโลกโอลมฺพปทุมานิ ทสฺเสสุ ฯ อุโภสุ
ปสฺเสสุ นานปฺปกาเร อาปเณป ทสฺสยึสุ ฯ เตสุ เตสุ าเนสุ
คนฺธทามปุปฺผทามาทีนิ โอลมฺพิตฺวา สุธมฺมาเทวสภ วิย อุมฺมงฺค
อลงฺกรึสุ ฯ ตานิป โข ตีณิ วฑฺฒกิสตานิ ตีณิ นาวาสตานิ
พนฺธิตฺวา นิฏิตปริกมฺมาน ทพฺพสมฺภาร (๑) ปูเรตฺวา คงฺคาย
อาหริตฺวา ปณฺฑิตสฺส อาโรเจสุ ฯ โส ตานิ นคเร อุปโยค
เนตฺวา ตุมฺเห มยา อาณตฺตทิวเสเยว อาหเรยฺยาถาติ นาวาโย
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน ปาเปสิ ฯ นคเร อุทกปริขา จ กทฺทมปริขา
จ สุกฺขปริขา จ อฏารสหตฺโถ ปากาโร จ โตรณโคปุรฏฏาลกโกฏกราชนิเวสนาทีนิ จ หตฺถีสาลาทโย จ
โปกฺขรณิโย จาติ สพฺพาเนว นิฏ อคมสุ ฯ อิติ มหาอุมฺมงฺโค
ชงฺฆอุมฺมงฺโค นครนฺติ สพฺพเมต จตูหิ มาเสหิ นิฏิต ฯ
อถ มหาสตฺโต จตุมาสจฺจเยน รฺโ อาคมนตฺถาย ทูต
ปาเหสิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ทพฺพสมฺภาราน ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
นิเวสนานิ มาเปตฺวา
เวเทหสฺส ยสฺสสิโน
อถสฺส ปาหิณิ (๑) ทูต
เอหิทานิ มหาราช
มาปต เต นิเวสนนฺติ (๒) ฯ
ตตฺถ ปาหิณีติ เปเสสิ ฯ
ราชา ทูตสฺส วจน สุตฺวา ตุฏจิตฺโต มหนฺเตน ปริวาเรน
นิกฺขมิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๒๓] ตโต จ ราชา ปายาสิ
เสนาย จตุรงฺคิยา
อนนฺตพาหน ทฏุ
ผิต กปฺปลิย (๓) ปุรนฺติ ฯ
ตตฺถ อนนฺตพาหนนฺติ อปริมิตหตฺถิอสฺสาทิพาหน ฯ กปฺปลิย
ปุรนฺติ กปฺปล รฏเ ปณฺฑเิ ตน มาปต นคร ฯ
โส อนุปุพฺเพน คงฺคาตีร ปาปุณิ ฯ อถ น มหาสตฺโต
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อตฺตนา กตนคร ปเวเสสิ ฯ โส ตตฺถ
ปาสาทวรคโค นหาตฺวา อลงฺกริตฺวา นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา
โถก วิสเมตฺวา สายณฺหสมเย อตฺตโน อาคตภาว าเปตุ
# ๑. สี. ยุ. ปหิณิ ฯ
# ๒. ส. ม. นิเวสนามิ มาเปตฺวา
เวเทหสฺส ยสสฺสิโน
อถสฺส ปาหิณี ทูต
เวเทห มิถิลคฺคห
เอหิทานิ มหาราช
มาปต เต นิเวสนนฺติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. กมฺปลฺลิย ฯ
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จูฬนีรฺโ ทูต เปเสสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๒๔] ตโต จ โส โข คนฺตวฺ าน พฺรหฺมทตฺตสฺส ปาหิณึ
อาคโตสฺมิ มหาราช
ตว ปาทานิ วนฺทิตุ
ททาหิทานิ [๑] ภริย
นารึ สพฺพงฺคโสภณึ
สุวณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน
ทาสีคณปุรกฺขิตนฺติ (๒) ฯ
ตตฺถ วนฺทิตุนฺติ เวเทโห มหลฺลโก จูฬนีราชา ตสฺส ปุตฺตมตฺโตป นปฺปโหติ ฯ กิเลสมุจฺฉิโต ปน หุตฺวา ราชา ชามาตรา
นาม สสฺสุโร วนฺทนีโยติ (๓) จินฺเตตฺวา ตสฺส จิตฺต อชานนฺโต
วนฺทนสาสน ปหิณิ ฯ ททาหิทานีติ อห ตยา ธีตร เต
ทสฺสามีติ ปกฺโกสาปโต ต เม อิทานิ เทหีติ ปหิณิ ฯ สุวณฺเณน
ปฏิจฺฉนฺนนฺติ สุวณฺณาลงฺการปฏิมณฺฑิต ฯ จูฬนีราชาป ทูตสฺส
กถ สุตฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต อิทานิ เม ปจฺจามิตฺโต กุหึ คมิสฺสติ
อุภินฺนมฺป เตส สีสานิ ฉินฺทิตฺวา ชยปาน ปวิสฺสามีติ เกวล
โสมนสฺส ทสฺเสนฺโต ทูตสฺส สกฺการ กตฺวา อนนฺตร คาถมาห
[๖๒๕] สฺวาคตนฺเตป (๔) เวเทห อโถ เต อทุราคต
นกฺขตฺตฺเว ปริปุจฺฉ
อห กฺ ททามิ เต
สุวณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน
ทาสีคณปุรกฺขิตนฺติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. ......ปุรกฺขตนฺติ ฯ
# ๓. สี. ยุ. วนฺทิโยติ ฯ ๔. ม. สฺวาคต เตว ฯ ยุ. สฺวาคตนฺเตน ฯ
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ตตฺถ เวเทหาติ เวเทหสฺส สาสน สุตฺวา ต ปุรโต ิต
วิย อาลปติ ฯ อถวา เอว พฺรหฺมทตฺเตน วุตฺตนฺติ วเทหีติ
ทูต อาณาเปนฺโต เอว มาห ฯ
ต สตฺวา ทูโต เวเทหสฺส สนฺติก คนฺตฺวา เทว มงฺคลกิริยาย อนุจฉฺ วิก นกฺขตฺต กิร ชานาหิ ราชา เต ธีตร เทตีติ
อาห ฯ โส อชฺเชว นกฺขตฺต โสภณนฺติ ปุน ทูต ปหิณิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๒๖] ตโต จ ราชา เวเทโห
นกฺขตฺต ปริปุจฺฉถ
นกฺขตฺต ปริปุจฺฉิตฺวา
พฺรหฺมทตฺตสฺส ปาหิณิ
ททาหิ ทานิ เม ภริย
นารึ สพฺพงฺคโสภณึ (๑)
สุวณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน
ทาสีคณปุรกฺขิตนฺติ ฯ
จูฬนีราชาป อาห
[๖๒๗] ททามิทานิ เต ภริย
นารึ สพฺพงฺคโสภณึ (๑)
สุวณฺเณน ปฏิจฺฉนฺน
ทาสีคณปุรกฺขิตนฺติ ฯ
อิม คาถ วตฺวา อิทานิ เปเสมิ อิทานิ เปเสมีติ มุสาวาท
กตฺวา เอกสตราชูน สฺ อทาสิ อฏารสอกฺโขภิณีหิ สทฺธึ
สพฺเพป ยุทฺธสชฺชา หุตฺวา นิกฺขมนฺตุ อชฺช อุภินฺนป ปจฺจตฺถิกาน
สีสานิ ฉินฺทิตฺวา เสฺว ชยปาน ปวิสฺสามาติ ฯ ต ขณฺเว เต
สพฺเพป นิกฺขมึสุ ฯ สย นิกฺขมนฺโต ปน มาตร สลากเทวิฺจ
# ๑. ม. สพฺพงฺคดสภิณึ ฯ ยุ. สพฺพงฺคโสภน ฯ
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อคฺคมเหสึ นนฺทาเทวิฺจ ปุตฺต ปฺจาลจนฺทฺจ ธีตร ปฺจาลจนฺทิฺจาติ อิเม จตฺตาโร ชเน โอโรเธหิ สทฺธึ เอกสฺมึ
เคเห วสาเปตฺวา นิกฺขมิ ฯ โพธิสตฺโตป เวเทหรฺโ เจว เตน
สทฺธึ อาคตเสนาย จ มหนฺต สกฺการ กาเรสิ ฯ เกจิ มนุสฺสา
สุร ปวนฺติ เกจิ มจฺฉมสาทีนิ ขาทนฺติ เกจิ ทูรมคฺค อาคตตฺตา
กิลมนฺตา สยนฺติ ฯ วิเทหราชา ปน เสนกาทโย ปณฺฑิเต
คเหตฺวา อมจฺจคณปริวุโต อลงฺกตมหาตเล นิสีทิ ฯ จุลนีราชาป
อฏารสอกฺโขภิณีสขาย เสนาย ต นคร ติสนฺธึ จตุสเขป
ปริกฺขิปตฺวา อเนกสตสหสฺสาหิ อุกฺกาหิ ธาริยมานาหิ อรุเณ
อุคฺคจฺฉนฺเตเยว คหณสชฺโช หุตฺวา อฏาสิ ฯ
ต ตฺวา มหาสตฺโต อตฺตโน โยธาน ตีณิ สตานิ
เปเสสิ ตุมฺเห ชงฺฆอุมฺมงฺเคน คนฺตฺวา รฺโ มาตรฺจ
อคฺคมเหสิฺจ ปุตฺตธีตรฺจ คเหตฺวา ชงฺฆอุมฺมงฺเคน อาเนตฺวา
มหาอุมฺมงฺคทฺวารโต พหิ อกตฺวา อนฺโต อุมฺมงฺเคเยว วสาเปตฺวา
ยาว อมฺหาก อาคมนา รกฺขนฺตาว ตฺวา อมฺหาก คมนกาเล
อุมฺมงฺคา นีหริตฺวา อุมฺมงฺคทฺวาเร มหาวิสาลมาฬเก เปถาติ ฯ
เต ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ชงฺฆอุมฺมงฺเคน คนฺตฺวา
โสปาณปาทมูเล ปทรสนฺถร อุคฺฆาเฏตฺวา โสปาณปาทมูเล
โสปาณสีเส มหาตเล จาติ เอตฺตเก าเน อารกฺขมนุสฺเส
จ ขุชฺชวามนกาทิปริจาริกาโย จ หตฺถปาเทสุ พนฺธิตฺวา มุข
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ปทหิตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ปฏิจฺฉนฺนฏาเน เปตฺวา รฺโ ปฏิยตฺต
ขาทนีย กิฺจิ ขาทิตฺวา กิฺจิ ฉฑฺเฑตฺวา ภาชนานิ
ภินฺทิตฺวา จุณฺณวิจุณฺณ กตฺวา อุปริ ปาสาท อภิรุหึสุ ฯ
ตทา สลากเทวี นนฺทาเทวิฺจ ราชปุตฺตฺจ ราชธีตรฺจ
[๑]โก ชานาติ กึ ภวิสฺสตีติ มฺมานา อตฺตนา สทฺธึ
เอกสยเนเยว สยาเปสิ ฯ เต โยธา คพฺภทฺวาเร ตฺวา
ปกฺโกสยึสุ ฯ สา นิกฺขมิตฺวา กึ ตาตาติ อาห ฯ เทวิ
อมฺหาก ราชา เวเทหฺจ มโหสถฺจ ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา
สกลชมฺพูทีเป เอกรชฺช กตฺวา เอกสตราชปริวุโต มหนฺเตน
ยเสน มหาปาน ปวนฺโต ตุมฺเหป จตฺตาโร คเหตฺวา อาเนตุ
อมฺเห ปหิณีติ ฯ เต จตฺตาโร ชนา สทฺทหิตฺวา ปาสาทา
โอตริตฺวา โสปาณปาทมูล อคมสุ ฯ อถ เน คเหตฺวา
ชงฺฆอุมฺมงฺค ปวิสึสุ ฯ เต จตฺตาโร อาหสุ มย เอตฺตก
กาล อิธ วสนฺตา อิม วิถึ น โอติณฺณปุพฺพมฺหาติ ฯ เทวิ
อิม วิถึ น สพฺพทา โอตรนฺติ มงฺคลวิถิ นาเมสา อชฺช
มงฺคลทิวสภาเวน ราชา อิมินา มคฺเคน อาเนตุ อาณาเปสีติ ฯ
เตส สทฺทหึสุ ฯ
อเถกจฺเจ เต จตฺตาโร คเหตฺวา อาคมึสุ เอกจฺเจ นิวตฺเตตฺวา
ราชนิเวสเน รตนคพฺเภ วิวริตฺวา ยาวทิจฺฉก ธนสาร (๒) คเหตฺวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คเหตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยถิจฺฉิต รตนสาร ฯ
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อาคมึสุ ฯ อิตเรป จตฺตาโร ปุรโต มหาอุมฺมงฺค ปตฺวา อลงฺกตเทวสภ วิย อุมฺมงฺค ทิสฺวา รฺโ อตฺถาย สชฺชติ นฺติ สฺ
กรึสุ ฯ อถ เน จตฺตาโร มหาคงฺคาย อวิทูรฏาน เนตฺวา
อนฺโต อุมฺมงฺเคเยว อลงฺกตคพฺเภ นิสีทาเปตฺวา เอกจฺเจ อารกฺข
คเหตฺวา อจฺฉึสุ เอกจฺเจ คนฺตฺวา เตส อานีตภาว โพธิสตฺตสฺส
อาโรเจสุ ฯ โส เตส กถ สุตฺวา อิทานิ เม มโนรโถ มตฺถก
ปาปุณิสฺสตีติ โสมนสฺสชาโต รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ ราชาป กิเลสาตุรตาย อิทานิ เม ธีตร เปเสตีติ
จินฺเตตฺวา ปลฺลงฺกโต อุฏ าย วาตปาเนน โอโลเกนฺโต อเนเกหิ
อุกฺกาสตสหสฺเสหิ เอโกภาสชาต นคร มหติยา เสนาย ปริวาริต
ทิสฺวา อาสงฺกิตปริสงฺกิโต กินฺนุ โข เอตนฺติ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ
มนฺเตนฺโต อิม คาถมาห
[๖๒๘] หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺติ เสนา ติฏนฺติ จมฺมิกา (๑)
อุกฺกา ปทิตฺตา ฌายนฺติ กินฺนุ มฺนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
ตตฺถ กินฺนุ มฺนฺตีติ จูฬนีราชา อมฺหาก ตุฏโ อุทาหุ
กุทฺโธ (๒) กินฺนุ โข ปณฺฑิตา มฺนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ
ต สุตฺวา เสนโก อาห มา จินฺตยิตฺถ มหาราช
อติพหู อุกฺกา ปฺายนฺติ ราชา ตุมฺหาก ธีตร ทาตุ คเหตฺวา
เอติ มฺเติ ฯ ปุกฺกุโสป ตุมฺหาก อาคนฺตุกสกฺการ กาตุ
# ๑. ม. ยุ. วมฺมิตา ฯ ๒. สี. ยุ. รุฏโ ฯ
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อารกฺข คเหตฺวา ิโตว ภวิสฺสตีติ ฯ เอว เต จตฺตาโร
ปณฺฑิตา ย ย อตฺตโน รุจฺจติ ต ต กถยึสุ ฯ วิเทหราชาป
อสุกฏาเน เสนา ติฏนฺตุ อสุกฏาเน อารกฺข คณฺหถ
อปฺปมตฺตา โหถาติ วทนฺตาน สทฺท สุณนฺโต สนฺนทฺธฺจ
เสน ปสฺสนฺโต มรณภยตชฺชิโต หุตฺวา มหาสตฺตสฺส กถ
ปจฺจาสึสนฺโต อิตร คาถมาห
[๖๒๙] ตฺถี อสฺสา รถา ปตฺติ
เสนา ติฏนฺติ จมฺมิกา
อุกฺกา ปทิตฺตา ฌายนฺติ กินฺนุ กาหนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
ตตฺถ กินฺนุ กาหนฺติ ปณฺฑิตาติ ปณฺฑิต กินนฺ ุ จินฺเตสิ
อิมา เสนา อมฺหาก กึ กริสฺสนฺตีติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต อิม อนฺธพาล โถก สนฺตาเสตฺวา
ปจฺฉา มม ปฺาพล ทสฺเสตฺวา อสฺสาเสสฺสามิ นนฺติ
จินฺเตตฺวา อาห
[๖๓๐] รกฺขติ ต มหาราช
จูลเนยฺโย มหพฺพโล
ปทุฏโ เต พฺรหฺมทตฺโต (๑) ปาโต ต ฆาตยิสฺสตีติ ฯ
ต สุตฺวา สพฺเพ เต ราชาทโย มรณภยตชฺชิตา
อเหสุ ฯ รฺโ กณฺโ สุสฺสิ ฯ มุเข เขโฬ จ ฉิชชฺ ิ ฯ
สรีเร ทาโห อุปฺปชฺชิ ฯ โส มรณภยภีโต ปริเทวนฺโต เทฺว
คาถา อภาสิ
# ๑. ม. ปทุฏโ  พฺรหฺมทตฺเตน ฯ
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[๖๓๑]

อุพฺเพธติ เม หทย
มุขฺจ ปริสุสฺสติ
นิพฺพุตึ นาธิคจฺฉามิ
อคฺคิทฑฺโฒว อาตเป
กมฺมาราน ยถา อุกฺกา
อนฺโต ฌายติ โน พหิ
เอวมฺป หทย มยฺห
อนฺโต ฌายติ โน พหีติ ฯ
ตตฺถ อุพฺเพธตีติ ตาต มโหสถ หทย เม มหาวาเตริต
วิย อสฺสตฺถปลฺลว (๑) กมฺปติ ฯ อนฺโต ฌายติ โน พหีติ สา อุกฺกา
วิย มยฺห หทยมส อพฺภนฺตเร ฌายติ พหิ ปน น ปฺายตีติ (๒)
ปริเทวติ ฯ
มหาสตฺโต ตสฺส ปริเทวิต สุตฺวา อย อนฺธพาโล อฺเสุ
ทิวเสสุ มม วจน น กเรยฺย ภิยฺโย น นิคฺคณฺหิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อาห
[๖๓๒] ปมตฺโต มนฺตนาตีโต
ภินฺนมนฺโตสิ ขตฺติย
อิทานิ โข ต ตายนฺตุ
ปณฺฑิตา มนฺติโน ชนา
อกตฺวามจฺจสฺส วจน
อตฺถกามหิเตสิโน
อตฺตปติรโต ราช
มิโค กูเฏว โอหิโต
ยถาป มจฺโฉ วลิส
วงฺก มเสน ฉาทิต
อามคิทฺโธ น ชานาติ
มจฺโฉ มรณมตฺตโน
เอวเมว ตุว ราช
จูลเนยฺยสฺส ธีตร
กามคิทฺโธ น ชานาสิ
มจฺโฉ (๓) มรณมตฺตโน
# ๑. ม. มหาวาตปฺปหริต วิย ปลฺลว ฯ ๒. ม. น ฌายตีติ ฯ
# ๓. ส. ม. มจฺโฉว ฯ
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สเจ คจฺฉสิ ปฺจาล ขิปฺปมตฺต ชหิสฺสสิ
มิค ปนฺถานุปนฺนว มหนฺต ภยเมสฺสติ
อนริยรูโป ปุริโส ชนินทฺ
อหีว อุจฺจงฺกคโต (๑) ฑเสยฺย
น เตน เมตฺตึ กยิราถ ธีโร
ทุกโฺ ข หเว กาปุริเสน สงฺคโม
ย เตฺวว (๒) ชฺา ปุริโส (๓) ชนินทฺ
สีลวาย พหุสฺสุโต
เตเนว เมตฺตึ กยิราถ ธีโร
สุโข หเว สปฺปุริเสหิ สงฺคโมติ ฯ
ตตฺถ ปมตฺโตติ มหาราช ตว กาเมน ปมตฺโต ฯ
มนฺตนาตีโตติ มยา อนาคตภย ทิสฺวา ปฺาย ปริจฺฉินฺทิตฺวา
มนฺติตมนฺตน อติกฺกนฺโต ฯ ภินฺนมนฺโตติ มนฺตนาติกฺกนฺตตฺตาเยว
ภินฺนมนฺโต โย จ เต เสนกาทีหิ สทฺธึ มนฺโต คหิโต เอโส
ภินฺโน ภินฺนมนฺโตสิ ชาโต ฯ ปณฺฑิตาติ อิเม เสนกาทโย
จตฺตาโร อิทานิ ต รกฺขนฺตุ ปสฺสมิา เนส พลนฺติ ทีเปติ ฯ
อกตฺวามจฺจสฺสาติ มม อุตฺตมสฺส อมจฺจสฺส วจน อกตฺวา ฯ
อตฺตปติรโตติ อตฺตโน กิเลสปติยา อภิรโต หุตฺวา ฯ มิโค
กูเฏว โอหิโตติ ยถา นาม นิวาปโลเภนาคโต มิโค กูฏปาเส
# ๑. ม. ยุ. อุจฉฺ งฺคคโต ฯ ๒. ม. ยเทว ฯ ๓. ม. ยุ. ปุริส ฯ
# ๔. ม. ยุ. ภินฺโนติป ฯ
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พชฺฌติ เอว มม วจน อคฺคเหตฺวา ปฺจาลจนฺทึ ลภิสฺสามีติ
โลเภนาคนฺตฺวา อิทานิ กูฏปาเส พทฺโธ มิโค วิย ชาโตสิ ฯ
ยถาป มจฺโฉติ คาถาทฺวย ตทา มยา อย อุปมา อาภฏาติ
ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ สเจ คจฺฉสีติ คาถาป น เกวล เอตฺตกเมว
อิมมฺป เต อุปม อาหรินตฺ ิ ทสฺเสตุ วุตฺตา ฯ อนริยรูโปติ
เกวฏฏพฺราหฺมณสทิโส อสปฺปุริสชาติโก นิลลฺ ชฺชปุริโส ฯ น เตน
เมตฺตินฺติ ตาทิเสน สทฺธึ มิตฺตธมฺม น กยิราถ ตฺว ปน เกวฏเฏน
สทฺทึ เมตฺตึ กตฺวา ตสฺส วจน คณฺหิ ฯ ทุกโฺ ขติ เอวรูเปน
