ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 1

*เลมที่ 37 หนา 1
มหานิปาตวณฺณนา
ภูริทตฺตชาตก
ยงฺกิฺจิ รตนมตฺถีติ อิท สตฺถา สาวตฺถิย อุปนิสฺสาย
เชตวเน วิหรนฺโต อุโปสถิเก อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ ฯ
เต กิร อุโปสถทิวเส ปาโตว อุโปสถ อธิฏ าย ทาน
ทตฺวา ปจฺฉาภตฺต คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวน คนฺตฺวา
ธมฺมสฺสวนเวลาย เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ ตทา ปน(๑) สตฺถา
ธมฺมสภ อาคนฺตฺวา อลงฺกตพุทฺธาสเน นิสีทิตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ
โอโลเกตฺวา(๒) ภิกฺขุอาทีสุ ปน เย อารพฺภ ธมฺมกถา สมุฏ าติ
เตหิ สทฺธึ ตถาคตา สลฺลปนฺติ ตสฺมา อชฺช อุปาสเก อารพฺภ
ปุพฺพจริยปฏิสยุตฺตา ธมฺมกถา สมุฏ หิสฺสตีติ ตฺวา อุปาสเกหิ
สทฺธึ สลฺลปนฺโต อุโปสถิกตฺถ อุปาสกาติ(๓) ปุจฺฉิตฺวา อาม
ภนฺเตติ วุตฺเต สาธุ อุปาสกา กลฺยาณ โว กต[๔] อนจฺฉริย
โข ปเนต ย ตุมฺเห มาทิส พุทฺธ โอวาททายก [๕] ลภนฺตา
อุโปสถ กเรยฺยาถ โปราณกปณฺฑิตา อนาจริยกาป มหนฺต
ยส ปหาย อุโปสถ กรึสุเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ
ยาจิโต อตีต อาหริ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. โอโลเกสิ ฯ
# ๓. ม. อุปาสเกติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อปจสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อาจริยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 2
อตีเต ภิกฺขเว พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา รชฺช
กาเรนฺโต ปุตฺตสฺส อุปรชฺช ทตฺวา ตสฺส มหนฺต ยส ทิสฺวา
รชฺชมฺป เม คณฺเหยฺยาติ อุปฺปนฺนาสงฺโก ต ปกฺโกสาเปตฺวา น
สกฺกา ตาต อิธ วสิตุ ตว อิโต นิกฺขมิตฺวา ยตฺถ เต
รุจฺจติ ตตฺถ วสิตฺวา มมจฺจเยน กุลสนฺตก รชฺช คณฺหาหีติ
อาห ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปตร วนฺทิตฺวา นครา
นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพนเยว ยมุน คนฺตฺวา ยมุนาย จ สมุทฺทสฺส
จ ปพฺพตสฺส จ อนฺตเร ปณฺณสาล มาเปตฺวา วนมูลผลาหาโร
ตตฺถ ปฏิวสติ ฯ ตทา สมุทฺทฏิกา(๑) นาคภวเน เอกา มตปติกา
นาคมาณวิกา อฺาส สปติกาน ยส โอโลเกตฺวา กิเลส
นิสฺสาย อุกกฺ ณฺิตา นาคภวนา นิกฺขมิตฺวา สมุทฺทตีเร วิจรนฺตี
ราชปุตฺตสฺส ปทวลฺช ทิสฺวา ปทานุสาเรน คนฺตฺวา ต
ปณฺณสาล อทฺทส ฯ ตทา ราชปุตฺโต ผลตฺถาย(๒) อรฺ คโต
โหติ ฯ สา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา กฏตฺถรกฺจ เสสปริขาเร
จ ทิสฺวา จินฺเตสิ อิท เอกสฺส ปพฺพชิตสฺส วสนฏาน ภวิสฺสติ
วีมสิสฺสามิ น สทฺธาปพฺพชิโต นุ โข โน วา สเจ หิ
สทฺธาปพฺพชิโต ภวิสฺสติ เนกฺขมฺมาธมุตฺโต น เม อลงฺกตสยน
สาทิยิสฺสติ สเจ กามาภิรโต ภวิสฺสติ น สทฺธาปพฺพชิโต
มม สชฺชิตสยนสฺมิเยว นิปชฺชิสฺสติ อถ น คเหตฺวา อตฺตโน
# ๑. ม. สมุททฺ สฺส เหฏิเม ฯ ๒. ม. ผลาผลตฺถาย ฯ
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*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 3
สามิก กตฺวา อิเธว วสิสสฺ ามีติ ฯ สา นาคภวน คนฺตฺวา
ทิพฺพปุพฺผานิ เจว ทิพฺพคนฺเธ จ อาหริตฺวา ปุปฺผสยน
สชฺเชตฺวา ปณฺณสาลาย ปุปฺผุปหาร กตฺวา คนฺธจุณฺณานิ
วิกีริตฺวา ปณฺณสาล อลงฺกริตฺวา นาคภวนเมว คตา ฯ
ราชปุตโฺ ต สายณฺหสมย อาคนฺตฺวา ปณฺณสาล ปวิฏโ 
ต ปวุตฺตึ(๑) ทิสฺวา เกน นุโข อิม สยน สชฺชิตนฺติ ผลาผล
ปริภฺุชิตฺวา อโห สุคนฺธานิ ปุปฺผานิ อโห สุคนฺธานิ
ปุปฺผานิ มนาป วต เม กตฺวา สยน ปฺตฺตนฺติ น
สทฺธาปพฺพชิตภาเวน โสมนสฺสชาโต ปุปฺผสยเน ปริวเตตฺวา
นิปนฺโน นิทฺท โอกมิตวฺ า ปุน ทิวเส สุรยิ ุคฺคมเน อุฏาย
ปณฺณสาล อสมฺมชฺชิตฺวา วนมูลผลาผลตฺถาย อคมาสิ ฯ ตสฺมึ
ขเณ นาคมาณวิกา [๒] อาคนฺตฺวา มิลาตานิ ปุปฺผานิ ทิสฺวา
กามาธิมุตฺโต เอส น สทฺธาย ปพฺพชิโต สกฺกา น คณฺหิตุนฺติ
ตฺวา โปราณปุปฺผานิ(๓) นีหริตฺวา อฺานิ ปุปฺผานิ อาหริตฺวา
ตเถว ปุปฺผสยน(๔) สชฺเชตฺวา ปณฺณสาล อลงฺกริตฺวา จงฺกเม
จ ปุปฺผานิ วิกีริตฺวา นาคภวนเมว คตา ฯ โส ต ทิวสมฺป
ปุปฺผสยเน สยิตฺวา ปุน ทิวเส จินฺเตสิ โก นุ โข
อิม ปณฺณสาล อลงฺกโรตีติ ฯ โส ผลาผลตฺถาย อคนฺตฺวา
# ๑. สี. ยุ. กิรยิ  ฯ ม. ปวตฺตึ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺมึ ขเณติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. ปุราณปุปฺผานิ ฯ ๔. ม. นวปุปผฺ สยน ฯ
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ปณฺณสาลาโต(๑) อวิทูเร ปฏิจฺฉนฺเน าเน อฏาสิ ฯ อิตราป
พหู คนฺเธ เจว ปุปฺผานิ จ อาทาย อสฺสมปท อาคจฺฉติ ฯ
ราชปุตฺโต อุตฺตมรูปธร นาคมาณวิก ทิสฺวาว ปฏิพทฺธจิตฺโต
อตฺตาน อทสฺเสตฺวา ตสฺสา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา ปุปฺผสยน(๒)
สชฺชนกาเล ปวิสิตฺวา กาสิ ตวนฺติ ปุจฺฉิ ฯ สา(๓) นาคมาณวิกา
นาม สามีติ ฯ สสฺสามิกา อสฺสามิกาสีติ ปุจฺฉิ ฯ สามิ อห
ปุพฺเพ สสฺสามิกา อิทานิ อสฺสามิกา วิธวา ชาตา ตวมฺปน
กตฺถ วาสิโกสีติ ฯ อห พาราณสิรฺโ ปุตฺโต พฺรหฺมทตฺตกุมาโร
นาม ตวมฺปน นาคภวน ปหาย กสฺมา อิธ วิจรสีติ ฯ สามิ
อห ตตฺถ สสฺสามิกาน นาคมานวิกาน ยส โอโลเกตฺวา
กิเลส นิสฺสาย อุกฺกณฺิตา ตโต นิกฺขมิตฺวา สามิก ปริเยสนฺตี
วิจรามีติ ฯ เตน หิ ภทฺเท(๔) อหมฺป น สทฺธาปพฺพชิโต ปตรา
[๕] นีหริตตฺตา อิธาคนฺตฺวา วิหรามิ (๖) ตว มา จินฺตยิ อหนฺเต
สามิโก ภวิสฺสามิ อุโภป อิธ สมคฺคสวาส(๗) วสิสฺสามาติ ฯ
สา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ตโต ปฏาย เต อุโภป ตตฺเถว
สมคฺคสวาส วสึสุ ฯ สา อตฺตโน อานุภาเวน มหารห เคห
มาเปตฺวา มหารห ปลฺลงฺก อาหริตฺวา สยน ปฺาเปสิ ฯ
# ๑. ม. ปณฺณสาลโต ฯ ๒. ม. สยน ฯ ๓. ม. อห ฯ
# ๔. ม. สาธุ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปน เมติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. อิธ วสามิ ฯ ๗. ม. สมคฺควาส ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 5
โส ตโต ปฏาย มูลผลาผล อขาทิตฺวา(๑) ทิพฺพนฺนปานเมว
ภฺุชิตฺวา ชีวิต กปฺเปสิ ฯ
อปรภาเค นาคมาณวิกา คพฺภ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺต
วิชายิ ฯ ตสฺส สาครตีเร ชาตตฺตา [๒] สาครพฺรหฺมทตฺโตติ
นาม กรึสุ ฯ ตสฺส ปทสา คมนกาเล นาคมาณวิกา ธีตร
วิชายิ ฯ ตสฺสา สมุทฺทตีเร ชาตตฺตา สมุทฺทชาติ นาม
กรึสุ ฯ คเต จ ปน กาลนฺตเร อเถโก พาราณสิวาสี
วนจรโก ต าน ปตฺโต (๓) กตปฏิสนฺถาโร ราชปุตฺต สฺชานิตฺวา
กติปาห ตตฺถ วสิตฺวา เทว อห ตุมฺหาก อิธ วสนภาว
ราชกุลสฺส อาโรเจสฺสามีติ วตฺวา ต วนฺทิตฺวา ตโต นิกฺขมิตวา
นคร อคมาสิ ฯ ตทา ราชา กาลมกาสิ ฯ อมจฺจา ตสฺส
สรีรกิจฺจ กตฺวา สตฺตเม ทิวเส สนฺนิปติตฺวา อราชิก รชฺช นาม
น สณฺาติ ราชปุตฺตสฺส วสนฏาน วา อตฺถิภาว วา นตฺถิภาว(๔)
วา น ชานาม ผุสฺสรถ วิสชฺเชตฺวา ราชาน คหิสฺสามาติ
มนฺตยึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ วนจรโก นคร ปวิสิตฺวา (๕) เตส ต กถ
สุตฺวา อมจฺจาน สนฺติก คนฺตฺวา อห ราปุตฺตสฺส สนฺติเก
ตโย จตฺตาโร ทิวเส วสิตฺวา อาคโตมฺหีติ ต ปวุตฺต(ึ ๖)
อาจิกฺขิ ฯ อถ ต สุตฺวา อมจฺจา ตสฺส สกฺการ กตฺวา เตน
# ๑. ม. น ขาทิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ฯ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ปตฺวา ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. ปตฺวา ฯ ๗. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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มคฺคนายเกน ตตฺถ [๑] คนฺตฺวา กตปฏิสนฺถารา รฺโ
กาลกตภาว อาโรเจตฺวา เทว รชฺช ปฏิปชฺชาหีติ อาหสุ ฯ
โส นาคมาณวิกาย จิตฺต ชานิสฺสามีติ ต อุปสงฺกมิตฺวา
ภทฺเท ปตา เม กาลกโต อมจฺจา มยฺห ฉตฺต อุสสฺ าเปตุ อิธ
อาคตา คจฺฉาม ภทฺเท อุโภป ทฺวาทสโยชนิกาย พาราณสิย
รชฺช กาเรสฺสาม ตฺว โสฬสนฺน อิตฺถสี หสฺสาน เชฏกา ภวิสฺสสีติ
อาห ฯ สามิ น สกฺกา มยา ตยา สทฺธึ คนฺตุนฺติ ฯ กึ
การณาติ ฯ มย โฆรวิสา ขิปฺปโกธา อปฺปมตฺตเกนป กุชฺฌาม
สปติวาโส(๒) จ นาม ภาริโย สจาห กิฺจิ ทิสฺวา วา สุตฺวา
วา กุทฺธา กิฺจิ โอโลเกสฺสามิ ภสฺมมุฏิ วิย วิปปฺ กีริสฺสติ
อิมินา การเณน น สกฺกา มยา ตยา สทฺธึ คนฺตุนฺติ ฯ
ราชปุตฺโต ปุน ทิวเสป ต ยาจเตว ฯ อถ น สา เอวมาห
อห ตาว เกนจิ ปริยาเยน น คมิสฺสามิ อิเม ปน เม
ปุตฺตา นาคกุมารา(๓) ตว สมฺภเวน ชาตตฺตา มนุสฺสชาติกา สเจ
เต มยิ สิเนโห อตฺถิ อิเมสุ อปฺปมตฺโต ภว อิเม โข
ปน อุทกวีชกา(๔) สุขุมาลา มคฺค คจฺฉนฺตา วาตาตเปน กิลมิตฺวา
มเรยฺยุ[๕] เอกนฺนาว ขนาเปตฺวา อุทกสฺส ปูเรตฺวา ตาย
เต อุทกกีฬ กีฬาเปตฺวา เนตฺวา นคเรป เตส อนฺโต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สทฺธินฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. สี. ก. สปตฺติวาโส ฯ ๓. ยุ. น นาคกุมารา ฯ
# ๔. ม. อุทกพีชกา ฯ ๕. ม.เอตฺถนฺตเร ตสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. ปูราเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 7
วตฺถุสมึเยว โปกฺขรณึ กาเรยฺยาสิ เอว เต น กิลมิสฺสนฺตีติ ฯ
สา เอวฺจ ปน วตฺวา ราชปุตฺต วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ปุตฺเต อาลิงฺคิตฺวา ถนนฺตเร นิปชฺชาเปตฺวา สีเส
จุมฺพิตฺวา ราชปุตฺตสฺส นิยฺยา เทตฺวา โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา ตตฺเถว
อนฺตรหิตา นาคภวนเมว อคมาสิ ฯ ราชปุตฺโตป โทมนสฺสปฺปตฺโต
อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ นิเวสนา นิกฺขมิตฺวา อกฺขีนิ(๑) ปฺุฉิตฺวา
อมจฺเจ อุปสงฺกมิ ฯ เต ต ตตฺเถว อภิสิฺจิตฺวา เทว อมฺมหาก
นคร คจฺฉามาติ วทึสุ ฯ เตน หิ สีฆ นาว ขนิตฺวา สกฏ
อาโรเปตฺวา อุทกสฺส ปูเรตฺวา อุทกปฏเ วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ
นานาปุปฺผานิ วิกีรถ มม ปุตฺตา อุทกวีชกา เต ตตฺถ กีฬนฺตา
สุข คมิสฺสนฺตีติ ฯ อมจฺจา ตถา กรึสุ ฯ ราชา พาราณสึ
ปตฺวา อลงฺกตนคร ปวิสติ ฺวา โสฬสสหสฺสาหิ นาฏกิตฺถีหิ
อมจฺจาทีหิ จ ปริวโุ ต มหาตเล นิสีทิตฺวา สตฺตาห มหาปาน
ปวิตฺวา ปุตฺตาน อตฺถาย โปกฺขรณึ กาเรสิ ฯ เต ตตฺถ นิวทฺธ
กีฬึสุ ฯ
อเถกทิวส โปกฺขรณิย อุทเก ปเวสิยมาเน เอโก กจฺฉโป
ปวิสิตฺวา นิกฺขมนฏาน อปสฺสนฺโต โปกฺขรณีตเล นิมุชชฺ ิตฺวา
ทารกาน กีฬนกาเล อุทกโต อุฏาย สีส นีหริตฺวา เต
โอโลเกตฺวา ปุน อุทเก นิมุชฺชิ ฯ เต ต ทิสฺวา ภีตตสิตา(๒) ปตุ
# ๑. สี. ยุ. อกฺขีหิ อสฺสูนิ ฯ ๒. ม. ภีตา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 8

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 8
สนฺติก คนฺตฺวา ตาต โปกฺขรณิย เอโก ยกฺโข อมฺเห ตาเสตีติ
วทึสุ(๑)ฯ ราชา คจฺฉถ น คณฺหถาติ ราชปุริเส(๒) อาณาเปสิ ฯ
เต ชาล ขิปตฺวา กจฺฉป อาทาย รฺโ ทสฺเสสุ ฯ กุมารา
ต ทิสฺวา เอส ตาต ปสาโจ เอส ตาต ปสาโจติ วิรวึสุ ฯ
ราชา ปุตฺตสิเนเหน กจฺฉปสฺส กุชฺฌิตวฺ า คจฺฉถสฺส กมฺมกรณ(๓)
กโรถาติ อาณาเปสิ ฯ ตตฺเถโก(๔) อย ราชเวริโก เอต อุทุกฺขเล
ปกฺขิตฺวา มุสเลหิ โกฏเฏตฺวา จุณฺณ(๕) กาตุ วฏฏตีติ อาห(๖) ฯ
เอกจฺเจ อคฺคิมฺหิ ตีหิ ปาเกหิ ปจิตฺวา ขาทิตุ วฏฏตีติ
อาหสุ ฯ เอกจฺเจ องฺคาเรสุ อุตฺตาน กตฺวา ตาเปตุ(๗) วฏฏตีติ
อาหสุ ฯ เอกจฺเจ อนฺโตกฏาเหเยว น ปจิตุ วฏฏตีติ อาหสุ ฯ
เอโก ปน อุทกภีรุโก อมจฺโจ อิม กจฺฉป ยมุนาย อาวฏเฏ
ปกฺขิตุ (๘) วฏฏติ[๙] ตตฺถ มหาวินาส ปาปุณิสฺสติ เอวรูปา หิสฺส
กมฺมกรณา(๑๐) นตฺถีติ อาห ฯ กจฺฉโป ตสฺส กถ สุตฺวา สีส
นีหริตฺวา เอวมาห อมฺโภ กินฺเต มยา อปราโธ กโต โย
ม เอวรูป กมฺมกรณ วิจาเรสิ มยา หิ สกฺกา อิตเร(๑๑) กมฺมกรเณ
สหิตุ อยมฺปน อติกกฺขโล มา เอวรูป (๑๒) อวจาติ ฯ ต สุตวฺ า
ราชา อิม ทุกฺข เอตเทว กาเรตุ วฏฏตีติ ยมุนาย อาวฏเฏ