สทฺธึ สมาคโม นาม เอกวาร กโต อิธ โลเกป ปรโลเกป
มหาทุกฺขาวหนโต ทุกโฺ ข โหติ ฯ ย เตฺววาติ ย ตุ เอว (๑) อยเมว
วา ปาโ ฯ สุโขติ อิธ โลเกป ปรโลกเป สุโขเยว โหติ ฯ
อถ น ปุน เอวรูป น กริสฺสตีติ สุฏุตร นิคฺคณฺหนฺโต
ปุพฺเพ รฺา กถิตกถ อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต อาห
[๖๓๓] พาโล ตุว เอลมูโคสิ ราช
โย อุตฺตมตฺถานิ มยิ ลปตฺโถ
กิเมวห นงฺคลโกฏิวฑฺโฒ
อตฺถานิ ชานิสฺส (๒) ยถาป อฺเ
อิม คเล คเหตฺวาน นาเสถ วิชิตา มม
โย เม รตนลาภสฺส อนฺตรายาย ภาสตีติ ฯ
# ๑. ม. ย เอว ฯ ๒. ม. ชานามิ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 443

*เลมที่ 36 มโหสถชาตก หนา 443
อิมา เทฺว คาถา วตฺวา มหาราช อห คหปติปุตฺโต
ยถา ตว อฺเ เสนกาทโย ปณฺฑิตา อตฺถานิ ชานนฺติ ตถา
กิเมว ชานิสสฺ  อโคจโร เอส มยฺห คหปติสิปฺปเมวาห ชานามิ
อยมตฺโถ เสนกาทีน ปากโฏ เต ปณฺฑิตา โหนฺติ อชฺช เต
อฏารสหิ อกฺโขภิณีหิ ปริวาริตสฺส ตว เสนกาทโย อวสฺสยา
โหนฺตุ ม ปน คีวาย คเหตฺวา นิกฺกฑฺฒิตุ อาณาเปสิ อิทานิ
ม กสฺมา ปุจฺฉสีติ เอว สุนิคฺคหิต นิคฺคณฺหิ ฯ ต สุตฺวา
ราชา จินฺเตสิ ปณฺฑิโต มยา กตโทสเมว กเถสิ ปุพฺเพว
หิ อิท อนาคตภย ชานิ เตน ม อติวยิ นิคฺคณฺหติ น
โข ปน เอตฺตก กาล นิกกฺ มฺมโก อจฺฉิสฺสติ อวสฺส อิมินา
มยฺห โสตฺถภิ าโว กโต ภวิสฺสตีติ ฯ อถ น ปริคฺคณฺหนฺโต
เทฺว คาถา อภาสิ
[๖๓๔] มโหสถ อตีเตน
นานุวิชฺฌนฺติ ปณฺฑิตา
กึ ม อสฺสว สมฺพนฺธ ปโตเทเนว (๑) วิชฺฌสิ
สเจ ปสฺสสิ โมกฺข เม เขม วา ปน ปสฺสสิ
เตเนว ม อนุสาส
กึ ม อตีเตน วิชฺฌสีติ ฯ
ตตฺถ นานุวิชฺฌนฺตีติ อตีต โทส คเหตฺวา มุขสตฺตีหิ น
อนุวิชฺฌนฺติ ฯ อสฺสว สมฺพนฺธนฺติ สตฺตุเสนาย ปริวุตตฺตา
สุฏุ พนฺธิตวฺ า ปต อสฺส วิย กึ ม วิชฺฌสิ ฯ เตเนว มนฺติ
# ๑. ปโฏเทนาติ เอว มุทฺธชวิธาเนน วินยฏกถาย วุตฺต ฯ
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เอว เต โมกฺโข ภวิสฺสติ เอว เต เขมนฺติ เตน โสตฺถิภาเวน
ม อนุสาส อสฺสาเสหิ ต หิ เปตฺวา อฺโ เม ปฏิสรณ
นตฺถีติ ฯ
อถ มหาสตฺโต อย ราชา อติวิย อนฺธพาโล ปุริสวิเสส
น ชานาติ โถก กิลเมตฺวา ปจฺฉาสฺส อวสฺสโย ภวิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อาห
[๖๓๕] อตีต มานุส กมฺม
ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว
น ต สกฺโกมิ โมเจตุ
ตฺว ปชานสฺสุ (๑) ขตฺติย
สนฺติ เวหายสา (๒) นาคา อิทฺธมิ นฺโต ยสสฺสิโน
เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ
ยสฺส โหนฺติ ตถาวิธา
สนฺติ เวหายสา อสฺสา
อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน
เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ
ยสฺส โหนฺติ ตถาวิธา
สนฺติ เวหายสา ปกฺขี
อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน
เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ
ยสฺส โหนฺติ ตถาวิธา
สนฺติ เวหายสา ยกฺขา
อิทฺธมิ นฺโต ยสสฺสิโน
เตป อาทาย คจฺเฉยฺยุ
ยสฺส โหนฺติ ตถาวิธา
อตีต มานุส กมฺม
ทุกกฺ ร ทุรภิสมฺภว
น ต สกฺโกมิ โมเจตุ
อนฺตลิกฺเขน ขตฺติยาติ ฯ
ตตฺถ กมฺมนฺติ มหาราช อิท ตว อิโต โมจน นาม
# ๑. สี. ยุ. ตฺวมฺป ชานสฺสุ ฯ ๒. สี. ยุ. เวหาสยา ฯ เอวมุปริป ฯ
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อตีตมานุสมนุสฺเสหิ (๑) กตฺตพฺพ กมฺม อตีต ฯ ทุกฺกร ทุรภิสมฺภวนฺติ
เนว กาตุ น สหิตุ (๒) สกฺกา ฯ น ต สกฺโกมีติ อห ต อิโต
โมเจตุ น สกฺโกมิ ฯ ตฺว ปชานสฺสุ ขตฺติยาติ มหาราช
ตวเมเวตฺก กตฺตพฺพ ชานสฺสุ ฯ เวหายสาติ อากาเสน คมนสมตฺถา
หตฺถิโน ฯ ยสฺสาติ ยสฺส รฺโ ฯ ตถาวิธาติ ฉทฺทนฺตกุเล
วา อุโปสถกุเล วา ชาตา นาคา โหนฺติ ต ราชาน เต
อาทาย คจฺเฉยฺยุ ฯ อสฺสาติ พลาหกอสฺสราชกุเล ชาตา อสฺสา ฯ
ปกฺขีติ ครุฬ สนฺธายาห ฯ ยกฺขาติ สาตาคิราทโย ยกฺขา ฯ
อนฺตลิกฺเขนาติ อหนฺต อนฺตลิกฺเขน โมเจตุ น สกฺโกมิ ต
อาทาย อากาเสน มิถิล เนตุ น สกฺโกมีติ อตฺโถ ฯ
ราชา ต สุตฺวา อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ ฯ อถ เสนโก
จินฺเตสิ อิทานิ รฺโ จ อมฺหากฺจ เปตฺวา มโหสถปณฺฑิต อฺ ปฏิสรณ นตฺถิ ราชา ปนสฺส กถ สุตฺวา
มรณภยตชฺชโิ ต กิฺจิ วตฺตุ น สกฺโกติ อห ปณฺฑิต
ยาจิสฺสามีติ ฯ โส ยาจนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๖๓๖] อตีรทสฺสี ปุริโส
มหนฺเต อุทกณฺณเว
ยตฺถ โส ลภเต คาธ
ตตฺถ โส วินฺทเต สุข
เอว อมฺหฺจ รฺโจ
ตฺว ปติฏา มโหสถ
ตฺว โนสิ มนฺตีน เสฏโ อมฺเห ทุกฺขา ปโมจยาติ ฯ
# ๑. ม. อตีต มนุสฺเสหิ ฯ ยุ. อตีต มานุเสหิ ฯ ๒. ม. สมฺภวิตุ ฯ
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ตตฺถ อตีรทสฺสีติ สมุทฺเท ภินฺนนาโว ตีร อปสฺสนฺโต ฯ
ยตฺถาติ อูมิเวคสมพฺภาหโต วิจรนฺโต ยสฺมึ ปเทเส ปติฏ
ลภติ ฯ ปโมจยาติ ปุพฺเพ มิถิล เสนาย ปริวาเรตฺวา ิตกาเลป
ตยา ปโมจิตมฺหา อิทานิป ตฺวเมว อมฺเห ทุกฺขา โมเจหีติ
ยาจติ ฯ
อถ น นิคฺคณฺหนฺโต มหาสตฺโต คาถาย อชฺฌภาสิ
[๖๓๗] อตีต มานุส กมฺม
ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว
น ต สกฺโกมิ โมเจตุ ตฺว ปชานสฺสุ เสนกาติ ฯ
ตตฺถ ตฺว ปชานสฺสุ เสนกาติ เสนก อห น สกฺโกมิ ตฺว
อิม ราชาน อากาเสน มิถิล เนหีติ ฯ
ราชา คเหตพฺพคหณ อปสฺสนฺโต มรณภยตชฺชิโต
มหาสตฺเตน สทฺธึ กเถตุ อสกฺโกนฺโต กทาจิ เสนโกป กิฺจิ
อุปาย ชาเนยฺย ปุจฺฉามิ ตาว นนฺติ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๖๓๘] สุโณหิ เม ต วจน
ปสฺสเสน (๑) มหพฺภย
เสนกาทานิ ปุจฺฉามิ กึ กิจฺจ อิธ มฺสีติ ฯ
ตตฺถ กึ กิจฺจนฺติ กึ กตฺตพฺพยุตฺตก อิธ มฺสิ
มโหสเถนมฺหา ปริจฺจตฺตา ยทิ ตฺว ชานาสิ วเทหิ เมติ ฯ
ต สุตฺวา เสนโก ราชา ม อุปาย ปุจฺฉติ โสภโณ วา
โหตุ อโสภโณ วา กเถสฺสามิสฺส เอก อุปายนฺติ จินฺเตตฺวา
# ๑. ม. ปสิส เสน ฯ เอวมุปริป ฯ
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คาถมาห
[๖๓๙]

อคฺคึ วา ทฺวารโต เทม
คณฺหามฺหเส (๑) วิกนฺตน (๒)
อฺมฺ วธิตฺวาน
ขิปปฺ  หิสฺสาม ชีวิต
มา โน ราชา พฺรมฺหตฺโต จิร ทุกฺเขน มารยีติ ฯ
ตตฺถ ทฺวารโตติ ทฺวาร ปทหิตฺวา ตตฺถ อคฺคึ เทม ฯ
วิกนฺตนนฺติ อฺมฺ วิกนฺตนสตฺถ (๓) คณฺหาม ฯ หิสฺสามาติ
ชีวิต ขิปฺป ชหิสฺสาม อลงฺกตปาสาโทเยว โน ทารุจติ โก
ภวิสฺสติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อนตฺตมโน หุตฺวา อตฺตโน ปุตฺตทารสฺส
เอวรูป จิตก กโรหีติ วตฺวา ปุกฺกุสาทโย ปุจฺฉิ ฯ เตป อตฺตโน
ปฏิรูปาย พาลกถาเยว กถยึสุ ฯ เตน วุตฺต
[๖๔๐] สุโณหิ เม ต วจน
ปสฺสเสน มหพฺภย
ปุกฺกุสทานิ ปุจฺฉามิ
กึ กิจจฺ  อิธ มฺสีติ ฯ
ปุกฺกุโส อาห
[๖๔๑] วิส ขาทิตฺวา มิยฺยาม
ขิปปฺ  หิสฺสาม ชีวิต
มา โน ราชา พฺรหฺมทตฺโต จิร ทุกฺเขน มารยีติ ฯ
ราชา อาห
[๖๔๒] สุโณหิ เม ต วจน
ปสฺสเสน มหพฺภย
กามินฺททานิ ปุจฺฉามิ
กึ กิจจฺ  อิธมฺสีติ ฯ
# ๑. ส. สี. ม. ยุ. คณฺหามเส ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ยุ. วิกตฺตน ฯ
# ๓. สี. ยุ. วิกตฺตน สตฺถ ฯ
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กามินฺโท อาห
[๖๔๓] รชฺชุยา พชฺฌ มิยฺยาม
ปปาตา ปปเตมฺหเส (๑)
มา โน ราชา พฺรหฺมทตฺโต จิร ทุกฺเขน มารยีติ ฯ
ราชา อาห
[๖๔๔] สุโณหิ เม ต วจน
ปสฺสเสน มหพฺภย
เทวินฺททานิ ปุจฺฉามิ
กึ กิจจฺ  อิธ มฺสีติ ฯ
เทวินฺโท อาห
[๖๔๕] อคฺคึ วา ทฺวารโต เทม
คณฺหามฺหเส วิกนฺตน
อฺมฺ วธิตฺวาน
ขิปปฺ  หิสฺสาม ชีวิต
น โน สกฺโกติ (๒) โมเจตุ สุเขเนว มโหสโถติ ฯ
อปจ เตสุ เทวินฺโท อย ราชา กึ กโรติ อมฺเห ปุจฺฉิ
อคฺคิมฺหิ สนฺเต ขชฺโชปนก ธมติ เปตฺวา มโหสถปณฺฑิต อฺโ
อิธ อมฺหาก โสตฺถิภาว กาตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ อยนฺต
อปุจฺฉิตฺวา อมฺเห ปุจฺฉติ มย กึ ชานามาติ จินฺเตตฺวา อฺ
อุปาย อปสฺสนฺโต เสนเกน กถิตเมว กเถตฺวา มหาสตฺต
วณฺเณนฺโต เทฺว ปเท อาห
ตตฺถาย อธิปฺปาโย มหาราช
มย สพฺเพ ปณฺฑิตเมว ยาจาม
สเจ ปน ยาจิยมาโนป
# ๑. ส. ยุ. ปปเตมเส ฯ ม. ปปตามเส ฯ ๒. ยุ. สกฺโกมิ ฯ
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น โน สกฺโกติ โมเจตุ สุเขเนว มโหสโถ
อถ เสนกสฺส วจน กริสฺสามาติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ปุพฺเพ โพธิสตฺตสฺส กตโทส (๑) สริตฺวา เตน
สทฺธึ กเถตุ อสกฺโกนฺโต ตสฺส สุณนฺตสฺเสว ปริเทวนฺโต
อาห
[๖๔๖] ยถา กทฺทลิโน สาร
อเนฺวส นาธิคจฺฉติ
เอว อเนฺวสมานา น
ปฺห นาชฺฌคมามฺหเส
ยถา สิมฺพลิโน สาร
อเนฺวส นาธิคจฺฉติ
เอว อเนฺวสมานา น
ปฺห นาชฺฌคมามฺเหส (๒)
อเทเส วต โน วุฏ
กฺุชรานวนูทเก
สงฺกาเส (๓) ทุมฺมนุสสฺ าน พาลาน อวิชานต
อุพฺเพธติ เม หทย
มุขฺจ ปริสุสฺสติ
นิพฺพุตึ นาธิคจฺฉามิ
อคฺคิทฑฺโฒว อาตเป
กมฺมาราน ยถา อุกฺกา
อนฺโต ฌายติ โน พหิ
เอวป หทย มยฺห
อนฺโต ฌายติ โน พหีติ ฯ
ตตฺถ กทฺทลิโนติ ยถา กทฺทลิกขฺ นฺทสฺส นิสฺสารตฺตา สารตฺถิโก
ปุริโส อเนฺวสนฺโตป ตโต สาร นาธิคจฺฉติ เอว มย อิมมฺหา
ทุกฺขา มฺุจนุปาย ปฺจ ปณฺฑิเต ปุจฺฉิตฺวา อเนฺวสมานาป น
ปฺห ฯ นาชฺฌคมามฺหเสติ (๒) อมฺเหหิ ปุจฺฉิตุปาย อสุณนฺโต วิย
# ๑. ม. ยุ. กถิตโทส ฯ ๒. ม. นชฺฌคมามเส ฯ ยุ. นาชฺฌคมามเส ฯ
# ๓. ส. ม. ยุ.สกาเส ฯ
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มย ต ปฺห นาธิคจฺฉาม ฯ ทุติยคาถายป เอเสว นโย ฯ
กฺุชราน วนูทเกติ ยถา กฺุชราน อนูทเก าเน วุฏ อเทเส
วุฏ นาม โหติ เตหิ ตถารูเป นิรูทเก วนคหเน อเทเส วสนฺตา
ขิปฺปเมว ปจฺจามิตฺตาน วส คจฺฉนฺติ เอว อมฺเหหิป อิเมส
ทุมฺมนุสฺสาน พาลาน อวิชานนฺตาน สนฺติเก วสนฺเตหิ อเทเส
วุฏ นาม เอตฺตเกสุ หิ ปณฺฑิเตสุ เอโกป เม อิทานิ ปฏิสรณ
นตฺถีติ นานาวิเธหิ วิลปติ ฯ
ต สุตฺวา ปณฺฑิโต อย ราชา อติวิย กิลมติ สเจ
น น อสฺสาเสสฺสามิ หทเยน ผลิเตน มริสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
อสฺสาเสสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห ฯ
[๖๔๗] ตโต โส ปณฺฑิโต ธีโร อตฺถทสฺสี มโหสโถ
เวเทห ทุกขฺ ิต ทิสฺวา
อิท วจนมพฺรวิ
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
อห ต โมจยิสฺสามิ
ราหุคฺคหิตว จนฺทิม
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
อหนฺต โมจยิสฺสามิ
ราหุคฺคหิตว สุริย
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
อหนฺต โมจยิสฺสามิ
ปงฺเก สนฺนว กฺุชร
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
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อหนฺต โมจยิสฺสามิ
เปฬพนฺธว (๑) ปนฺนค
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
อหนฺต โมจยิสฺสามิ
ปกฺขึ พนฺธว ปฺชเร
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
อหนฺต โมจยิสฺสามิ
มจฺเฉ ชาลคเตริว
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
อหนฺต โมจยิสฺสามิ
สโยคพลพาหน
มา ตฺว ภายิ มหาราช
มา ตฺว ภายิ รเถสภ
ปฺจาล พาหยิสฺสามิ
กากเสนว เลฑฺฑุนา
อาทู ปฺา กิมตฺถิยา
อมจฺโจ วาป ตาทิโส
โย ตฺว สมฺพาธปกฺขนฺต (๒) ทุกฺขา น ปริโมจเยติ ฯ
ตตฺถ อิทนฺติ ทวทาหทฑฺเฒ อรฺเ ฆนวสฺส วสฺสาเปนฺโต
วิย ต อสฺสาเสนฺโต อิท มา ตฺว ภายิ มหาราชาติ อาทิวจน
อพฺรวิ ฯ ตตฺถ สนฺนนฺติ ลคฺค ฯ เปฬพนฺธนฺติ เปฬาย
อพฺภนฺตรคต สปฺป ฯ ปฺจาลนฺติ เอว มหนฺตมฺป ปฺจาลรฺโ
เสน ปฺจาล ฯ พาหยิสฺสามีติ ปลาเปสฺสามิ ฯ อาทูติ นามตฺเถ
นิปาโต ฯ ปฺา นาม กิมตฺถิยาติ อตฺโถ ฯ อมจฺโจ วาป
ตาทิโสติ ปฺา สมนฺนาคตตฺตา ตาทิโส ปฺาย สมฺปนฺโน
อมจฺโจ วาป กิมตฺถโิ ย โย ต เอว มรณสมฺพาธปฺปตฺต ทุกฺขา
# ๑. ม. ยุ. เปฬาพทฺธว ฯ ๒. ส. ยุ. โย ต สมฺพาธ.....ฯ ม. โย ต สมฺพาธปกฺขนฺท ฯ
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น ปริโมจเย มหาราช อย ปมตร อาคจฺฉนฺโต นาม กิมตฺถ
อาคโตติ มฺสิ มา ภายิ มหาราช อหนฺต อิมมฺหา ทุกฺขา
โมเจสฺสามีติ ต อสฺสาเสสิ ฯ
ราชาป ตสฺส วจน สุตฺวา อิทานิ เม ชีวิต ลทฺธนฺติ
อสฺสาส ปฏิลภิ ฯ โพธิสตฺเตน สีหนาเท กเต สพฺเพว เต
ตุสึสุ ฯ อถ น เสนโก ปุจฺฉิ ปณฺฑิต ตฺว สพฺเพ อมฺเห
คเหตฺวา คจฺฉฉนฺโต เกนุปาเยน คมิสฺสสีติ ฯ อลงฺกตอุมฺมงฺเคน
เนสฺสามิ ตุมฺเห คมนสชฺชา โหถาติ วตฺวา อุมฺมงฺคทฺวาร
วิวรณตฺถ โยเธ อาณาเปนฺโต อาห
[๖๔๘] เอถ มาณวา อุฏเถ มุข โสเธถ สนฺธิโน
เวเทโห สหมจฺเจหิ อุมฺมงฺเคน คมิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ มาณวาติ ตรุณาธิวจน ฯ มุข โสเธถาติ อุมฺมงฺคทฺวาร วิวรถ ฯ สนฺธิโนติ ยนฺตฆรสนฺธิโน จ ทฺวาร โสเธถ
เอกสตาน สยนคพฺภาน ทฺวาร วิวรถ อเนกสตาน ทีปาลยาน
ทฺวาร วิวรถาติ ฯ
เต อุฏ าย อุมฺมงฺคทฺวาร วิวรึสุ ฯ สกโล อุมฺมงฺโค
เอโกภาโส อลงฺกตเทวสภา วิย วิโรจติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๔๙] ตสฺส ต วจน สุตฺวา ปณฺฑิตสฺสานุสาริโน (๑)
อุมฺมงฺคทฺวาร วิวรึสุ ยนฺตยุตฺเต จ อคฺคเฬติ ฯ
# ๑. ม. .....นุจาริโน ฯ
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ตตฺถ อนุสาริโนติ เวยฺยาวจฺจกรา ฯ ยนฺตยุตฺเต จ
อคฺคเฬติ สูจิฆฏิกสมฺปนฺนานิ จ ทฺวารกวาฏานิ ฯ
เต อุมมฺ งฺคทฺวาร วิวริตฺวา มหาสตฺตสฺส อาโรเจสุ ฯ โส
รฺโ สฺมกาสิ กาโล เทว ปาสาทา โอตรถาติ ฯ ราชา
โอตรติ ฯ เสนโก สีสโต นาฬิวตฺต (๑) อปเนตฺวา สาฏก โอมฺุจิตฺวา
กจฺฉ ทฬฺห พนฺธิ ฯ อถ น มหาสตฺโต ทิสฺวา เสนก กึ
กโรสีติ ปุจฺฉิ ฯ ปณฺฑิต อุมฺมงฺเคน คจฺฉนฺเตหิ นาม เวน
โมเจตฺวา กจฺฉ ทฬฺห พนฺธิตฺวา คนฺตพฺพนฺติ ฯ เสนก อุมฺมงฺค
ปวิสนฺโต โอนมิตฺวา ชณฺณุเกหิ ปติฏาย ปวิสสิ ฺสามีติ มา
สฺมกาสิ สเจ หตฺถินา คนฺตุกาโมสิ หตฺถึ อภิรูห สเจ อสฺเสน
คนฺตุกาโมสิ อสฺส อภิรูห อุจฺโจ อุมฺมงฺโค อฏารสหตฺถุพฺเพโธ
วิสาลทฺวาโร ตฺว ยถารุจยิ า อลงฺกตปฏิยตฺโต รฺโ ปุรโต
คจฺฉาติ อาห ฯ โพธิสตฺโต ปน เสนกสฺส คมน ปุรโต วิจาเรตฺวา
ราชาน มชฺเฌ กตฺวา สย ปจฺฉโต อโหสิ ฯ กึ การณา ฯ ราชา
อลงฺกตอุมฺมงฺค โอโลเกนฺโต มา สณิก อคมาสีติ ฯ อุมฺมงฺเค
มหาชนสฺส ยาคุภตฺตขาทนียาทีนิ อปฺปมาณานิ อเหสุ ฯ เต
มนุสฺสา ขาทนฺตา ปวนฺตา อุมฺมงฺค โอโลเกนฺตา คจฺฉนฺติ ฯ
มหาสตฺโตป ยาถ ยาถ มหาราชาติ โจเทนฺโต ปจฺฉโต ยาติ ฯ
ราชา อลงฺกตเทวสภ วิย อุมฺมงฺค โอโลเกนฺโต ยาติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. นาฬิปฏฏ ฯ
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[๖๕๐]

ปุรโต เสนโก ยาติ
ปจฺฉโต จ มโหสโถ
มชฺเฌ จ ราชา เวเทโห อมจฺจปริวาริโตติ ฯ
รฺโ อาคตภาว ตฺวา เต มาณวา รฺโ มาตรฺจ
เทวิฺจ ปุตฺตฺจ ธีตรฺจ อุมฺมงฺคา นีหริตฺวา มหาวิสาลมาฬเก
เปสุ ฯ ราชาป โพธิสตฺเตน สทฺธึ อุมฺมงฺคา นิกฺขมิ ฯ เต
จตฺตาโร ขตฺติยา ราชานฺจ ปณฺฑิตฺจ ทิสฺวา นิสฺสสย
ปรหตฺถคตมฺหา มย อมฺเห คเหตฺวา อาคเตหิ ปณฺฑิตสฺส ปุริเสหิ
ภวิตพฺพนฺติ มรณภยตชฺชติ า ภีตตสิตา มหาวิรว วิรวึสุ ฯ
จูฬนีราชา กิร วิเทหรฺโ ปลายนภเยน คนฺตฺวา คงฺคาตีเร
คาวุตมตฺเตภ าเน อฏาสิ ฯ โส จ สนฺนิสินฺนาย รตฺติยา เตส
วิรว สุตฺวา นนฺทาเทวิยา สทฺโท วิยาติ วตฺตุกาโม อโหสิ ฯ
กุหึ นนฺทาเทวึ ปสฺสสีติ ปริหาสภเยน น กิฺจิ อาห ฯ มหาสตฺโต
ตสฺมึ าเน ปฺจาลจนฺทึ กุมาริก รตนราสิมฺหิ เปตฺวา
อภิสิฺจิตฺวา มหาราช ตฺว อิมิสฺสา การณา อาคโตสิ อย
อคฺคมเหสี โหตูติ อาห ฯ ตีณิ นาวาสตานิ อุปฏเปสุ ฯ ราชา
วิสาลมาฬกา โอตริตฺวา อลงฺกตนาว อภิรุหิ ฯ เตป จตฺตาโร
ขตฺติยา นาว อภิรุหึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๕๑] อุมฺมงฺคา นิกฺขมิตฺวาน เวเทโห นาวมารุหิ
อภิรุยฺหฺจ ต ตฺวา อนุสาสิ มโหสโถ
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อย เต สสฺสุโร เทว อย สสฺสุ ชนาธิป
ยถา มาตุ ปฏิปตฺติ เอว เต โหตุ สสฺสุยา
ยถาป นิยโก ภาตา โสทริโย เอกมาตุโก
เอว ปฺจาลจนฺโท เต ทยิตพฺโพ รเถสภ
อย ปฺจาลจนที เต ราชปุตตฺ ี อภิชฺฌิตา (๑)
กาม กโรหิ เต ตาย ภริยา เต รเถสภาติ ฯ
ตตฺถ อนุสาสีติ เอว กิรสฺส อโหสิ กทาเจส กุชฺฌิตฺวา
จูฬนีรฺโ มาตร มาเรยฺย อภิรูปาย นนฺทาเทวิยา สทฺธึ
สวาส กปฺเปยฺย ราชกุมาร มาเรยฺย ปฏิฺมสฺส คเหสฺสามีติ ฯ
ตสฺมา อย เตติ อาทินา วทนฺโต อนุสาสิ ฯ ตตฺถ อย เต
สสฺสุโรติ อย ตว สสฺสรุ สฺส จูฬนีรฺโ ปุตฺโต ปฺจาลจนฺทิยา
กนิฏภาติโก อย เต อิทานิ สสฺสุโร ฯ อย สสฺสูติ อย อิมิสฺสา
มาตา นนฺทาเทวี นาม ตว สสฺสุ ฯ ยถา มาตูติ ยถา
มาตุ ปุตฺโต วตฺตปฏิปตฺตึ กโรติ เอว เต เอติสฺสา โหตุ
พลวตร มาตุสฺ ปจฺจุปฏเปตฺวา มา กทาจิ น โลภจิตฺเตน
โอโลเกหิ ฯ นิยโกติ อชฺฌตฺติโก เอกปตรา เอกมาตุยา ชาโต ฯ
ทยิตพฺโพติ ปยายิตพฺโพ ฯ ภริยาติ อย เต ภริยา ภวิสฺสติ มา
เอติสฺสาย อวมานมกาสีติ ฯ โส เอว รฺโ ปติฺ คณฺหิ ฯ
ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ราชมาตร ปน อารพฺภ น
# ๑. ม. อภิจฺฉิตา ฯ
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กิฺจิ กเถสิ ฯ กึ การณา ฯ ตสฺสา มหลฺลกภาเวเนว ฯ อิทมฺปน
สพฺพ โพธิสตฺโต ตีเร ตฺวา กเถสิ ฯ อถ น ราชา มหาทุกฺขโต
มุตฺตตาย คนฺตุกาโม หุตฺวา ตาต ตฺว ตีเร ิโต กึ กโรสีติ
วตฺวา คาถมาห
[๖๕๒] อารุยฺห นาว ตรมาโน
กึ นุ ตีรมฺหิ ติฏสิ
กิจฺฉา มุตฺตมฺหา ทุกฺขโต ยามทานิ มโหสถาติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต เทว ตุมฺเหหิ สทฺธึ คมน นาม
มยฺห อยุตฺตนฺติ วตฺวา อาห
[๖๕๓] เนส ธมฺโม มหาราช
โยห เสนาย นายโก
เสนางฺค ปริหาเปตฺวา
อตฺตาน ปริโมจเย
นิเวสนมฺหิ เต เทว
เสนางฺค ปริหาปต
ต ทินฺน พฺรหฺมทตฺเตน อานยิสฺส รเถสภาติ ฯ
ตตฺถ ธมฺโมติ สภาโว ฯ นิเวสนมฺหีติ นคร สนฺธายาห ฯ
ปริโมจเยติ ปริโมเจยฺย ฯ ปริหาปตนฺติ ฉฑฺฑิต ฯ
เตสุ หิ มนุสเฺ สสุ ทูรมคฺค อาคเตสุ (๑) เกจิ ขาทนฺตา เกจิ
ปวนฺตา เกจิ กิลมนฺตา นิทฺท โอกฺกมนฺตา อมฺหาก นิกฺขนฺตภาวมฺป
น ชานึสุ เกจิ คิลานา มยา สทฺธึ จตฺตาโร มาเส กมฺม กตฺวา
มม อุปการมนุสฺสา เจตฺถ พหู น สกฺกา มยา เอกมนุสฺสมฺป
ฉฑฺเฑตฺวา คนฺตุ อห ตาว นิวตฺเตตฺวา สพฺพมฺป ตว เสน
# ๑. ม. ยุ. อาคตตฺตา ฯ
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พฺรหฺมทตฺเตน ทินฺน ธนฺจ อวสิฏ (๑) อาเนสฺสามิ ตุมฺเห
มหาราช กตฺถจิ อวิลมฺพนฺตา สีฆ สีฆ คจฺฉถ มยา โว
อนฺตรามคฺเค หตฺถิอสฺสพาหนาทีนิ ปตานิ กิลนฺตกิลนฺตานิ
ปหาย สมตฺถสมตฺเถ โยเค อภิรุยฺห สีฆ สีฆ มิถลิ นครเมว
ปวิสถาติ อาห ฯ ตโต ราชา คาถมาห
[๖๕๔] อปฺปเสโน มหาเสน
กถ นิคฺคยฺห (๒) สฺสสิ
ทุพฺพโล พลวนฺเตน
วิหฺิสฺสสิ ปณฺฑิตาติ ฯ
ตตฺถ นิคฺคยฺหาติ ปฏิปฺผริตฺวา (๓) ฯ วิหฺิสฺสสีติ กิลมิสสฺ สิ ฯ (๔)
ตโต โพธิสตฺโต คาถมาห
[๖๕๕] อปฺปเสโนป เจ มนฺตี
มหาเสน อมนฺติน
ชินาติ ราชา ราชาโน
อาทิจฺโจวุทยนฺตมนฺติ ฯ
ตตฺถ มนฺตีติ มนฺตาย สมนฺนาคโต ปฺวา อุปายกุสโล ฯ
อมนฺตินนฺติ อนุปายกุสล ฯ ชินาตีติ ปฺวา ทุปฺปฺ
ชินาติ ฯ ราชา ราชาโนติ เอโกป เอวรูโป ราชา พหูป
ทุปฺปฺเ ราชาโน ชินาติเยว ฯ ยถา กินฺติ ฯ อาทิจฺโจวุทยนฺตมนฺติ ยถา อาทิจฺโจ อุเทนฺโต ตม วิธมิตฺวา อาโลก
ทสฺเสติ เอว ชินาติ เจว สุริโย วิย วิโรจติ จ ฯ
อิทนฺจ ปน วตฺวา มหาสตฺโต ราชาน วนฺทิตวฺ า คจฺฉถ
# ๑. ม. ยุ. อปฺปฏิวิทฺธ ฯ ๒. ม. ยุ. วิคฺคยฺห ฯ ๓. ม. ปริปฺผริตฺวา ฯ
# ๔. ม. ยุ. หฺิสฺสสิ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 458

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 458
ตุมฺเหติ วตฺวา ต อุยโฺ ยเชสิ ฯ โส มุตโฺ ต วตมฺหิ อมิตฺตหตฺถโต
อิมิสฺสา จ ลทฺธตฺตา มโนรโถป เม มตฺถก ปตฺโตติ โพธิสตฺตสฺส
คุณ อาวชฺชติ ฺวา อุปฺปนฺนปติปาโมชฺโช ปณฺฑิตสฺส คุเณ เสนกสฺส
กเถนฺโต คาถมาห
[๖๕๖] สุสุข วต สวาโส
ปณฺฑิเตหีติ เสนก
ปกฺขีว ปฺชเร พนฺเธ (๑) มจฺเฉ ชาลคเตริว
อมิตฺตหตฺถตฺถคเต (๒) โมจยิ โน มโหสโถติ ฯ
ตตฺถ สุสุข วตาติ อติสุข วต อิท อธิกตร (๓) โย สวาโส
ปณฺฑิเตหิ ฯ อิตีติ การณตฺเถ นิปาโต ฯ อิท วุตฺต โหติ
ยสฺมา อมิตฺตหตฺถตฺถคเต โมจยิ โน มโหสโถ ตสฺมา เสนก
วทามิ สุสุข วต อิท โย เอว (๔) ปณฺฑิเตหิ สวาโสติ ฯ
ต สุตฺวา เสนโก ปณฺฑิตสฺส คุณ กเถนฺโต อาห
[๖๕๗] เอวเมว (๕) มหาราช
ปณฺฑิตา หิ สุขาวหา
ปกฺขีว ปฺชเร พนฺเธ (๑) มจฺเฉ ชาลคเตริว
อมิตฺตหตฺถตฺถคเต (๒)
โมจยิ โน มโหสโถติ ฯ
อถ วิเทหราชา นทิโต อุตฺตริตฺวา โยชนนฺตเร มหาสตฺเตน
การิตคาม สมฺปตฺโต ฯ ตตฺถสฺส โพธิสตฺเตน ปตมนุสฺสา หตฺถิพาหนาทีนิ เจว อนฺนปานาทีนิ จ อทสุ ฯ ราชา กิลนฺตกิลนฺเต
# ๑. ม. ยุ. พทฺเธ ฯ ๒. ม. .....หตฺถตฺตคเต ฯ ๓. สี. ยุ. กตร ฯ
ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. โย เอส ฯ ยุ. โส เอส ฯ ๕. ม. ยุ. เอวเมต ฯ
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หตฺถิอสฺสรเถ นิวตฺเตตฺวา อิตเร อาทาย เตหิ สทฺธึ อฺ คาม
ปาปุณิ ฯ เอเตนุปาเยน โยชนสตมคฺค อติกฺกมิตฺวา ปุนทิวเส
ปาโตว มิถิล ปาวิสิ ฯ โพธิสตฺโตป อุมฺมงฺคทฺวาร คนฺตฺวา อตฺตนา
สนฺนทฺธขคฺค โอมฺุจิตฺวา อุมฺมงฺคทฺวาเร วาลุก วิยหู ิตฺวา ต ตตฺถ
เปสิ ฯ เปตฺวา จ ปน อุมฺมงฺค ปวิสิตฺวา อุมฺมงฺคา นิกฺขมิตฺวา
ต นคร ปวิสิตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห คนฺโธทเก นหาตฺวา
นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา สยนวรคโต มโนรโถ เม มตฺถก
ปตฺโตติ อาวชฺเชนฺโต นิปชฺชิ ฯ อถสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
จูฬนีราชา เสนางฺค วิจาริยมาโน ต นคร อุปาคมิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๕๘] รกฺขิตฺวา กสิณ รตฺตึ
จูฬเนยฺโย มหพฺพโล
อุเทนฺต อรุณุคฺคมฺหิ
อุปการมุปาคมิ (๑)
อารุยฺห ปวร นาค
พลวนฺต สฏิหายน
ราชา อโวจ ปฺจาโล
จูฬเนยฺโย มหพฺพโล
สนฺนทฺโธ มณิจมฺเมน
สรมาทาย ปาณินา
เปสิเย อชฺฌภาสิตฺถ
ปุถุคมุ ฺเพ สมาคเตติ ฯ
ตตฺถ กสิณนฺติ สกล นิสฺเสส รตฺตึ ฯ อุเทนฺตนฺติ
อุเทนฺเต ฯ อุปการนฺติ ปฺจาลนคร อุปาทาย มหาสตฺเตน
การิตตฺตา อุปการนฺติ ลทฺธนาม นครมุปาคมิ ฯ อโวจาติ อตฺตโน
# ๑. ม. ยุ. อุปการึ อุปาคมิ ฯ
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เสน อวจ ฯ เปสิเยติ อตฺตโน เปสการเก ฯ อชฺฌภาสิตฺถาติ
อธิภาสิตฺถ ปุเรตรเมว อภาสิตฺถ ฯ ปุถคุ ุมฺเพติ พหุสิปฺเปสุ
ปติฏิเต อเนกสิปฺปฺู (๑) ฯ
อิทานิ เต สรูปโต ทสฺเสตุ อาห
หตฺถาโรเห อนีกฏเ
รถิเก ปตฺติการเก
อุปาสนมฺหิ กตหตฺเถ
วาลเวเธ สมาคเตติ ฯ
ตตฺถ อุปาสนมฺหีติ ธนุสิปฺเป ฯ กตหตฺเถติ อวิรุชฺฌนเวธิตาย
สมฺปนฺนหตฺเถ ฯ
อิทานิ ราชา เวเทห ชีวคฺคาห คณฺหาเปตุ อาณาเปนฺโต
อาห
[๖๕๙] เปเสถ กฺุชเร ทนฺตี
พลวนฺเต สฏิหายเน
มทฺทนฺตุ กฺุชรา นคร
เวเทเหน สุมาปต
วจฺฉทนฺตมุขา เสตา
ติกฺขคฺคา อฏิเวธิโน
ปนุณฺณา ธนุเวเคน
สมฺปตนฺตุตรีตรา
มาณวา จมฺมิโน สูรา
จิตฺตทณฺฑยุตาวุธา
ปกฺขนฺทิโน มหานาคา หตฺถีน โหนฺติ สมฺมุขา
สตฺติโย เตลโธตาโย
อจฺฉิมนฺโต (๒) ปภสฺสรา
วิชโฺ ชตมานา ติฏนฺตุ
สตรสาว (๓) ตารกา
อาวุธพลวนฺตาน
คุณิกายุรธาริน
# ๑. สี. สิปฺปฺู ฯ ม. อเนกสิปฺปชานนเกติ ฯ ๒. ม. ยุ. อจฺจมนฺตา ฯ
# ๓. ส. ม. ยุ. สตรสีว ฯ
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อีทิสาน เม โยธาน
สงฺคาเม อปลายิน
เวเทโห กุโต มุจฺจิสฺสติ
สเจ ปกฺขีว กาหติ (๑)
ตึส เม ปุริสนาวุโตฺย
สพฺเพ เจเกกนิจฺจิตา (๒)
เยส สม น ปสฺสามิ
เกวล มหิม จร
นาคา จ กปฺปต า ทนฺตี
พลวนฺตา สฏิหายนา
เยส ขนฺเธสุ โสภนฺติ
กุมารา จารุทสฺสนา
ปตาลงฺการา ปตวสนา
ปตุตฺตรนิวาสนา
นาคกฺขนฺเธสุ โสภนฺติ
เทวปุตฺตาว นนฺทเน
ปาีนวณฺณา เนตฺตึสา
เตลโธตา ปภสฺสรา
นิฏิตา นรวีเรหิ (๓)
สมธารา สุนิสฺสิตา
เวลฺลาฬิโน วีตมลา
สิกฺกายสมยา ทฬฺหา
คหิตา พลวนฺเตหิ
สุปฺปหารปฺปหาริภิ
สุวณฺณา ผรุสมฺปนฺนา (๔)
โลหิตกฺจูปธาริตา (๕)
วิวตฺตมานา โสภนฺติ
วิชชฺ วุ พฺภฆนนฺตเร
ปวกา (๖)จมฺมิโน (๗) สูรา อสิจมฺมสฺส โกวิทา
ผรุคฺคหา (๘) สิกฺขิตรา (๙)
นาคกฺขนฺธนิปาติโน (๑๐)
# ๑. ส. ม. กาหิติ ฯ ๒. สี. ยุ. สพฺเพเวเกกนิจฺฉิตา ฯ ม. สพฺเพเวเกกนิจฺจิตา ฯ
# ๓. ม. นรธีเรภิ ฯ ๔. ส. ม. สุวณฺณถรุสมฺปนฺนา ฯ ยุ. สุวณฺณจารุสมฺปนฺนา ฯ
# ๕. ม. ....กจฺฉุปธาริตา ฯ ยุ.....กจฺฉูปวาทิตา ฯ ๖. ส. ปถกา ฯ สี. ยุ. ปตากา ฯ
ม. ปฏากา ฯ ๗. ม. ยุ. วมฺมิโน ฯ ๘. ส. ม. ธนุคฺคหา ฯ สี. ยุ. ถรุคฺคหา ฯ
# ๙. สี. ยุ. สิกฺขิตาโร ฯ ๑๐. สี. ยุ. นาคกฺขนฺธาติปาติโน ฯ ม. นาคขนฺเธ นิปาติโน ฯ
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อีทิเสหิ ปุรกฺขิโต (๑)
นตฺถิ โมกฺโข อิโต ตว
ปภาวนฺเต น ปสฺสามิ
เยน ตฺว มิถิล วเชติ ฯ
ตตฺถ ทนฺตีติ สมฺปนฺนทนฺเต ฯ วจฺฉทนฺตมุขาติ นิขาทนสทิสมุขา ฯ ปนุณฺณาติ วิสฏา ฯ สมฺปตนฺตุตรีตราติ เต เอวรูปา
สรา อิตริตรา สมฺปตนฺตุ สมาคจฺฉนฺตุ ฯ ฆนเมฆวสฺส วิย
สรวสฺส วสฺสถาติ อาณาเปสิ ฯ มาณวาติ ตรุณโยธา ฯ จมฺมิโนติ
จมฺมหตฺถา ฯ จิตฺตทณฺฑยุตาวุธาติ จิตฺตทณฺฑยุตฺเตหิ อาวุเธหิ
สมนฺนาคตา ฯ ปกฺขนฺทิโนติ สงฺคาม ปกฺขนฺทิกา ฯ มหานาคาติ
มหานาเคสุ โกฺจนาท กตฺวา อาคจฺฉนฺเตสุป นิจฺจล ตฺวา เตส
ทนฺเต คเหตฺวา ลฺุจิตุ สมตฺถา โยธา ฯ สตรสาว ตารกาติ
สตรสา วิย โอสธี ตารกา ฯ อาวุธพลวนฺตานนฺติ อาวุธพเลน
ยุตฺตาน ฯ คุณิกายุรธารินนฺติ คุณี วุจฺจติ กวจ กวจานิ เจว
กายุราภรณานิ จ ธาเรนฺตาน กวจสขาตานิ วา กายุรานิ
ธาเรนฺตาน ฯ สเจ ปกฺขีว กาหตีติ สเจ ปกฺขี วิย อากาเสน
ปกฺขนฺทน กริสฺสติ ตถาป กินฺติ มุจฺจิสฺสตีติ วทติ ฯ ตึส เม
ปุริสนาวุโตฺยติ ปุริสาน ตึสสหสฺสานิ จ นวุติสตานิ จ
ตึสนาวุโตฺยติ วุจฺจนฺติ ฯ สพฺเพ เจเกกนิจฺจิตาติ เอตฺตกา มยฺห
โยธาปเรส หตฺถโต อาวุธ คเหตฺวา ปจฺจามิตฺตาน สีส
ปาตนสมตฺถา เอเกก วิจินิตฺวา คหิตา อนิวตฺติโน โยธาติ
# ๑. ส. ม. ยุ. เอตาทิเสหิ ปริกฺขิตฺโต ฯ
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ทสฺเสติ ฯ เกวล มหิม จรนฺติ สกลป อิม มหึ จรนฺโต ฯ เยส
สม น ปสฺสามีติ เยส สทิส น ปสฺสามิ เตเยว เม โยธา
เอตฺตกาติ ทสฺเสติ ฯ จารุทสฺสนาติ จารุ วุจฺจติ สุวณฺณ
สุวณฺณวณฺณาติ อตฺโถ ฯ ปตาลงฺการาติ ปตวณฺณาลงฺการา ฯ
ปตวสนาติ ปตวตฺถนิวตฺถา ฯ ปตุตฺตรนิวาสนาติ ปตวุตฺตราสงฺคา ฯ ปาีนวณฺณาติ ปาสานมจฺฉกสทิสา ฯ เนตฺตึสาติ
ขคฺคา ฯ นรวีเรหีติ วิริยวนฺเตหิ ปณฺฑิตปุริเสหิ ฯ สุนิสฺสิตาติ
สุฏุ นิสฺสิตา อติติขิณา ฯ เวลฺลาฬิโนติ ิตมชฺฌนฺติกสุริโย
วิย วิชโฺ ชตมานา ฯ สิกฺกายสมยาติ สตฺตวาเร โกฺจสกุเณ