# ๑. ม. อาหสุ ฯ ๒. ม. ปุริเส ฯ ๓. ม. กมฺมการณ ฯ
# ๔. ม. ตตฺร เอกจฺเจ ฯ ๕. ม. จุณฺณ วิจุณฺณ ฯ
# ๖. ม. อาหสุ ฯ ๗. ม. อุตฺตาเปตุ ฯ ๘. ม. ขิปตุ ฯ
# ๙. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๑๐. ม. กมฺมการณา ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๑๑. ม. อิตรา ฯ ๑๒. ม. เอว ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 9

*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 9
ขิปาเปสิ ฯ โส [๑] เอก นาคภวนคามึ อุทกวาห ปตฺวา
นาคภวน อคมาสิ ฯ
อถ น ตสฺมึ อุทกวาเห กีฬนฺตา ธตรฏสฺส นาครฺโ
ปุตฺตา นาคมาณวกา ทิสฺวา คณฺหถ น ทาสนฺติ อาหสุ ฯ
โส จินฺเตสิ อห พาราณสีรฺโ หตฺถา มฺุจิตฺวา อิทานิ
เอวรูปาน ผรุสาน นาคาน หตฺถ ปตฺโต เกน นุโข อุปาเยน
มฺุเจยฺยนฺติ ฯ โส อตฺเถโก(๒) อุปาโย อห มุสาวาท กตฺวา
มฺุเจยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา ตุมฺเห ธตรฏสฺส นาครฺโ สนฺติกา(๓)
หุตฺวา กสฺมา ม เอว วเทถ อห จิตฺตจูโฬ (๔) นาม กจฺฉโป
พาราณสิรฺโ ทูโต ธตรฏสฺส สนฺติก อาคโต อมฺหาก ราชา
ธตรฏสฺส ธีตร ทาตุกาโม ม ปหิณิ ตสฺส ม ทสฺเสถาติ
อาห ฯ เต สทฺทหิตฺวา โสมนสฺสชาตา ต อาทาย รฺโ
สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ราชา อาเนถ นนฺติ
ต ปกฺโกสาเปตฺวา ต ทิสฺวาว อนตฺตมโน หุตฺวา เอวรูโป
ลามกสรีโร ทูตกมฺม กาตุ น สกฺโกตีติ อาห ฯ ต สุตฺวา
กจฺฉโป กิมปฺ น มหาราช ทูเตหิ นาม ตาลปฺปมาเณหิ
ภวิตพฺพ สรีร หิ ขุทฺทก วา มหนฺต วา อปฺปมาณ
คตคตฏาเน กมฺมนิปผฺ าทนเมว ปมาณ อิติ มหาราช
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปุริโส ตถา อคมาสีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. อตฺเถโส ฯ ๓. ม.สนฺตกา ฯ ๔. สี. ยุ. จิตฺตสูโล ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 10

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 10
อมฺหาก รฺโ พหู ทูตา ถเล กมฺม มนุสฺสา กโรนฺติ อากาเส
ปกฺขิโน กโรนฺติ อุทเก อห จิตฺตจูโฬ นาม [๑] านนฺตรปฺปตฺโต
ราชวลฺลโภ คามปริโภโค มา ม ปริภวถาติ อตฺตโน คุณ
วณฺเณสิ ฯ อถ น ธตรฏโ ปุจฺฉิ เกน ปนตฺเถน รฺา
เปสิโตสีติ ฯ มหาราช อมฺหาก ราชา ม เอวมาห มยา
สกลชมฺพูทีเปหิ(๒) ราชูหิ สทฺธึ มิตตฺ ธมฺโม กโต อิทานิ ธตรฏเน
นาคราเชน สทฺธึ มิตฺตธมฺม กาตุ วฏฏตีติ มม ธีตร สมุทฺทช
ธตรฏสฺส ทมฺมีติ วตฺวา ม ปหิณิ ตุมฺเห ปปฺจ อกตฺวา
มยา สทฺธึเยว ปุริเส เปเสตฺวา ทิวส ววฏเปตฺวา ทาริก
คณฺหถาติ ฯ โส ตุสิตฺวา ตสฺส สกฺการ กาเรตฺวา(๓) เตน สทฺธึ
จตฺตาโร นาคมาณวเก เปเสสิ คจฺฉถ ตุมฺเห รฺโ วจน สุตวฺ า
ทิวส ววฏเปตฺวา เอถาติ ฯ เต สาธูติ วตฺวา กจฺฉป คเหตฺวา
นาคภวนา นิกฺขมึสุ ฯ
กจฺฉโป ยมุนาย จ พาราณสิยา จ อนฺตเร เอกมฺปทุมสร
ทิสฺวา เอเกนุปาเยน ปลายิตุกาโม เอวมาห โภ นาคมาณวกา
อมฺหาก ราชา จ ปุตฺตทารา จสฺส ม อุทเก จรนฺต (๔)
ราชนิเวสน คต ทิสฺวา ปทุมานิ โน เทหิ ภึสมูลานิ เทหีติ
ยาจนฺติ อห เตส อตฺถาย ตานิ คณฺหิสฺสามิ ตุมฺเห เอตฺถ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กจฺฉโปติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. สกลชมฺพุทีเป ฯ ๓. ม. กตฺวา ฯ ๔. ม. โคจรตฺตา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 11

*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 11
ม วิสชฺเชตฺวา ม อปสฺสนฺตาป ปุเรตร รฺโ สนฺติก คจฺฉถ
อห โว ตตฺเถว ปสฺสิสฺสามีติ ฯ เต ตสฺส กถ สทฺทหิตฺวา ต
วิสชฺเชสุ ฯ โส ตตฺถ เอกมนฺเต นิลิยิ ฯ อิตเรป น อทิสฺวา
รฺโ สนฺตกิ  คโต ภวิสสฺ ตีติ สฺาย มาณวกวณฺเณน
ราชาน อุปสงฺกมึสุ ฯ
กจฺฉปกณฺฑ ฯ
ราชา ปฏิสนฺถาร กตฺวา กุโต อาคตตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ
ธตรฏสฺส สนฺติกา มหาราชาติ ฯ กึ การณา อิธาคตาติ ฯ
มหาราช มย ตสฺส ทูตา ธตรฏโ โว อาโรคย ปุจฺฉติ
ยฺจ(๑) อิจฺฉถ ต โว(๒) เทติ(๓) ตุมฺหาก กิร ธีตร สมุทฺทช
อมฺหาก รฺโ ปาทปริจาริก กตฺวา เทถาติ อิมมตฺถ
ปกาเสนฺตา ปม คาถมาหสุ
[๖๘๗]ย กิฺจิ รตนมตฺถิ(๔) ธตรฏนิเวสเน
สพฺพานิ เต อุปยนฺตุ ธีตร เทหิ ราชิโนติ ฯ
ตตฺถ สพฺพานิ เต อุปยนฺตูติ ตสฺส นิเวสเน สพฺพานิ
รตนานิ ตว นิเวสน อุปยนฺตุ อุปคจฺฉนฺตูติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ทุติย คาถมาห
[๖๘๘]น โน วิวาโห นาเคหิ กตปุพฺโพ กุทาจน
ต วิวาห อสยุตฺต
กถ อมฺเห กโรมเสติ
# ๑. ม. สเจ ฯ ๒. ม. โน ฯ ๓. ม. วเทถ ฯ ๔. ม. รตน อตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 12

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 12
ตตฺถ อสยุตฺตนติ อยุตฺต ติรจฺฉาเนหิ สทฺธึ (สสคฺค)
อนนุจฺฉวิก ฯ อมฺเหติ อมฺเห มนุสฺสชาติกา สมานา กถ
ติรจฺฉาเนหิ สมฺพนฺธ(๑) กโรม(๒) ฯ
ต สุตฺวา นาคมาณวกา สเจ เต ธตรฏเน สทฺธึ
สมฺพนฺโธ อนนุจฺฉวิโก อถ กสฺมา อตฺตโน อุปฏาก จิตฺตจูฬ
นาม กจฺฉป สมุทฺทช นาม เต ธีตร ทมฺมีติ อมฺหาก รฺโ
ทูต เปเสสิ เอว สาสน เปเสตฺวา อิทานิ เต อมฺหาก ราชาน
ปริภว กโรนฺตสฺส(๓) กตฺตพฺพยุตฺตก มย ชานิสฺสาม มย หิ
นาคมาณวกาติ วตฺวา ราชาน ตชฺเชนฺตา เทฺว คาถา อภาสึสุ
[๖๘๙]ชีวิต นูน เต จตฺต
รฏ วา มนุชาทิป
น หิ นาเคหิ(๔) กุปฺปตา(๕) จิร ชีวนฺติ ตาทิสา
โย ตฺว เทว มนุสฺโสสิ อิทฺธิมนฺต อนิทฺธิมา
วรุณสฺส นิย ปุตตฺ  ยามุน อติมฺสีติ ฯ
ตตฺถ รฏ วาติ เอกเสน ตยา ชีวิต วา รฏ
วา จตฺต ฯ ตาทิสาติ ตุมฺหาทิสา ราชาโน เอว
มหานุภาเวหิ(๖) นาเคหิ(๗) กุปฺปตา(๘) จิร ชีวิตุ น สกฺโกนฺติ
อนฺตราว อนฺตรธายนฺติ ฯ โย ตฺว เทวาติ เทวาติ(๙) โย ตฺว
# ๑. ม. ติรจฺฉานคตสมฺพนฺธ ฯ ๒. ม. กโรมาติ ฯ
# ๓. ก. อมฺหาก ปริภาสนฺตสฺส ฯ ๔. ส. ม. นาเค ฯ
# ๕. ส. ม. กุปตมฺหิ ฯ ๖. ม. มหานุภาเว ฯ
# ๗. ม. นาเค ฯ ๘. ม. กุปฺปเต ฯ ๙. ม. มนุสฺโสสีติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 13

*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 13
มนุสฺโส สมาโนป ฯ วรุณสฺสาติ วรุณนาคราชสฺส ฯ นิย
ปุตฺตนฺติ อชฺฌตฺติก ปุตฺต ฯ ยามุนนฺติ ยมุนาย นทิยา เหฏา
ชาต ฯ
ตโต ราชา เทฺว คาถา อภาสิ
[๖๙๐]นาติมฺามิ ราชาน ธตรฏ ยสสฺสิน
ธตรฏโ หิ นาคาน พหูนมป(๑) อิสฺสโร
อหิ มหานุภาโวป
น เม ธีตรมารโห
ขตฺติโย จ วิเทหาน อภิชาตา สมุทฺทชาติ ฯ
ตตฺถ พหูนมปติ ปฺจโยชนสติกสฺส นาคภวนสฺส
อิสฺสรภาว สนฺธาเยวาห ฯ น เม ธีตรมารโหติ เอว
มหานุภาโวป สมาโน ปเนโส อหิชาติกตฺตา มม ธีตร
อรโห น โหติ ฯ ขตฺติโย จ วิเทหานนฺติ อิท มาตุปกฺขาตก(๓)
ทสฺเสนฺโต อาห ฯ สมุททฺ ชาติ โส(๔) ขตฺติโย จ วิเทหราชปุตฺโต
มม ธีตา จ สมุทฺทชา เต อุโภป อภิชาตา อฺมฺ
สวาส อรหนฺติ น เหสา มณฺฑูกภกฺขสฺส สปฺปสฺส
อนุจฺฉวิกาติ อาห ฯ
ต สุตฺวา(๕) นาคมาณวกา ต ตตฺเถว นาสวาเตน
มาเรตุกามา หุตฺวาป อมฺหากป ทิวส ววฏาปนตฺถาย
# ๑. ส. ม. พหุนมฺป ฯ ๒. ม. สนฺธาเยวมาห ฯ
# ๓. ม. มาติปกฺขาตเก ฯ ๔. สี. ยุ. โย ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 14
รฺา เปสิตาน อิม มาเรตฺวา คนฺตุ น ยุตฺต คนฺตฺวา รฺโ
อาจิกฺขิตฺวา ชานิสฺสามาติ เต ตโต อุฏาย ราชนิเวสนา
นิกฺขมิตฺวา ปวิย นิมุชชฺ ิตฺวา ตตฺถ(๑) คนฺตฺวา กึ ตาตา ลทฺธา
โว ราชธีตาติ รฺา ปุจฺฉิตา รฺโ กุชฺฌิตฺวา กึ เทว อมฺเห
อการณา ยตฺถ วา ตตฺถ วา เปเสสิ สเจ มาเรตุกาโมสิ อิเธว
โน มาเรหิ โส ตุมฺเห อกฺโกสติ ปริภาสติ อตฺตโน ธีตร
ชาติมเทน(๒) อุกฺขิปตีติ เตน วุตฺตฺจ อวุตฺตฺจ วตฺวา รฺโ โกธ
อุปาทยึสุ ฯ โส อตฺตโน ปริส สนฺนปิ าตาเปตุ(๓) อาณาเปนฺโต อาห
[๖๙๑]กมฺพลสฺสตรา อุฏเนฺตุ สพฺเพ นาเค นิเวทถ
พาราณสึ ปวชฺชนฺตุ มา จ กิฺจิ วิเหยุนฺติ ฯ
ตตฺถ กมฺพลสฺสตราติ(๔) กมฺพลสฺสตรา นาม นาคา ตสฺส
มม มาตุ ปกฺขิกา สิเนรุปาเท วสนกา นาคา(๕) เต จ
อุฏหนฺตุ อฺเ จ จตูสุ ทิสาสุ จตูสุ อนุทิสาสุ ยตฺตกา
จ มยฺห วจนกรา เต สพฺเพ นาเค นิเวทถ คนฺตฺวา ชานาเปถ
ขิปฺป กิร สนฺนิปาเตถาติ อาณาเปนฺโต เอวมาห ฯ ตโต
สพฺเพเหว สีฆ สนฺนิปาเตหิ กึ กโรม เทวาติ วุตฺเต โส
สพฺเพป เม นาคา ขิปฺป พาราณสึ ปวชฺชนฺตูติ อาห ฯ
# ๑. ม. ตตฺเถว อนฺตรหิตา ฯ ๒. ม.ชาติมาเนน ฯ
# ๓. ม. สนฺนิปาเตตุ ฯ ๔. ม. กมฺพลสฺสตรา อุฏเนฺตูติ ฯ
# ๕. ม.วสนนาคา ฯ
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*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 15
ตตฺถ คนฺตฺวา กึ(๑) กาตพฺพ เทว กึ นาสวาตปฺปหาเรน ภสฺม
กโรมาติ จ วุตฺเต โส(๒) ราชธีตริ ปฏิพทฺธจิตฺตตาย ตสฺสา
วินาส อนิจฺฉนฺโต มา จ กิฺจิ วิเหยุนฺติ(๓) อาห ฯ ตุมฺเหสุ
เกจิ (๔) กิฺจิ มา วิเหฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
อถ น นาคา มหาราช(๕) สเจ โกจิ มนุสโฺ ส น
วิเหิตพฺโพ(๖) ตตฺถ คนฺตฺวา กึ กริสสฺ ามาติ อาหสุ ฯ อถ
เน อิทฺจิทฺจ กโรถ อหมฺป อิท นาม กริสฺสามีติ
อาจิกฺขนฺโต คาถาทฺวยมาห
[๖๙๒]นิเวสเนสุ โสพฺเภสุ รถิยา จจฺจเรสุ จ
รุกขฺ คฺเคสุ จ ลมฺพนฺตุ วิตตา โตรเณสุ จ
อหมฺป สพฺพเสเตน มหตา สุมห ปุร
ปริกฺขิปสฺส โภเคหิ
กาสีน ชนย ภยนฺติ ฯ
ตตฺถ โสพฺเภสูติ โปกฺขรณีสุ ฯ รถิยาติ รถิกาย ฯ
ลมฺพนฺตูติ โอลมฺพนฺตุ(๗) ฯ วิตตาติ วิตตสรีรา มหาสรีรา หุตฺวา
เอเตสุ เจว นิเวสนาทีสุ ทฺวารโตรเณสุ จ โอลมฺพนฺตุ เอตฺตก
นาคา กโรนฺตุ กโรนฺตา จ ปน นิเวสเนสุ ตาว มฺจปาน
เหฏา จ อุปริ จ อนฺโตคพฺภพหิคพฺภาทีสุ จ โปกฺขรณิย
# ๑. ม. ก ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม.วิเหยาติ ฯ
# ๔. ม.โกจิ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. วิเหเตพฺโพ ฯ
# ๗. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 16
อุทกปฏเ รถิกาทีน ปสฺเสสุ เจว ถเลสุ จ เคเหสุ จ มหนฺตานิ
สรีรานิ มาเปตฺวา มหนฺเต ผเณ จ กตฺวา กมฺมารคคฺครี
วิย ธมมานา สุสูติสทฺท กโรนฺตา โอลมฺพถ เจว นิปชฺชถ
จ อตฺตานมฺปน ตรุณทารกาน ชราชิณฺณาน คพฺภิตฺถีน( ๑)
สมุทฺทชาย จาติ อิเมส จตุนฺน ชนาน มา ทสฺสยิตฺถ
อหมฺป สพฺพเสเตน มหนฺเตน สรีเรน คนฺตฺวา สุมหนฺต
กาสิกปุร สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปสฺส มหนฺเตน ผเณน
[๒] ฉาเทตฺวา เอกนฺธการ กตฺวา กาสีน ภย ชนยนฺโต
สุสูติสทฺท มฺุจิสฺสามีติ ฯ [๓] นาคา ตถา กรึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๖๙๓]ตสฺส ต วจน สุตฺวา อุรคาเนกวณฺณิโน
พาราณสึ ปวชฺชสึ ุ
เนว(๔) กฺจิ วิเหยุ
นิเวสเนสุ โสพฺเภสุ รถิยา จจฺจเรสุ จ
รุกขฺ คฺเคสุ จ ลมฺพึสุ วิตตา โตรเณสุ จ
เอเต(๕) ทิสฺวาน ลมฺพนฺเต ปุถู กนฺทึสุ นาริโย
นาเค โสณฺฑิกเต ทิสฺวา ปสฺสสนฺเต มหุ(๖) มหุ(๖)
พาราณสี ปพฺยถิตา อาตุรา สมปชฺชถ
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ธีตร เทหิ ราชิโนติ ฯ
ตตฺถ อเนกวณฺณิโนติ นีลาทิวเสน อเนกวณฺณา เอวรูปานิ
# ๑. ม. คพฺภนิ ิตฺถีน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อถ สพฺเพติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. น จ ฯ
# ๕. ม. เตสุ ฯ สี. เต ฯ ๖. ม. มุหุ มุหุ ฯ
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*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 17
หิ เต รูปานิ มาปยึสุ ฯ ปวชฺชึสูติ เต อฑฺฒรตฺติกสมเย(๑)
ปวิสึสุ ฯ ลมฺพึสูติ ธตรฏเน วุตฺตนิยาเมเนว สพฺเพ นาคา
เตสุ เตสุ าเนสุ มนุสฺสาน สฺจาร ปจฺฉินฺทิตฺวา โอลมฺพึสุ ฯ
ทูตา หุตฺวา อาคตา ปน จตฺตาโร นาคมาณวกา รฺโ
สยนสฺส จตฺตาโร ปาเท ปริกฺขิปตฺวา อุปริสีเส มหนฺเต ผเณ
กตฺวา มุขตุณฺเฑหิ(๒) สีส ปหรนฺตา วิย ทาานิ(๓) วิวริตวฺ า
ปสฺสนฺตา อฏสุ ฯ ธตรฏโป อตฺตนา วุตฺตนิยาเมเนว นคร
ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ ปพุชฌ
ฺ มานา ปุริสา ยโต ยโต หตฺถ วา ปาท
วา ปสาเรนฺติ ตตฺถ ตตฺถ สปฺป ผุสิตฺวา (๔) สปฺโป สปฺโปติ
วิรวนฺติ ฯ ปุถู กนฺทึสูติ เยสุ เยสุ เคเหสุ ทีปา ชลนฺติ