ขาทาเปตฺวา คหิเตน สิกฺกายเสน กตา ฯ สุปฺปหารปฺปหาริภีติ
ทฬฺหปฺปหาเรหิ โยเธหิ ฯ โลหิตกฺจูปธาริตาติ โลหิตวณฺณาย
โกสิยา สมนฺนาคตา ฯ ปวกาติ อากาเส ปริวตฺตนสมตฺถา ฯ
อสิจมฺมสฺส โกวิทาติ เอเตส คหเณ กุสลา ฯ ผรุคคฺ หาติ
ผรุคฺคหกา ฯ สิกฺขิตราติ ตสฺมึ ผรุคฺคหเณ อติวิย สิกฺขิตา ฯ
นาคกฺขนฺธนิปาติโนติ หตฺถิกฺขนฺเธ ขคฺเคน ฉินฺทิตฺวา ปาตนสมตฺถา ฯ นตฺถิ โมกฺโขติ อมฺโภ เวเทห เปตก (๑) ปม ตาว
คหปติปุตฺตสฺสานุภาเวน มุตฺโตสิ อิทานิ ปน ตว โมกฺโข
นตฺถีติ วทติ ฯ ปภาวนฺเตติ อิทานิ เต ราชานุภาว น
ปสฺสามิ เยน ตวป มิถลิ  คมิสฺสสิ ขิตฺเต ชาเล (๒) ปวิฏมจฺโฉ
# ๑. สี. ยุ. เจฏก ฯ ๒. ยุ. กูเป ฯ
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วิย อชฺช ชาโตติ ฯ
เอว เวเทห ตชฺเชนฺโต อิทานิ น ชีวคฺคาห คณฺหิสฺสามีติ
วชิรงฺกุเสน นาค โจเทนฺโต คณฺหถ ภินฺทถ วิชฺฌถาติ
เสน อาณาเปนฺโต จูฬนีราชา อุปการนคร อวตฺถรนฺโต วิย
อุปาคมิ ฯ อถ น มหาสตฺตสฺส อุปนิขิตฺตปุริสา โก ชานาติ
กึ ภวิสฺสตีติ อตฺตโน อุปฏาเก คเหตฺวา ปริวารยึสุ ฯ
ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺโต สิริสยนา วุฏาย กตสรีรปฏิชคฺคโน
ภุตฺตปาตราโส อลงฺกตปฏิยตฺโต สตสหสฺสคฺฆนิก กาสิกวตฺถ
นิวาเสตฺวา รตฺตกมฺพล เอกเส กตฺวา สตฺตรตนขจิต เอก
วลฺชนกาฺจนทณฺฑก อาทาย สุวณฺณปาทุก อารุยฺห
เทวจฺฉราหิ วิย อลงฺกตอิตฺถีหิ พาลวีชนิยา วีชยมาโน
อลงฺกตปาสาเท สีหปฺชร วิวริตฺวา จูฬนีรฺโ อตฺตาน
ทสฺเสนฺโต สกฺกเทวราชลีลาย อปราปร จงฺกมิ ฯ
จูฬนีราชาป ตสฺส อุตฺตมรูปสิรึ โอโลเกตฺวา จิตฺต ปสาเทตุ
นาสกฺขิ อิทานิ ต คณฺหสิ ฺสามีติ ตุริตตุริโต หตฺถิเมว
เปเสสิ ฯ ปณฺฑิโต จินฺเตสิ อย ราชา เวเทโห เม อิเธว
ลทฺโธติ สฺาย ตุริตตุริโต อาคจฺฉนฺโตว น ชานาติ
อตฺตโน ปุตฺตทาเร คเหตฺวา อมฺหาก รฺโ ปหิตภาว
มฺเติ สุวณฺณาทาสสทิส มม มุข ทสฺเสตฺวา เตน สทฺธึ
กเถสฺสามีติ ฯ โส วาตปาเน ิโตว มธุรสฺสร นิจฺฉาเรตฺวา
เตน สทฺธึ เกฬึ กเถนฺโต อาห
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[๖๖๐]

กินฺนุ สนฺตรมาโนว
นาค เปเสสิ กฺุชร
ปหฏรูโป อาคมสิ (๑) ลทฺธตฺโถสฺมีติ (๒) มฺสิ
โอหเรต ธนุจาป
ขุรปฺป ปฏิสหร
โอหเรต สุภ จมฺม (๓)
เวฬุริยมณิสนฺนิภนฺติ (๔) ฯ
ตตฺถ กฺุชรนฺติ เสฏ ฯ ปหฏรูโปติ หฏตุฏจิตฺโต
โส มนสฺสชาโต ฯ อาคมสีติ อาคจฺฉสิ ฯ ลทฺธตฺโถสฺมีติ
นิปฺผนฺนตฺโถสฺมิ มโนรโถ เม มตฺถก ปตฺโตติ มฺสิ ฯ
โอหเรตนฺติ เอต จาปสขาต ธนุ โอหร อวหร ฉฑฺเฑหิ
โก นุ เต เอเตนตฺโถ ฯ ปฏิสหราติ อปเนตฺวา อฺสฺส วา
เทหิ ปฏิจฺฉนฺเน วา าเน เปหิ กึ ขุรปฺเปน กริสฺสสิ ฯ
จมฺมนฺติ เอต จมฺมมฺป อปเนหิ อิท หิ ตยา หิยฺโย
ปฏิมุกฺก ภวิสฺสติ ฉฑฺเฑหิ ต มา เต สรีร อุปทฺทตุ  (๕)
อโหสิ เต สรีร อกิลเมตฺวา ปาโตว ตว นคร ปวิสาหีติ
รฺา สทฺธึ เกฬึ อกาสิ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตวฺ า อย คหปติปุตฺโต มยา สทฺธึ
เกฬึ กโรติ อชฺช เต กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ ต ตชฺเชนฺโต อาห
[๖๖๑] ปสนฺนมุขวณฺโณสิ
มิหิตปุพฺพฺจ (๖) ภาสสิ
โหติ โข มรณกาเล
อีทิสี วณฺณสมฺปทาติ ฯ
ตตฺถ มิหิตปุพฺพฺจ ภาสสีติ ปม สิต (๗) กตฺวา ปจฺฉา
# ๑. ม. ยุ. อาปตสิ ฯ ๒. ม. สิทฺธตฺโถสฺมีติ ฯ ๓. ม. ยุ. วมฺม ฯ
# ๔. ม. ยุ. ...สนฺถตนฺติ ฯ ๕. ม. ยุ. อุปปฺ ณฺฑุก ฯ ๖. ส. มิตปุพฺพฺจ ฯ
ม. มฺหิตปุพฺพฺจ ฯ ๗. ม. มฺหิต ฯ
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ภาสนฺโต มิหิตปุพฺพเมว (๑) ภาสสิ ม กิสฺมิฺจิ น คเณสิ ฯ โหติ
โขติ มรณกาเล นาม ปุริสสฺส วณฺณสมฺปทา นาม เอวรูปา
โหติเยว ตสฺมา ตว วิโรจสิ อชฺช เต สีส ฉินฺทิตฺวา ชยปาน
ปวิสฺสามีติ ฯ
เอว ตสฺส เตน สทฺธึ กถิตกาเล มหาพลกายาป มหาสตฺตสฺส
รูปสิรึ ทิสฺวา อมฺโภ อมฺหาก ราชา มโหสถปณฺฑิเตน สทฺธึ
ปฏิมนฺเตติ กินฺนุโข กเถติ เอเตส กถ สุณิสฺสามาติ
รฺโ สนฺติกเมว อคมสุ ฯ ปณฺฑิโตป ตสฺส กถ สุตฺวา
น ม มโหสถปณฺฑิโตติ ชานาติ นาห อตฺตาน มาเรตุ
ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เทว มนฺโต เต ภินฺโน เกวฏเฏน
จ ตยา จ หทเยน จินฺติต น ชาต มุเขน กถิตเมว ชาตนฺติ
วตฺวา ต ปกาเสนฺโต อาห
[๖๖๒] โมฆนฺเต คขฺชิต ราช
ภินฺนมนฺโตสิ ขตฺติย
ทุคฺคณฺโห หิ (๒) ตยา ราชา ขลุงฺเกเนว สินฺธโว
ติณฺโณ หิยฺโย ราชา คงฺค สามจฺโจ สปริชชฺ โน

หสราช ยถา ธงฺโก
อนุชว ปติสฺสตีติ (๓) ฯ
ตตฺถ ภินฺนมนฺโตสีติ โย ตยา เกวฏเฏน สทฺธึ สิริสยนคพฺเภ
มนฺโต คหิโต ต มม (๔) น ชานาตีติ มา สฺ กริ ปเคว โส
มยา าโตติ ภินฺนมนฺโตสิ ชาโตติ วทามิ ฯ ทุคฺคณฺโห หิ
ตยาติ มหาราช อมฺหาก ราชา ตยา อสฺสขลุงฺเกน สินฺธโว วิย
# ๑. ม. มฺหิต..... ฯ ๒. ม. ทุคฺคณฺโหสิ ฯ ๓. ม. ยุ. ปติสฺสสีติ ฯ
# ๔. สี. ม ฯ ม. มนฺต ฯ
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ทุคฺคณฺโห (๑) ขลุงฺก อารุฬฺเหน ชวสมฺปนฺน อาชานีย อารุยฺห
คจฺฉนฺโต วิย คเหตุ น สกฺกาติ อตฺโถ ฯ ขลุงฺโก วิย หิ
เกวฏโฏ ต อารุฬฺหกปุริโส วิย ตว ชวสมฺปนฺโน สินฺธโว
วิย อห ต อารุฬฺหกปุริโส วิย อมฺหาก ราชาติ ทสฺเสติ ฯ
ติณฺโณ หิยฺโยติ หิยฺโยว อุตฺติณฺโณ โส จ โข สามจฺโจ
สปริชโน น เอกโกว ปลายิตฺวา คโต ฯ อนุชวนฺติ สเจ ปน
ตว ต อนุชวิสฺสสิ อนุพนฺธิสฺสสิ ฯ ยถา สุวณฺณราชหส
อนุชวนฺโต ธงฺโก อนฺตราว ปติสฺสติ เอว ปติสฺสสิ อนฺตราว
วินาส ปาปุณิสฺสสีติ วทติ ฯ
อิทานิ อจฺฉมฺภีโต เกสรสีโห วิย มหาสตฺโต อุทาหรณ
อาหรนฺโต อาห
[๖๖๓] สิงฺคาลาว (๒) รตฺติภาเค ผุลฺล ทิสฺวาน กึสกุ 
มสเปสีติ มฺนฺตา
ปริพยฺ ุฬฺหา มิคาธมา
วีติวตฺตาสุ รตฺตีสุ
อุคฺคตสฺมึ ทิวากเร
กึสุก ผุลลฺ ติ  ทิสฺวา
อาสาฉินฺนา มิคาธมา
เอวเมว ตุว ราช
เวเทห ปริวารย (๓)
อาสาฉินฺโน (๔) คมิสสฺ สิ สิงฺคาลา กึสุก ยถาติ ฯ
ตตฺถ ทิสฺวานาติ จนฺทาโลเกน โอโลเกตฺวา ฯ ปริพฺยฬุ ฺหาติ
ปาโตว มสเปสึ ขาทิตฺวา คมิสฺสามาติ ปริวาเรตฺวา อฏสุ ฯ
วีติวตฺตาสูติ เต ยาสุ ยาสุ รตฺตีสุ เอว อฏสุ ตาสุ ตาสุ
# ๑. ม. ทุคฺคณฺโหสิ ฯ ๒. ส. ยุ.สิคาลา ฯ ๓. ม. ปริวาริย ฯ
# ๔. ส. ม. อาสจฺฉินฺโน ฯ
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อตีตาสุ ฯ ทิสฺวาติ ปาโตว สุริยาโลเกน กึสุก ทิสวฺ าน นยิท
มสนฺติ ตฺวา ฉินฺนาสา หุตฺวา ปลายึสุ ฯ สิงฺคาลาติ ยถา
สิงฺคาลา กึสุก ปริวาเรตฺวา อาสาฉินฺนา คตา เอว ตวป อิธ
วิเทหรฺโ นตฺถิภาว ตฺวา อาสาฉินฺโน หุตฺวา คมิสฺสสิ
เสน คเหตฺวา ปลายิสฺสสีติ ทีเปติ ฯ
ราชา ตสฺส ต อจฺฉมฺภีตวจน สุตฺวา จินฺเตสิ อย
คหปติปุตฺโต อติสูโร หุตฺวา กเถสิ นิสฺสสย เวเทโห ปลาปโต
ภวิสฺสตีติ อติวิย กุชฌ
ฺ ิตฺวา ปุพฺเพ มย คหปติปุตฺต นิสฺสาย
อุทรสาฏกสฺสาป อสฺสามิกา ชาตา อิทานิ เตน อมฺหาก
หตฺถคโต ปจฺจามิตฺโต ปลาปโต พหุ วต โน อนตฺถการโก
อุภินฺน กตฺตพฺพ การณ อิมสฺเสว กริสฺสามีติ ตสฺส การณ
กาตุ อาณาเปนฺโต อาห
[๖๖๔] อิมสฺส หตฺถปาเท จ กณฺณนาสฺจ ฉินฺทถ
โย เม อมิตฺต หตฺถคต เวเทห ปริโมจยิ
อิม มสว อาตปฺป (๑) สูเล กตฺวา ปจนฺตุ น
โย เม อมิตฺต หตฺถคต เวเทห ปริโมจยิ
ยถาป อุสภจมฺม (๒) ปพฺยา วิตุนียติ (๓)
สีหสฺส อโถ พฺยคฺฆสฺส โหติ สงฺกสุ มาหต
# ๑. ส. ม. ปาตพฺย ฯ สี. ยุ ปาตพฺพ ฯ ๒. ม. ยุ. อาสภจมฺม ฯ
# ๓. ส. วิหนียติ ฯ ม. ยุ. วิตนียติ ฯ
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เอวนฺต วิตุนิตฺวาน (๑)
เวธยิสฺสามิ สตฺติยา
โยเม อมิตฺต หตฺถคต
เวเทห ปริโมจยีติ ฯ
ตตฺถ อาตปฺปนฺติ ปจิตพฺพยุตฺตก มิคาทีน มส วิย อิม
คหปติปุตฺต สูเล อาวุณิตฺวา ปจนฺตุ ฯ สีหสฺส อโถ พฺยคฺฆสฺสาติ
เอเตสฺจ ยถา จมฺม สงฺกุสมาหต โหติ เอว โหตุ ฯ เวธยิสฺสามีติ
วิชฺฌาเปสฺสามีติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต หสิต กตฺวา อย ราชา น ชานาติ
อตฺตโน เทวิยาจ พนฺธวานฺจ มยา มิถิล ปหิตภาว เตน
เม อิท กมฺมกรณ วิจาเรติ โกธวเสน โข ปน ม อุสุนา
วา วิชฺเฌยฺย อฺ วา อตฺตโน รุจฺจนก กเรยฺย หนฺทาห
โสกาตุร อิม เวทนาปฺปตฺต กตฺวา หตฺถิปฏเเยว น วิสฺึ
กตฺวา นิปชฺชาเปตุ ต การณ อาโรเจสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห
[๖๖๕] สเจ เม หตฺถปาเท จ
กณฺณนาสฺจ เฉทสิ (๒)
เอว ปฺจาลจนฺทสฺส
เวเทโห เฉทยิสฺสติ
สเจ เม หตฺถปาเท จ
กณฺณนาสฺจ เฉทสิ
เอว ปฺจาลจนฺทิยา
เวเทโห เฉทยิสฺสติ
สเจ เม หตฺถปาเท จ
กณฺณนาสฺจ เฉทสิ
เอว นนฺทาย เทวิยา
เวเทโห เฉทยิสฺสติ
สเจ เม หตฺถปาเท จ
กณฺณนาสฺจ เฉทสิ
# ๑. ส. วิหนิตฺวาน ฯ ม. ยุ. วิตนิตฺวาน ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๒. ม. ยุ. เฉจฺฉสิ ฯ
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เอวนฺเต ปุตฺตทารสฺส
สเจ มสฺจ อาตปฺป
เอว ปฺจาลจนฺทสฺส
สเจ มสฺจ อาตปฺป
เอว ปฺจาลจนฺทิยา
สเจ มสฺจ อาตปฺป
เอว นนฺทาย เทวิยา
สเจ มสฺจ อาตปฺป
เอว เต ปุตฺตทารสฺส
สเจ ม วิตุนิตฺวาน
เอว ปฺจาลจนฺทสฺส
สเจ ม วิตุนิตฺวาน
เอว ปฺจาลจนฺทิยา
สเจ ม วิตุนิตฺวาน
เอว นนฺทาย เทวิยา
สเจ ม วิตุนิตฺวาน
เอวนฺเต ปุตฺตทารสฺส
เอว โน มนฺติต รโห
ยถา ปลสต จมฺม
อุเปติ ตนุตาณาย
# ๑. สี. ยุ. โกนฺตีมนฺตีสุนิฏิต ฯ

เวเทโห เฉทยิสฺสติ
สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ
เวเทโห ปาจยิสฺสติ
สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ
เวเทโห ปาจยิสฺสติ
สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ
เวเทโห ปาจยิสฺสติ
สูเล กตฺวา ปจิสฺสสิ
เวเทโห ปาจยิสฺสติ
เวธยิสสฺ สิ สตฺติยา
เวเทโห เวธยิสฺสติ
เวธยิสสฺ สิ สตฺติยา
เวเทโห เวธยิสฺสติ
เวธยิสสฺ สิ สตฺติยา
เวเทโห เวธยิสฺสติ
เวธยิสสฺ สิ สตฺติยา
เวเทโห เวธยิสฺสติ
เวเทเหน มยา สห
โกนฺติมนฺตาสุนิฏิต (๑)
สราน ปฏิหนฺตเว
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สุขาวโห ทุกฺขนูโท
เวเทหสฺส ยสสฺสโิ น
มตินฺเต ปฏิหฺามิ
อุสุ ปลสเตน วาติ ฯ
ตตฺถ เฉทยิสฺสตีติ ปณฺฑิตสฺส กิร จูฬนินา หตฺถปาทา
ฉินฺนาติ สุตฺวาว เฉทยิสฺสติ ฯ ปุตฺตทารสฺสาติ มม เอกสฺส
ฉินฺนปจฺจยา ตว ทฺวินฺน ปุตฺตานฺเจว อคฺคมเหสิยา จาติ
ติณฺณมฺป ชนาน อมฺหาก ราชา เฉทยิสฺสติ ฯ เอว โน
มนฺติต รโหติ มหาราช มยา จ วิเทหราเชน จ เอว
รหสิ มนฺติต ย ย อิเธว มยฺห จูฬนีราชา กาเรสิ
ต ต ตตฺถ ตสฺส ปุตฺตทาราน กตฺตพฺพนฺติ ฯ ปลสตนฺติ
ปลสตปฺปมาณ พหู ขาเร ขาทาเปตฺวา มุทุภาว อุปนีต
จมฺม ฯ โกนฺติมนฺตาสุนิฏิตนฺติ โกนฺติมนฺตา วุจฺจติ จมฺมการสตฺถ
ตาย โกนฺติมนฺตาย กนฺตนลิขิตาน กตตฺตา สุฏุ นิฏิต ฯ
ตนุตาณายาติ ยถา ต จมฺม สงฺคาเม สราน ปฏิหนฺตเว
สริรตาณ อุเปติ สเรป ปฏิหนิตฺวา สรีร รกฺขติ ฯ สุขาวโหติ
มหาราช อหป อมฺหาก รฺโ ปจฺจามิตฺตาน นิวารณตฺเถน
ตสฺส (๑) สรปริตาณ จมฺม วิย สุขาวโห ฯ ทุกฺขนูโทติ
กายิกเจตสิกสุข อาวหามิ ทุกฺข นูเทมิ ฯ มตินฺเตติ ตสฺมา
ตว มตึ ปฺ อุสุ เตน ปลสตจมฺเมน วิย อตฺตโน มติยา
ปฏิหฺิสฺสามีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา จินฺเตสิ คหปติปุตฺโต กึ เอว กเถสิ
# ๑. ม. ยุ. ต ฯ
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ยถา กิร อห เอตสฺส กมฺมกรณ กโรมิ เอว วิเทหราชา
มม ปุตฺตทารสฺส กมฺมกรณ กริสฺสติ น ชานาติ เอส มม
ปุตฺตทาราน อารกฺขสฺส สุสวิทหิตภาว (๑) อิทานิ มริสฺสติ
มรณภเยเนว วิลปติ นาสฺส วจน สทฺทหามีติ ฯ
มหาสตฺโต อย ม ภเยน กเถตีติ มฺติ ชานาเปสฺสามิ
นนฺติ จินฺเตตฺวา อาห
[๖๖๖] อิงฺฆ ปสฺส มหาราช
สฺุ อนฺเตปุร ตว
โอโรธา จ กุมารา จ
ตว มาตา จ ขตฺติย
อุมฺมงฺคา นีหริตฺวาน
เวเทหสฺสุปนามิตาติ ฯ
ตตฺถ อุมฺมงฺคาติ มยา อตฺตโน มาณเว เปเสตฺวา ปาสาทา
โอตาราเปตฺวา อุมฺมงฺเคเนว อาหราเปตฺวา มหาอุมฺมงฺคา
นีหราเปตฺวา พนฺธวา เต เวเทหสฺส อุปนามิตาติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา จินฺเตสิ อย ปณฺฑิโต อติวิย ทฬฺห
กตฺวา กเถสิ มยา จ รตฺติภาเค คงฺคาย ปสฺเสน นนฺทาเทวิยา
วิย สทฺโท วิสฺสุโต อย ปณฺฑิโต มหาปฺโ กทาจิ สจฺจ
ภเณยฺยาติ (๒) อุปฺปนฺนพลวโสโก สตึ ปจฺจุปฏเปตฺวา อโสจนฺโต
วิย เอก อมจฺจ ปกฺโกสาเปตฺวา ชานนตฺถาย เปเสนฺโต อิม
คาถมาห
# ๑. ม. ยุ. สุสวิหิตภาว ฯ ๒. สี. ยุ. ภเวยฺยาติ ฯ
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[๖๖๗]

อิงฺฆ อนฺเตปุร มยฺห คนฺตฺวาน วิจินาถ น
ยถา อิมสฺส วจน
สจฺจ วา ยทิ วา มุสาติ ฯ
โสป สปริวาโร ราชนิเวสน คนฺตฺวา ทฺวาร วิวริตฺวา อนฺโต
ปวิสิตฺวา หตฺถปาเท พนฺธิตฺวา มุข ปทหิตฺวา นาคทนฺตเกสุ
โอลคฺคิเต อนฺเตปุรปาลเก จ ขุชฺชวามนกาทโย จ มหานเส
ภาชนานิ ภินฺนานิ ตตฺถ วิปฺปกิณฺณ ขาทนีย โภชนีย
รตนฆรทฺวารานิ วิวริตฺวา กตรตนวิโลป วิวฏทฺวาร สิริคพฺภ
ทิสฺวา ยถาวิวเฏเหว ทฺวารวาตปาเนหิ ปวิสิตฺวา จรมาน
กากคณฺจ ฉฑฺฑิตคามสทิส สุสานภูมึ วิย นิสสฺ ิรก ราชภวน
ทิสฺวา ปุนาคนฺตฺวา รฺโ อาโรเจนฺโต อิม คาถมาห
[๖๖๘] เอวเมต มหาราช
ยถา อาห มโหสโถ
สฺุ อนฺเตปุร สพฺพ กากปตนก ยถาติ ฯ
ตตฺถ กากปตนก ยถาติ มจฺฉคนฺเธหิ อาคเตหิ กากคเณหิ
สมากิณฺโณ สมุทฺทตีเร ฉฑฺฑิตคามโก วิย ฯ
ต สุตฺวา ราชา จตุนฺน ชนานป วิปฺปโยคสมฺภเวน โสเกน
กมฺปมาโน อิท ทุกฺข มม คหปติปุตฺต นิสฺสาย อุปฺปนฺนนฺติ
ทณฺเฑน ปหโต อาสีวิโส วิย โพธิสตฺตสฺส อติวิย กุชฺฌิ ฯ
มหาสตฺโต ตสฺส โกธนาการ ทิสฺวา อย ราชา มหายโส กทาจิ
โกธวเสน กึ เม เอเตหีติ ขตฺติยมาเนน ม วิเหเยฺย ยนฺนูนาห
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นนฺทาเทวึ อิมินา น ทิฏ ปุพฺพ วิย กโรนฺโต ตสฺส สรีรวณฺณ
วณฺเณยฺย อถ โส ต อนุสฺสริตฺวา สจาห มโหสถ มาเรสฺสามิ
เอวรูป อิตฺถรี ตน น ลภิสฺสามิ ต อมาเรนฺโต ปุน ต ลภิสฺสามีติ
อตฺตโน ภริยาย สิเนเหน น กิฺจิ มยฺห กริสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
อตฺตโน รกฺขนตฺถ ปาสาเท ิโตว รตฺตกมฺพลนฺตเร สุวณฺณวณฺณ
พาหุ นีหริตฺวา ตสฺสา คตมคฺคาจิกฺขนวเสเนว ต วณฺเณนฺโต อาห
[๖๖๙] อิโต คตา มหาราช
นารี สพฺพงฺคโสภนา
โกสุมฺภผลกสุสฺโสณี (๑) หสคคฺครภาณินี
อิโต นีตา มหาราช
นารี สพฺพงฺคโสภณา
โกเสยฺยวสนา สามา
ชาตรูปสุเมขลา
สุรตฺตปาทา กลฺยาณี
สุวณฺณมณิเมขลา
ปาเรวตกฺขี สุตนู
พิมฺโพฏา ตนุมชฺฌิมา
สุชาตา ภุชคลฏีว (๒) เวที ว (๓) ตนุมชฺฌมิ า
ทีฆสฺสา เกสา อสิตา
อีสกคฺคปเวลฺลิตา
สุชาตา มิคจฺฉาปว (๔)
เหมนฺตคฺคิสิขาริว
นทีว คิริทคุ ฺเคสุ
สฺฉนฺนา ขุทฺทเวฬุภิ
นาคนาสูรุกลฺยาณี
ปฺมา (๕) ติมฺพรุตฺถนี
นาติทีฆา นาติรสฺสา
นาติโลมา (๖) นาติโลมกาติ (๗)
# ๑. ม. โกสมฺพผลกสุสฺโสณี ฯ ๒. ส. ม. ยุ. ภุชลฏีว ฯ ๓. ยุ. เวลฺลีว ฯ
# ๔. ม. ยุ. มิคฉาปา ว ฯ ๕. ม. ปรมา ฯ ๖. ส. ม. ยุ. นาโลมา ฯ
# ๗. ม. นาติดลมสาติ ฯ ยุ. นาติโลมสฺสาติ ฯ
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ตตฺถ อิโตติ อุมฺมงฺค ทสฺเสติ ฯ โกสุมฺภผลกสุสฺโสณีติ
วิสาลกาฺจนผลกา วิย สุนทรโสณี ฯ หสคคฺครภาณินีติ โคจรตฺถาย
จรนฺตาน หสโปตกาน วิย คคฺคเรน มธุเรน สรภฺเน
สมนฺนาคตา ฯ โกเสยฺยวสนาติ กาฺจนขจิตโกเสยฺยวตฺถวสนา ฯ
สามาติ สุวณฺณสรีรา (๑) ฯ ปาเรวตกฺขีติ ปฺจสุ ปสาเทสุ
อคฺคฏาเนสุ (๒) ปาเรวตสกุณสทิสกฺขี ฯ สุตนูติ โสภณสรีรา ฯ
พิมฺโพฏาติ พิมฺพผล วิย สุมฏโฏปริโยสานา ฯ ตนุมชฺฌิมาติ
กรมิตตนุมชฺฌิมา (๓) ฯ สุชาตา ภุชคลฏีวาติ วิชมฺภิตกาเล
วาเตริตรตฺตปลฺลววิลาสินี สุชาตา ภุชฺคลตา วิย วิโรจติ ฯ
เวทีวาติ กาฺจนเวที วิย ตนุมชฺฌิมา ฯ อีสกคฺคปเวลฺลิตาติ
อีสก อคฺเคสุ โอนตา อีสกคฺคปเวลฺลิตา โปตฺถนิยา (๔) อคฺค
วิย วินตา ฯ มิคจฺฉาปวาติ ปพฺพตสานุมฺหิ ชาตา เอกวสฺสิกา
มิคโปตกา (๕) วิย วิสาลกฺขิยุตฺตา (๖) ฯ เหมนฺตคฺคิสิขาริวาติ
โอภาสวนฺตตาย เหมนฺเต อคฺคิสิขา วิย โสภติ ฯ ขุทฺทเวฬุภีติ
ยถา ขุทฺทกเวฬูหิ สฺฉนฺนา สา นที โสภติ เอว
ตนุโลมราชิยา โสภติ ฯ กลฺยาณีติ ฉวิมส เกสนหารุอฏีน วเสน
ปฺจวิเธน กลฺยาเณน สมนฺนาคตา ฯ ปมา ติมพฺ รุตฺถนีติ
# ๑. ม. ยุ. สุวณฺณสามา ฯ ๒. ม. ยุ. รตฺตฏาเน ฯ ๓. ยุ. กรมิตมชฺฌา ฯ
# ๔. สี. ยุ. รถิยาย ฯ ม. เนตฺสึสาย ฯ ๕. ม. ยุ. พฺยคฺฆโปติกา ฯ
# ๖. ม. วิลาสกุตฺติยุตฺตา ฯ ยุ. วิลาสกุตฺตยุตฺตา ฯ
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ปมา (๑) อุตฺตมา สุวณฺณผลเก ปต สุวณฺณติมฺพรุผลทฺวยมิว
ตสฺสา สณฺานสมฺปนฺน นิรนฺตร ถนยุคล ฯ
เอว มหาสตฺเต ตสฺสา รูปสิรึ วณฺเณนฺเตเยว สา เตน ปุพเฺ พ
อทิฏปุพฺพา วิย อโหสิ ฯ ราชา พลวสิเนห อุปฺปาเทสิ ฯ
อถสฺส สิเนหุปฺปตฺตึ ตฺวา มหาสตฺโต อนนฺตร คาถมาห
นนฺทาย นูน มรเณน
นนฺทสิ สิริพาหน
อหฺจ นูน นนฺทา จ
คจฺฉามิ ยมสาธนนฺติ ฯ
ตตฺถ สิริพาหนาติ สิริสมฺปนฺนพาหน มหาราช นูน
ตฺว เอว อุตฺตมรูปธราย นนฺทาย มรเณน นนฺทสีติ วทติ ฯ
คจฺฉามาติ สเจ หิ ตฺว ม มาเรสฺสสิ เอกเสเนว อมฺหาก
ราชา นนฺท มาเรสฺสติ อิติ นนฺทาจ อหฺจ ยมสฺส
สนฺติก คมิสสฺ ามิ ยโม อมฺเห อุโภ ทิสฺวา นนฺท มยฺหเมว
ทสฺสติ ตสฺส มยฺห มริตฺวาป ตาทิส อิตฺถีรตน ลภนฺตสฺส
กึ ฉิชชฺ ิสฺสติ (๒) นาห อตฺตโน มรเณน ปริหานึ ปสฺสามิ
เทวาติ เอว กิร น อาห ฯ
อิติ มหาสตฺโต เอตฺตเก าเน นนฺทเมว วณฺเณสิ น
อิตเร ตโย ชเน วณฺเณสิ ฯ กึ การณาติ ฯ สตฺตา หิ นาม
ปยกริยาย วิย เสสชเนสุ อาลย น กโรนฺติ น มาตร วา
สรนฺตา ปุตฺตธีตโรป น สริสฺสนฺติ ตสฺมา ตเมว วณฺเณสิ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ติมฺพรุตฺถนีน ปมา ฯ ม. ติมฺพรุตฺถนี ปรมา ฯ
# ๒. สี. ยุ. ฉิชฺชติ ฯ ม. รชฺเชน ฯ
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ราชมาตร มหลฺลกภาเวน น วณฺเณสิ ฯ าณสมฺปนฺเน
มหาสตฺเต มธุรสฺสเรน วณฺเณนฺเต เยว นนฺทา เทวี อาคนฺตฺวา
รฺโ ปุรโต ิตา วิย อโหสิ ฯ ตโต ราชา จินฺเตสิ
เปตฺวา มโหสถปณฺฑิต อฺโ มม ปยภริย อาเนตฺวา
ทาตุ สมตฺโถ นาม นตฺถีติ ฯ อถสฺส น สรนฺตสฺเสว โสโก
อุปฺปชฺชิ ฯ อถ น มหาสตฺโต มา จินตฺ ยิตฺถ มหาราช
เทวี จ เต ปุตฺโต จ มาตา จ ตโย ชนาป อาคจฺฉิสฺสนฺติ
มม คมนเมเวตฺถ ปมาณ ตสฺมา ตฺว อสฺสาส ปฏิลภาหิ
นรินฺทาติ ราชาน อสฺสาเสสิ ฯ อถ ราชา จินฺเตสิ อห
อตฺตโน นคร สุรกฺขิต สุโคปต กาเรตฺวา อิม อุปการนคร
เอตฺตเกน พลพาหเนน ปริกฺขิปตฺวา ิโต อย ปณฺฑิโต เอว
สุโคปตาป มม นครา เทวิฺจ เม ปุตฺตฺจ มาตรฺจ
อาเนตฺวา เวเทหสฺส ทาเปสิ อมฺเหสุ จ เอว ปริวาเรตฺวา
ิเตเสฺวว เอกสฺสาป อชานนฺตสฺส เวเทห สเสนาพาหน
ปลาเปสิ กินนฺ ุ โข ทิพฺพมาย ชานาติ อุทาหุ จกฺขุโมหนนฺติ ฯ
อถ น ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๖๗๐] ทิพฺพ อธิยเส มาย อกาสิ จกฺขุโมหน
โย เม อมิตฺต หตฺถคต เวเทห ปริโมจสีติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต มหาราช อห ทิพฺพมาย ชานามิ
ปณฺฑิตา หิ ทิพฺพมาย อุคฺคณฺหิตฺวา ภเย สมฺปตฺเต อตฺตานป
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ปรป ทุกฺขโต ปริโมเจนฺติเยวาติ วตฺวา อาห
[๖๗๑] อธิยนฺติ เว มหาราช ทิพฺพมายีธ ปณฺฑิตา
เต โมจยนฺติ อตฺตาน ปณฺฑิตา มนฺติโน ชนา
สนฺติ มาณวปุตฺตา เม กุสลา สนฺธิเฉทกา
เยส กเตน มคฺเคน เวเทโห มิถิล คโตติ ฯ
ตตฺถ ทิพฺพมายีธาติ ทิพฺพมาย อิธ ฯ มาณวปุตฺตาติ
อุปฏากตรุณโยธา ฯ เยส กเตนาติ เยหิ กเตน ฯ มคฺเคนาติ
อลงฺกตอุมฺมงฺเคน ฯ
อิท ปน สุตฺวา ราชา อลงฺกตอุมฺมงฺเคน กิร เวเทโห
คโตติ วทติ กีทิโส นุ โข อุมฺมงฺโคติ อุมฺมงฺค ทฏุกาโม
อโหสิ ฯ อถสฺส อิจฺฉิต ตฺวา มหาสตฺโต ราชา อุมฺมงฺค
ทฏุกาโม ทสฺเสสฺสามิสฺส อุมงฺคนฺติ ทสฺเสนฺโต อิม คาถมาห
[๖๗๒] อิงฺฆ ปสฺส มหาราช อุมฺมงฺค สาธุ มาปต
ตฺถีน อถ อสฺสาน
รถาน อถ ปตฺติน
อาโลกภูต ติฏนฺต อุมฺมงฺค สาธุ นิฏิตนฺติ (๑) ฯ
ตตฺถ หตฺถีนนฺติ โปตฺถกมฺมจิตฺตกมฺมวเสน (๒) กตาน เอเตส
หตฺถิอาทีน ปนฺตีหิ อุปโสภิต อลงฺกตเทวสภาสทิส เอโกภาส
หุตฺวา ติฏนฺต อุมฺมงฺค ปสฺส เทวาติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาราช มม ปฺาย มาปโต
# ๑. ม. มาปตนฺติ ฯ ๒. ม. อิฏกกมฺมจิตฺตกมฺมวเสน ฯ
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จนฺทสฺส สุรยิ สฺส จ อุฏ ิตฏาเน วิย ปากโฏ อลงฺกตอุมฺมงฺโค
อสีติมหาทฺวารานิ จ จตุสฏี จุลลฺ ทฺวารานิ จ เอกสเต สยนคพฺเพ
จ อเนกสเต ทีปคพฺเภ จ ปสฺส มยา สทฺธึ สมคฺโค สมฺโมทมาโน
หุตฺวา อตฺตโน ปริวาเรน สทฺธึ อุปการนคร ปวิส เทวาติ
นครทฺวาร วิวราเปสิ ฯ ราชา เอกสตราชปริวุโต นคร
ปาวิสิ ฯ มหาสตฺโต ปาสาทา โอรุยฺห ราชาน วนฺทิตฺวา ต
สปริวาร อาทาย อุมฺมงฺค ปาวิสิ ฯ ราชา อลงฺกตอุมฺมงฺค
เทวสภ วิย ทิสฺวา โพธิสตฺตสฺส คุณ วณฺเณนฺโต อาห
[๖๗๓] ลาภา วต วิเทหาน
ยสฺสิเม อีทิสา ปณฺฑิตา
ฆเร วสนฺติ วิชิเต (รฏเ) ยถา ตฺวมสิ มโหสถาติ ฯ
ตตฺถ วิเทหานนฺติ เอวรูปาน ปณฺฑิตาน อากรสฺส อุฏานภูตสฺส วิเทหาน ชนปทสฺส ลาภา วต ฯ ยสฺสิเม อีทิสาติ ยสฺส
อิเม เอวรูปา ปณฺฑิตา อุปายกุสลา เอกฆเร วา เอกปฺปเทเส วา
เอกรฏเ วา วสนฺติ ตสฺส ลาภา วต ฯ ยถา ตฺวมสีติ ยถา
ตฺว อสิ ตาทิเสน ปณฺฑิเตน สทฺธึเยว เอกรฏเ เอกชนปเท
เอกนคเร เอกเคเห วสิตุ ลภนฺติ เตส วิเทหรฏวาสีนฺเจว
มิถิลนครวาสีนฺจ ตยา สทฺธึ เอกโต วสิตุ ลภนฺตาน ลาภาติ
วทติ ฯ
อถสฺส มหาสตฺโต เอกสตสยนคพฺเภ ทสฺเสสิ ฯ เอกสฺส
ทฺวาเร วิวริเต สพฺเพ วิวรนฺติ ฯ เอกสฺส ทฺวาเร ปทหิเต
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สพฺเพ ปทหนฺติ ฯ ราชา อุมฺมงฺค โอโลเกนฺโต ปุรโต คจฺฉติ
ปณฺฑิโต ปจฺฉโต ฯ สพฺพา เสนา อุมฺมงฺคเมว ปวิสึสุ ฯ ราชา
อุมฺมงฺคโต นิกฺขมิ ฯ ปณฺฑิโต ตสฺส นิกฺขนฺตภาว ตฺวา สย
นิกฺขมิตฺวา อฺเส นิกขฺ มิตุ อทตฺวาว อุมฺมงฺคทฺวาร ปทหนฺโต
อาณึ อกฺกมิ ฯ อสีติมหาทฺวารานิ จตุสฏีจุลฺลทฺวารานิ เอกสตสยนคพฺภทฺวารานิ จ อเนกสตทีปคพฺภทฺวารานิ จ เอกปฺปหาเรเนว ปถยึสุ (๑) ฯ สกโล อุมฺมงฺโค โลกนฺตนิรโย วิย
อนฺธกาโร อโหสิ มหาชโน ภีตตสิโต มรณภยตชฺชิโต
อโหสิ ฯ มหาสตฺโต หิยฺโย อุมฺมงฺค ปวิสนฺโต ย ขคฺค วาลุก
วิยูหิตฺวา เปสิ ต คเหตฺวา ภูมิโต อฏารสหตฺถุพฺเพธ อากาส
อุลฺลงฺฆิตฺวา ตโต โอรุยฺห ราชาน หตฺเถ คเหตฺวา อสึ
อุคฺคิริตฺวา ตาเสตฺวา มหาราช สกลชมฺพูทีปรชฺช กสฺสาติ
ปุจฺฉิ ฯ โส ภีโต ตุยฺห ปณฺฑิตาติ วตฺวา อภย เม
เทหีติ อาห ฯ ปณฺฑิโต มา ภายิ มหาราช นาหนฺต
มาเรตุกามตาย ขคฺค ปรามสึ มม ปฺานุภาว ทสฺสตุ
ปรามสินฺติ วตฺวา ขคฺค รฺโ หตฺเถ อทาสิ ฯ อถ น ขคฺค
คเหตฺวา ิต โส อาห สเจ มหาราช ม มาเรตุกาโม
อิทาเนว อิมินา ขคฺเคน ม มาเรหิ สเจ อภย ทาตุกาโม
อภย เม เทหีติ ฯ ปณฺฑติ มยา ตุยฺห อภย ทินฺนเมว ตฺว
# ๑. ม. ยุ. ปทหึสุ ฯ
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มา จินฺตยีติ อาจิกฺขิ ฯ อสึ คเหตฺวา อุโภป อฺมฺ
อทุพฺภตาย สปถ กรึสุ ฯ อถ ราชา โพธิสตฺต อาห ปณฺฑิต
เอว ปฺาพลสมฺปนฺโน หุตฺวา รชฺช กสฺมา น คณฺหสีติ ฯ
มหาราช สจาห อิจฺฉนฺโต อชฺเชว สกลชมฺพูทีปราชาโน
มาเรตฺวา รชฺช คณฺเหยฺย ปร มาเรตฺวา ยสคหณ ปน
ปณฺฑิเตหิ นปฺปสฏนฺติ ฯ อถ น ราชา อาห ปณฺฑิต
มหาชโน ทฺวาร อลภมาโนฯ ปริเทวติ อุมฺมงฺคทฺวาร วิวริตฺวา
มหาชนสฺส ชีวิตทาน เทหีติ ฯ โส ทฺวาร วิวริ ฯ สกโล
อุมฺมงฺโค เอโกภาโส อโหสิ ฯ มหาชโน อสฺสาส ปฏิลภิ ฯ
สพฺเพ ราชาโน เสนาย สทฺธึ อุมฺมงฺคา นิกฺขมิตฺวา ปณฺฑิตสฺส
สนฺติก อคมสุ มหาสตฺโต รฺา สทฺธึ วิสาลมาฬเก
อฏาสิ ฯ อถ น เต ราชาโน อาหสุ ปณฺฑิต ต นิสฺสาย
ชีวิต โน ลทฺธ สเจ มุหตุ ฺต อุมฺมงฺคทฺวาร น วิวริยิตฺถ
สพฺเพส โน ตตฺเถว มรณ ภวิสฺสตีติ ฯ น มหาราชาโน
อิทาเนว ตุมฺหาก ม นิสสฺ าย ชีวิต ลทฺธ ปุพฺเพป ตุมฺเห
มมเยว นิสฺสาย ชีวิต ลภิตฺถาติ ฯ กทา ปณฺฑิตาติ ฯ
เตนหิ สุณาถ เปตฺวา อมฺหาก นคร สกลชมฺพูทีเป รชฺช
คเหตฺวา อุตรปฺจาลนคร คนฺตฺวา อุยฺยาเน ชยปาน ปาตุ
สุราย ปฏิยตฺตกาล สรถาติ ฯ อาม ปณฺฑิตาติ ฯ ตทา เอส
ราชา เกวฏเฏน สทฺธึ ทุมมฺ นฺตินา วิสโยชิตาย สุราย เจว
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มจฺฉมสาทีหิ จ ตุมฺเห มาเรตุ ต กิจฺจ กตฺวา ปโยเชสิ
อถาห มา มยิ ธรนฺเตว อิเมส อนาถมรณ โหตูติ จินฺเตตฺวา
อตฺตโน ปุริเส เปเสตฺวา สพฺพภาชนานิ ภินฺทาเปตฺวา เอเตส
มนฺต ภินฺทิตฺวา ตุมฺหาก ชีวิตทาน อทาสินฺติ ฯ เต สพฺเพป
ต สุตฺวา อุพฺพิคฺคมานสา หุตฺวา จูฬนีราชาน ปุจฺฉึสุ สจฺจ
กิร มหาราชาติ ฯ อาม มยา เกวฏฏสฺส กถ คเหตฺวา เอว
กต สจฺจเมว ปณฺฑิโต กเถสีติ ฯ เต สพฺเพป มหาสตฺต
อาลิงฺคิตฺวา ปณฺฑิต สพฺเพส โน ตฺว ปติฏา ชาโตสิ ต
นิสฺสาย มย ชีวิต ลภามาติ สพฺพปสาธเนหิ โพธิสตฺตสฺส
ปูช กรึสุ ฯ ปณฺฑิโต ราชาน เอวมาห มหาราช ตุมฺเห
มา จินฺตยิตฺถ ปาปมิตฺตสสคฺคสฺเสเวโส โทโส อิเม ราชาโน
ขมาเปถาติ ฯ ราชา มยา ทุปฺปุริส นิสสฺ าย ตุมฺหาก เอวรูป
กต เอส มยฺห โทโส ขมถ เม โทส น ปุนาห เอวรูป
กริสฺสามีติ ขมาเปสิ ฯ เต อฺมฺ อจฺจย เทเสตฺวา
สมคฺคา สมฺโมทมานา อเหสุ ฯ อถ ราชา พหุ ขาทนีย
โภชนีย ตุริยคนฺธมาลาทีนิ จ อาหราเปตฺวา เตหิ สพฺเพหิ สทฺธึ
สตฺตาห อุมฺมงฺเคเยว กีฬติ วฺ า นคร ปวิสิตฺวา มหาสตฺตสฺส
มหาสกฺการ กาเรตฺวา เอกสตราชปริวุโต มหาตเล นิสีทิตฺวา
ปณฺฑิต อตฺตโน สนฺติเก วสาเปตุกามตาย อาห
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[๖๗๔]

วุตฺติฺจ ปริหารฺจ
ทิคุณ ภตฺตเวตน
ททามิ วิปุเล โภเค
ภฺุช กาเม รมสฺสุ จ
มา วิเทห ปจฺจุคฺคมา (๑) กึ วิเทโห กริสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ วุตฺตินฺติ ยสฺส นิสฺสิต ชีวิตวุตฺตึ ฯ ปริหารนฺติ
คามนิคมทาน ฯ ภตฺตนฺติ นิวาป ฯ เวตนนฺติ ปริพฺพย ฯ โภเคติ
อฺเป เต วิปุเล โภเค ททามิ ฯ
[๖๗๕] ปณฺฑิโต ปน ต ปฏิกฺขิปนฺโต อาห
โย จเชถ มหาราช
ภตฺตาร ธนการณา
อุภินฺน โหติ คาเรยฺโห (๒) อตฺตโน จ ปรสฺส จ
ยาว ชีเวยฺย เวเทโห
นาฺสฺส ปุริโส สิย (๓)
โย จเชถ มหาราช
ภตฺตาร ธนการณา
อุภินฺน โหติ คาเรยฺโห (๒) อตฺตโน จ ปรสฺส จ
ยาว ติฏเยฺย เวเทโห
นาฺสฺส วิชิเต วเสติ ฯ
ตตฺถ อตฺตโน จ ปรสฺส จาติ เอวรูป หิ ธนการณา
มยาว (๔) อตฺตโน ภตฺตาร ปริจฺจชนฺเตน ปาป กตนฺติ อตฺตนา
อตฺตานป ครหติ อิมินา ธนการณา อตฺตโน ภตฺตาร
ปริจฺจชนฺโต ปาปธมฺโม อยนฺติ ปโรป ครหติ ตสฺมา น
# ๑. ส. ม. ปจฺจคมา ฯ ยุ. ปจฺจาคมิ ฯ ๒. ส. ม. ยุ.คารยฺโห ฯ
# ๓. ม. ยุ. สิยา ฯ ๔. สี. วต เม ฯ ยุ. ตเมว ฯ
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สกฺกา ตสฺมึ ธรนฺเต มยา อฺสฺส วิชิเต วสิตุนฺติ ฯ
อถ น ราชา อาห เตน หิ ปณฺฑิต ตว รฺโ