เตสุ เตสุ อิตฺถิโย ปพุทฺธา ทฺวารโตรณโคปานสิโย โอโลเกนฺตา
โอลมฺพนฺเต นาเค ทิสฺวา พหู เอกปฺปหาเรเนว กนฺทึสุ ฯ
เอว สกลนคร เอกโกลาหลมโหสิ(๕) ฯ โสณฺฑิกเตติ กตผเณ ฯ
ปกฺกนฺทุนฺติ วิภาตาย รตฺติยา นาคาน อสฺสาสวาเตน
สกลนคเร จ ราชนิเวสเน จ อุปฺปาฏิยมาเน(๖) วิย ภีตา
มนุสฺสา นาคราชาโน กิสฺส โน วิเหเถาติ วตฺวา ตุมฺหาก
ราชา มม ธีตร เต ทสฺสามีติ ธตรฏสฺส ทูต เปเสตฺวา
ปุน ตสฺส ทูเตหิ อาคนฺตฺวา เทหีติ วุตฺเต(๗) อมฺหาก ราชาน
# ๑. ม. อฑฺฒรตฺตสมเย ฯ ๒. ม. ตุณฺเฑหิ ฯ ๓. ม. ทาา ฯ
# ๔. ฉุปตฺวาติป ปาโ ฯ ๕. สี. ยุ. เอกราว ฯ
# ๖. ม. อุปฺปาติยมาเน ฯ ก. อุปฺปาทิยมานา ฯ
# ๗. ม. วุตฺโต ฯ
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*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 18
อกฺโกสติ ปริภาสติ สเจ อมฺหาก รฺโ ธีตร น ทสฺสติ
สกลนาคราน (๑) ชีวิต นตฺถีติ วุตฺเต เตน หิ โน สามิโน โอกาส
เทถ มย คนฺตฺวา ราชาน ยาจิสฺสามาติ ยาจนฺตา โอกาส ลภิตฺวา
ราชทฺวาร คนฺตฺวา มหนฺเตน รเวน ปกฺกนฺทสึ ุ ฯ ภริยาปสฺส
อตฺตโน อตฺตโน คพฺเภสุ นิปนฺนกาว เทว ธีตร ธตรฏสฺส(๒)
รฺโ เทหีติ เอกปฺปหาเรเนว กนฺทึสุ ฯ
เตป จตฺตาโร นาคมาณวกา เทหิ เทหีติ ตุณฺเฑหิ
สีส ปหรนฺตา วิย [๓] อฏสุ ฯ โส นิปนฺนโกว
นครวาสิกานฺเจว อตฺตโน ภริยานฺจ ปริเทวนสทฺท สุตฺวา
จตูหิ จ นาคมาณวเกหิ ตชฺชิตตฺตา มรณภยภีโต มม ธีตร
สมุทฺทช ธตรฏสฺส ทมฺมิ ทมฺมีติ ติกฺขตฺตุ อวจ ฯ ต
สุตฺวา สพฺเพป นาคราชาโน คาวุตมตฺต(๔) าน ปฏิกฺกมิตฺวา
เทวนคร วิย เอก นคร มาเปตฺวา ตตฺถ ิตา ธีตร กิร
เปเสตูติ ปณฺณาการ ปหิณึสุ ฯ ราชา เตหิ อาภฏ
ปณฺณาการ คเหตฺวา ตุมฺเห คจฺฉถ อห ธีตร มม อมจฺจาน
หตฺเถ ปหิณิสฺสามีติ เต อุยฺโยเชตฺวา ธีตร ปกฺโกสาเปตฺวา
อุปริปาสาท อาโรเปตฺวา สีหปฺชร วิวราเปตฺวา (๕) อมฺม
ปสฺเสต อลงฺกตนคร ตฺว เอตฺถ เอตสฺส รฺโ อคฺคมเหสี
# ๑. ม. สกลนครสฺส ฯ ๒. ม. ธตรฏรฺโ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ทาา วิวริตฺวา ปสฺสนฺตาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๔. ม. ติคาวุตมตฺต ฯ ๕. ม.วิวริตฺวา ฯ
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*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 19
ภวิสฺสสิ น ทูเร อิโต ต นคร (๑) อุกฺกณฺิตกาเลเยว อิธ
อาคนฺตุ สกฺกา เอตฺถ เต คนฺตพฺพนฺติ สฺาเปตฺวา สีส
นหาเปตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา ปฏิจฺฉนฺนโยเค
นิสีทาเปตฺวา อตฺตโน อมจฺจาน หตฺเถ ทตฺวา ปาเหสิ ฯ
นาคราชาโน ตสฺสา ปจุคฺคมน กตฺวา มหาสกฺการ กรึสุ ฯ
อมจฺจา นคร ปวิสิตฺวา ต ตสฺส ทตฺวา พหุ ธน อาทาย
นิวตฺตึสุ ฯ ราชา ธีตร(๒) ปาสาท อาโรเปตฺวา อลงฺกตทิพฺพสยเน
นิปชฺชาเปสิ ฯ ต ขณฺเว (๓) นาคมาณวิกา ขุชฺชวามนกาทิเวส(๔)
คเหตฺวา มนุสฺสปริจาริกาโย วิย น ปริวารยึสุ ฯ สา ทิพฺพสยเน
นิปนฺนมตฺตาว ทิพฺพสมฺผสฺส ผุสิตฺวา นิทฺท โอกฺกมิ ฯ
ธตรฏโ ต คเหตฺวา สทฺธึ นาคปริสาย ตตฺถ
อนฺตรหิโต นาคภวเนเยว ปาตุรโหสิ ฯ ราชธีตา ปพุชฺฌิตฺวา
อลงฺกตทิพฺพสยน อฺเจ สุวณฺณมณิมยปาสาทาทโย(๕) อุยฺยานโปกฺขรณิโย จ อลงฺกตเทวนคร วิย นาคภวน ทิสฺวา
ขุชฺชาทิปริจาริกาโย ปุจฺฉิ อิท นคร อติวิย อลงฺกต น
อมฺหาก นคร วิย กสฺเสตนฺติ ฯ สามิกสฺส เต สนฺตก เทวิ
น อปฺปปฺุา เอวรูป สมฺปตฺตึ ลภนฺติ มหาปฺุวตาย
เต อย ลทฺธาติ ฯ ธตรฏโป ปฺจโยชนสติเก นาคภวเน
# ๑. ก. น ทูเร อมฺหาก นครโต ฯ ๒. ม. เต ราชธีตร ฯ
# ๓. ม. ตงฺขณฺเว น ฯ ๔. ม. ขุขฺชาทิเวส ฯ
# ๕. ม. สุวณฺณปาสาทมณิปาสาทาทโย ฯ
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เภรึ จาราเปสิ โย โย สมุทฺทชาย สปฺปวณฺณ ทสฺเสติ ตสฺส
ตสฺส ราชทณฺฑ (๑) ภวิสฺสตีติ ฯ ตสฺมา เอโกป ตสฺสา สปฺปวณฺณ
ทสฺเสตุ สมตฺโถ นาม นาโหสิ ฯ สา มนุสฺสโลกสฺาย เอว
ตตฺเถว เตน สทฺธึ สมฺโมทมานา ปยสวาส วสิ ฯ
นครกณฺฑ(๒) นิฏิต
สา อปรภาเค ธตรฏ ปฏิจฺจ คมฺภ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺต
วิชายิ ฯ ตสฺส ปยทสฺสนตฺตา สุทสฺสโนติ นาม กรึสุ ฯ ตสฺส
ปทสา คมนกาเล ปุน อปร (๓) ปุตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส ทตฺโตติ
นาม กรึสุ ฯ โส ปน โพธิสตฺโต ฯ ปุเนก ปุตฺต วิชายิ ฯ
ตสฺส สุโภโคติ(๔) นาม กรึสุ ฯ อปรป ปุตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส
อริฏโติ นาม กรึสุ ฯ อิติ สา จตฺตาโร ปุตฺเต วิชายิตฺวาป
นาคภวนภาว น ชานาติ ฯ อเถกทิวส ตรุณนาคา อริฏสฺส
อาจิกฺขึสุ ตว มาตา มนุสสฺ ี (๕) น นาคีติ(๖) ฯ อริฏโ วีมสิสฺสามิ
นนฺติ อเถกทิวส ถน ปวนฺโตว สปฺปสรีร มาเปตฺวา นงฺคุฏเน
มาตุปาทปฏึ ฆฏเฏสิ ฯ สา ตสฺส สปฺปสรีร ทิสวฺ า ภีตตสิตา
มหารว รวิตวฺ า ต ภูมิย ขิป ฯ นเขนสฺส อกฺขิ ภินฺทิ ฯ
ตโต โลหิต ปคฺฆรติ ฯ ราชา ตสฺสา สทฺท สุตฺวา กิสฺเสสา
วิรวีติ ปุจฺฉิตฺวา อริฏเน กตกิริย สุตฺวา คจฺฉถ น คเหตฺวา
# ๑. สี. ยุ. ราชาณา ฯ ม. ราชทณฺโฑ ฯ ๒. ม. นครขณฺฑ ฯ
# ๓. ม. ปุนาปร ฯ ๔. สี. ยุ. สุภโคติ ฯ ๕. ม.มนุสฺสติ ฺถี ฯ
# ๖. ม. นาคินี ฯ
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ชีวิตกฺขย ปาเปถาติ ตชฺเชนฺโต อาคฺฉิ ฯ ราชธีตา ตสฺส
กุทฺธภาว ตฺวา ปุตฺตสิเนเหน อาห เทว ปุตฺตสฺส เม อกฺขิ
ภินฺน ขมถ เม ตสฺสาติ (๑) ฯ ราชา เอตาย เอว วทนฺติยา
มยา กึ สกฺกา กาตุนฺติ ขมิ ฯ ต ทิวส สา อิท
นาคภวนนฺติ อฺาสิ ฯ ตโต ปฏาย อริฏโ กาณาริฏโ
นาม ชาโต ฯ จตฺตาโรป ปุตฺตา วิฺุต ปาปุณึสุ ฯ
อถ เนส ปตา โยชนสติก โยชนสติก กตฺวา รชฺช
อทาสิ ฯ มหนฺโต ยโส อโหสิ ฯ โสฬส โสฬส
นาคกฺาสหสฺสานิ ปริวารยึสุ ฯ ปตุ เอกโยชนสติกเมว รชฺช
อโหสิ ฯ ตโย ปุตฺตา มาเส มาเส มาตาปตโร ปสฺสิตุ
อาคจฺฉนฺติ ฯ โพธิสตฺโต ปน อฑฺฒมาส อาคจฺฉติ ฯ
นาคภวเน สมุฏิต ปฺห โพธิสตฺโตว กเถสิ ฯ ปตรา สทฺธึ
วิรูปกฺขมหาราชสฺสาป อุปฏาน คจฺฉติ ฯ ตสฺส สนฺติเก
สมุฏิต ปฺหมฺป โสว กเถสิ ฯ อเถกทิวส วิรูปกฺเข
นาคปริสาย สทฺธึ ติทสปุร คนฺตฺวา สกฺก ปริวาเรตฺวา
นิสินฺเน เทวาน อนฺตเร ปฺโห สมุฏ าสิ ฯ ตมฺป โกจิ
กเถตุ นาสกฺขิ ฯ ปลฺลงฺกวรคโต หุตฺวา มหาสตฺโตว กเถสิ ฯ
อถ น เทวราชา ทิพฺพคนฺธปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา ตาต ทตฺต
ตฺว ปวีสมาย วิปุลาย ปฺาย สมนฺนาคโต อิโต ปฏาย
# ๑. ม. ขมเถตสฺสาปราธนฺติ อาห ฯ
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ภูริทตฺโต นาม โหหีติ ภูริทตฺโตติสฺส นาม อกาสิ ฯ
โส ตโต ปฏาย สกฺกสฺส อุปฏาน คจฺฉนฺโต อลงฺกตเวชยนฺตปาสาท เทวจฺฉราหิ อากิณฺณ อติมโนรม(๑) สกฺกสฺส
สมฺปตฺติฺจ ทิสฺวา เทวโลเก ปห(๒) กตฺวา กึ เม อิมินา
มณฺฑูกภกฺเขน อตฺตภาเวน นาคภวน คนฺตฺวา อุโปสถวาส
วสิตฺวา อิมสฺมึ เทวโลเก อุปฺปตฺติการณ กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
นาคภวน ปุนาคนฺตฺวา มาตาปตโร อาปุจฺฉิ อมฺม ตาต อห
อุโปสถกมฺม กริสฺสามีติ ฯ สาธุ ตาต กโรหิ กโรนฺโต ปน
พหิ อคนฺตฺวา อิมสฺมึเยว นาคภวเน เอกสฺมึ สฺุวิมาเน
กโรหิ พหิ คตานมฺปน นาคาน มหนฺต ภย อุปฺปชฺชตีติ ฯ
โส สาธูติ ปฏิสุณิตวฺ า ตตฺเถว สฺุวิมาเน ราชุยฺยาเน
อุโปสถวาส วสิ ฯ อถ น นานาตุริยหตฺถา นาคกฺา
ปริวาเรนฺติ ฯ โส น มยฺห อิธ วสนฺตสฺส อุโปสถกมฺม มตฺถก
ปาปุณิสฺสติ มมุสฺสปถ คนฺตฺวา อุโปสถ กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
นิวารณภเยน มาตาปตูน อนาโรเจตฺวา อตฺตโน ภริยาโย
อามนฺเตตฺวา ภทฺเท อห มนุสฺสโลก คนฺตฺวา ยมุนาย ตีเร
มหานิโคฺรธรุกฺโข(๓) อตฺถิ ตสฺสาวิทูเร วมฺมิกมตฺถเก โภเค อาภุชิตฺวา
จตุรงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อธิฏาย นิปชฺชิตฺวา อุโปสถกมฺม
กริสฺสามิ มยา สพฺพรตฺตึ นิปชฺชิตฺวา อุโปปถกมฺเม กเต
# ๑. ม. อติมโนหร ฯ ๒. ม.ปย ฯ ๓. ม. นิโคฺรธรุกโฺ ข ฯ
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อรุณุคฺคมนเวลายเมว ตุมฺเห ทส ทส อิตฺถิโย [๑] วาเรน
วาเรน ตุริยหตฺถา มม สนฺติก คนฺตฺวา(๑) ม คนฺเธหิ จ
ปุปฺเผหิ จ ปูเชตฺวา คายิตฺวา นจฺจิตฺวา ม อาทาย นาคภวนเมว
อาคจฺฉถาติ วตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา วมฺมิกมตฺถเก โภเค
อาภุชิตฺวา โย เม จมฺม วา นหารุ วา อฏึ วา รุธิร (๓)
วา อิจฺฉติ โส ต หรตูติ จตุรงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ
อธิฏาย นงฺคลสีสมฺปมาณ สรีร มาเปตฺวา นิปนฺโน
อุโปสถกมฺม อกาสิ ฯ อรุเณ อุฏหนฺเตเยว ต นาคมาณวิกา
อาคนฺตฺวา ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชิตฺวา นาคภวน อาเนนฺติ ฯ
ตสฺส อิมินา นิยาเมน อุโปสถกมฺม กโรนฺตสฺส ทีโฆ อทฺธา
วีติวตฺโต ฯ
อุโปสถกณฺฑ(๔) นิฏิต
ตทา เอโก พาราณสีทฺวารคามวาสี เนสาทพฺราหฺมโณ(๕)
โสมทตฺเตน นาม ปุตฺเตน สทฺธึ อรฺ คนฺตฺวา สูลยนฺตปาสวาคุราทีนิ (๖) โอเฑตฺวา มิเค วธิตฺวา มส กาเชนาหริตฺวา
วิกฺกีณนฺโต ชีวิต(๗) กปฺเปสิ ฯ โส เอกทิวส อนฺตมโส โคธมตฺตมฺป(๘)
อลภิตฺวา ตาต โสมทตฺต สเจ ตุจฺฉหตฺถา คมิสฺสาม มาตา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาทายาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อาคนฺตฺวา ฯ
# ๓. ม. รุหิร ฯ ๔. ม. อุโปสถขณฺฑ ฯ ๕. ม. พฺราหฺมโณ
# ๖. ม. สูลยนฺตปาสวาคุราทีหิ ฯ ๗. ม. ชีวิก ฯ
# ๘. ม. โคธามตฺตมฺป ฯ
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เต กุชฺฌิสฺสติ ยงฺกิฺจิ คเหตฺวาว คมิสฺสามาติ วตฺวา
โพธิสตฺตสฺส นิปนฺนวมฺมกิ ฏานาภิมุโข คนฺตฺวา ปานีย ปาตุ
ยมุน โอตรนฺตาน มิคาน ปทวรฺช ทิสฺวา ตาต มิคมคฺโค
ปฺายติ ตฺว ปฏิกฺกมิตฺวา ติฏ อห ปานียตฺถาย อาคต
มิค วิชฺฌิสฺสามีติ ธนุ อาทาย มิค โอโลเกนฺโต เอกสฺมึ
รุกฺขมูเล อฏาสิ ฯ อเถโก มิโค สายณฺหสมเย ปานีย
ปาตุ อาคโต ฯ โส ต วิชฺฌิ ฯ มิโค ตตฺถ อปติตฺวา
สรเวเคน ตชฺชิโต โลหิเตน ปคฺฆรนฺเตน ปลายิ ฯ ปตาปุตฺตา
จ ต อนุพนฺธิตฺวา ปติตฏาเน มส คเหตฺวา อรฺา นิกฺขมนฺตา
สุริยตฺถงฺคมนเวลาย ต นิโครฺธ ปตฺวา อิทานิ อกาโล น สกฺกา
คนฺตุ อิเธว วสิสฺสามาติ มส เอกมนฺเต เปตฺวา รุกฺข อารุยฺห
วิฏปนฺตเร นิปชฺชึสุ ฯ พฺราหฺมโณ ปจฺจูสสมเย ปพุชฺฌิตฺวา
มิคสทฺทสวนาย โสต โอทหิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ นาคมาณวิกาโย อาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส
ปุปฺผาสน ปฺาเปสุ ฯ โส อหิสรีร อนฺตรธาเปตฺวา
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต ทิพฺพสรีร มาเปตฺวา สกฺกลีลาย
ปุปฺผาสเน นิสีทิ ฯ นาคมาณวิกาป น คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา
ทิพฺพตุริยานิ วาเทตฺวา นจฺจคีต อุปฏเปสุ ฯ พฺราหฺมโณ ต
สทฺท สุตฺวา โก นุโข เอส ชานิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา
อมฺโภ ปุตฺตาติ (๑) วตฺวา ปุตฺต ปโพเธตุ อสกฺโกนฺโต สยตุ
# ๑. ม. ปุตฺต ปุตฺตาติ ฯ
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เอส กิลนฺโต ภวิสฺสติ อหเมว คมิสฺสามีติ รุกฺขา โอรุยฺห
ตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ นาคมาณวิกา ต ทิสฺวา สทฺธึ
ตุริเยหิ ภูมิย นิมุชชฺ ิตฺวา อตฺตโน นาคภวนเมว คตา ฯ
โพธิสตฺโต ปน เอกโกว อโหสิ ฯ พฺราหฺมโณ ตสฺส สนฺติเก(๑)
ตฺวา(๒) ปุจฺฉนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ(๓)
[๖๙๔]ปุปฺผาภิหารสฺส วนสฺส มชฺเฌ
โก โลหิตกฺโข วิหตนฺตรโส(๔)
กา กมฺพุกายูรธรา สุวตฺถา
ติฏนฺติ นาริโย ทส วนฺทมานา
โก ตฺว พฺรหาพาหุ วนสฺส มชฺเฌ
วิโรจสิ ฆฏสิตฺโตว อคฺคิ
มเหสกฺโข อฺตโรสิ ยกฺโข
อุทาหุ นาโคสิ มหานุภาโวติ ฯ
ตตฺถ ปุปฺผาภิหารสฺสาติ โพธิสตฺตสฺส ปูชนตฺถาย
อาภเฏน ทิพฺพปุปฺผาภิหาเรน สมนฺนาคตสฺส ฯ โกติ โก นาม
ตฺว ฯ โลหิตกฺโขติ รตฺตกฺโข ฯ วิหรนฺตรโสติ(๕) ปุถุลนฺตรโส ฯ
กา กมฺพุกายูรธราติ สุวณฺณมยาลงฺการธรา ฯ พฺรหาพาหูติ