ทิวงฺคตกาเล อิธ อาคนฺตุ ปฏิฺ เทหีติ ฯ โส สาธุ
เทว อห ชีวนฺโต อาคมิสฺสามีติ ปฏิชานาติ ฯ อถสฺส ราชา
สตฺตาห มหาสกฺการ กตฺวา สตฺตาหจฺจเยน ปุน อาปุจฺฉนกาเล
อห เต ปณฺฑิต อิทฺจิทฺจ ทมฺมีติ วทนฺโต คาถมาห
[๖๗๖] ทมฺมิ นิกฺขสหสฺสนฺเต
คามาสีติฺจ (๑) กาสิสุ
ทาสีสตานิ จตฺตาริ
ทมฺมิ ภริยาสตฺจ เต
สพฺพ เสนางฺคมาทาย
โสตฺถิ คจฺฉ มโหสถาติ ฯ
ตตฺถ นิกฺขสหสฺสนฺติ ปฺจสุวณฺเณน เอโก นิกฺโข นิกฺขาน
สหสฺส ฯ คาเมติ (๒) เย คามา สวจฺฉเร สวจฺฉเร สตสหสฺสุฏานสุงฺกา (๓) เต คาเม เต ทมฺมิ ฯ กาสิสูติ กาสิกรฏเสุ ฯ
ต วิเทหรฏสฺส อาสนฺน ตสฺมา ตตฺถสฺส อสีติคาเม
อทาสิ ฯ โสป ราชาน อาห มหาราช ตุมฺเห พนฺธวาน มา
จินฺตยิตฺถ อห มม รฺโ คมนกาเลเยว มหาราช นนฺทาเทวึ
มาตุฏาเน เปยฺยาสิ ปฺจาลจนฺท กนิฏภาติกฏาเนติ วตฺวา
ธิตุยา โว อภิเสก ทาเปตฺวา ราชาน อุยฺโยเชสึ มาตรฺจ โว
นนฺทาเทวิฺจ ปุตฺตฺจ สีฆเมว เปเสสฺสามีติ ฯ ราชา สาธุ
# ๑. ยุ. คามาสีติ จ ฯ ๒. ม. ยุ. คามาติ ฯ ๓. ม. สหสฺสสหสฺสุฏานกา ฯ
ยุ. ......านกา ฯ
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ปณฺฑิตาติ อตฺตโน ธีตุยา ทาตพฺพานิ ทาสทาสีโคมหิสวตฺถาลงฺการานิ สุวณฺณหิรฺอลงฺกตหตฺถิอสฺสรถาทีนิ วา อิมานิ
ตสฺสา ทเทยฺยาสีติ มหาสตฺต ปฏิจฺฉาเปตฺวา เสนาพาหนสฺส
กตฺตพฺพกิจฺจ วิจาเรนฺโต อาห
[๖๗๗] ยาว ททนฺตุ หตฺถีน
อสฺสาน ทิคุณ วิธ
ตปฺเปนฺตุ อนฺนปาเนน
รถิเก ปตฺติการเกติ ฯ
ตตฺถ ยาวาติ น เกวล ทิคุณเมว ยาว ปโหติ ตาว
หตฺถีนฺจ อสฺสานฺจ ยาวโคธูมาทิวิธ เทถาติ วทติ ฯ
ตปฺเปนฺตูติ ยตฺตเกน อนฺตรามคฺเค อกิลมนฺตา คจฺฉนฺติ ตตฺตก
ททนฺตา ตปฺเปนฺตูติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ปณฺฑิต อุยฺโยเชนฺโต อาห
[๖๗๘] ตฺถี อสฺเส รเถ ปตฺตี
คจฺเฉวาทาย ปณฺฑิต
ปสฺสตุ ต มหาราชา
เวเทโห มิถิล คตนฺติ ฯ
ตตฺถ มิถิล คตนฺติ โสตฺถินา ต มิถิลนคร สมฺปตฺต
ปสฺสตุ ฯ
อิติ โส ปณฺฑิตสฺส มหนฺต สกฺการ กตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ เตป
เอกสตราชาโน มหาสกฺการ กตฺวา พหุ ปณฺณาการ อทสุ ฯ
เตส สนฺติเก อุปนิกฺขิตฺตกปุริสาป ปณฺฑิตเมว ปริวารยึสุ ฯ
โส มหนฺเตน ปริวาเรน มคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา อนฺตรามคฺเคเยว
จูฬนีรฺา ทินฺนคาเมหิ อาย หราเปตุ ปุริส เปเสตฺวา
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เวเทหรฏ สมฺปาปุณิ ฯ เสนโกป กิร อนฺตรามคฺเค ปุริส
เปตฺวา จูฬนีรฺโ อาคมน วา อนาคมน วา ชานิตฺวา ยสฺส
กสฺสจิ อาคมนฺจ มยฺห อาโรเจหีติ์ อาณาเปสิ ฯ โสป
ติโยชนมตฺถเกเยว มหาสตฺต ทิสฺวา อาคนฺตฺวา ปณฺฑิโต
กิร มหนฺเตน ปริวาเรน อาคจฺฉตีติ เสนกสฺส อาโรเจสิ ฯ
โส ต สุตฺวา ราชกุล อคมาสิ ฯ ราชาป ปาสาทตเล
ิโตว วาตปาเนน พหิ โอโลเกนฺโต มหตึ เสน ทิสฺวา
มโหสถปณฺฑิตสฺส เสนา มนฺทา อย ปน อติวิย มหตี
ทิสฺสติ กจฺจิ นุ โข จูฬนีราชา อาคโต สิยาติ ภีตตสิโต
ตมตฺถ ปุจฺฉนฺโต อาห
[๖๗๙] ตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี
เสนา สา ทิสฺสเต มหา
จตุรงฺคินี ภึสรูปา (๒)
กินนฺ ุมฺนฺติ (๓) ปณฺฑิตาติ ฯ
อถสฺส เสนโก ตมตฺถ อาโรเจนฺโต อาห
[๖๘๐] อานนฺโท เต มหาราช
อุตฺตโม ปฏิทิสฺสติ
สพฺพ เสนางฺคมาทาย
โสตฺถิปฺปตฺโต มโหสโถติ ฯ
ต สฺตฺวา ราชา อาห เสนก ปณฺฑิตสฺส เสนา มนฺทา
อย ปน มหตีติ ฯ มหาราช จูฬนีราชา เตน ปสาทิโต ภวิสฺสติ
เตนสฺส ปสนฺเนน ทินฺนา เสนา ภวิสฺสตีติ ฯ ราชา นคเร
เภริฺจาราเปสิ นคร อลงฺกริตฺวา ปณฺฑิตสฺส ปจฺจุคฺคมน
# ๑. ส. สาทิสฺสเต ฯ ม. ยุ. ปทิสฺสเต ฯ ๒. ม. ภีสรูปา ฯ ๓. ม. มฺสิ ฯ
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กโรนฺตูติ ฯ นาครา ตถา กรึสุ ฯ ปณฺฑิโต นคร ปวิสิตฺวา
ราชกุล คนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถ น
ราชา อุฏาย อลิงฺคิตฺวา ปลฺลกวรคโต ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต
อาห
[๖๘๑] ยถา เปต สุสานสฺมึ
ฉฑฺเฑตฺวา จตุโร ชนา
เอว กปลิเย (๑) ตฺยมฺหา ฉฑฺฑยิตฺวา อิธาคตา
อถ ตฺว เกน วณฺเณน
เกน วา ปน เหตุนา
เกน วา อตฺถชาเตน
อตฺตาน ปริโมจยีติ ฯ
ตตฺถ จตุโร ชนาติ ปณฺฑิต ยถา นาม กาลกต จตฺตาโร
ชนา มฺจเกน สุสาน เนตฺวา ตตฺถ น ฉฑฺเฑตฺวา อนเปกฺขา
คจฺฉนฺติ เอว กปลรฏเ ต ฉฑฺเฑตฺวา มย อิธาคตาติ อตฺโถ ฯ
วณฺเณนาติ การเณน ฯ เหตุนาติ ปจฺจเยน ฯ อตฺถชาเตนาติ
อตฺเถน ฯ ปริโมจยีติ อมิตฺตหตฺถคโต เกน การเณน เกน ปจฺจเยน
เกน อตฺเถน อตฺตาน โมจสีติ ปุจฺฉติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต อาห
[๖๘๒] อตฺถ อตฺเถน เวเทห
มนฺต มนฺเตน ขตฺติย
ปริวารยิสสฺ  (๓) ราชาน ชมฺพูทีปว สาคโรติ ฯ
ตสฺสตฺโถ อห มหาราช เตหิ จินฺติต อตฺถ อตฺตนา
# ๑. ส. กปฺปล ิเย ฯ สี. ยุ. กมฺปลฺลิยรฏเ ฯ ม. กปลยฺเย ฯ
# ๒. สี. ยุ. อตฺเถน ชาเตน ฯ ๓. ม. ปริวารยึ ฯ
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จินฺติเตน อตฺเถน เตหิ มนฺติต มนฺต อตฺตโน มนฺเตน
ปริวาเรสึ น เกวลฺจ เอตฺตกเมว เอกสตราชปริวาร ปน
ตป ราชาน ชมฺพูทีป สาคโร วิย ปริวารยิสฺสนฺติ ฯ สพฺพ
อตฺตนา กตกมฺม วิตฺถาเรน กเถสิ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ตุสิ ฯ อถสฺส ปณฺฑิโต จูฬนีรฺา
อตฺตโน ทินฺนปณฺณาการ อาจิกฺขนฺโต อาห
ทินฺน นิกฺขสหสฺส เม
คามาสีติฺจ (๑) กาสิสุ
ทาสีสตานิ จตฺตาริ
ทินฺน ภริยาสตฺจ เม
สพฺพ เม (๒) เสนางฺคมาทาย โสตฺถนิ มฺหิ อิธาคโตติ ฯ
ตโต ราชา อติวิย ตุฏหฏโ มหาสตฺตสฺส คุณ วณฺเณนฺโต
ตเมว อุทาน อุทาเนสิ
[๖๘๓] สุสุข วต สวาโส
ปณฺฑิเตหีติ เสนก
ปกฺขีว ปฺชเร พนฺเธ (๓) มจฺเฉ ชาลคเตริว
อมิตฺตหตฺถตฺถคเต (๔) โมจยิ โน มโหสโถติ ฯ
เสนโกปสฺส วจน สมฺปฏิจฉฺ นฺโต ตเมว คาถมาห
[๖๘๔] เอวเมว มหาราช
ปณฺฑิตา หิ สุขาวหา
ปกฺขีว ปฺชเร พนฺเธ (๓) มจฺเฉ ชาลคเตริว
อมิตฺตหตฺถตฺถคเต (๔) โมจยิ โน มโหสโถติ ฯ
อถ ราชา นคเร ฉณเภริฺจาราเปสิ สตฺตาห มหาฉณ
# ๑. ม. ยุ. คามาสีติ จ ฯ ๒. ส. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. พทฺเธ ฯ
# ๔. ม. ....หตฺถตฺตคเต ฯ
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กโรนฺตุ เยส มยิ สิเนโห อตฺถิ สพฺเพ ปณฺฑิตสฺส สกฺการสมฺมาน
กโรนฺตูติ ฯ
อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๘๕] อาหฺนฺตุ สพฺพวีณา เภริโย เทณฺฑิมานิ จ
ธมนฺตุ (๑) มาคธา สขา วคฺคู นทนฺตุ (๒) ทุนฺทุภีติ ฯ
ตตฺถ อาหฺนฺตูติ วาทิยนฺตุ ฯ มาคธา สขาติ มคธรฏเ
สฺชาตสขา ฯ ทุนฺทุภีติ มหาเภริโย ฯ
อถ เต นาครา จ ชานปทา จ ปกติยาว ปณฺฑิตสฺส สกฺการ
กตฺตุกามาว เภริสทฺท สุตฺวา อติเรกตร สกฺการ กรึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๘๖] โอโรธา จ กุมารา จ
เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
พหุ อนฺนฺจ ปานฺจ
ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ
ตฺถาโรหา อนีกฏา
รถิกา ปตฺติการกา
พหุ อนฺนฺจ ปานฺจ
ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ
สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
พหุ อนฺนฺจ ปานฺจ
ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ
พหุชชฺ โน ปสนฺโนสิ
ทิสฺวา ปณฺฑิตมาคเต (๓)
ปณฺฑิตมฺหิ อนุปฺปตฺเต
เจลุกฺเขโป ปวตฺตถาติ (๔) ฯ
ตตฺถ โอโรธา จาติ อุทุมฺพราเทวึ อาทึ กตฺวา อนฺเตปุริกา ฯ
# ๑. ยุ. นทนฺตุ ฯ ๒. ยุ. วทตุ ฯ ๓. ส. ม. ปณฺฑิตมาคต ฯ
# ๔. ม. อวตฺตถาติ ฯ
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อภิหารยุนฺติ อภิหราเปสุ ปหิณึสูติ อตฺโถ ฯ พหุชชฺ โนติ ภิกฺขเว
นครวาสี จ จตุทฺวารคามวาสี จ ชนปทวาสี จ พหุชฺชโน
ปสนฺโน อาสิ ฯ ทิสฺวา ปณฺฑิตมาคเตติ ปณฺฑิเต มิถลิ 
อาคเต ต ทิสฺวา (๑) ฯ ปวตฺตถาติ ปณฺฑิตมฺหิ มิถิล อนุปฺปตฺเต
อย โน ปมเมว ปจฺจามิตฺตวสงฺคต ราชาน โมเจตฺวา เปเสตฺวา
ปจฺฉา เอกสตราชาโน อฺมฺ ขมาเปตฺวา สมคฺเค กตฺวา
จูฬนีราชาน ปสาเทตฺวา เตน ทินฺนทินฺน มหนฺต ยส อาทาย
อาคโตติ วตฺวา ตุฏจิตฺเตน มหาชเนน ปวตฺติโต เจลุกฺเขโป
ปวตฺตถ ฯ
อถ มหาสตฺโต ฉณาวสาเน ราชกุล คนฺตฺวา มหาราช
จูฬนีรฺโ มาตรฺจ เทวิฺจ ปุตฺตฺจ สีฆเมว เปเสตุ วฏฏตีติ
อาห ฯ ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา สาธุ ตาต เปเสหีติ
อาห ฯ โส เตส ติณฺณ ชนาน มหนฺต สกฺการ กตฺวา
อตฺตนา สทฺธึ อาคตเสนายป สกฺการสมฺมาน กตฺวา เตป
ตโย ชเน มหนฺเตน ปริวาเรน อตฺตโน ปุริเสหิ สทฺธึ
เปเสสิ ฯ รฺา อตฺตโน ทินฺนา สตภริยาโย จ จตฺตาริ
ทาสีสตานิ จ นนฺทาเทวิยา สทฺธึ เปเสสิ อตฺตนา สทฺธึ
อาคตเสนึป เตหิ สทฺธึ เปเสสิ ฯ นนฺทาเทวี ธีตร อาลิงฺคิตฺวา
# ๑. ม. ปณฺฑิต มิถิล อาคต ทิสฺวา ฯ
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สีส จุมฺพิตฺวา อาปุจฺฉามิ ตุว อมฺม คมิสฺสามิ อมฺมาติ
วตฺวา มหนฺเตน สทฺเทน ปริเทวิ ฯ ปฺจาลจนฺทีป มาตร
วนฺทิตฺวา อมฺม มา ม ตาว ปชหาติ ปโรทิ ฯ เต มหนฺเตน
ปริวาเรน นครา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน อุตฺตรปฺจาลนคร
สมฺปาปุณึสุ ฯ อถ ราชา มาตร ปุจฺฉิ กึ อมฺม วิเทหรฺา
เต สงฺคโห กโตติ ฯ ตาต กึ กเถสิ โส ม เทวตาฏาเน
เปตฺวา สกฺการมกาสิ นนฺทาเทวึป มาตุฏาเน เปสิ
ปฺจาลจนฺท กนิฏ ภาติกฏาเน เปสีติ ฯ ต สุตฺวา
ราชา อติวิย ตุสิตฺวา พหุปณฺณาการ เปเสสิ ฯ เต ตโต
ปฏาย อุโภป สมคฺคา สมฺโมทมานา วสึสูติ ฯ
มหาอุมฺมงฺคขณฺฑ นิฏิต ฯ
ปฺจาลจนฺที รฺโ ปยา มนาปา อโหสิ ฯ สาป ทุติเย
สวจฺฉเร ปุตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส ทสเม สวจฺฉเร วิเทหราชา
กาลมกาสิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺเสว ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา เทว
อห ตว อยฺยกสฺส จูฬนีรฺโ สนฺติก คมิสฺสามีติ อาปุจฺฉิ ฯ
ปณฺฑิต มา ม ทหร ฉทฺเฑตฺวา คมิตฺถ อห ต ปตุฏาเน
เปตฺวา สกฺการ กริสฺสามีติ ฯ ปฺจาลจนฺทีป โพธิสตฺต
ปณฺฑิต ตุมฺหาก คตกาเล อฺ ปฏิสรณ นตฺถิ มา คมิตฺถาติ
ยาจิ ฯ โสป มยา รฺโ ปฏิฺา ทินฺนา น สกฺกา
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มยา อคนฺตุนฺติ ฯ มหาชนสฺส อติกลูน (๑) ปริเทวนฺตสฺเสว อตฺตโน
อุปฏาเก คเหตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา อุตฺตรปฺจาลนคร
คโต ฯ ราชา ปณฺฑิตสฺส อาคมน สุตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน นคร ปเวเสตฺวา มหนฺต เคห ตสฺส
ทตฺวา เปตฺวา ปมทินฺเน อสีติคาเม อฺ โภค อทาสิ ฯ
โส ต ราชาน อุปฏาสิ ฯ ตทา เภรี นาม ปริพฺพาชิกา
ราชเคเห ปริภฺุชติ ฯ สา ปณฺฑิตา วฺยตฺตา ฯ ตาย
มหาสตฺโต น ทิฏปุพฺโพ ฯ มโหสถปณฺฑิโต กิร ราชาน
อุปฏาตีติ สทฺทเมว สุณาติ ฯ เตนาป สา น ทิฏปุพฺพา ฯ
เภรี นาม ปริพฺพาชิกา กิร ราชเคเห ภฺุชตีติ สทฺทเมว
สุณาติ ฯ นนฺทาเทวี ปน ปณฺฑิโต อมฺหาก ปยวิปฺปโยค
กตฺวา อมฺเห กิลเมสีติ โพธิสตฺเต อนตฺตมนา อโหสิ ฯ สา
ปฺจสตา วลฺลภิตฺถิโย อาณาเปสิ ตุมฺเห มโหสถสฺส เอก
โทส อุปจาเรตฺวา รฺโ อนฺตเร ปริภินฺทิตุ วายมถาติ ฯ ตา
ตสฺส อนฺตร โอโลเกนฺติโย วิจรนฺติ ฯ
อเถกทิวส สา ปริพฺพาชิกา ภฺุชิตฺวา นิกฺขมนฺตี โพธิสตฺต
ราชูปฏาน อาคจฺฉนฺต ราชงฺคเณ ปสฺสิ ฯ โส ต วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต อฏาิ ฯ สา จินฺเตสิ อย กิร ปณฺฑิโต ชานิสฺสาม
# ๑. ม. กลุน ฯ ยุ. กรุณา ฯ
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ตาวสฺส ปณฺฑิตภาว วา อปณฺฑิตภาว วาติ ฯ หตฺถมุทฺทาย
ปฺห ปุจฺฉนฺตี โพธิสตฺต โอโลเกตฺวา หตฺถ ปสาเรสิ (๑) ฯ สา
กิร กีทิส ปณฺฑิต ราชา ปรเทสโต อาเตฺวา อิทานิ
ปฏิชคฺคติ น ปฏิชคฺคตีติ มนสาว ปฺห ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต
อย หตฺถมุททฺ าย ม ปฺห ปุจฺฉตีติ ตฺวา ปฺห วิสชฺเชนฺโต
หตฺถมุฏิมกาสิ ฯ โส กิร อยฺเย ราชา มม ปฏิฺ
คเหตฺวา ปกฺโกสาเปตฺวา อิทานิ ทฬฺห มุฏิว ชาโต น
เม อทินฺนปุพฺพ กิฺจิ เทตีติ มนสาว ปฺห วิสชฺเชสิ ฯ
สา ตสฺส กถ ตฺวา หตฺถ อุกฺขิปตวฺ า อตฺตโน สีส
ปรามสิ ฯ เตน อิท ทสฺเสติ ปณฺฑิต สเจ กิลมสิ มย วิย
กสฺมา น ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ ต ตฺวา มหาสตฺโต อตฺตโน
กุจฺฉึ ปรามสิ ฯ เตน อิท ทสฺเสติ อยฺเย มม โปเสตพฺพา
ปุตฺตทารา พหู เตน น ปพฺพชามีติ ฯ อิติ สา หตฺถมุทฺทาย
ปฺห ปุจฺฉิตฺวา อตฺตโน อาวาสเมว อคมาสิ ฯ มหาสตฺโตป
ต วนฺทิตฺวา ราชูปฏาน คโต ฯ
นนฺทาเทวิยา ปยุตฺตา วลฺลภิตฺถโิ ย สีหปฺชเร ิตา ต
กิริย ทิสฺวา จูฬนีรฺโ สนฺติก คนฺตฺวา เทว มโหสโถ
เภรีปริพฺพาชิกาย สทฺธึ เอกโต หุตฺวา ตุมฺหาก รชฺช คณฺหิตุ# ๑. สี. ยุ. วิกาเสสิ ฯ
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กาโม ตุมฺหาก ปจฺจตฺถิโก โหตีติ ปริภินฺทึสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา
อาห กึ โว ทิฏ วา สุต วาติ ฯ มหาราช ปริพฺพาชิกา
ภฺุชิตฺวา ปาสาทา โอตรนฺตี มโหสถ ทิสฺวา ราชาน
หตฺถตล วิย ขลมณฺฑล วิย จ สม กตฺวา รชฺช อตฺตโน
หตฺถคต กาตุ สกฺโกสีติ หตฺถ ปสาเรสิ มโหสโถป
ขคฺคคหณาการ ทสฺเสนฺโต กติปาหจฺจเยน รฺโ สีส
ฉินฺทิตฺวา รชฺช อตฺตโน หตฺถคต กริสฺสามีติ มุฏ ิมกาสิ
สา สีสเมวสฺส ฉินฺทาหีติ อตฺตโน หตฺถ อุกฺขิปตวฺ า สีส
ปรามสิ มโหสโถ มชฺเฌเยว ต ฉินทฺ ิสฺสามีติ อุทร ปรามสิ
มหาราช อปฺปมตฺตา โหถ ปม มโหสถ ฆาเตตุ วฏฏตีติ ฯ
โส ตาส กถ สุตฺวา จินฺเตสิ น สกฺกา ปณฺฑิเตน มยิ
ทุสฺสิตุ ปริพพฺ าชิก ปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ ฯ โส ปุน ทิวเส
ปริพฺพาชิกาย ภุตฺตกาเล ต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ อยฺเย
กจฺจิ โว มโหสถปณฺฑิโต ทิฏโ ติ ฯ อาม มหาราช หิยฺโย
เม อิโต ภฺุชิตฺวา นิกฺขมนฺติยา ทิฏโ ติ ฯ โกจิ ปน โว
กถาสลฺลาโป อโหสีติ ฯ มหาราช อมฺหาก สลฺลาโป นตฺถิ
โส ปน ปณฺฑิโตติ สุตฺวา สเจ ปณฺฑิโต อิท ชานิสฺสตีติ
หตฺถมุทฺทาย น ปฺห ปุจฺฉึ ปณฺฑิต กจฺจิ เต ราชา
ปสาริตหตฺโถ สกุปตหตฺโถ (๑) กจฺจิ ต สงฺคณฺหาติ น สงฺคณฺหาตีติ
# ๑. ม. ยุ. น สงฺกุจิตหตฺโถ ฯ
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หตฺถ ปสาเรสึ ปณฺฑิโต ราชา มม ปฏิฺ คเหตฺวา
ปกฺโกสิตฺวา อิทานิ กิฺจิ น เทตีติ มุฏิมกาสิ อถาห
ตว สเจ กิลมสิ มย วิย กสฺมา น ปพฺพชสีติ สีส ปรามสึ
โสป มม โปเสตพฺพา ปุตฺตทารา อติพหู พหูนิ อุทรานิ
ปูเรตพฺพานิ เตน น ปพฺพชามีติ อตฺตโน กุจฺฉึ ปรามสีติ ฯ
กึ ปณฺฑิโต อยฺเย มโหสโถติ ฯ อาม มหาราช ปวีตเล
อฺโ ตาทิโส ปณฺฑิโต นาม นตฺถตี ิ อาห ฯ ราชา ตสฺสา
กถ สุตฺวา ต วนฺทิตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ ตสฺส คตกาเล ปณฺฑิโต
ราชูปฏาน ปวิฏโ ฯ
อถ น ราชา ปุจฺฉิ กจฺจิ เต ปณฺฑิต เภรีปริพฺพาชิกา
ทิฏาติ ฯ อาม มหาราช หิยฺโย อิโต นิกฺขมนฺตึ ต ปสฺสึ
สา หตฺถมุทธฺ าย เอว ม ปฺห ปุจฺฉิ อหปสฺสา ตเถว
วิสชฺเชสินฺติ ตาย กถิตนิยาเมเนว กเถสิ ฯ ราชา ตทิวส
ปสีทิตฺวา ปณฺฑิตสฺส เสนาปติฏาน อทาสิ ฯ สพฺพกิจฺจานิ
ตเมว ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ ตสฺส ยโส มหา อโหสิ ฯ รฺา
ทินฺนยสานนฺตเรเยว โส จินฺเตสิ รฺา เอกปฺปหาเรเนว
อติมหนฺต อิสฺสริย ทินฺน ราชาโน โข ปน มาเรตุกามาป
เอว กโรนฺติเยว ยนฺนูนาห มม สุหทโย วา โน วาติ
ราชาน วีมเสยฺย น โข ปน อฺโ ชานิตุ สกฺขสิ ฺสติ
เภรีปริพฺพาชิกา าณสมฺปนฺนา สา เอเกนุปาเยน ชานิสฺสตีติ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 496

*เลมที่ 36 มหานิปาตวณฺณนา หนา 496
จินฺเตตฺวา พหูนิ คนฺธมาลาทีนิ คเหตฺวา ปริพฺพาชิกาย อาวาส
คนฺตฺวา ต ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา อยฺเย ตุมฺเหหิ รฺโ มม
คุณกถาย กถิตทิวสโต ปฏาย ราชา อชฺโฌตฺถริตฺวา วิย
มยฺห อติมหนฺต ยส เทติ ต โข ปน สภาเวน วา โน
สภาเวน วา เทตีติ น ชานามิ สาธุ วตสฺส ตุมฺเห
เอเกนุปาเยน รฺโ มยิ สิเนหภาว ชาเนยฺยาถาติ อาห ฯ
สา สาธูติ ปฏิสุณิตฺวา ปุน ทิวเส ราชเคห คจฺฉมานาว
ทกรกฺขสปฺห นาม จินฺเตสิ ฯ
เอว กิรสฺสา อโหสิ อห จรปุริโส วิย หุตฺวา อุปาเยน
ราชาน ปฺห ปุจฺฉิตฺวา ปณฺฑิตสฺส สุหทโย วา โน วาติ
ชานิสฺสามิ นนฺติ ฯ สา คนฺตฺวา กตภตฺตกิจฺจา นิสีทิ ฯ
ราชาป ต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ตสฺสา เอตทโหสิ
สเจ ราชา ปณฺฑิตสฺส ทุหทโย ภวิสสฺ ติ ปฺห เม ปุฏโ
อตฺตโน ทุหทยภาว มหาชนสฺส มชฺเฌเยว กเถสฺสติ ต
อยุตฺต เอกมนฺเต ต ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ สา รโห ปจฺจาสึสามิ
มหาราชาติ อาห ฯ ราชา มนุสฺเส ปฏิกฺกมาเปสิ ฯ อถ
น สา อาห มหาราช ปฺห ต ปุจฺฉิจฺสามีติ ฯ ปุจฺฉถ
อยฺเย ชานนฺโต กเถสฺสามีติ ฯ อถ สา ทกรกฺขสปฺห ปุจฺฉนฺตี
ปม คาถมาห
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สเจ โว วุยฺหมามานาน สตฺตนฺน อุทกณฺณเว
มนุสฺสพลิเมสาโน
นาว คณฺเหยฺย รกฺขโส
อนุปุพฺพ กถ ทตฺวา
มฺุเจสิ ทกรกฺขโตติ (๑) ฯ
ตตฺถ สตฺตนฺนนฺติ ตุมฺหาก มาตา จ นนฺทาเทวี จ ติขิณมนฺตีกุมาโร จ ธนุเสกฺขสหาโย จ ปุโรหิโต จ มโหสโถ จ ตุมฺเห
จาติ อิเมส สตฺตนฺน ฯ อุทกณฺณเวติ คมฺภีรวิตฺถเต อุทเก ฯ
มนุสฺสพลิเมสาโนติ มนุสฺสพลึ คเวสนฺโต ฯ คณฺเหยฺยาติ ถามสมฺ ปนฺโน ทกรกฺขโส อุทก ทฺวิธา กตฺวา นิกฺขมิตฺวา ต นาว
คณฺเหยฺย คเหตฺวา จ ปน อิเม ฉ ชเน มม อนุปฏิปาฏิยา
เทหิ ต วิสชฺเชยฺยามีติ วเทยฺย อถ ตฺว อนุปุพฺพ กถ
ทตฺวา ฯ มฺุเจสิ ทกรกฺขโตติ กถ ปม ทตฺวา ฉฏ ฉฑฺเฑตฺวา (๒)
ทกรกฺขสโต มฺุเจยฺยาสีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อตฺตโน ยถาอชฺฌาสย กเถนฺโต อิม
คาถมาห
มาตร ปม ทชฺช
ภริย ทตฺวาน ภาตร
ตโต สหาย ทตฺวาน
ปฺจม ทชฺช พฺรามฺมณ
ฉฏาห ทชฺชมตฺตาน
เนว ทชฺช มโหสถนฺติ ฯ
ตตฺถ ฉฏาหนฺติ อยฺเย ปฺจเม ขาทิเต อถาห โภ
# ๑. ม. ทกรกฺขสาติ ฯ ๒. ม. ยุ. ก ปม ทตฺวา ฯ เป ฯ ก ฉฏ ทตฺวา ฯ
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ทกรกฺขส มุข วิวราติ วตฺวา เตน วิวเฏ มุเข กจฺฉ ทฬฺห
พนฺธิตฺวา อิม รชฺชสิรึ อคเณตฺวา อิทานิ ม ขาทาติ ตสฺส
มุเข ปปเตยฺย น เตฺวว ชีวมาโน มโหสถปณฺฑิต ทเทยฺยนฺติ ฯ
เอตฺตเกน อย ปฺโห นิฏิโต ฯ
เอว าต ปริพฺพาชิกาย รฺโ มหาสตฺเต สุหทยตฺต ฯ
น ปน เอตฺตเกเนว ปณฺฑิตสฺส คุโณ ปากโฏ อโหสิ ฯ เตนสฺสา
เอตทโหสิ อห มหาชนสฺส มชฺเฌ เอเตส คุณ กเถยฺยามิ
ราชา เตส อคุณ กเถตฺวา ปณฺฑิตสฺส คุณ กเถสฺสติ เอว
ปณฺฑิตสฺส คุโณ นเภ ปุณฺณจนฺโท วิย ปากโฏ ภวิสฺสตีติ ฯ
สา สพฺพ อนฺเตปุรชน สนฺนิปาตาเปตฺวา อาทิโต ปฏาย
ปุน ราชาน ตเมว ปฺห ปุจฺฉิตฺวา เตน รฺา ตเถว วุตฺเต
มหาราช ตฺว ปม มาตร ทสฺสามีติ วทสิ มาตา จ
นาม มหาคุณา ตุยฺหฺจ มาตา น อฺเส มาตุสทิสา
พหูปการา เต เอสาติ ตสฺสา คุณ กเถนฺตี คาถทฺวยมาห
โปเสตา เต ชเนตฺตี จ
ทีฆรตฺตานุกมฺปกา
ฉพฺภิ (๑) ตยิ ปทุฏาสิ (๒) ปณฺฑิตา อตฺถทสฺสินี
อฺ อุปนิส กตฺวา
วธา ต ปริโมจยิ
ต ตาทิสึ ปาณททึ
โอรส คพฺภธารินึ
มาตร เกน โทเสน
ทชฺชาสิ ทกรกฺขิโนติ (๓) ฯ
# ๑. สี. ยุ. ฉมฺภี ฯ ๒. สี. ยุ. ปทุฏสฺมึ ฯ ม. ปทุสิสติ ฯ
# ๓. ยุ. ทกรกฺขโตติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ตตฺถ โปเสตาติ ทหรกาเลเยว เทฺว ตโย วาเร นหาเปตฺวา
ปาเยตฺวา โภเชตฺวา ต โปเสสิ ฯ ทีฆรตฺตานุกมฺปกาติ จิร กาล
มุทุนา จิตฺเตน อนุกมฺปกา ฯ ฉพฺภิ (๑) ตยิ ปทุฏ าสีติ ยทา ตยิ
ฉพฺภิ นาม พฺราหฺมโณ ปทุสฺสิ ตทา ตสฺมึ ตยิ ปทุฏเ สา
มาตา ปณฺฑิตา อตฺถทสฺสินี อฺ ตว ปฏิรูปก กตฺวา ต
วธโต ปริโมจยิ ฯ
จูฬนิสสฺ กิร มหาจูฬนี นาม ปตา อโหสิ ฯ สา
อิมสฺส ทหรกาเล เตน พฺราหฺมเณน สทฺธึ เมถุน ปฏิเสวิตฺวา
ต ราชาน วิเสน มาเรตฺวา พฺราหฺมณสฺส ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา
ตสฺส อคฺคมเหสี หุตฺวา เอกทิวส อมฺม ฉาโตมฺหีติ วุตฺเต
ปุตฺตสฺส ผาณิเตน ขชฺชก ทาเปสิ ฯ อถ น มกฺขกิ า
ปริวารยึสุ ฯ โส อิม นิมมฺ กฺขิก กตฺวา ขาทิสฺสามีติ โถก
ปฏิกฺกมิตฺวา ภูมิย ผาณิตพินฺทุ นิปาเตตฺวา อตฺตโน สนฺติเก
มกฺขิเก โปเถตฺวา ปลาเปสิ ฯ ตา คนฺตฺวา อิตร ผาณิต
ปริวารยึสุ ฯ โส นิมฺมกฺขกิ  กตฺวา ขชฺชก ขาทิตฺวา หตฺเถ
โธวิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา ปกฺกามิ ฯ พฺราหฺมโณ ตสฺส
กิรยิ  ทิสฺวา จินฺเตสิ อย อิทาเนว นิมฺมกฺขิก ผาณิต
ขาทติ วุฑฺฒิปฺปตฺโต มม รชฺช น ทสฺสติ อิทาเนว น
มาเรสฺสามีติ ฯ โส ตมตฺถ สลากเทวิยา อาโรเจสิ ฯ สา
สาธุ เทว อห ตยิ สิเนเหน อตฺตโน สามิกป มาราเปสึ
# ๑. สี. ยุ. ฉมฺภี ฯ
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อิทานิป อิมินา เม โก อตฺโถ มหาชน อชานาเปตฺวา
รหสฺเสน น มาเรสฺสามีติ พฺราหฺมณ วฺเจตฺวา อตฺเถโส
อุปาโยติ ฯ
สา ปณฺฑิตา อุปายกุสลา ภตฺตการก ปกฺโกสาเปตฺวา
สมฺม มม ปุตฺโต จูฬนีกมุ าโร จ ตว ปุตฺโต ธนุเสขกุมาโร จ
เต ภเว เอกทิวส สฺชาตา เอกโตว กุมารปริวาเรน (๑) วฑฺฒิตฺวา
ปยสาหยกา อิทานิ ฉพฺภิ พฺราหฺมโณ มม ปุตฺต มาเรตุกาโม
ตฺว ตสฺส ชีวิตทาน เทหีติ วตฺวา สาธุ เทวิ กึ กริสฺสามีติ
วุตฺเต มม ปุตฺโต อภิฺห ตว เคเห โหตุ ตฺวฺจ โส จ
ตว ปุตฺโต จ กติปาห นิราสงฺกภาวตฺถาย มหานเสเยว
สยิตฺวา เตส ตโต นิราสงฺกภาว ตฺวา ตุมฺหาก สยนฏาเน
เอฬกฏีนิ เปตฺวา มนุสฺสาน นิปชฺชนเวลาย มหานเส อคฺคึ
ทตฺวา กิณฺจิ อชานาเปตฺวา มม ปุตฺตฺจ ตว ปุตฺตฺจ คเหตฺวา
จูฬทฺวาเรเนว นิกฺขมิตฺวา ตีโรรฏ คนฺตฺวา มม ปุตฺตสฺส
ราชปุตฺตภาว อนาจิกฺขิตฺวา ตสฺส ชีวิต อนุรกฺขาหีติ อาห ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถสฺส สา รตนสาร อทาสิ ฯ
โส ตถา กตฺวา อตฺตโน ปุตฺตฺจ ราชกุมารฺจ อาทาย
มทฺทรฏเ สากลนคร (๒) คนฺตฺวา ราชาน อุปฏหิ ฯ โส ราชา
โปราณกภตฺตการก อปเนตฺวา ตสฺส ต าน อทาสิ ฯ เทฺวป
# ๑. ม. กุมารปริหาเรน ฯ ๒. ม. ยุ. สาคลนคร ฯ
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กุมารา เตน สทฺธึเยว ราชนิเวสน คจฺฉนฺติ ฯ ราชา กสฺเสเต
ปุตฺตาติ ปุจฺฉิ ฯ ภตฺตการโก มยฺห ปุตฺตาติ อาห ฯ นนุ
วิสทิสาติ ฯ ทฺวินฺน อิตฺถีน ปุตฺตา เทวาติ ฯ
เต คจฺฉนฺเต กาเล วิสฺสาสิกา หุตฺวา มทฺทรฺโ
ธีตุยา สทฺธึ ราชนิเวสเนเยว กีฬนฺติ ฯ อถ จูฬนีกมุ าโร จ
ราชธีตา จ อภิณฺหทสฺสเนน อฺมฺ ปฏิพทฺธจิตฺตา
อเหสุ ฯ กีฬนฏาเน จูฬนีกุมาโร ราชธีตร เคณฺฑุกป ปาสกป
อาหราเปสิ ฯ อนาหรนฺตึ สีเส ปหรติ ฯ สา โรทติ ฯ
อถสฺสา สทฺท สุตฺวา ราชา เกน เม ธีตา ปหตาติ
วทติ ฯ ธาติโย อาคนฺตฺวา กุมาริเก เกน ตฺว ปหตาติ
ปุจฺฉนฺติ ฯ กุมาริกา สจาห อิมินา ปหตามฺหีติ วกฺขามิ
ปตา เม เอตสฺส ราชทณฺฑ กริสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ตสฺมึ
สิเนเหน น กุมารสฺส ปหรณภาว กเถสิ ฯ นาห เกนจิ
ปหตาติ วทติ ฯ อเถกทิวส มทฺทราชา ต ปหรนฺต อทฺทส ฯ
ทิสฺวา ปนสฺส เอตทโหสิ อย กุมาโร น ภตฺตการเกน
สทิโส อภิรโู ป ปาสาทิโก อติวิย อจฺฉมฺภีโต น อิมินา
เอตสฺส ปุตฺเตน ภวิตพฺพนฺติ ฯ โส ตโต ปฏาย ต
ปริคณฺหิ ฯ ธาติโย กีฬนฏาเน ขาทนีย อาหริตฺวา ราชธีตาย
เทนฺติ ฯ สาป อฺเส ทารกาน เทติ ฯ เต ชาณุนา
ปติฏาย โอณตา คณฺหนฺติ ฯ จูฬนีกุมาโร ปน ิตโกว ตสฺสา
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หตฺถโต อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหติ ฯ ราชาป ตสฺส ต กิริย
อทฺทส ฯ
อเถกสฺมึ ทิวเส จูฬนีกุมารสฺส เคณฺฑุโก รฺโ
จุลฺลสยนสฺส เหฏา ปาวิสิ ฯ จฬนีกมุ าโร ต คณฺหนฺโต
อตฺตโน อิสฺสริยมาเนน อิมสฺส ปจฺจนฺตรฺโ น เหฏาสยเน
ปวิสิสฺสามีติ ต ทณฺฑเกน นีหริตฺวา คณฺหติ ฯ ราชาป ต
กิริย ทิสฺวา นิจฺจเยเนส (๑) น ภตฺตการสฺส ปุตฺโตติ ต
ปกฺโกสาเปตฺวา กสฺเสเต ปุตฺตาติ ปุจฺฉิ ฯ มยฺห ปุตฺตา
เทวาติ ฯ อห ตว ปุตฺตฺจ อปุตฺตฺจ ชานามิ สภาวเมว
กเถหิ โน เจ กเถสิ ชิวิตนฺเต นตฺถีติ ตชฺเชนฺโต ขคฺค
อุคฺคิริ ฯ โส มรณภยภีโต กเถมิ เทว รโห ปน ปจฺจาสึสามีติ
วตฺวา รฺา โอกาเส กเต อภย ยาจิตฺวา ยถาภูต
อาโรเจสิ ฯ ราชา ตตฺตโต ตฺวา อตฺตโน ธีตร อลงฺกริตฺวา
ตสฺส ปาทปริจาริก กตฺวา อทาสิ ฯ อิตเรส ปน ปลาตทิวเส
ภตฺตการโก จ จูฬนีกุมาโร จ ภตฺตการกปุตฺโต จ มหานเส
อาทิตฺเต อนฺโตเยว ทฑฺฒาติ สกลนคเร เอกโกลาหล อโหสิ ฯ
สลากเทวี ต ปวุตฺตึ ตฺวา พฺราหฺมณสฺส อาโรเจสิ ฯ เทว
ตุมฺหาก มโนรโถ มตฺถก ปตฺโต เต กิร ตโยป ชนา
ภตฺตเคเหเยว ทฑฺฒาติ ฯ โส ตุฏหฏโ อโหสิ ฯ
# ๑. ม. นิจฺฉเยเนส ฯ ยุ. นิสฺสสเยเนว ฯ
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สลากเทวีป จูฬนีกุมารสฺส อฏีนีติ เอฬกฏีนิ
อาหราเปตฺวา พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสตฺวา ฉฑฺฑาเปสิ ฯ อิมมตฺถ
สนฺธาย ปริพฺพาชิกา อฺ อุปนิส กตฺวา วธา ปริโมจยีติ
อาห ฯ สา หิ เอฬกฏีนิ มนุสฺสฏีนีติ ทสฺเสตฺวา ต วธาย
โมจสิ ฯ โอรสนฺติ ยาย ตฺว อุเร กตฺวา วฑฺฒิโต ต โอรส
ปย มนาป ฯ คพฺภธารินินฺติ ยาย ตฺว กุจฺฉินา ธาริโต ต
เอวรูป มาตร เตน โทเสน ทกรกฺขสสฺส ทสฺสสีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อยฺเย พหู มม มาตุ คุณา อหฺจสฺสา
มม อุปการภาว ชานามิ ตโตป มเมว คุณา พหุตราติ มาตุ
อคุณ กเถนฺโต อิม คาถทฺวยมาห
ทหรา วิย อลงฺการ
ธาเรติ อปลนฺธน
โทวาริเก อนีกฏเ
อติเวล ปชคฺฆติ
ตโตป ปฏิราชาน (๑)
สย ทูตานิ สาสติ
มาตร เตน โทเสน
ทชฺชาห ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ ทหรา วิยาติ มหลฺลิกาป หุตฺวา ตรุณี วิย อลงฺการ
ธาเรติ ปลนฺธติ ฯ อปลนฺธนนฺติ ปลนฺธิตุ อยุตฺต ฯ สา กิร
วชิรปูริต กาฺจนเมขล ปลนฺธิตฺวา รฺโ อมจฺเจหิ สทฺธึ
มหาตเล นิสินฺนกาเล อปราปร จงฺกมติ ฯ เมขลาสทฺเทน
สกลราชนิเวสน เอกนินนฺ าท อโหสิ ฯ ปชคฺฆตีติ เอเต
# ๑. ม. ปฏิราชูน ฯ
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โทวาริกาทิเปตเก หตฺถาจริยาทิเก อนีกฏเ จ เย เอติสฺสา
อุฉิฏกป ภฺุชิตุ อยุตฺตรูปา เต อามนฺเตตฺวา เตหิ สทฺธึ
อติเวล มหาหสิต หสติ ฯ ปฏิราชานนฺติ ปฏิราชูน (๑) ฯ สย
ทูตานิ สาสตีติ มม วจเนน สย ปณฺณ ลิขิตฺวา ทูเต เปเสสิ
มม มาตา กาเม ปริภฺุชนวยสฺมิเยว ิตา อสุกราชา กิร
อาคนฺตฺวา ต เนตูติ ฯ เต มย รฺโ อุปฏากา กสฺมา
โน เอว วเทสีติ ปฏิปณฺณานิ เปเสนฺติ ฯ เตสุ ปริสมชฺเฌ
วาจิยมาเนสุ มม สีส ฉินฺทนกาโล วิย อโหสิ ฯ เตน น
โทเสน ทกรกฺขสสฺส ทสฺสามีติ ฯ
เภรี ตสฺส วจน สุตฺวา มหาราช มาตร ตาว อิมินา