มหาภุโช(๖) ฯ มหาพาหูติ อตฺโถ ฯ วนสฺส มชฺเฌติ โก นาม
ตฺว มหาภุโช มหาวนสฺส มชฺเฌ มหานุภาโว อุรจฺฉทสีส# ๑. ม. สนฺตกิ  ฯ ๒. ม. คนฺตฺวา ฯ ๓. ม.คาถาทฺวยมาห ฯ
# ๔. ม.วิตตนฺตรโส ฯ ๕. ม. วิตตนฺตรโสติ ฯ
# ๖. ม. มหาพาหุ ฯ
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พนฺธนสุภุชาน นาคกฺาน มชฺเฌ โก นุ ตฺว มเหสกฺโขติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต สเจป สกฺกาทีสุ อฺตโรหมสฺมิ
อิทฺธิมาติ วกฺขามิ สทฺทหิสฺสเตวาย พฺราหฺมโณ อชฺช ปน มยา
สจฺจเมว กเถตุ วฏฏตีติ [๑] อตฺตโน นาคราชภาว กเถนฺโต อาห
[๖๙๕]นาโคหมสฺมิ อิทฺธิมา เตชสี ทุรติกฺกโม
ฑเสยฺย เตชสา กุทฺโธ ผิต ชนปท อป
สมุทฺทชา หิ เม มาตา ธตรฏโ จ เม ปตา
สุทสฺสนกนิฏโ สฺมิ ภูริทตฺโตติ ม วิทูติ ฯ
ตตฺถ เตชสีติ วิสเตเชน เตชวา ฯ ทุรติกกฺ โมติ
อฺเน อติกฺกมิตุ อสกฺกุเณยฺโย ฯ ฑเสยฺยนฺติ สจาห กุทฺโธ
ผิต ชนปทป ฑเสยฺย ปวิย มม ฑาาย ปติตมตฺตาย สทฺธึ
ปวิยา มม เตเชน [๒] สพฺโพ ชนปโท ภสฺมิ ภเวยฺยาติ
วทติ ฯ สุทสฺสนกนิฏโสฺมีติ อห มม ภาตุ สุทสฺสนสฺส
กนิฏโ อสฺมิ ฯ วิทูติ เอว ม สพฺเพ ปฺจโยชนสติเก
นาคภวเน ชานนฺติ ฯ
อิทฺจ ปน ปตฺวา มหาสตฺโต จินฺเตสิ อย พฺราหฺมโณ
จณฺโฑ ผรุโส สเจ อหิตณ
ุ ฺฑิกสฺส อาโรเจตฺวา อุโปสถกมฺมสฺส
เม อนฺตรายมฺป กเรยฺย ยนฺนูนาห อิม นาคภวน เนตฺวา มหนฺต
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จินฺเตตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ภสฺมา ฯ
# สี. ยุ. ภสฺม ฯ
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ยส ทตฺวา อุโปสถกมฺม อทฺธนีย กเรยฺยนฺติ ฯ อถ น เอวมาห(๑)
พฺรามฺมณ มหนฺต เต ยส ทสฺสามิ รมฺมณีย นาคภวน เอหิ
ตตฺถ คจฺฉามาติ ฯ สามิ ปุตฺโต เม อตฺถิ ตสฺมึ อาคจฺฉนฺเต (๒)
คมิสฺสามีติ(๓) ฯ อถ น มหาสตฺโต คจฺฉ พฺราหฺมณ อาเนหิ นนฺติ
วตฺวา อตฺตโน อาวาส อาจิกฺขนฺโต อาห
[๖๙๖]ย คมฺภีร สทาวฏฏ รหท เภสฺมึ อเปกฺขสิ(๔)
เอส ทิพฺโย มมาวาโส อเนกสตโปริโส
มยูรโกฺจาภิรุท
นีโลท วนมชฺฌโต
ยมุน ปวิส มา ภีโต เขม วตฺตวต(๖) สิวนฺติ ฯ
ตตฺถ สทาวฏฏนฺติ สทา ปวตฺต อาวฏฏ ฯ เภสฺมินฺติ(๗)
ภยานก ฯ อเปกฺขสีติ ย เอต เอวรูป รหท ปสฺสสิ ฯ
มยูรโกฺจาภิรุทนฺติ ยมุนาย นทิยา อุโภสุ ตีเรสุ วนฆฏาย
วสนฺเตหิ มยูเรหิ จ โกฺเจหิ จ อภิรทุ  อุปกูชิต (๘) ฯ นีโลทนฺติ
นีลสลิล ฯ วนมชฺฌโตติ วนมชฺเฌน สนฺทมาน ฯ ปวิส มา ภีโตติ
เอวรูป ยมุน อภีโต หุตฺวา ปวิส ฯ วตฺตวตนฺติ วตฺตสมฺปนฺนาน
อาจารวนฺตาน วสนภูมึ ปวิส ฯ
เอวฺจ(๙) ปน วตฺวา มหาสตฺโต คจฺฉ พฺราหฺมณ ปุตฺต
# ๑. ม. อาห ฯ ๒. ม. คจฺฉนฺเต ฯ ๓. ม. อาคมิสฺสามีติ ฯ
# ๔. ม. เปกฺขสิ ฯ ๕. ส. เอโส ฯ ๖. ส. วตฺตวตึ ฯ
# ๗. ม. เภสฺมนฺติ ฯ ๘. สี. ยุ. อุปคีต ฯ ๙. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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อาเนหีติ อาห ฯ พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา ปุตฺตสฺส ตมตฺถ
อาโรเจตฺวา ต(๑) อาเนสิ ฯ มหาสตฺโต อุโภป อาทาย ยมุนาตีร
คนฺตฺวา ตีเร ิโต อาห
[๖๙๗]ตตฺถ ปตฺโต สานุจโร สห ปุตฺเตน พฺราหฺมณ
ปูชิโต มยฺห กาเมหิ สุข พฺราหฺมณ วจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ ปตฺโตติ ตว อมฺหาก นาคภวน ปตฺโต หุตฺวา ฯ
สานุจโรติ สภริโย ฯ มยฺหนฺติ มม สนฺตเกหิ กาเมหิ
ปูชิโต ฯ วจฺฉสีติ ตตฺถ นาคภวเน สุข วสิสฺสสิ ฯ
เอฺจ ปน วตฺวา มหาสตฺโต อุโภป เต ปตาปุตฺเต อตฺตโน
อานุภาเวน นาคภวน อาเนสิ ฯ เตส ตตฺถ คจฺฉนฺตาน
ทิพฺโพ อตฺตภาโว ปาตุภวิ ฯ อถ เนส มหาสตฺโต มหนฺต
ทิพฺพสมฺปตฺตึ ทตฺวา จตฺตาริ จตฺตาริ นาคกฺาสตานิ
อทาสิ ฯ เตป ตตฺถ มหาสมฺปตฺตึ อนุภวึสุ ฯ โพธิสตฺโตป
อปฺปมตฺโต หุตฺวา อุโปสถกมฺม กโรติ ฯ อนฺวฑฺฒมาส มาตาปตูน
อุปฏาน คนฺตฺวา ธมฺมกถ กเถตฺวา ตโต จ พฺราหฺมณสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา อาโรคฺย ปุจฺฉิตฺวา เยน เต อตฺโถ ต วเทยาสิ
อนุกฺกณฺมาโน อภิรมาติ วตฺวา โสมทตฺเตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กตฺวา อตฺตโน นิเวสน คจฺฉติ ฯ พฺราหฺมโณ เอกสวจฺฉร
นาคภวเน วสิตฺวา มนฺทปฺุตาย อุกฺกณฺิโต มนุสฺสโลก
# ๑. ม. ปุตฺต ฯ
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คนฺตุกาโม อโหสิ ฯ นาคภวนมฺปนสฺส(๑) โลกนฺตนิรโย(๒) วิย ขายติ ฯ
อลงฺกตปาสาโท พนฺธนาคาร วิย อลงฺกตนาคกฺาโย
ยกฺขินิโย วิย อุปฏหึสุ ฯ โส อห ตาว อุกฺกณฺิโต
โสมทตฺตสฺสาป จิตฺต ชานิสฺสามีติ ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
อาห กึ ตาต อุกฺกณฺิโตสีติ(๓) ฯ กสฺมา อุกฺกณฺิสฺสามิ
น อุกฺกณฺามิ ตวมฺปน อุกฺกณฺสิ ตาตาติ ฯ อาม
ตาตาติ ฯ กึ การณาติ ฯ ตว มาตุ เจว ภาตุ ภคินีนฺจ
อทสฺสเนน อุกฺกณฺามิ เอหิ ตาต โสมทตฺต คจฺฉามาติ ฯ
โส น คจฺฉามีติ วตฺวาป ปุนปฺปุน ปตรา ยาจิยมาโน
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
พฺราหฺมโณ ปุตฺตสฺส ตาว เม มโน ลทฺโธ สเจ ปนาห
ภูริทตฺตสฺส อุกฺกณฺิโตมฺหีติ วกฺขามิ โส อติเรกตร เม ยส
ทสฺสติ เอว เม คมน น ภวิสฺสติ เอเกน ปน อุปาเยน ตสฺส
สมฺปตฺตึ วณฺเณตฺวา ตฺว เอวรูป สมฺปตฺตึ ปหาย กึการณา
มนุสฺสโลก คนฺตฺวา อุโปสถกมฺม กโรสีติ ปุจฺฉิตฺวา สคฺคตฺถายาติ
วุตฺเต ตฺว ตาว เอวรูป สมฺปตฺตึ ปหาย สคฺคตฺถาย อุโปสถกมฺม
กโรสิ กิมงฺค ปน มยเยว ปรธเนน(๔) ชีวิต(๕) กปฺเปม อหมฺป
มนุสฺสโลก คนฺตฺวา าตเก ทิสฺวา ปพฺพชิตฺวา สมณธมฺม
# ๑. ม. นาคภวนมสฺส ฯ ๒. ม.โลกนฺตรนิรโย ฯ
# ๓. ม.อุกฺกณฺสีติ ฯ ๔. สี. ยุ. ปรวเธน ฯ ๕. ม. ชีวิก ฯ
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กริสฺสามีติ ต สฺาเปสฺสามิ อถ เม โส คมน อนุชานิสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา เอกทิวส เตนาคนฺตฺวา กึ พฺราหฺมณ อุกฺกณฺสีติ
ปุจฺฉิโต กสฺมา อุกฺกณฺิสฺสามิ ตุมฺหาก สนฺติกา อมฺหาก น
กิฺจิ ปริโภค ปริหายตีติ กิฺจิ คมนปฏิพทฺธ อวตฺวาว อาทิโต
ตาว ตสฺส สมฺปตฺตึ วณฺเณนฺโต อาห
[๖๙๘]สมา สมนฺตปริโต
ปหุตตครา มหี
อินฺทโคปกสฺฉนฺนา โสภติ หริตตุ ฺตมา
รมฺมานิ วนเจตฺยานิ รมฺมา หสุปกูชิตา
โอปุปฺผปทุมา ติฏนฺติ โปกฺขรฺา สุนิมฺมิตา
อฏสา สุกตา ถมฺภา สพฺเพ เวฬุริยามยา
สหสฺสถมฺภา ปาสาทา ปูรา กฺาหิ โชตเร
วิมาน อุปปนฺโนสิ
ทิพฺพ ปฺุเหิ อตฺตโน
อสมฺพาธ สิว รมฺม
อจฺจนฺตสุขสฺหิต(๑)
มฺเ สหสฺสเนตฺตสฺส วิมาน นาภิกงฺขสิ
อิทฺธิ หิ ตยาย วิปุลา สกฺกสฺเสว ชุตมี โตติ ฯ
ตตฺถ สมา สมนฺตปริโตติ ปริสมนฺตโต สพฺพทิสาภาเคสุ
อย ตว นาคภวเน มหี สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาวาลุกปริกิณฺณา ฯ
สมาติ(๒) สมตลา(๒) มหี ฯ ปหุตตครา มหีติ ปหุเตหิ ตครคจฺเฉหิ
สมนฺนาคตา ฯ อินฺทโคปกสฺฉนฺนาติ สวณฺณอินฺทโคปเกหิ
# ๑. ม. อจฺจนฺตสุขสหิต ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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สฺฉนฺนา ฯ โสภติ หริตุตฺตมาติ หริตวณฺณทพฺพติณสฺฉนฺนา
โสภตีติ อตฺโถ ฯ วนเจตฺยานีติ วนฆฏานิ (๑)ฯ โอปุปฺผปทุมาติ
มฺุจิตฺวา ปติเตหิ ปทุเมหิ (๒) สฺฉนฺนา อุทกปฏา ฯ สุนิมมฺ ิตาติ
ตว ปฺุสมฺปตฺติยา สุฏุ นิมฺมิตา ฯ อฏสาติ ตว
วสนปาสาเทสุ อฏสา สุกตา เวฬุรยิ ามยา ถมฺภา เตหิ
ถมฺเภหิ สหสฺสถมฺภา ตว ปาสาทา นาคกฺาหิ ปูรา
โชตเร(๓) โชตยนฺติ (๔) ฯ อุปปนฺโนสีติ เอวรูเป วิมาเน นิพฺพตฺโตสีติ
อตฺโถ ฯ สหสฺสเนตฺตสฺส วิมานนฺติ เวชยนฺตปาสาท ฯ อิทฺธิ
หิ ตยาย วิปลุ าติ ยสฺมา ตว(๕) วิปุลา อย อิทฺธิ ตสฺมา ตว
เตน อุโปสถกมฺเมน สกฺกสฺสาป วิมาน(๖) น ปตฺเถสิ อฺ
ตโต อุตฺตรึ มหนฺต าน ปตฺเถสีติ มฺามิ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต มา เหว พฺราหฺมณ อวจฺจ(๗) สกฺกสฺส
ยส ปฏิจฺจ อมฺหาก ยโส หีโน นาม สิเนรุปพฺพตสนฺติเก(๘)
สาสโป วิย ขายติ มย ตสฺส ปริจาริเกนาป น อคฺฆามาติ
วตฺวา คาถมาห
[๖๙๙]มนสา นาภิปตฺตพฺโพ อานุภาโว ชุตีมโต
ปริจาริยมานาน
อินฺทาน วสวตฺตินนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ พฺราหฺมณ สกฺกสฺส ยโส นาม เอก เทฺว
# ๑. ม. วนฆฏา ฯ ๒. ม.ปทุมปตฺเตหิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม.วิชฺโชตนฺติ ฯ ๕. ม. ตฺวาย ฯ ๖. ม. วิมานมฺป ฯ
# ๗. ม. อวจ ฯ ๘. ม. สิเนรุสนฺติเก ฯ
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ตโย จตฺตาโร วา ทิวเส เอตฺตโกว สิยาติ มนสา จิตฺเตนป
นาภิปตฺตพฺโพ เยป น จตฺตาโร มหาราชาโน ปริจรนฺติ เตสมฺป
สกฺก เทวราชาน ปริจาริยมานาน อินฺท นายก กตฺวา
วิจรนฺตาน วสวตฺตีน จตุนฺน โลกปาลาน ยสสฺสาป อมฺหาก
ติรจฺฉานคตาน ยโส โสฬสิภาค(๑) กตฺวา(๒) กล นาคฺฆตีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อิท เต สหสฺสเนตฺตสฺส วิมานนฺติ
วจน สุตฺวา อห ต อนุสสฺ รึ อห หิ (๓) เวชยนฺต ปตฺเถนฺโต
อุโปสถกมฺม กโรมีติ ตสฺส อตฺตโน ปตฺถน อาจิกฺขนฺโต อาห
[๗๐๐]ต วิมาน อภิชฺฌาย อมราน สุเขสิน
อุโปสถ อุปวสนฺโต เสมิ วมฺมิกมุทธฺ นีติ ฯ
ตตฺถ อภิชฺฌายาติ ปตฺเถตฺวา ฯ อมรานนฺติ ทีฆายุกาน
เทวาน ฯ สุเขสินนฺติ เอสิตสุขาน สุเข ปติฏิตาน
ต(๔) สุตฺวา พฺราหฺมโน อิทานิ เม โอกาโส ลทฺโธติ
โสมนสฺสปฺปตฺโต คนฺตุ อาปุจฺฉนฺโต คาถาทฺวยมาห
[๗๐๑]อหฺจ มิคเมสาโน สปุตโฺ ต ปาวิสึ วน
เต ม มต วา ชีว วา นาภิเวเทนฺติ าตกา
อามนฺตเย ภูริทตฺต กาสิปุตฺต ยสสฺสิน
ตยา โภ(๕) สมนฺุาตา อป ปสฺเสมุ าตเกติ ฯ
ตตฺถ นาภิเวเทนฺตีติ น ชานนฺติ กเถนฺโตป เตส (๖) นตฺถิ ฯ
# ๑. ม. โสฬสึ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อหฺหิ ฯ
# ๔. ม. ก ฯ ๕. ม.โน ฯ ๖. ม. เนส ฯ
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(๑)มิคเมสาโนติ มิค เอสาโน(๑) ฯ อามนฺตเยติ อามนฺตยามิ ฯ
กาสิปุตฺตนฺติ กาสิกราชธีตาย ปุตฺต ฯ
ตโต โพธิสตฺโต คาถาทฺวยมาห
[๗๐๒]เอโส หิ วต เม ฉนฺโท ย วเสสิ มมนฺติเก
น หิ เอตาทิสา กามา สุลภา โหนฺติ มานุเส
สเจ ตฺว เนจฺฉเส(๒) วฏุ(๓) มม กาเมหิ ปูชิโต
มยา ตฺว สมนฺุาโต โสตฺถึ ปสฺสาหิ าตเกติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต คาถาทวย วตฺวา จินฺเตสิ อย ม(๔) นิสสฺ าย
สุข ชีวนฺโต กสฺสจิ นาโรเจสฺสติ (๕) เอตสฺส สพฺพกามทท มณึ
ทสฺสามีติ ฯ อถสฺส ต ททนฺโต อาห
[๗๐๓]ธารยิม มณึ ทิพฺย
ปสุ ปุตฺเต จ วินฺทสิ
อโรโค สุขิโต โหหิ
คจฺเฉวาทาย พฺราหฺณาติ ฯ
ตตฺถ ปสุ ปุตฺเต จ วินฺทสีติ อิม ธารยมาโน
อิมสฺสานุภาเวน ปสฺุจ ปุตฺเต จ อฺฺจ ย นิจฺฉสิ ต
สพฺพ ลภสีติ ฯ
ตโต พฺราหฺมโณ คาถมาห
[๗๐๔]กุสล ปฏินนฺทามิ
ภูริทตฺต วโจ ตว
ปพฺพชิสฺสามิ ชิณฺโณสฺมิ น กาเม อภิปตฺถเยติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภูริทตฺต ตว วจน กุสล อนวชฺช ต
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. นิจฺฉเส ฯ ๓. ม. วตฺถุ ฯ
# ๔. ม. มณึ ฯ ๕. ม. นาจิกฺขิสฺสติ ฯ
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ปฏินนฺทามิ น ปฏิกฺขิปามิ อหมฺปน ชิณฺโณสฺมิ ตสฺมา
ปพฺพชิสฺสามิ ฯ น กาเม อภิปตฺถเยติ น กาเม อภิปตฺถยามิ
กึ เม มณินาติ ฯ
มหาสตฺโต(๑) อาห
[๗๐๕]พฺรหฺมจริยสฺส เจ ภงฺโค โหติ โภเคหิ การิย
อวิกปฺปมาโน(๒) เอยฺยาสิ พหุ ทสฺสามิ เต ธนุ ฺติ ฯ
ตตฺถ เจ ภงฺโคติ พฺราหฺมณ พฺรหฺมจริยวาโส นาม
อติทุกฺกโร ยทา อนภิรตสฺส พฺรหฺมจริยสฺส ภงฺโค เจ โหติ ตทา
คิหีภูตสฺส โภเคหิ การิย โหติ เอวรูเป กาเล ตว นิราสงฺโก
หุตฺวา มม สนฺติก อาคจฺเฉยฺยาสิ พหุ เต ธน ทสฺสามีติ ฯ
พฺราหฺมโณ อาห
[๗๐๖]กุสล ปฏินนฺทามิ
ภูริทตฺต วโจ ตว
ปุนาป อาคมิสฺสามิ สเจ อตฺโถ ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ปุนาปติ ปุนป ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
อถสฺส ตตฺถ อวสิตุกามต ตฺวา มหาสตฺโต นาคมาณวเก
อามนฺเตตฺวา(๓) พฺราหฺมณ มนุสฺสโลก ปาเปถาติ (๔)เปเสสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๐๗]อิท วตฺวา ภูริทตฺโต เปเสสิ จตุโร ชเน
เอถ คจฺฉถ อุฏเถ ขิปฺป ปาเปถ พฺราหฺมณ
# ๑. ม. โพธิสตฺโต ฯ ๒. ม. อวิกมฺปมาโน ฯ
# ๓. ม. อาณาเปตฺวา ฯ ๔. ม.ปาเปสิ ฯ
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ตสฺส ต วจน สุตฺวา อุฏาย จตุโร ชนา
เปสิตา ภูริทตฺเตน
ขิปฺป ปาเปสุ(๑) พฺราหฺมณนฺติ ฯ
ตตฺถ ปาเปสุนฺติ(๒) ยมุนาโต อุตฺตริตฺวา(๓) พาราณสิมคฺค
ปาปยึสุ ปาปยิตฺวา จ ปน ตุมฺเห คจฺฉถาติ วตฺวา นาคภวนเมว
ปจฺจาคมึสุ ฯ
พฺราหฺมโณป ตาต โสมทฺตฺต อิมสฺมึ าเน มิค วิชฺฌิมฺหา
อิมสฺมึ สูกรนฺติ ปุตฺตสฺส อาจิกฺขนฺโต คนฺตฺวา อนฺตรามคฺเค
โปกฺขรณึ ทิสฺวา ตาต โสมทตฺต นหายามาติ วตฺวา สาธุ
ตาตาติ วุตฺเต อุโภป ทิพฺพาภรณานิ เจว ทิพฺพวตฺถานิ จ
โอมฺุจิตฺวา ภณฺฑิก กตฺวา โปกฺขรณีตีเร เปตฺวา โอตริตฺวา
นหายึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ ตานิ อนฺตรธายิตฺวา นาคภวนเมว
อคมสุ ฯ ปม นิวตฺถกาสาวปโลติกาว เนส สรีเร ปฏิมฺุจึสุ ฯ
ธนุสรสตฺติโยป ปากติกาว อเหสุ ฯ โสมทตฺโตป นาสิตมฺหิ(๔)
ตยา ตาตาติ ปริเทวิ ฯ อถ น ปตา มา จินฺตยิ ตาต
มิเคสุ สนฺเตสุ อรฺเ มิเค วธิตฺวา ชีวิต(๕) กปฺเปสฺสามาติ
อสฺสาเสสิ ฯ โสมทตฺตสฺส มาตา เตส อาคมน สุตฺวา
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ฆร เนตฺวา อนฺนปาเนน สนฺตปฺเปสิ ฯ
พฺราหฺมโณ ภฺุชิตฺวาว นิทฺท โอกฺกมิ ฯ อิตรา ปุตฺต ปุจฺฉิ
# ๑. ม. ปาเปสุ ฯ ๒. ม. ปาเปสูติ ฯ ๓. ม. อุตฺตาเรตฺวา ฯ
# ๔. ม. นาสิตามฺหา ฯ ๕. ม. ชีวิก ฯ
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ตาต โสมทตฺต เอตฺตก กาล กุหึ คตตฺถาติ ฯ อมฺม ภูริทตฺเตน
นาคราเชน(๑) อมฺเห นาคภวน นีตา ตโต อุกฺกณฺิตฺวา อิทานิ
อาคตมฺหาติ ฯ กิฺจิ ปน โว รตน อาภฏนฺติ ฯ นาภฏ
อมฺมาติ ฯ กึ ตุมฺหาก เตน น กิฺจิ ทินฺนนฺติ ฯ อมฺม
ภูริทตฺเตน เม ปตุโน สพฺพกามทโท มณิ ทินฺโน อโหสิ อิมนิ า
ปน น คหิโตติ ฯ กึ การณาติ ฯ ปพฺพชิสฺสติ กิร (๒) อมฺมาติ ฯ
สา เอตฺตก กาล ทารเก มม ภาเร กโรนฺโต นาคภวเน
วสิตฺวา อิทานิ กิร ปพฺพชิสฺสตีติ กุชฌ
ฺ ิตฺวา วีหิภฺชนทพฺพิยา
ปฏึ โปเถนฺตี หเร ทุฏ พฺราหฺมณ ปพฺพชิสฺสามีติ กิร
ภูริทตฺเตน ทินฺน มณิรตน น คณฺหสิ อถ กสฺมา อปพฺพชิตฺวา
อิธาคโตสิ นิกฺขม สีฆ มม ฆราติ สนฺตชฺเชสิ ฯ อถ น ภทฺเท
มา ม กุชฺฌิ อรฺเ มิเคสุ สนฺเตสุ ต วธิตฺวา อหนฺต
โปเสสฺสามีติ วตฺวา ตโต ปุตฺเตน สทฺธึ อรฺ คนฺตฺวา
ปุริมนิยาเมเนว ชีวิต กปฺเปสิ ฯ
เนสาทกณฺฑ นิฏิต ฯ
ตทา ทกฺขิณมหาสมุทฺททิสาย [๓] สิมฺพลีวาสี เอโก ครุโฬ
ปกฺขวาเตหิ มหาสมุทฺเท อุทก วิยูหิตฺวา เอก นาคราชาน สีเส
คณฺหิ ฯ ตทา หิ สุปณฺณา นาค คเหตุ อชานนฺตา เอว
# ๑. ม. ภูริทตฺตนาคราเชน ฯ ๒. ม. กิราติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# ทิสาภาเคติ ทิสฺสติ ฯ ๔. สี. ยุ. อชานนกาโล ฯ
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ปจฺฉา ปณฺฑรชาตเก ชานึสุ ฯ โส ปน ต สีเส คเหตฺวาป
อุทเก อโนตฺถรนฺเตเยว ต อุกฺขิปตฺวา โอลมฺพนฺต อาทาย
หิมวนฺตมตฺถเกน ปายาสิ ฯ ตทา เจโก กาสิกรฏวาสี พฺราหฺมโณ
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส ปณฺณสาล มาเปตฺวา
ปฏิวสติ ฯ ตสฺส จงฺกมนโกฏิย เอโก มหานิโคฺรธรุกฺโข
อตฺถิ ฯ โส ตสฺส มูเล ทิวาวิหาร กโรติ ฯ สุปณฺโณ
นิโคฺรธมตฺถเกน นาค หรติ ฯ นาโค โอลมฺพนฺโต โมกฺขตฺถาย
นงฺคุฏเน นิโคฺรธวิฏป เวเสิ ฯ สุปณฺโณ ต อชานนฺโตว
มหพฺพลตาย อากาเสน ปกฺขนฺทิเยว ฯ นิโคฺรธรุกฺโข สมูโล
อุปฺปาฏิโต ฯ สุปณฺโณ นาค สิมฺพลึ(๑) เนตฺวา ตุณฺเฑน ปหริตฺวา
กุจฺฉึ ผาเลตฺวา นาคเมท ขาทิตฺวา สรีร สมุทฺทกุจฺฉิมฺหิ
ฉฑฺเฑสิ ฯ นิโคฺรธรุกฺโข ปตนฺโต (๒)มหนฺต สทฺทมกาสิ (๒)ฯ สุปณฺโณ
กึ (๓) สทฺโท เอโสติ อโธ โอโลเกนฺโต นิโคฺรธรุกฺข ทิสฺวา กุโต
เอส มยา อุปฺปาฏิโตติ จินฺเตตฺวา ตาปสสฺส จงฺกมนโกฏิย นิโคฺรโธ
เอโสติ ตตฺตโต ตฺวา อย ตสฺส พหูปกาโร อกุสล นุโข เม
ปสุต อุทาหุ โนติ ตเมว ปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ มาณวกเวเสน
ตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ตาปโส ต าน สม
กโรติ ฯ สุปณฺณราชา ตาปส วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน
อชานนฺโต วิย กิสฺส าน ภนฺเต อิทนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อาวุโส เอโก
# ๑. ม. สิมฺพลิวน ฯ ๒. ม. มหาสทฺทมกาสิ ฯ ๓. ม. กิสฺส ฯ
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สุปณฺโณ โคจรตฺถาย นาค หรนฺโต นาเค โมกฺขตฺถาย
นิโคฺรธวิฏป นงฺคุฏเน เวเตฺวา(๑) ิเต โส อตฺตโน มหพฺพลตาย
ปกฺขนฺทิตฺวา คโตว อเถตฺถ รุกโฺ ข(๒) อุปฺปาฏิโต อิท ตสฺส
อุปฺปาฏิตฏานนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต ตสฺส สุปณฺณสฺส อกุสล
โหติ อุทาหุ โนติ ฯ สเจ โส น ชานาติ อเจตนตฺตา(๓) อกุสล
น โหตีติ ฯ นาคสฺส ปน ภนฺเตติ ฯ โส อิม นาเสตุ
น คณฺหิ โมกฺขตฺถาย ปน คณฺหิ ตสฺมา ตสฺสาป น
โหติเยวาติ ฯ สุปณฺโณ ตาปสสฺส วจน สุตฺวา ตุสิตฺวา อห
ภนฺเต โส สุปณฺณราชา ตุมฺหากป ปฺหาพฺยากรเณน ตุฏโ
ตุมฺเห อรฺเ วสถ อหฺเจก อาลมฺพายนมนฺต ชานามิ
อนคฺโฆ มนฺโต ตมห ตุมฺหาก อาจริยภาค กตฺวา ทมฺมิ
ปฏิคฺคณฺหถ นนฺติ ฯ อล มยฺห มนฺเตน คจฺฉถ ตุมฺเหติ ฯ
โส ต ปุนปฺปุน ยาจิตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา มนฺต ทตฺวา
โอสถานิ อาจิกฺขิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ครุฬกณฺฑ นิฏิต
ตสฺมึ กาเล พาราณสิย เอโก ทลิทฺทกพฺราหฺมโณ พหุ
อิณ คเหตฺวา อิณายิเกหิ(๔) โจทิยมาโน กึ เม อิธ วาเสน
อรฺ ปวิสิตฺวา มตเมว เสยฺโยติ นิกขฺ มิตฺวา วน ปาวิสิตฺวา
# ๑. ม. เวิตายป ฯ ๒. ม. นิโคฺรธรุกฺโข ฯ ๓. ม. อเจตนกมฺม ฯ
# สี. ยุ. อเจตนก ฯ ๔. ม. อิณสามิเกหิ ฯ
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อนุปุพฺเพน ตาปสสฺส อสฺสมปท ปตฺวา ตาปส วตฺตสมฺปทาย
อาราเธสิ ฯ ตาปโส อย พฺราหฺมโณ มยฺห อติวิย อุปการโก
สุปณฺณราเชน ทินฺน ทิพพฺ มนฺต อสฺส(๑) ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
พฺราหฺมณ อห อาลมฺพายนมนฺต ชานามิ ตนฺเต ทมฺมิ คณฺหาหิ
นนฺติ วตฺวา อล ภนฺเต น มยฺห มนฺเตนตฺโถติ วุตฺเตป ปุนปฺปนุ 
ยาจิตฺวา(๒) สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา อทาสิเยว ฯ ตสฺส จ มนฺตสฺส
อนุจฺฉวิกานิ โอสถานิ เจว มนฺตู ปจารฺจ สพฺพ กเถสิ ฯ
พฺราหฺมโณ ลทฺโธ เม ชีวิตุปาโยติ กติปาห วสิตฺวา วาตาพาโธ
เม ภนฺเต พาธตีติ อปเทส กตฺวา ตาปเสน วิสชฺชิโต ต
วนฺทิตฺวา ขมาเปตฺวา อรฺา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน
ยมุนาตีร (๓) ปตฺวา ต มนฺต สชฺฌายนฺโต มหามคฺเคน(๔) คจฺฉติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ(๕) สหสฺสมตฺตา ภูริทตฺตสฺส ปริจาริกา
นาคมาณวิกา ต สพฺพกามทท มณิรตน อาทาย นาคภวนา
นิกฺขมิตฺวา ยมุนาตีเร วาลุกราสิมตฺถเก เปตฺวา ตสฺโสภาเสน
สพฺพรตฺตึ อุทกกีฬ กีฬิตฺวา อรุณุคฺคมเน สพฺพาลงฺกาเรหิ (๖)
อลงฺกริตฺวา มณิรตน ปริวาเรตฺวา สิรึ ปเวสิยมานา(๗) นิสีทึสุ ฯ
พฺราหฺมโณป มนฺต สชฺฌายนฺโต ต าน ปาปุณิ ฯ ตา ต
มนฺตสทฺท สุตฺวาว อิมินา สุปณฺเณน ภวิตพฺพนฺติ มรณภยตชฺชติ า
# ๑. ม. ทิพฺพมนฺตมสฺส ฯ ๒. สี. ยุ. ปุนปฺปุน นิพนฺธิตฺวา ฯ
# ๓. ม. ยมุนาย ตีร ฯ ๔. ม.มหามคฺค ฯ
# ๕. ม. กาเล ฯ ๖. ม. สพฺพาลงฺกาเรน ฯ ๗. ม.ปเวสยมานา ฯ
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มณิรตน อคฺคเหตฺวา ปวิย นิมุชชฺ ิตวฺ า นาคภวน อคมสุ ฯ
พฺราหฺมโณ มณิรตน ทิสวฺ า อิทาเนว เม มนฺโต สมิทฺโธติ
ตุฏมานโส มณิรตน อาทาย ปายาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โส
เนสาทพฺราหฺมโณ โสมทตฺเตน สทฺธึ มิควธาย อรฺ
ปวิสนฺโต ตสฺส หตฺเถ ต มณิรตน ทิสฺวา ปุตฺต อาห ตาต
นนุ เอโส อมฺหาก ภูริทตฺเตน ทินฺโน มณีติ ฯ อาม ตาต
เอโส โสติ ฯ เตน หิสสฺ มณิรตนสฺส อคุณ กเถตฺวา อิม
พฺราหฺมณ วฺเจตฺวา คณฺหาเมต มณิรตนนฺติ ฯ ตาต ปุพฺเพ
ตฺว ภูริทตฺเตน ทิยมาน น คณฺหิ อิทานิ ปน พฺราหฺมณ
ตฺวเยว วฺเจสฺสสิ ตุณฺหี โหหีติ ฯ พฺราหฺมโณ โหตุ ตาต
ปสฺสสิ เอตสฺส มม วฺจนภาวนฺติ วตฺวา อาลมฺพายเนน
สทฺธึ สลฺลปนฺโต อาห
[๗๐๘]มณึ ปคฺคยฺห มงฺคลฺย สาธุ วิตฺต มโนรม
เสล พฺยฺชนสมฺปนฺน โก อิม มณิมชฺฌคาติ ฯ
ตตฺถ มงฺคลฺยนฺติ มงฺคลสมฺมต สพฺพกามทท ฯ โก อิมนฺติ
กุหึ อิม มณิรตน(๑) อธิคโตส ฯ
ตโต อาลมฺพายโน คาถมาห
[๗๐๙]โลหิตกฺขิสหสฺสาหิ สมนฺตา ปริวาริต
อชฺช กาล ปท คจฺฉ อชฺฌคาห มณึ อิมนฺติ ฯ
# ๑. ม. มณึ ฯ
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ตสฺสตฺโถ อห อชฺช กาล ปาโตว ปท(๑) คจฺฉ มหามคฺค(๒)
คจฺฉนฺโต รตฺตกฺขีหิ(๓) สหสฺสมตฺตาหิ นาคมาณวิกาหิ สมนฺตา
ปริวาริต อิม มณึ อชฺฌคา ม ทิสฺวา หิ สพฺพาว เอตา
ภยตชฺชิตา อิม ปหาย(๔) ปลาตาติ ฯ
เนสาทพฺราหฺมโณ ต วฺเจตุกาโม มณิรตนสฺส อคุณ
ปกาเสนฺโต อตฺตโน(๕) คณฺหิตุกาโม ติสฺโส คาถา อภาสิ
[๗๑๐]สุปจิณฺโณ อย เสโล อจฺจิโต มหิโต สทา
สุธาริโต สุนิกขฺ ิตฺโต สพฺพตฺถมภิสาธเย
อุปจารวิปนฺนสฺส
นิกฺเขเป ธารณาย วา
อย เสโล วินาสาย
ปริจิณฺโณ อโยนิโส
นยิม อกุสโล ทิพฺย มณึ ธาเรตุมารโห
ปฏิปชฺช สต นิกฺข
เทหิม รตน มมนฺติ ฯ
ตตฺถ สพฺพตฺถนฺติ โย อิม เสล สุฏุ อุปธาริตุ(๖) อจฺจิตุ
อตฺตโน ชีวติ  วิย มมายิตุ สุฏุ ธาเรตุ สุฏุ นิกฺขิปตุ
ชานาติ ตสฺเสว สุปจิณฺโณ อจฺจิโต มหิโต สุธาริโต สุนิกฺขิตโฺ ต
จ สพฺพ อตฺถ สาเธตีติ อตฺโถ ฯ อุปจารวิปนฺนสฺสาติ โย ปน
นิกฺเขเป ธารเณ วา(๗) อุปจารวิปนฺโน โหติ ตสฺเสว(๘) โส
อนุปาเยน ปริจิณฺโณ วินาสเมว อาวหตีติ(๙) วทติ ฯ
# ๑. ม. ปถ ฯ ๒. ม. มคฺค ฯ ๓. ม. รตฺตกฺขิกาหิ ฯ
# ๔. ม.ฉฑฺเฑตฺวา ฯ ๕. ม. อตฺตนา ฯ ๖. ม.อุปจริตุ ฯ
# ๗. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๘. ม. ตสฺเสโส ฯ
# ๙. ม. วหตีติ ฯ
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ธาเรตุมารโหติ ธาเรตุ น อรโห ฯ ปฏิปชฺช สต นิกฺขนฺติ
อมฺหาก เคเห พหุ มณิ มยเมต คเหตุ ชานาม อห ตุยฺห
นิกฺขสต ทสฺสามิ ต ปฏิปชฺช เทหิ อิม รตน มมนฺติ ฯ
ตสฺส หิ เคเห เอโกป สุวณฺณนิกฺโข นตฺถิ โส ปน ตสฺส
มณิโน สพฺพกามททภาว ชานาติ เตนสฺส เอตทโหสิ อห
สีส(๑) นหาตฺวา มณึ อุทเกน ปริปโฺ ผสิตฺวา นิกฺขสต เม เทหีติ
วกฺขามิ อถ(๒) เม น ทสฺสติ ตมห เอตสฺส ทสฺสามีติ ตสฺมา
สูโร หุตฺวา เอวมาห
ตโต อาลมฺพายโน คาถมาห
[๗๑๑]เนวมาย (๓) มณี เกยฺโย
โคหิ วา รตเนหิ วา
เสโล พฺยฺชนสมฺปนฺโน
เนว เกยฺโย มณี มมนฺติ(๔) ฯ
ตตฺถ เนวมายนฺติ อย มณิ มม สนฺตโก เกนจิ วตฺถุนา
วิกฺกีณิตพฺโพ นาม น โหติ ฯ เนว เกยฺโยติ อยฺจ มม มณิ
ลกฺขณสมฺปนฺโน ตสฺมา เนว เกยฺโย เกนจิ วตฺถุนา วิกฺกีณิตพฺโพ
นาม น โหตีติ ฯ
เนสาทพฺราหฺมโณ อาห
[๗๑๒]โน เจ ตยา มณี เกยฺโย โคหิ วา รตเนหิ วา
อถ เกน มณี เกยฺโย ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
อาลมฺพายโน อาห
# ๑. ม. สสีส ฯ ๒. ม.อเถส ฯ ๓. ม. จ มฺยาย ฯ
# ๔. ม. มณิ มมาติ ฯ
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[๗๑๓]โย เม สเส มหานาค เตชสึ ทุรติกฺกม
ตสฺส ทชฺช อิม เสล ชลนฺตริว(๑) เตชสาติ ฯ
ตตฺถ ชลนฺตริว เตชสาติ ปภาย ชลนฺต วิย ฯ
เนสาทพฺราหฺมโน อาห
[๗๑๔]โก นุ พฺราหฺมณวณฺเณน สุปณฺโณ ปตต (๒) วโร
นาค ชิคึสมนฺเวสิ อนฺเวส ภกฺขมตฺตโนติ ฯ
ตตฺถ โก นูติ อิท เนสาทพฺราหฺมโณ อตฺตโน ภกฺข
อนฺเวสนฺเตน ครุเฬน เตน ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา เอวมาห ฯ
อาลมฺพายโน อาห
[๗๑๕]นาห ทิชาธิโป โหมิ น ทิฏโ ครุโฬ มยา
อาสีวิเสน จิตฺโตสฺมิ เวชฺโช พฺราหฺมณ ม วิทูติ ฯ
ตตฺถ ม วิทูติ ม เอส วาสีวิสจิตฺตโก อาลมฺพายโน นาม
เวชฺโชติ ชานนฺติ ฯ
เนสาทพฺราหฺมโณ อาห