โทเสน เทหิ ภริยา ปน เต คุณวตีติ ตสฺสา กเถนฺตี เทฺว
คาถา อภาสิ
อิตฺถีคุมฺพสฺส ปวรา
อจฺจนฺต ปยภาณินี
อนุพฺพตา (๒) สีลวตี
ฉายาว อนุปายินี
อกฺโกธนา ปฺุวตี
ปณฺฑิตา อตฺถทสฺสินี
อุพฺพรึ เกน โทเสน
ทชฺชาสิ ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ อิตฺถีคุมฺพสฺสาติ อิตฺถีคณสฺส ฯ อนุพฺพตาติ ทหรกาลโต ปฏาย อนุพฺพตา อนุคตา สีลวตี ฉายาว อนุปายินี ฯ
อกฺโกธนาติ อาทิโต ปนสฺสา คุเณ กเถนฺตี มทฺทรฏเ สากลนคเร
# ๑. ม. อฺเส ราชูน ฯ ๒.ม. ยุ. อนุคฺคตา ฯ
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วสนกาเล ตยา ปหตาป ตว อาณากรณภเยน ตยิ สิเนเหน
มาตาปตูน น กเถสิ เอวเมสา อกฺโกธนา ปฺุวตี ปณฺฑิตา
อตฺถทสฺสินีติ อิท ทหรกาเล อกฺโกธนาทิภาว สนฺธายาห ฯ
อุพฺพรินฺติ โอโรธ ฯ เอว คุณสมฺปนฺน นนฺทาเทวึ เกน
โทเสน ทกรกฺขสสฺส ทสฺสสีติ วทติ ฯ
โส ตสฺสา อคุณ กเถนฺโต อิม คาถมาห
ขิฑฺฑารติสมาปนฺน
อนตฺถวสมาคต
สา ม สกาน ปุตฺตาน
อยาจ ยาจเต ธน
โสห ททามิ สารโต
พหุ อุจฺจาวจ ธน
สุทุจฺจช จชิตฺวาน
ปจฺฉา โสจามิ ทุมฺมโน
อุพฺพรึ เตน โทเสน
ทชฺชามิ ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ อนตฺถวสมาคตนฺติ ตาย ขิฑฺฑารติยา กามกีฬาย
อนตฺถการกาน กิเลสาน วส อาคต ม วิทิตฺวา ฯ สา มนฺติ
สา นนฺทาเทวี ม ฯ สกาน ปุตฺตานนฺติ ย มยา อตฺตโน
ปุตฺตานฺจ ธีตานฺจ ภริยานฺจ ทินฺน ปลนฺธน ต
อยาจิตพฺพรูปป มยฺห เทหีติ ยาจติ ฯ ปจฺฉา โสจามีติ สา
ทุติยทิวเส อิมานิ ปลนฺธนานิ รฺา มม ทินฺนานิ
อาหรเถตานีติ เตส โรทนฺตาน โอมฺุจิตฺวา คณฺหติ อถาห
เต โรทมาเน มม สนฺติเก อาคเต ทิสฺวา ปจฺฉา โสจามิ
เอว โทสการิกา เอสา อิมินา น โทเสน ทกรกฺขสสฺส
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ทสฺสามีติ ฯ
อถ น ปริพฺพาชิกา อิม ตาว อิมินา โทเสน เทหิ
กนิฏโ ปน เต ติขิณมนฺตี กุมาโร อุปการโก ต เกน โทเสน
ทสฺสสีติ ปุตฺฉนฺตี คาถมาห
เยโนจิตา ชานปทา (๑) อานีตา จ ปฏิคฺคห
อาภฏ ปรรชฺเชภิ
อภิฏาย พหุธน
ธนุคฺคหาน ปวร
สูร ติขิณมนฺติน
ภาตร เกน โทเสน
ทชฺชาสิ ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ เยโนจิตาติ เยน วฑฺฒิตา ฯ ปฏิคฺคหนฺติ เยน จ ตุมเฺ ห
ปรเทเส วสนฺตา ปุน เคห อานีตา ฯ อภิฏายาติ อภิภวิตฺวา ฯ
ติขิณมนฺตินนฺติ ติขิณปฺ ฯ
โส กิร มาตุ พฺราหฺมเณน สทฺธึ วสนกาเล ชาโต ฯ
อถสฺส วุฑฺฒปิ ฺปตฺตสฺส พฺราหฺมโณ ขคฺค หตฺเถ ทตฺวา อิม
คเหตฺวา ม อุปฏาหีติ อาห ฯ โส พฺราหฺมณ ปตา เมติ
สฺาย อุปฏาติ ฯ อถ น เอโก อมจฺโจ ราชกุมาร น
ตฺว เอตสฺส พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต ตว กุจฺฉิคตกาเล สลากเทวี
ราชาน มาราเปตฺวา เอตสฺส ฉตฺต อุสฺสาเปสิ ตฺว
มหาจูฬลนีรฺโ ปุตฺโตติ อาห ฯ โส ต สุตฺวา กุชฺฌิตฺวา
โหตุ เอเกนุปาเยน น มาเรสฺสามีติ ราชกุล ปวิสนฺโต ต
# ๑. ม. ชนปทา ฯ
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ขคฺค เอกสฺส ปาทมูลิกสฺส ทตฺวา อปร ตฺว ราชทฺวาเร
ตฺวา มเมส ขคฺโคติ อิมินา สทฺธึ วิวาท กเรยฺยาสีติ
วตฺวา ปาวิสิ ฯ เต อุโภ กลห กรึสุ ฯ โส กึ เอส กลโหติ
เอก ปุริส เปเสสิ ฯ โส อาคนฺตฺวา ขคฺคตฺถายาติ อาห ฯ
อถ น พฺราหฺมโณ ต สุตฺวา กึ เอตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส กิร
ตุมฺเหหิ มม ทินฺนขคฺโค อฺสฺส สนฺตโกติ ฯ กึ วเทสิ
ตาต เตน หิ อาหราเปหิ สฺชานิสฺสามิ นนฺติ อาหราเปสิ ฯ
กุมาโร ต อาหราเปตฺวา โกสโต นิกกฺ ฑฺฒิตฺวา ปสฺสถาติ
สฺชานาเปนฺโต วิย ต อุปคนฺตฺวา เอกปฺปหาเรเนวสฺส สีส
ฉินฺทิตฺวา อตฺตโน ปาทมูเล ปาเตสิ ฯ ตโต ราชเคหโต
นีหริตฺวา ราชเคห ปฏิชคฺคิตฺวา นคร อลงฺกริตฺวา ตสฺส
อภิเสเก อุปนีเต มาตา จูฬนีกุมารสฺส มทฺทรฏเ วสนภาว
อาจิกฺขิ ฯ ต สุตฺวา ราชกุมาโร เสนางฺคปริวุโต ตตฺถ
คนฺตฺวา ภาตร อาเนตฺวา รชฺเช ปติฏาเปสิ (๑) ฯ ตโต ปฏาย
น ติขิณมนฺตีติ สฺชานึสุ ฯ ปริพฺพาชิกา ต เอวรูป
ภาตร เกน โทเสน ทกรกฺขสสฺส ทสฺสสีติ ปุจฺฉิ ฯ
ราชา ตสฺส โทส กเถนฺโต อาห
มโยจิตา ชานปทา (๒) อานีตา จ ปฏิคฺคห
อาภฏ ปรรชฺเชภิ
อภิฏาย พหุธน
# ๑. ม. ยุ. รชฺช ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ ๒. ม. เยโนจิตา ชนปทา ฯ
ยุ. มยาจิตา ชานปทา ฯ
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ธนุคฺคหาน ปวโร
สูโร ติขิณมนฺตี จ
มยาย สุขิโต ราชา
อิติ มฺติ (๑) ทารโก
อุปฏานป เม อยฺเย
น โส เอติ ยถาปุเร
ภาตร เตน โทเสน
ทชฺชาห ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ ปรรชฺเชภีติ อิมสฺส มยา ปรรชฺชโต พหุธน อาภฏ
สยฺจ (๒) ปรรชฺเช วสนฺโต ปุน อิม เคห อาเนตฺวา เอส มยา
มหติยเส ปติฏาปโตติ วทติ ฯ ยถาปุเรติ ปุพฺเพ ปาโตว
อาคจฺฉติ อิทานิ ปเนส น ตถา เอติ อิมินา น โทเสน
ทกรกฺขสสฺส ทสฺสามีติ ฯ
ปริพฺพาชิกา มหาราช ภาตุ ตาว โทโส โหตุ ธนุเสกฺขกุมาโร ปน ตยิ สิเนเหน คุณยุตฺโต พหูปกาโรติ ตสฺส คุณ
กเถนฺตี อาห
เอกรตฺเตน อุภโย
ตวฺเจว ธนุเสขวา(๓)
อุโภ ชาเตตฺถ ปฺจาลา สหายา สุสมาวยา
จริยา ต อนุพนฺธิตฺโถ
เอกทุกฺขสุโข ตว
อุสฺสุกฺโก เต ทิวารตฺตึ
สพฺพกิจฺเจสุ ปาวโต (๔)
สหาย เกน โทเสน
ทชฺชาสิ ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ ธนุเสขวาติ ธนุเสขตาย ธนุเสขกุมาโรติ อตฺโถ ฯ
เอตฺถาติ อิเธว นคเร ฯ ปฺจาลาติ อุตฺตรปฺจาลนคเร ชาตตฺตา
# ๑. ม. ยุ. อติมฺติ ฯ ๒. ม. ยุ. อยฺจ ฯ ๓. ม. ธนุเสข จ ฯ
# ๔. ม. ยุ. พฺยาวโต ฯ
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เอว โวหารา ฯ สุสมาวยาติ สุฏุ สมาวยา ฯ จริยา ต
อนุพนฺธิตฺโถติ ทหรกาเล ชนปทจาริกาย ปกฺกนฺต ต อนุพนฺธิตฺถ
กิมิว ฉายาว น วิชหีติ ฯ อุสฺสุกฺโก เตติ ตว กิจฺเจสุ รตฺตินฺทิว
อุสฺสุกฺโก ฉนฺทชาโต นิจฺจ ปาวโต ต เกน โทเสน ทกรกฺขสสฺส
ทสฺสสีติ ฯ
อถสฺส ราชา โทส กเถนฺโต อาห
จริยา ม (๑) อย อยฺเย
สฺชคฺฆิตฺโถ มยา สมา (๒)
อชฺชาป เตน วณฺเณน
อติเวล ปชคฺฆติ
อุพฺพริยาป เม อยฺเย
มนฺตยามิ รโหคโต
อนามนฺโต (๓) ปวิสติ ปุพฺเพ อปฺปฏิเวทิโต
ลทฺธทฺวาโร กโตกาโส อหิริก อนาทร
สหาย เตน โทเสน
ทชฺชาห ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ อชฺชาป เตน วณฺเณนาติ ยถา จริยาย ปุพฺเพ
ม อนุพนฺธนฺโต มยา อนาเถน สทฺธึ เอกโต ภฺุชนฺโต
สยนฺโต หตฺถ ปหริตฺวา มหาหสิต หสิ อชฺชาป ตเถว หสติ
ทุคฺคตกาเล วิย ม ปสฺสติ ฯ อนามนฺโตติ รโห นนฺทาเทวิยา
สทฺธึ มนฺเตนฺเตป มยิ อชานาเปตฺวาว สหสา ปวิสติ อิมินา
โทเสน ต อหิริก อนาทร ทกรกฺขสสฺส ทสฺสามีติ ฯ
อถ น ปริพฺพาชิกา มหาราช เอตสฺส ตาเวส
# ๑. ยุ. จริยาย ฯ ๒. ม. ยุ. ปชคฺฆิตฺโถ มยา สห ฯ ๓. สี. ยุ. อนามนฺตา ฯ
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โทโส โหตุ ปุโรหิโต ปน เต พหูปกาโรติ ตสฺส คุณ กเถนฺตี
อาห
กุสโล สพฺพนิมิตฺตาน
รุทฺู (๑) อาคตาคโม
อุปฺปาเท (๒) สุปเน ยุตฺโต
นิยยฺ าเน จ ปเวสเน
ปโ (๓) ภุมฺมนฺตลิกฺขสฺมึ
นกฺขตฺตปทโกวิโท
พฺราหฺมณ เกน โทเสน
ทชฺชาสิ ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ สพฺพนิมิตฺตานนฺติ อิมินา นิมิเตน อิท ภวิสฺสติ
อิมินา อิทนฺติ เอว สพฺพนิมิตฺเตสุ กุสโล ฯ รุทฺูติ สพฺพรว
ชานาติ ฯ อุปฺปาเทติ (๒) จนฺทคฺคาหสุริยคฺคาหอุกฺกาปาตทิสาทาหาทิเก
อุปฺปาเท (๒) ฯ สุปเน ยุตฺโตติ สุปเน จ ตสฺส นิปฺผตฺติ ชานนวเสน
ยุตฺโต ฯ นิยยฺ าเน จ ปเวสเนติ อิมินา นกฺขตฺเตน นิยฺยานิตพฺพ (๔)
อิมินา ปวิสิตพฺพนฺติ ชานาติ ฯ ปโ ภุมฺมนฺตลิกขฺ สฺมินฺติ เฉโก
ปฏิพโล ภูมยิ ฺจ อนฺตลิกฺเข จ โทสคุเณ ชานิตุ สมตฺโถ ฯ
นกฺขตฺตปทโกวิโทติ อฏวีสติยา นกฺขตฺตโกฏาเสสุ เฉโก ฯ ต
เกน โทเสน ทกรกฺขสสฺส ทสฺสสีติ ฯ
ราชา ตสฺส โทส กเถนฺโต อาห
ปริสายป เม อยฺเย
อุมฺมิลิตฺวา อุทิกฺขติ
ตสฺมา อจฺจภมม ลุทฺท
ทชฺชาห ทกรกฺขิโนติ ฯ
# ๑. ม. รุตฺู ฯ ๒.ม. อุปฺปาเต ฯ ๓. สี. ยุ. ปทฺโธ ฯ ม. ปฏโ ฯ
# ๔. ม. ยุ. นิยฺยายิตพฺพ ฯ
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ตสฺสตฺโถ อยฺเย เอส ม ปริสมชฺเฌ โอโลเกนฺโตป อกฺขีนิ
อุมฺมิลิตฺวา กุทฺโธ วิย อุทกฺขติ ตสฺมา เอต อุมฺมิลิตฺวา (๑) ิตภมุ
โทเสน (๒) อุขิตฺตภมม วิย ลุทฺท พฺยานก (๓) อห ทกรกฺขิโน
ทสฺสามีติ ฯ
ตโต ปริพฺพาชิกา มหาราช ตฺว มาตร อาทึ กตฺวา
อิเม ปฺจ ชเน ทกรกฺขสสฺส ทสฺสามีติ วทสิ เอวรูปฺจ
สิริวิภว อคเณตฺวา อตฺตโน ชีวิต มโหสถปณฺฑิตสฺส ทมฺมีติ
วทสิ กึ ตสฺส คุณ ปสฺสสีติ ปุจฺฉนฺตี อิมา คาถา อภาสิ
สสมุทฺทปริสาส (๔)
มหิสาครกุณฺฑล
พสุนฺธร อาวสสิ
อมจฺจปริวาริโต
จาตุรนฺโต มหารฏโ
วิชิตาวี มหพฺพโล
ปพฺยา เอกราชาสิ
ยโส เต วิปุล คโต
โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
นานาชนปทา นารี
เทวกฺูปมา สุภา
เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺน
สพฺพกามสมิทฺธิน
สุขิตาน ปย ทีฆ
ชีวิต อาหุ ขตฺติย
อถ ตฺว เกน วณฺเณน
เกน วา ปน เหตุนา
ปณฺฑิต อนุรกฺขนฺโต
ปาณ จชสิ ทุจฺจชนฺติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. เอว อติกฺกมิตฺวา ฯ ๒. ม. อมนาเปน ฯ ยุ. โรเสน ฯ
# ๓. ม. ยุ. ภยานก ฯ ๔. ม. ยุ. สสมุททฺ ปริยาย ฯ
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ตตฺถ สสมุทฺทปริสาสนฺติ สมุทฺทปริขาสขาเตน (๑) สมุทฺทปริกฺเขเปน สมนฺนาคต ฯ สาครกุณฑ
ฺ ลนฺติ ต ปริกฺขิปตฺวา
ิตสฺส สาครสฺส กุณฺฑลภูต ฯ วิชิตาวีติ วิชิตสงฺคาโม ฯ
เอกราชาติ อฺสฺส อตฺตโน สทิสสฺส รฺโ อภาวโต เอโกว
ราชา ฯ สพฺพกามสมิทฺธินนฺติ สพฺเพสป วตฺถุกามกิเลสกามาน
สมิทฺธิยา สมนฺนาคต ฯ (๒) สุขิตานนฺติ เอวรูปาน สุขิตาน
สตฺตาน เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺน ชีวิต ทีฆเมว ปย น เต
อปฺป ชีวิตมิจฺฉนฺตีติ ปณฺฑิตา วทนฺติ ฯ ปาณนฺติ เอวรูป
อตฺตโน ชีวติ  กสฺมา ปณฺฑิต อนุรกฺขนฺโต จชสีติ ฯ
โส ตสฺสา กถ สุตฺวา ปณฺฑิตสฺส คุเณ กเถนฺโต อิมา
คาถา อภาสิ
ยโตป อาคโต อยฺเย
มม อตฺถ (๓) มโหสโถ
นาภิชานามิ ธีรสฺส
อนุมตฺตป ทุกฺกฏ
สเจป กิมฺหิจิ กาเล
มรณ เม ปุเร สิยา
ปุตฺเต จ เม ปปุตฺเตจ
สุขาเปยฺย มโหสโถ
อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน
สพฺพมตฺถ วิปสฺสติ
อนาปราธกมฺมนฺต
น ทชฺช ทกรกฺขิโนติ ฯ
ตตฺถ กิมฺหิจิ กาเลติ กิสฺสมิฺจิ กาเล ฯ สุขาเปยฺยาติ
สุขสฺมึเยว ปติฏเปยฺย ฯ สพฺพมตฺถนฺติ เอว อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน
# ๑. ม. สมุททฺ มริยาทสงฺขาเตน ฯ ๒. ม. ยุ. สมนฺนาคตาน ฯ
# ๓. ม. ยุ. หตฺถ ฯ

ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) - หนาที่ 513

*เลมที่ 36 มโหสถชาตก หนา 513
วา (๑) อตีต วา (๑) สพฺพมตฺถ สพฺพฺู พุทฺโธ วิย วิปสฺสติ ฯ
อนาปราธกมฺมนฺตนฺติ กายกมฺมาทีสุ อปราธรหิต ฯ น ทชฺชนฺติ
อยฺเย เอว อสมธุร ปณฺฑติ  นาห ทกรกฺขสสฺส ทสฺสามีติ ฯ
เอว ราชา มหาสตฺตสฺส คุเณ จนฺทมณฺฑล อุทฺธรนฺโต วิย
อุกฺขิปตฺวา กเถสิ ฯ อิติ อิม ชาตก ยถา อนุสนฺธิปฺปตฺต
โหติ ฯ
อถ ปริพฺพาชิกา จินฺเตสิ เอตฺตเกนาป ปณฺฑิตสฺส คุณา
ปากฏา น โหนฺติ สกลนครวาสีน มชฺเฌเยว สาครปฏเ
อาสิตฺตเตล วิย วิปฺปกีรณ ปณฺฑิตสฺส คุเณ ปากเฏ
กริสฺสามีติ ฯ ราชาน คเหตฺวา ปาสาทา โอรุยฺห ราชงฺคเณ
อาสน ปฺาเปตฺวา ตตฺถ นิสีทิตฺวา นาคเร สนฺนิปาตาเปตฺวา
ปุน ราชาน อาทิโต ปฏาย ทกรกฺขสปฺห ปุจฺฉิตฺวา เตน
เหฏา กถิตนเยเนว กถิตกาเล นาคเร อามนฺเตตฺวา อาห
อิท สุณาถ ปฺจาลา
จูฬเนยฺยสฺส ภาสิต
ปณฺฑิต อนุรกฺขนฺโต
ปาณ จชติ ทุจฺจช
มาตุ ภริยาย ภาตุ จ
สขิโน พฺราหฺมณสฺส จ
อตฺตโน วาป ปฺจาโล ฉนฺน จชติ ชีวิต
เอว มหตฺถิยา (๒) ปฺา นิปุณา สาธุจินฺตินี
ทิฏธมฺมหิตตฺถาย
สมฺปราเย สุขาย จาติ ฯ
# ๑. ม. เอส อนาคตฺจ ปจฺจุปฺปนฺนฺจ อตีตฺจ ฯ ยุ. เจว .... จ ฯ
# ๒. ม. มหตฺถิกา ฯ ยุ. มหิทฺธิกา ฯ
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ตตฺถ มหตฺถิยาติ มหนฺต อตฺถ คเหตฺวา ิตา ฯ ทิฏธมฺมหิตตฺถายาติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว หิตตฺถาย ปรโลเก สุขตฺถาย
จ โหติ ฯ
อิติ สา รตนฆรสฺส มณิกฺขนฺเธน กูฏ คณฺหนฺตี วิย
มหาสตฺตสฺส คุเณหิ ธมฺมเทสนาย กูฏ คณฺหติ ฯ
ทกรกฺขสปฺโห นิฏิโต ฯ
นิฏิตา จ สพฺพโส มหาอุมฺมงฺคชาตกวณฺณนา ฯ
อิติ สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนนฺโต น ภิกฺขเว อิทาเนว ตถาคโต ปฺวา
ปรปฺปวาทมทฺทโน อตีเต อปริปกฺเก าเณ โพธิาณตฺถาจริย
จรนฺโตป ปฺวาเยวาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
(๑) เสนโก กสฺสโป อาสิ กามินฺโท อมฺพฏโ จาป
ปุกกุโส โปฏปาโท
ปฺจาลจนฺโท อนุรุทโฺ ธ
เทวินฺโท โสณทณฺฑโก เกวฏโฏ เทววตฺโต จ
สลากา ถูลนนฺทิกา
อนุเกวฏโฏ โมคฺคลฺลาโน
สุนฺทรี ปฺจาลจนฺที จ มลฺลิกา จ สาลิกา
อุทุมฺพรเทวี โคตมี
เวเทโห กาฬุทายี จ
เภรี อุปฺปลฺลวณฺณาสิ
ปตา สุทฺโธทโน อหุ
มาตา อาสิ มหามายา
อมรา พิมพฺ สุนฺทรี
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ติขิณกุมาโร จ ฉนฺโน
ธนุเสโข จ ราหุโล
สุโว อโหสิ อานนฺโท
สาริปุตฺโต จ จูฬนี
มโหสโถ โลกนาโถ
เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ (๑) ฯ
มโหสถปณฺฑิตชาตก ปฺจม นิฏิต ฯ
____________________