[๗๑๖]กึ นุ ตุยฺห พล อตฺถิ กึ สิปฺป วิชฺชเต ตว
กิสฺมึ วา ตว ปรตฺถทฺโธ อุรค นาปจายสีติ ฯ
ตตฺถ กิสฺมึ วา ตว ปรตฺถทฺโธติ ตว กิสฺมึ วา อุปรตฺถทฺโธ
หุตฺวา กึ นิสฺสย กตฺวา อุรค อาสีวิส นาปจายสิ เชฏก อกตฺวา
อวชานาสีติ ปุจฺฉิ ฯ
# ๑. ม. ชลนฺตมิว ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ปตฺตตนฺติป วิวิโธ ปาโ ฯ
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โส อตฺตโน พล ทีเปนฺโต อาห
[๗๑๗]อารฺิกสฺส อิสิโน จิร รตฺต ตปสฺสิโน
สุปณฺโณ โกสิยสฺสกฺขา วิสวิชชฺ มนุตฺตร
ต ภาวิตตฺตฺตร สมฺมนฺต ปพฺพตนฺตเร
สกฺกจฺจนฺต(๑) อุปฏาสึ รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต
โส ตทา ปริจิณฺโณ เม วตฺตวา พฺรหฺมจริยวา
ทิพฺย ปาตุกริ มนฺต กามสา ภควา มม
ตฺยาห มนฺเต ปรตฺถทฺโธ นาห ภายามิ โภคิน
อาจริโย วิสฆาฏาน อาลมฺพายโนติ ม วิทูติ ฯ
ตตฺถ โกสิยสฺสกฺขาติ โกสิยโคตฺตสฺส อิสิโน สุปณฺโณ
อาจิกฺขิ ฯ เตน อกฺขาตการณ ปน สพฺพป วิตฺถาเรตฺวา
กเถตพฺพ ฯ ภาวิตตฺตฺตรนฺติ ภาวิตตฺตาน อิสีน อฺตร
อนุปวิฏ ฯ สมฺมนฺตนฺติ วสนฺต ฯ กามสาติ อตฺตโน อิจฺฉาย ฯ
มนนฺติ ต มนฺต มยฺห ปกาเสติ ฯ ตฺยาห มนฺเต ปรตฺถทฺโธติ
อห เต มนฺเต อุปรตฺถทฺโธ(๒) นิสฺสโิ ต หุตฺวา(๓) ฯ โภคินนฺติ
นาคาน ฯ วิสฆาฏานนฺติ วิสฆาฏเวชฺชาน อาจริโยติ ฯ
ต สุตฺวา เนสาทพฺราหฺมโณ จินฺเตสิ อย อาลมฺพายโน
ยวาสฺส นาค ทสฺเสติ ตสฺส มณิรตน เทติ ภูริทตฺตมสฺส
ทสฺเสตฺวา มณึ คณฺหิสฺสามีติ ฯ ตโต ปุตฺเตน สทฺธึ มนฺเตนฺโต
# ๑. ม. สกฺกจฺจ ฯ ๒. ม. อุปตฺถทฺโธ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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คาถมาห
[๗๑๘]คณฺหามฺหเส มณึ ตาต โสมทตฺต วิชานาหิ
มา ทณฺเฑน สิรึ ปตฺต กามสา ปชหามฺหเสติ ฯ
ตตฺถ คณฺหามฺหเสติ คณฺหาม ฯ กามสาติ อตฺตโน รุจิยา
ทณฺเฑน ปหริตฺวา มา ปชหาม ฯ
โสมทตฺโต อาห
[๗๑๙]สก นิเวสน ปตฺต
โย ต พฺราหฺมณ ปูชยิ
เอว กลฺยาณการิสฺส กึ โมหา ทุพฺภิมิจฺฉสิ
สเจ ตฺว ธนกาโมสิ
ภูริทตฺโต ปทิสฺสติ
ตเมว คนฺตฺวา ยาจสฺสุ พหุ ทสฺสติ เต ธนุ ฺติ ฯ
ตตฺถ ปูชยีติ ทิพฺพกาเมหิ ปูชยิตฺถ ฯ ทุพฺภิมิจฺฉสีติ กึ
ตถารูปสฺส มิตฺตสฺส ปทุพฺภิกมฺม กาตุ อิจฺฉสิ ตาตาติ ฯ
พฺราหฺมโณ อาห
[๗๒๐]หตฺถคต ปตฺตคต
นิกฺกิณฺณ ขาทิตุ วร
มา โน สนฺทฏิ ิโก อตฺโถ โสมทตฺต อุปจฺจคาติ ฯ
ตตฺถ หตฺถคตนฺติ ตาต โสมทตฺต ตฺว ทหรทารโก
กิฺจิ โลกปฺปวตฺตึ น ชานาสิ ย หิ หตฺถคต วา โหติ
ปตฺตคต วา ปุรโต วา นิกกฺ ิณฺณ ปต ตเทว[๑] ขาทิตุ
วร น ทูเร ิต ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ
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โสมทตฺโต อาห
[๗๒๑]ปจฺจติ นิรเย โฆเร
มหิมสฺส(๑) วินฺทฺรียติ(๒)
มิตฺตทุพฺภิ หิตจฺจาคี ชีวเร วาป สุสฺสติ
สเจ ตฺว ธนกาโมสิ
ภูริทตฺโต ปทิสฺสติ(๓)
มฺเ อตฺตกต เวร น จิร เวทยิสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ มหิมสฺส วินฺทรฺ ียตีติ ตาต มิตฺตทุพฺภิโน ชีวนฺตสฺเสว
ปวี ภิชฺชิตวฺ า วิวร เทติ ฯ หิตจฺจาคีติ อตฺตโน หิตปริจฺจาคี ฯ
ชีวเร วาป สุสฺสตีติ ชีวมาโนว สุสสฺ ติ มนุสฺสเปโต วิย โหติ ฯ
อตฺตกต เวรนฺติ อตฺตนา กต ปาป ฯ น จิรนฺติ น จิรสฺเสว
เวทยิสฺสสีติ มฺามิ ฯ
พฺราหฺมโณ อาห
[๗๒๒]มหายฺ ยชิตฺวาน เอว สุชฺฌนฺติ พฺราหฺมณา
มหายฺ ยชิสฺสามิ (๔) เอว โมกฺขาม ปาปกาติ ฯ
ตตฺถ สุชฺฌนฺตีติ ตาต โสมทตฺต ตว ทหโร กิฺจิ น ชานาสิ
พฺราหฺมณา นาม ย กิฺจิ ปาป กตฺวา ยฺเน สุชฺฌนฺตีติ
ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ
โสมทตฺโต อาห
[๗๒๓]หนฺททานิ อปายามิ นาห อชฺช ตยา สห
ปทเมก น คจฺเฉยฺย เอว กิพฺพิสฺสการินาติ ฯ
# ๑. ม. มหิสสฺ มป ฯ ๒. ม.วิวรติ ฯ ๓. ม. ปทสฺสติ ฯ
# ๔. ส. ม. ยชิสฺสาม ฯ
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ตตฺถ อปายามีติ อปคจฺฉามิ ปลายามีติ อตฺโถ ฯ เอวฺจ
ปน วตฺวา ปณฺฑิตมาณโว ปตร อตฺตโน วจน คาหาเปตุ
อสกฺโกนฺโต มหนฺเตน สทฺเทน เทวตาโย อุชฌ
ฺ าเปตฺวา เอวรูเปน
ปาปการินา สทฺธึ น คมิสฺสามีติ ปตุ ปสฺสนฺตสฺเสว ปลายิตวฺ า
หิมวนฺต ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ
สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก
อุปฺปชฺชิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๒๔]อิท วตฺวาน ปตร
โสมทตฺโต พหุสฺสุโต
อุชฺฌาเปตฺวาน ภูตานิ ตมฺหา านา อปกฺกมีติ ฯ
โสมทตฺตกณฺฑ นิฏิต ฯ
เนสาทพฺราหฺมโณ โสมทตฺโต เปตฺวา อตฺตโน เคห กุหึ
คมิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา(๑) อาลมฺพายน(๒) โถก อนตฺตมน ทิสฺวา
อาลมฺพายน มา จินฺตยิ ทสฺสิสฺสามิ เต ภูริทตฺตนฺติ ต อาทาย
นาคราชสฺส อุโปสถกรณฏาน คนฺตฺวา วมฺมิกมตฺถเก โภเค
อาภุชิตฺวา นิปนฺน นาคราชาน ทิสฺวา อวิทูเร ิโตว หตฺถ
ปสาเรตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ
[๗๒๕]คณฺหาเหต มหานาค อาหเรต มณึ มม
อินฺทโคปกวณฺณาภา ยสฺส โลหิตโก สิโร
# ๑. ม. จินฺเตนฺโต ฯ ๒. ม.อลมฺพายน ฯ
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กปฺปาสปจุรสฺเสว(๑) เอโส กาโย ปทิสฺสติ (๒)
วมฺมิกคฺคคโต เสติ ต ตฺว คณฺหาหิ พฺรามฺณาติ ฯ
ตตฺถ อินฺทโคปกวณฺณาภาติ อินฺทโคปกวณฺณาภา วิย
อาภา ฯ กปฺปาสปจุรสฺเสวาติ สุวิหิตสฺส กปฺปาสปจุโน [๓] วิย ฯ
[๔] มหาสตฺโต อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา เนสาท ทิสฺวา อย
อุโปสถสฺส เม อนฺตราย กเรยฺยาติ อิม นาคภวน เนตฺวา
มหาสมฺปตฺติย (๕) ปติฏเปสึ มยา ทิยมาน มณึ คณฺหิตุ น อิจฺฉติ
อิทานิ ปน อหิตุณฺฑิก คเหตฺวา อาคจฺฉติ สจาห อิมสฺส
มิตฺตทุพฺภิโน กุชฺเฌยฺย สีล เม ขณฺฑ ภวิสฺสติ มยา โข ปน
ปมฺเว จตุรงฺคสมนฺนาคโต อุโปสโถ อธิฏิโต โส ยถาิโตว
โหตุ อาลมฺพายโน ม ฉินฺทตุ วา ปจตุ วา หนตุ วา สูเลน
วา วิชฺฌตุ เนวสฺส กุชฺฌสิ ฺสามีติ จินฺเตตฺวา สเจ โข ปนาห
อิม โกเธน โอโลเกสฺสามิ(๖) ภสฺมจุณฺณ วิย ภเวยฺย โหตุ โปเถยฺยป
มม เนว กุชฌ
ฺ ิสฺสามีติ อกฺขีนิ นิมฺมิลติ ฺวา อธิฏานปารมึ
ปุเรจาริก กตฺวา โภคนฺตเร สีส ปกฺขิปตฺวา นิจฺจโลว หุตฺวา
นิปชฺชิ ฯ
สีลกณฺฑ นิฏิต(๗) ฯ
# ๑. ม. กปฺปาสปจุราสีว ฯ ๒. สี. ยุ. กายสฺส ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ราสีติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อถาติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๕. ม. มหาสมฺปตฺติยา ฯ ๖. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๗. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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เนสาทพฺราหฺมโณป โภ อาลมฺพายน อิม นาค คณฺห เทหิ
เม มณินฺติ อาห ฯ อาลมฺพายโน นาค ทิสฺวา ตุฏโ มณึ
กิฺจิ (๑) ติณ วิย(๒) อคเณตฺวา คณฺห พฺราหฺมณาติ ตสฺส หตฺเถ
ขิป ฯ โส ตสฺส หตฺถโต คลิตฺวา ปวิย ปตติ (๓)ฯ ปติตมตฺโตเยว(๔)
ปวิย ปวิสิตฺวา นาคภวนเมว คโต ฯ เนสาทพฺราหฺมโณ(๕)
มณิรตนโต จ ภูริทตฺเตน สทฺธึ มิตฺตภาวโต จ ปุตฺตโต จาติ
ตีหิ าเนหิ ปริหายิ ฯ โส นิปฺปจฺจโย ชาโตมฺหิ ปุตฺตสฺส [๖]
วจน น กตนฺติ ปริเทวนฺโต เคห อคมาสิ ฯ อาลมฺพายโนป
ทิพฺโพสเถหิ อตฺตโน สรีร มกฺเขตฺวา โถก ขาทิตฺวา อตฺตโน
กาย ปริภาเวตฺวา ทิพฺพมนฺต ชปฺปนฺโต โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
นงฺคุฏเ น คเหตฺวา อากฑฺฒิตฺวา สีส ทฬฺห คณฺหนฺโต
มุขมสฺส วิวริตฺวา โอสถ ขาทิตฺวา มุเข สเขล โอสิฺจิ ฯ
สุจิชาติโก นาคราชา สีลเภทภเยน อกุชฺฌิตฺวา อกฺขีนิ น
อุมฺมิเลสิ ฯ อถ น โอสถมนฺต กตฺวา นงฺคุฏเ น คเหตฺวา
เหฏาสีส กตฺวา สฺจาเลตฺวา คหิตโคจร ฉฑฺฑาเปตฺวา
ภูมิย ทีฆโต นิปชฺชาเปตฺวา มสุรก มทฺทนฺโต วิย ปาเทหิ
มทฺทิ ฯ อฏีนิ จุณฺณิยมานานิ วิย อเหสุ ฯ ปุน นงฺคุฏเ
น คเหตฺวา เหฏาสีส กตฺวา ทุสฺส โปเถนฺโต วิย โปเถสิ ฯ
# ๑. ม. กิสฺสมิฺจิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ปติ ฯ ๔. ม. ปติตมตฺโตว ฯ ๕. ม.พฺราหฺมโณ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ
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มหาสตฺโต เอวรูป ทุกฺข อนุภวนฺโตป เนว กุชฺฌิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๒๖]อโถสเถหิ ทิพฺเพหิ ชปฺป มนฺตปทานิ จ
เอวนฺต(๑) สกฺขิ(๒) สณฺาตุ กตฺวา ปริตฺตมตฺตโนติ ฯ
ตตฺถ สกฺขีติ(๓) อสกฺขิ(๔) ฯ สณฺาตุนฺติ คณฺหิตุ ฯ
อิติ โส มหาสตฺต ทุพฺพล กตฺวา วลฺลีหิ เปฬ
สชฺเชตฺวา มหาสตฺต ตตฺถ ปกฺขิป ฯ สรีร(๕) ปน มหนฺต(๖) ตตฺถ
น ปวิสติ ฯ อถ น ปณฺหยิ า โกฏเฏนฺโต ปเวสิตฺวา เปฬ อาทาย
เอก คาม คนฺตฺวา คามมชฺเฌ โอตาเรตฺวา นาคสฺส นจฺจ
ทฏุกามา เต อาคจฺฉนฺตูติ สทฺทมกาสิ ฯ สกลคามวาสิโน
สนฺนิปตึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ อาลมฺพายโน นิกฺขม มหานาคาติ
อาห ฯ มหาสตฺโต จินฺเตสิ อชฺช มยา ปริส โตเสนฺเตน
กีฬิตุ วฏฏติ เอว อาลมฺพายโน พหุธน ลภิตฺวา ตุฏโ ม
วิสชฺเชสฺสติ ย ย เอส ม กาเรติ ต ต กริสฺสามีติ ฯ
อถ น โส เปฬโต นีหริตฺวา มหา อโหสีติ อาห ฯ โส
มหา อโหสิ ขุทฺทโก วตฺโต ขิปฺปโต (๗) เอกผโณ ทวิผโณ
ติผโณ จตุผโณ ปฺจผโณ ฉผโณ สตฺต อฏ นว ทส
วีสติ ตึสติ จตฺตาฬีส ปฺาสผโณ สฏี สตฺตติ อสีติ
# ๑. ม. เอว ต ฯ ๒. ม. อสกฺขิ ฯ ๓. ม. อสกฺขีติ ฯ
# ๔. ม. สกฺขิ ฯ ๕. ม. สรีรสฺส ฯ ๖. ม. มหนฺตาย ฯ
# ๗. ม. วิมฺมโิ ต ฯ
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นวุติผโณ สตผโณ โหหิ อุจฺโจ นีโจ ทิสฺสมานกาโย
อทิสฺสมานกาโย ทิสฺสมานอุปฑฺฒกาโย นีโล ปโต โลหิโต
โอทาโต มฺเชฏโก โหหิ อคฺคิชาล วิสชฺเชหิ อุทก วิสชฺเชหิ
ธูม วิสชฺเชหีติ ฯ มหาสตฺโต อิเมสุป อากาเรสุ ย(๑) ย
เตน วุตฺต อตฺตภาว (๑) นิมฺมินิตฺวา ต ต สพฺพ ทสฺเสสิ ฯ ต
ทิสฺวา โกจิ อสฺสูนิ สนฺธาเรตุ นาสกฺขิ ฯ มนุสฺสา พหู(๒)
หิรฺสุวณฺณวตฺถาลงฺการาทีนิ อทสุ ฯ อิติ ตสฺมึ คาเม
สหสฺสมตฺต ลภิ ฯ โส กิฺจาป มหาสตฺต คณฺหนฺโต สหสฺส
ลภิตฺวา ต วิสชฺเชสฺสามีติ อาห ฯ ต ปน ธน ลภิตฺวา คามเกป
ตาว มยา เอตฺตก ธน ลทฺธ นคเร กิร พหุ ธน ลภิสฺสามีติ
ธนโลเภน ต น มฺุจิ ฯ โส ตสฺมึ คาเม กุฏมฺพ สณฺเปตฺวา
รตนมย เปฬ การาเปตฺวา ตตฺถ มหาสตฺต ปกฺขิปตฺวา สุขยานก
อภิรุยฺห มหนฺเตน ปริวาเรน นิกฺขมิตวฺ า ต คามนิคมาทีสุ
กีฬาเปนฺโต อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปาปุณิ ฯ นาคราชสฺส ปน
มธุลาเช น เทติ มณฺฑูเก มาเรตฺวา เทติ ฯ โส โคจร น
คณฺหิ ฯ อวิสชฺชนภเยน โคจร อคณฺหนฺตป น ปุน จตฺตาโร
ทฺวารคามเก อาทึ กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ มาสมตฺต กีฬาเปสิ ฯ
ปณฺณรสีอุโปสถทิวเส ปน อห อชฺช ตุมฺหาก กีฬาเปสฺสามีติ
รฺโ อาโรจาเปสิ ฯ ราชา [๓] เภริฺจาราเปตฺวา มหาชน
# ๑. ม. วุตฺตวุตฺเต อตฺตภาเว ฯ ๒. ม.พหูนิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นคเรติ ทิสฺสติ ฯ
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สนฺนิปาตาเปสิ ฯ ราชงฺคเณ มฺจาติมฺเจ(๑) พนฺธึสุ ฯ
อาลมฺพายนกณฺฑ(๒) นิฏิต
อาลมฺพายเนน ปน โพธิสตฺตสฺส คหิตทิวเสเยว มหาสตฺตสฺส
มาตา สุปนนฺตเร กาเฬน รตฺตกฺขินา ปุริเสน อสินา
ทกฺขิณพาหุ ฉินฺทิตฺวา โลหิเตน ปกฺฆรนฺเตน นียมาน
อทฺทส (๓)ฯ สา ปพุชฺฌติ ฺวา ภีตตสิตา อุฏาย ทกฺขิณพาห
ปรามสิตฺวา สุปนภาว ชานาติ (๔)ฯ อถสฺสา เอตทโหสิ มยา
กกฺขโล ปาปสุปโน ทิฏโ  จตุนฺน วา เม ปุตฺตาน ธตรฏสฺส
รฺโ วา มม วา ปริปนฺเถน ภวิตพฺพนฺติ ฯ อปจ โข ปน
มหาสตฺตเมว อารพฺภ อธิกตร จินฺเตสิ ฯ กึ การณา ฯ เสสา
อตฺตโน นาคภวเน วสนฺติ ฯ อิตโร ปน สีลชฺฌาสยตาย
มนุสฺสโลก คนฺตฺวา อุโปสถกมฺม กโรติ ตสฺมา กจฺจิ นุ โข
เม ปุตฺต อหิตุณฺฑิโก วา สุปณฺโณ วา คณฺเหยฺยาติ ตสฺเสว
อธิกตร(๕) จินฺเตสิ ตโต อฑฺฒมาเส อติกฺกนฺเต มม ปุตฺโต
อฑฺฒมาส อติกฺกมฺม ม วินา วตฺติตุ น สกฺโกติ อทฺธาสฺส
กิฺจิ ภย อุปฺปนฺน ภวิสฺสตีติ โทมนสฺสปฺปตฺตา อโหสิ ฯ
มาสาติกฺกเม(๖) ปนสฺสา โสเกน อสฺสูน อปคฺฆรณเวลา(๗) นาโหสิ
# ๑. ม. มฺจาติมฺจ ฯ ๒. ม. กีฬนขณฺฑ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ชานิ ฯ ๕. ม. อติเรกตร ฯ
# ๖. ม. มาสาติกฺกเมน ฯ ๗. ม.อปคฺฆรณกาโล นาม ฯ
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หทย สุสฺสิ อกฺขีนิ อุปกฺกิตานิ (๑)ฯ สา อิทานิ อาคมิสฺสติ
อิทานิ อาคมิสฺสตีติ ตสฺสาคมนมคฺคเมว โอโลเกนฺตี นิสีทิ ฯ
อถสฺสา เชฏปุตฺโต สุทสฺสโน นาม มาสจฺจเยน มหติยา
ปริสาย [๒] มาตาปตูน ทสฺสนตฺถาย อาคโต ปริส พหิ
เปตฺวา ปาสาท อารุยฺห มาตร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ สา ภูริทตฺต อนุโสจนฺตี เตน สทฺธึ น กิฺจิ
สลฺลปติ(๓) ฯ โส จินฺเตสิ มยฺห มาตา มยิ ปุพฺเพ อาคเต
ทิสฺวา(๔) ตุสติ ปฏิสนฺถาร กโรติ อชฺช ปน โทมนสฺสปฺปตฺตา
กึ นุ โข การณนฺติ ฯ อถ น ปุจฺฉนฺโต อาห
[๗๒๗]มม ทิสฺวาน อายนฺต สพฺพกามสมิทฺธิน
อินฺทฺริยานิ อหฏานิ สาว (๑) ชาต มุข ตว
ปทุม ยถา หตฺถคต ปาณินา ปริมทฺทิต
สาว ชาต มุข ตุยฺห
มม ทิสฺวาน เอทิสนฺติ ฯ
ตตฺถ อหฏานีติ น วิปฺปสนฺนานิ ฯ สาวนฺติ กาฺจนาทาสวณฺณ วิย(๕) เต มุขป อชฺช กาฬก ชาต ฯ หตฺถคตนฺติ
หตฺเถน ฉินฺนก (๖) ฯ เอทิสนฺติ เอวรูป มหนฺเตน สิริโสภคฺเคน
ตุมฺหาก ทสฺสนตฺถาย อาคตป ม ทิสฺวา ฯ
สา เอว วุตฺเตป เนว กเถสิ ฯ สุทสฺสโน จินฺเตสิ
# ๑. ม. อุปจฺจึสุ ฯ ๒. เอตฺถนฺตเร สทฺธึสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๓. ม. สลฺลป ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. วิยสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม.ฉินฺทิต ฯ
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กินฺนุโข เกนจิ กุทฺธา วา ปริปนฺถา วา ภเวยฺยาติ ฯ อถ
น ปุจฺฉนฺโต อิตร คาถมาห
[๗๒๘]กจฺจิ นุ เต นาภิสฺสสิ กจฺจิ เต อตฺถิ เวทนา
เยน สาว มุข ตุยฺห
มม ทิสฺวาน อาคตนฺติ ฯ
ตตฺถ กจฺจิ นุ เต นาภิสฺสสีติ กจฺจิ นุ ต โกจิ น
อภิสฺสสิ อกฺโกเสน วา ปริภาสาย วา วิหึสตีติ ปุจฺฉติ ฯ
ตุยฺหนฺติ ตว ปุพฺเพ มม ทิสฺวาน อาคต เอทิส มุข น
โหติ ฯ เยนาติ(๑) เยน [๒] การเณน อชฺช [๓] สาว ชาต
ต เม อกฺขาหีติ(๔) ปุจฺฉติ ฯ
อถสฺส สา อาจิกฺขนฺตี อาห
[๗๒๙]สุปน ตาต อทฺทกฺขึ อิโต มาส อโธคต
ทกฺขิณ วิย เม พาหุ เฉตฺวา รุธิรมกฺขิต
ปุริโส อาทาย ปกฺกามิ มม โรทนฺติยา สติ
ยโต [๕] สุปนมทฺทกฺขึ สุทสฺสน วิชานาหิ
ตโต ทิวา วา รตฺตึ วา สุข เม นูปลพฺภตีติ
ตตฺถ อิโต มาส อโธคตนฺติ อิโต เหฏา มาสาติกฺกนฺต
อชฺช เม ทิฏ สุปนสฺส มาโส โหตีติ ทสฺเสติ ฯ ปุริโสติ
เอโก กิร กาโฬ รตฺตกฺขิ ปุริโส ฯ โรทนฺติยา สตีติ โรทมานาย
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตว มุขนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อาจิกฺขาติ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร หนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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สติยา ฯ สุข เม นูปลพฺภตีติ มม สุข นาม น วิชชฺ ติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ตาต ปยปุตฺต(๑) ตว กนิฏโ น
ทิสฺสติ ภเยน ตสฺส(๒) อุปฺปนฺเนน ภวิตพฺพนฺติ ปริเทวนฺตี อาห
[๗๓๐]ย ปุพฺเพ ปริจรึสุ(๓) กฺา รุจิรวิคฺคหา
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนา ภูรทิ ตฺโต น ทิสสฺ ติ
ย ปุพฺเพ ปริจรึสุ(๓) เนตฺตึสวรธาริโน
กณิการาว สมฺผุลฺลา ภูริทตฺโต น ทิสฺสติ
หนฺททานิ คมิสฺสาม ภูริทตฺตนิเวสน
ธมฺมฏ สีลสมฺปนฺน ปสฺสาม ตว ภาตรนฺติ ฯ
ตตฺถ สมฺผุลฺลาติ สุวณฺณาลงฺการธาริตาย(๔) สมฺผุลฺลา
กณิการา วิย ฯ หนฺทาติ อุปสคฺคตฺเถ (๕) นิปาโต ฯ เอหิ ตาต
ภูริทตฺตสฺส นิเวสน คจฺฉามาติ วทติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ตสฺส เจว อตฺตโน จ ปริสาย สทฺธึ
ตตฺถ อคมาสิ ฯ ภูริทตฺตสฺส ภริยาโย ปน ต วมฺมิกมตฺถเก
อทิสฺวา มาตุ นิเวสเน ภวิสฺสตีติ(๖) อพฺยาวตา อเหสุ ฯ ตา สสฺสุ
กิร อตฺตโน(๗) ปุตฺต อปสฺสนฺตี อาคจฺฉตีติ สุตฺวา ปจฺจุคฺคมน
กตฺวา อยฺเย ปุตฺตสฺส เต อทิสฺสนฺตสฺส อชฺช มาโส อติกฺกนฺโตติ(๘)
# ๑. ม. ปยปุตฺตโก เม ฯ ๒. ม. ภเยนสฺส ฯ ๓. ปริวารึสุ ฯ
# ๔. ม. สุวณฺณวตฺถาลงฺการธาริตาย ฯ ๕. ม. ววสฺสคฺคตฺเถ ฯ
# ๖. ม. วสิสสฺ ตีติ ฯ ๗. ม. โน ฯ ๘. ม. อตีโตติ ฯ
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มหาปริเทว ปริเทวมานา ตสฺสา ปาทมูเล นิปตึสุ(๑) ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๓๑]ตฺจ ทิสฺวาน อายนฺต ภูริทตฺตสฺส มาตร
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ภูริทตฺตสฺส ภริยาโย(๒)
ปุตฺตนฺเตยฺเย น ชานาม อิโต มาส อโธคต
มต วา ยทิ วา ชีว ภูริทตฺต ยสสฺสินนฺติ ฯ
ตตฺถ ปุตฺตนฺเตยฺเยติ ปุตฺต เต อยฺเย ฯ
อย ตาส ปริเทวนคาถา(๓) ฯ
ภูริทตฺตมาตา สุณฺหาหิ สทฺธึ อนฺตรวีถิย ปริเทวิตฺวา ตา
อาทาย ตสฺส ปาสาท อารุยฺห ปุตฺตสฺส สยนฺจ อาสนฺจ
โอโลเกตฺวา ปริเทวมานา วิลาปคาถา อาห
[๗๓๒]สกุณี หตปุตฺตาว
สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส ภูริทตฺต อปสฺสตี
กุรรีว หตจฺฉาปา(๔) สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส ภูริทตฺต อปสฺสตี
สา นูน จากวากีว(๕) ปลฺลสฺมึ อนูทเก(๖)
จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส ภูริทตฺต อปสฺสตี
กมฺมาราน ยถา อุกฺกา อนฺโต ฌายติ โน พหิ
เอว ฌายามิ โสเกน ภูรทิ ตฺต อปสฺสตีติ ฯ
# ๑. ม. ปตึสุ ฯ ๒. ม. นาริโย ฯ ๓. ม. ปริเทวนกถา ฯ
# ๔. หตฉาปาว ฯ ๕. ม. จกฺกวากีว ฯ ๖. ม. อโนทเก ฯ
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ตตฺถ อปสฺสตีติ อปสฺสนฺตี ฯ หตจฺฉาปาติ(๑) หตโปตกา(๒) ฯ
เอว ภูรทิ ตฺตมาตริ วิลปมานาย ภูริทตฺตนิเวสน
อณฺณวกุจฺฉิย (๓) วิย เอกสทฺท อโหสิ ฯ เอโกป สกภาเวน
สณฺาตุ นาสกฺขิ ฯ สกลนิเวสน ยุคนฺตวาตปหต (๔) สาลวน
วิย อโหสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๓๓]สาลาว สมฺปมทฺทิตา มาลุเตน ปมทฺทิตา
เสนฺติ ปุตฺตา จ ทารา จ ภูริทตฺตนิเวสเนติ ฯ
ตทา อริฏโ จ สุโภโค จ เทฺว(๕) ภาตโร มาตาปตูน
อุปฏาน คจฺฉนฺตา ต สทฺท สุตฺวา ภูริทตฺตนิเวสน ปวิสิตฺวา
มาตร อสฺสาสยึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๓๔]อิท สุตฺวาน นิคฺโฆส ภูริทตฺตนิเวสเน
อริฏโ จ สุโภโค จ อุปธาวึสุ(๖) อนฺตรา
อมฺม อสฺสาสมาโสจิ เอว ธมฺมา หิ ปาณิโน
จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ
เอสาสฺส ปริณามตาติ ฯ
ตตฺถ เอสาสฺส ปริณามตาติ เอสา จุตูปปตฺติ อสฺส
โลกสฺส ปริณามตา เอว หิ โส โลโก ปริณามติ เอเตหิ ทฺวีหิ
อนฺเตหิ(๗) โกจิ มุตฺโต นาม นตฺถีติ วทนฺติ ฯ สมุทฺทชา อาห
# ๑. ม. หตฉาปาวาติ ฯ ๒. ม. หตโปตกาว ฯ
# ๓. ม. อณฺณวกุจฺฉิ ฯ ๔. ม. ยุคนฺธรวาตปฺปหฏ วิย ฯ
# ๕. ม. อุโภป ฯ ๗. ม. องฺเคหิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 58

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 58
[๗๓๕]อหป ตาต ชานามิ เอวธมฺมา หิ ปาณิโน
โสเกน จ ปเรตสฺมึ
ภูริทตฺต อปสฺสตี
อชฺช เจ เม อิม รตฺตึ สุทสฺสน วิชานาหิ
ภูรทิ ตฺต อปสฺสตี
มฺเ เหสฺสามิ(๑) ชีวิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อชฺช เจ เมติ ตาต สุทสฺสน สเจ อชฺช อิม
รตฺตึ ภูริทตฺโต มม ทสฺสน นาคมิสฺสติ อถาหนฺต อปสฺสตี(๒)
มม ชีวิต ชเหสฺสามีติ(๓) มฺามิ ฯ
ปุตฺตา อาหสุ
[๗๓๖]อมฺม อสฺสาส มา โสจิ อานยิสฺสาม ภาตร
ทิโสทิส คมิสสฺ าม
ภาตุปริเยสาน จร
ปพฺพเต คิริทุคฺเคสุ คาเมสุ นิคเมสุ จ
โอเรน สตฺตรตฺตสฺส ภาตร ปสฺส อาคตนฺติ ฯ
ตตฺถ จรนฺติ อมฺม [๔] ตโย [๕] ชนา ภาตุปริเยสน
จรนฺตา ทิโสทิส คมิสฺสามาติ ต อสฺสาเสสุ ฯ
ตโต สุทสฺสโน จินเฺ ตสิ สเจ ตโยป เอกโต คมิสฺสาม
ปปฺโจ ภวิสฺสติ [๗] ตีณิ านานิ คนฺตุ วฏฏติ เอเกน
เทวโลก เอเกน หิมวนฺต เอเกน มนุสฺสโลก สเจ โข ปน
# ๑. ม. หิสฺสามิ ฯ ๒. ม. อปสฺสนฺตี ฯ ๓. ม. ชหิสฺสามีติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร มยนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๖. ม. เอก ทีส ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ตีหีติ ทิสฺสติ ฯ
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กาณาริฏโ มนุสฺสโลก คมิสฺสติ ยตฺถ(๑) ภูริทตฺต ปสฺสติ ต
คาม วา นิคม วา ฌาเปตฺวา เอสฺสติ เอส อติกกฺขโล
ผรุโสน สกฺกา เอต ตตฺถ เปเสตุนฺติ จินฺเตตฺวา [๒] ตาต
อริฏ ตว เทวโลก คจฺฉ สเจ เทวตาหิ ธมฺม โสตุกามาหิ
ภูริทตฺโต เทวโลก นีโต ตโต ต อาเนหีติ อริฏ เทวโลก
ปหิณิ ฯ สุโภค ปน ตาต ตว หิมวนฺต คนฺตฺวา ปฺจสุ
มหานทีสุ ภูริทตฺต อุปธาเรตฺวา เอหีติ หิมวนฺต ปหิณิ ฯ
สย ปน มนุสฺสโลก คนฺตุกาโม จินฺเตสิ สจาห มาณวกวณฺเณน
คมิสามิ มนุสฺสา อปฺปยนฺติ(๓) มยา ตาปสเวเสน คนฺตุ วฏฏติ
มนุสฺสาน หิ ปพฺพชิตา ปยา มนาปาติ ฯ โส ตาปสเวส
คเหตฺวา มาตร วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ(๔) ฯ โพธิสตฺตสฺส ปน
อจฺจิมุขี(๕) นาม เวมาติกา กนิฏภคินี(๖) อตฺถิ ฯ ตสฺสา
โพธิสตฺเต อธิมตฺโต สิเนโห ฯ สา สุทสฺสน คจฺฉนฺต ทิสฺวา
อาห ภาติก อติวิย กิลมามิ อหป ตยา สทฺธึ คมิสฺสามีติ ฯ
อมฺม น สกฺกา ตยา มยา สทฺธึ คนฺตุ อห ปพฺพชิตเวเสน
คมิสฺสามีติ ฯ อห ขุทฺทกมณฺฑูกี หุตฺวา ตว ชฏนฺตเร
นิปชฺชิตฺวา คมิสฺสามีติ อาห ฯ เตน หิ เอหีติ ฯ สา
มณฺฑูกโปติกา หุตฺวา ตสฺส ชฏนฺตเร นิปชฺชิ ฯ สุทสฺสโน มูลโต
# ๑. ม. ยตฺเถว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จ ปนสทฺทา อตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เนว เม ปยายิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. นิกฺขมิ ฯ ๕. ม. อจมุขี ฯ
# ๖. ม. เวมาติกภคินี ฯ
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ปฏาย วิจินนฺโต คมิสฺสามีติ โพธิสสฺตสฺส ภริยาโย ตสฺส
อุโปสถกรณฏาน ปุจฺฉิตฺวา ปม ตตฺถ คนฺตฺวา อาลมฺพายเนน
มหาสตฺตสฺส คหิตฏาเน โลหิตฺจ วลฺลีหิ กตเปฬฏานฺจ
ทิสฺวา ภูริทตฺโต อหิตุณฺฑิเกน คหิโตติ ตฺวา สมุปฺปนฺนโสโก
อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ อาลมฺพายนสฺส คตมคฺเคเนว ปม
กีฬาปตคาม คนฺตฺวา มนุสฺเส ปุจฺฉิ เอวรูโป นาม นาโค
เกนจิ อหิตุณฺฑิเกน กีฬาปโตติ ฯ อาลมฺพายเนน (๑) อิโต มาสมตฺถเก
กีฬาปโตติ ฯ กิฺจิ [๒] เตน ลทฺธนฺติ ฯ อาม อิเธว สหสฺสมตฺต
ลทฺธนฺติ ฯ อิทานิ กุหึ คโตติ ฯ อสุกคาม นามาติ ฯ โส
ตโต ปฏาย ปุจฺฉนฺโต อนุปุพฺเพน ราชทฺวาร อคมาสิ ฯ
วิลาปกณฺฑ นิฏิต
ตสฺมึ ขเณ อาลมฺพายโน สีสนหาโต สุวิลิตฺโต มฏสาฏก
นิวาเสตฺวา รตนเปฬ คาหาเปตฺวา ราชทฺวารเมว คโต ฯ
มหาชโน สนฺนิปติโต(๓) ฯ รฺโ อาสน ปฺตฺต ฯ โส
อนฺโตนิเวสเน ิโตว อห คจฺฉามิ นาคราชาน กีฬาเปตูติ
เปเสสิ ฯ อาลมฺพายโน รตนเปฬ จิตฺตตฺถรเก เปตฺวา รตนเปฬ
วิวริตฺวา เอหิ มหานาคาติ สฺมทาสิ ฯ ตมฺมึ สมเย สุทสฺสโน(๔)
ปริสปริยนฺเต ิโตว อโหสิ ฯ [๕] มหาสตฺโต สีส นีหริตฺวา
# ๑. ม. อาม อลมฺพายเนน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ธนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. สนฺนิปติ ฯ ๔. ม. สุทสฺสโนป ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อถสทฺโท
# อตฺถิ ฯ
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สพฺพนฺต ปริส โอโลเกสิ ฯ นาคา ทฺวีหิ อากาเรหิ ปริส
โอโลเกนฺติ สุปณฺณปริปนฺเถ(๑) วา าตเก วา ทสฺสนตฺถาย ฯ เต
สุปณฺณ ทิสวฺ า ภีตา น นจฺจนฺติ าตเก ทิสฺวา ลชฺชมานา
น นจฺจนฺติ ฯ มหาสตฺโต ปน โอโลเกนฺโต ปริสนฺตเร ภาติก(๒)
อทฺทส ฯ โส อกฺขิปูรานิ อสฺสูนิ คเหตฺวา เปฬโต นิกฺขมฺม
ตทภิมุโข(๓) ปายาสิ ฯ มหาชโน ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ภีโต
ปฏิกฺกมิ ฯ เอโกว สุทสฺสโน(๔) อฏาสิ ฯ โส คนฺตฺวา ตสฺส
ปาทปฏิย สีส เปตฺวา ปโรทิ(๕) ฯ สุทสฺสโนป ปโรทิ(๖) ฯ
มหาสตฺโต โรทิตฺวา นิวตฺติตฺวา เปฬเมว ปาวิสิ ฯ อาลมฺพายโน(๗)
อิมินา นาเคน ตาปโส ฑฏโ ภวิสฺสติ อสฺสาเสสฺสามิ นนฺติ
ต อุปสงฺกมิตฺวา อาห
[๗๓๗]หตฺถา ปมุตฺโต อุรโค ปาเท เต นิปติ ภูส
กจฺจิ นุ ฑสิโต(๘) ตาต มา ภายิ สุขิโต ภวาติ ฯ
ตตฺถ มา ภายีติ ตาต ตาปส อห อาลมฺพายโน นาม
มา ภายิ ตว ปฏิชคฺคน นาม มม ภาโรติ ฯ
สุทสฺสโน เตน สทฺธึ กเถตุกามตาย อาห(๙)
[๗๓๘]เนว มยฺห อย นาโค อล ทุกฺขาย กายจิ
ยาว อตฺถิ(๑๐) อหิคฺคาโห มยา ภิยฺโย น วิชฺชตีติ ฯ
# ๑. ม. สุวณฺณปริปนฺถ ฯ ๒. ม. ภาตร ฯ ๓. ม. ภาตราภิมุโข ฯ
# ๔. ม. สุทสฺสโนว ฯ ๕. ม. โรทิ ฯ ๖. ม. ปริเทวิ ฯ
# ๗. ม. อลมฺพายโนป ฯ ๘. ต ฑสี ฯ ๙. ม. คาถมาห ฯ
# ๑๐. ม. ยาวตตฺถิ ฯ
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ตตฺถ กายจีติ กสฺสจิ อปฺปมตฺตกสฺสาป ทุกฺขสฺส
อุปฺปาทเน อย มม สมตฺโถ(๑) นตฺถิ มยา หิ สทิโส
อหิตุณฺฑิโก นาม นตฺถีติ ฯ อาลมฺพายโน โก(๒) นาเมโสติ
อชานนฺโตว กุชฺฌิตฺวา อาห
[๗๓๙]โก นุ พฺราหฺมณวณฺเณน ทตฺโต ปริสมาคโต
อวาหยตุ สุยุทฺเธน
สุณาตุ ปริสา มมนฺติ ฯ
ตตฺถ ทตฺโตติ(๓) ทปฺปโต(๓) ทุฏโ ลามโก อนฺธพาลโก(๔) ฯ
อวาหยตูติ อวาหยนฺโต ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ อิท วุตฺต โหติ
อย โก พาโล อุมฺมตฺตโก ม สุยุทฺเธน อาวหยนฺโต อตฺตนา
สทฺธึ สม กโรนฺโต ปริสมาคโต ฯ ปริสา มนนฺติ ปริสา
มม วจน สุณาตุ มยฺห โทโส นตฺถิ มา โข เม ตุมฺเห
กุชฺฌิตฺถาติ ฯ
อถ น สุทสฺสโน คาถาย อชฺฌภาสิ
[๗๔๐]ตฺว ม นาเคน อาลมฺพ อห มณฺฑูกฉาปยา
โหตุ โน อพฺภุต ตตฺถ อา สหสฺเสหิ ปฺจหีติ ฯ
ตตฺถ นาเคนาติ ตฺว นาเคน มยา สทฺธึ ยุชฺฌ
อห มณฺฑูกจฺฉาปยา ตยา สทฺธึ ยุชฌ
ฺ ิสฺสามิ ฯ อา สหสฺเสหิ
ปฺจหีติ ตสฺมึ โน ยุทฺเธ ยาว ปฺจหิ สหสฺเสหิ อพฺภุต
# ๑. ม. อสมตฺโถ ฯ ๒. ม. อสุโก ฯ ๓. ม.ทิตฺโต ฯ
# ๔. ม. อนฺธาโณ ฯ ๕. ม. อวฺหายนฺตูติ ฯ
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ปณีตก โหตูติ ฯ อาลมฺพายโน อาห
[๗๔๑]อหมฺหิ วสุมา อฑฺโฒ ตฺว ทลิทฺโทสิ มาณว
โก นุ เต ปาฏิโภคตฺถิ อุปชูตฺจ กีทิส(๑)
อุปชูตฺจ เม อตฺถิ ปาฏิโภโค จ ตาทิโส
โหตุ โน อพฺภุต ตตฺถ อา สหสฺเสหิ ปฺจหีติ ฯ
ตตฺถ โก นุ เตติ ตว ปพฺพชิตสฺส โก นุ ปาฏิโภโค
อตฺถิ ฯ อุปชูตฺจาติ อิมสฺมึ วา ชูเต อุปนิกฺเขปภูต กึ
นาม ตว ธน สิยา ทสฺเสหิ เมติ วทติ ฯ อุปชูตฺจ เมติ
มยฺห ปน ทาตพฺพ อุปนิกฺเขปธน วา เปตพฺพ ปาฏิโภโค(๒)
วา ตาทิโส อตฺถิ ตสฺมา โน ตตฺถ ยาว ปฺจหิ สหสฺเสหิ
อพฺภุต โหตูติ ฯ
สุทสฺสโน ตสฺส วจน สุตฺวา ปฺจหิ โน สหสฺเสหิ อพฺภุต
โหตูติ อภีโต ราชนิเวสน อารุยฺห มาตุลรฺโ สนฺติเก ิโต
คาถมาห
[๗๔๒]สุโณหิ เม มหาราช วจน ภทฺทมตฺถุ เต
ปฺจนฺน เม สหสฺสาน ปาฏิโภโค หิ กิตฺติมาติ ฯ
ตตฺถ กิตฺติมาติ กิตฺติคุณสมฺปนฺโน(๓) ฯ
ราชา อย ตาปโส ม อติพหุธน ยาจติ กินฺนุโขติ
จินฺเตตฺวา คาถมาห
# ๑. ส. ม. กึ สิยา ฯ ๒. ม. เปตพฺพปาฏิโภโค ฯ
# ๓. ม. คุณกิตฺติสมฺปนฺน วิวิธคุณาจารกิตฺติสมฺปนฺน ฯ
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[๗๔๓]เปตฺติก วา อิณ โหติ ย วา โหติ สย กต
กึ ตฺว เอว พหุ มยฺห ธน ยาจสิ ตาปสาติ ฯ
ตตฺถ เปตฺติก วาติ ปตรา วา คเหตฺวา ขาทิต อตฺตนา
วา กต อิณ นาม โหติ กึ มม ปตรา ตว หตฺถโต คหิต
อตฺถิ อุทาหุ มยา ตว กึ การณา ม เอว พหุ ธน ยาจสีติ ฯ
เอว วุตฺเต สุทสฺสโน เทฺว คาถา อภาสิ
[๗๔๔]อาลมฺพายโน หิ นาเคน มม อภิชิคึสติ
อห มณฺฑูกจฺฉาปยา ฑสยิสฺสามิ พฺราหฺมณ
ต ตฺว ทฏ มหาราช อชฺช รฏาภิวฑฺฒน
ขคฺคสงฺฆปริพฺยูฬฺโห(๑) นียาหิ อภิทสฺสนนฺติ(๒) ฯ
ตตฺถ อภิชิคึสตีติ ยุทฺเธ ชินิตุ อิจฺฉติ ตตฺถ ยุทฺเธ สเจ
โส ม ชินิสสฺ ติ อหมสฺส ปฺจสหสฺสานิ ทสฺสามิ สจาห
ชินิสฺสามิ มยฺหเมว ทสฺสติ ตสฺมา ต พหุ ธน ยาจามิ ฯ ตนฺติ
ตสฺมา ตฺว มหาราช อชฺช อภิทสฺสน ทฏ นียาหีติ ฯ
ราชา เตน หิ คจฺฉามาติ ตาปเสน สทฺธึเยว
นิกฺขมิ ฯ ต ทิสฺวา อาลมฺพายโน อย ตาปโส คนฺตฺวา
ราชาน คเหตฺวา อาคโต ราชกุลุปโก ภวิสฺสตีติ ภีโต หุตฺวา(๓)
ต อนุวตฺตนฺโต คาถมาห
# ๑. ม. ขตฺตสงฺฆปริพฺยูฬฺโห ฯ ๒. ส. ม. อหิทสฺสนนฺติ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๗๔๕]เนว ต อติมฺามิ สิปฺปวาเทน มาณว
อติมตฺโตสิ สิปฺเปน อุรค นาปจายสีติ ฯ
ตตฺถ สิปฺปวาเทนาติ มาณว อห อตฺตโน สิปเฺ ปน ต
นาติมฺามิ ตฺว ปน อตฺตโน(๑) สิปฺเปน อติมตฺโต อิม อุรค
น ปูเชสิ นาสฺส อปจิตึ กโรสีติ ฯ
ตโต สุทสฺสโน เทฺว คาถา อภาสิ
[๗๔๖]มย (๒) นาติมฺาม(๓) สิปฺปวาเทน พฺราหฺมณ
อวิเสน จ นาเคน
ภูส วฺจยเส ชน
เอวฺเจต(๔) ชโน ชฺา ยถา ชานามิ ต อห
น ตฺว ลภสิ อาลมฺพ ถุสมุฏึ กุโต ธนุ ฺติ ฯ
อถสฺส อาลมฺพายโน กุชฺฌิตฺวา อาห
[๗๔๗]ขราชิโน ชฏี รุมฺมี(๕) ทตฺโต ปริสมาคโต
โย ตฺว เอว คต นาค อวิโส อติมฺสิ
อาสชฺช โข ต(๖) ชฺาสิ ปุณฺณ อุคฺคสฺส เตชสา
มฺเ ต ภสฺมราสึว ขิปฺปเมโส(๗) กริสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ รุมฺมีติ อนฺชติ อมณฺฑิโต ฯ อวิโส อติมฺสีติ
นิพฺพิโสติ อวชานาสิ ฯ อาสชฺชาติ อุปคนฺตฺวา ฯ ชฺาสีติ
ชาเนยฺยาสีติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อหมฺป ฯ ๓. ม. นาติมฺามิ ฯ
# ๔. ม. เอว เจต ฯ ๕. ม. ทุมฺมี ฯ ๖. ม. น ฯ
# ๗. ม. ขิปฺปเมส ฯ
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อถ โส(๑) เตน สทฺธึ เกฬึ กโรนฺโต สุทสฺสโน คาถมาห
[๗๔๘]สิยา วิส สิลตุ ฺตสฺส ทุฑฺฑุภสฺส สิลาภุโน
เนว โลหิตสีสสฺส
วิส นาคสฺส วิชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ สิลุตฺตสฺสาติ ฆรสปฺปสฺส ฯ ทุฑฺฑุภสฺสาติ
อุทกสปฺปสฺส ฯ สิลาภุโนติ นีลวณฺณสปฺปสฺส ฯ
อิติ นิพฺพิเส สปฺเป ทสฺเสตฺวา เอเตส วิส สิยา เนว
ตว(๒) โลหิตสีสสฺส สปฺปสฺสาติ อาห ฯ
อถ น อาลมฺพายโน ทฺวีหิ คาถาหิ อชฺฌภาสิ
[๗๔๙]สุตเมต อรหต
สฺตาน ตปสฺสิน
อิธ ทานานิ ทตฺวาน สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกา
ชีวนฺโต เทหิ ทานานิ ยทิ เต อตฺถิ ทาตเว
อย นาโค มหิทฺธิโก เตชสี ทุรติกกฺ โม
เตน ต ฑสยิสฺสามิ
โส ต ภสฺม กริสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ทาตเวติ ยทิ เต กิฺจิ ทาตพฺพ อตฺถิ เทหิ(๓) ฯ
(๔)ตโต สุทสฺสโน อาห(๔)
[๗๕๐]มยาเปต สุต สมฺม สฺตาน ตปสฺสิน
อิธ ทานานิ ทตฺวาน สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกา
ตวเมว เทหิ ชีวนฺโต ยทิ เต อตฺถิ ทาตเว
อย อจฺจิมุขี นาม
ปุณฺณา อุคฺคสฺส เตชสา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ต เทหีติ ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ตาย ต ฑสยิสฺสามิ
สา ต ภสฺม กริสฺสติ
ยา ธีตา ธตรฏสฺส เวมาตา ภคินี มม
สา ฑสตุ อจฺจิมุขี(๑) ปุณฺณา อุคฺคสฺส เตชสาติ(๒) ฯ
ตตฺถ อุคฺคสฺส เตชสาติ อุคฺเคน วิเสน ปุณฺณา ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อมฺม อจฺจิมุขิ ชฏนฺตรโต เม
นิกฺขมิตฺวา มม ปาณิมฺหิ ปติฏาหีติ มหาชนมชฺเฌเยว ภคินึ
ปกฺโกสิตฺวา หตฺถ ปสาเรสิ ฯ สา ตสฺส สทฺท สุตวฺ า ชฏนฺตเร
นิปนฺนาว ติกฺขตฺตุ มณฺฑูกวสฺสิก วสฺสิตฺวา ชฏนฺตรโต
นิกฺขมิตฺวา องฺสกูเฏ นิสที ิสฺวา ตโต อุปติตฺวา ตสฺส หตฺถตเล
ตฺวา ตีณิ วิสวินฺทูนิ ปาเตตฺวา ปุน ตสฺส ชฏนฺตรเมว
ปาวิสิ ฯ สุทสฺสโน วิส คเหตฺวา ิโต นสฺสิสฺสติ วตาย
ชนปโทติ(๓) ติกฺขตฺตุ มหาสทฺท อกาสิ ฯ ตสฺส สทฺโท
ทฺวาทสโยชนิก พาราณสึ ฉาเทตฺวา อฏาสิ ฯ อถ น ราชา
กิมตฺถ ชนปโท นสฺสิสฺสตีติ ปุจฺฉิ ฯ มหาราช อิมสฺส วิสสฺส
นิสิฺจนฏาน น ปสฺสามีติ ฯ ตาต มหนฺตาย ปวิย
นิสิฺจาหีติ ฯ อถ น นสกฺกา มหาราชาติ ปฏิกฺขิปนฺโต
คาถมาห
[๗๕๑]ฉมายฺเจ นิสิฺจิสฺส พฺรหฺมทตฺต วิชานาหิ
ติณลตานิ โอสถฺโย อุสฺสุสฺเสยฺยุ อสสยนฺติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. สา ทิสฺสตุ อจฺจิมุขี ฯ ม. สา ต ฑสตฺวา ชมุขี ฯ
# ๒. ม. เตชโสติ ฯ ๓. ม. ิโตว นสฺสสิ ฺสตาย ชนปโท นสฺสิสฺสตาย
# ชนปโทติ ฯ
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ตตฺถ ติณลตานีติ ปวินิสฺสิตานิ ติณานิ จ ลตานิ จ
สพฺโพสถิโย จ สุสฺเสยฺยุ ตสฺมา น สกฺกา ปวิย วิส
นิสิฺจิตุนฺติ ฯ
เตน หิ ตาต อุทฺธ อากาเส ขิปาหีติ(๑) ฯ ตตฺถาป น
สกฺกาตหิ ทสฺเสนฺโต คาถมาห
[๗๕๒]อุทฺธฺเจ ปาตยิสฺสามิ พฺรหฺมทตฺต วิชานาหิ
สตฺตวสฺสานิ ย เทโว น วสฺเส น หิม ปเตติ ฯ
ตตฺถ น หิม ปเตติ สตฺตวสฺสานิ หิมพินฺทุมตฺตป น
ปติสฺสตีติ(๒) ฯ
เตน หิ ตาต อุทเก นิสิฺจาหีติ ฯ ตตฺถาป น สกฺกาติ
ทสฺเสนฺโต(๓) คาถมาห
[๗๕๒]อุทเก เจ นิสิฺจิสฺส พฺรหฺมทตฺต วิชานาหิ
ยาวนฺโตทกชา ปาณา มเรยฺยุ มจฺฉกจฺฉปาติ ฯ
อถ น ราชา อาห ตาต มย น กิฺจิ ชานาม ยถา
อมฺหาก รฏ น นสฺสติ ต อุปาย ตฺวเมว ชานาหีติ ฯ
เตน หิ มหาราช อิมสฺมึ าเน ปฏิปาฏิยา ตโย อาวาเฏ
ขนาเปถาติ ฯ ราชา ขนาเปสิ ฯ สุทสฺสโน ปม อาวาฏ
นานาเภสชฺชาน ปูราเปสิ ฯ ทุติย โคมยสฺส ฯ ตติย
ทิพฺโพสถานฺเจว ฯ ตโต ปเม อาวาเฏ วิสวินฺทูนิ ปาเตสิ ฯ
# ๑. ม. อากาส ขิปาติ ฯ ๒. ม. น ปติสฺสติ ฯ
# ๓. ม. ทสฺเสตุ ฯ
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ตขณฺเว ธูมายิตฺวา ชาลา อุฏหิ ฯ สา คนฺตฺวา โคมยอาวาฏ
คณฺหิ ฯ ตโตป ชาลา อุฏาย อิตร ลิพฺโพสถปุณฺณ(๑) คเหตฺวา
โอสถานิ ฌาเปตฺวา นิพฺพายิ ฯ อาลมฺพายโน ตสฺส อาวาตสฺส(๒)
อวิทูเร อฏาสิ ฯ อถ น วิสธูมอุสฺมา ปหริตฺวา(๓) สรีรจฺฉวึ
อุปฺปาเฏตฺวา คตา ฯ เสตกุฏี อโหสิ ฯ โส ภยตชฺชิโต
นาคราช วิสชฺเชมีติ ติกฺขตฺตุ วาจ นิจฺฉาเรสิ ฯ ต สุตฺวา
โพธิสตฺโต รตนเปฬา นิกฺขมิตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต
อตฺตภาว มาเปตฺวา เทวราชลีลาย ิโต ฯ สุทสฺสโนป
อจฺจิมุขีป ตเถว อฏสุ ฯ ตโต สุทสฺสโน ราชาน อาห ชานาสิ
โน มหาราช กสฺเสเต ปุตฺตาติ ฯ ตาต น ชานามีติ ฯ อมฺเห
ตาว น ชานาสิ กาสิกรฺโ ปน ธีตุยา สมุทฺทชาย
ธตรฏสฺส ทินฺนภาว ชานาสีติ ฯ อาม ชานามิ มยฺห สา
กนิฏภคินีติ ฯ มหาราช มย ตสฺสา ปุตฺตา ตว โน
มาตุโลติ ฯ ต สุตฺวา ราชา [๔] เต อาลิงฺคิตฺวา สีเส จุมฺพิตฺวา
โรทิตฺวา ปาสาท อาโรเปตฺวา มหนฺต สกฺการ กตฺวา ภูริทตฺเตน
สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต ปุจฺฉิ ตาต ต เอว (๕) อุคฺคเตช
กถ อาลมฺพายโน คณฺหีติ ฯ โส สพฺพ ปวุตฺตึ วิตฺถาเรน
กเถตฺวา ราชาน โอวทนฺโต มหาราช รฺา นาม อิมินา
# ๑. ม. ทิพโฺ พสธสฺส ปุณฺณ ฯ ๒. ม. อาวาฏสฺส ฯ
# ๓. ม. วิสอุสุมา ปหริ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร กมฺปมาโนติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. เอวรูป ฯ
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นิยาเมน รชฺช กาเรตุ วฏฏตีติ มาตุลสฺส ราชธมฺม(๑) เทเสสิ ฯ
อถ น สุทสฺสโน อาห มาตุล มม มาตา ภูริตตฺต อปสฺสนฺตี
กิลมติ น สกฺกา อมฺเหหิ ปปฺจ กาตุนฺติ ฯ สาธุ ตาต(๒)
ตุมฺเห ตาว คจฺฉถ อห ปน มม ภคินึ ทฏุกาโม
กถ ต ปสฺสสิ ามีติ ฯ มาตุล กุหึ ปน โน อยฺยโก
กาสิกราชาติ ฯ ตาต มม ภคินิยา วินา วสิตุ อสกฺโกนฺโต
รชฺช ปหาย ปพฺพชิโต อสุกวนสณฺเฑ นาม วสตีติ ฯ มาตุล
มม มาตา ตุมฺเห จ อยฺยกฺจ เม ทฏุกามา ตุมฺเห อสุกทิวเส
มม อยฺยกสฺส สนฺติก คจฺฉถ มย มาตร อาทาย อยฺยกสฺส
อสฺสมปท อาคจฺฉิสฺสาม ตตฺเถว น ตุมฺเหป ปสฺสสิ ฺสถาติ ฯ
อิติ เต มาตุลสฺส ทิวส ววฏเปตฺวา ราชนิเวสนา โอตรึสุ ฯ
ราชา ภาคิเนยฺเย อุยฺโยเชตฺวา โรทิตฺวา นิวตฺติ ฯ เต(๓) ปวิย
นิมุชฺชิตฺวา นาคภวน คตา ฯ
นาจคเวสนกณฺฑ(๔) นิฏิต ฯ
มหาสตฺเต นาคภวน สมฺปตฺเต สกลนาคภวน
เอกปริเทวนสทฺท อโหสิ ฯ โสป มาสมตฺต เปฬาย วสิตตฺตา
กิลมนฺโต คิลานเสยฺย สยิ ฯ ตสฺส สนฺติก อาคจฺฉนฺตาน
นาคาน ปมาณ นตฺถิ ฯ โส เตหิ สทฺธึ กเถนฺโต
กิลมติ ฯ กาณาริฏโ เทวโลก คนฺตฺวา มหาสตฺต อทิสฺวา
# ๑. ม. ธมฺม ฯ ๒. ม. ตาตา ฯ ๓. ม. เตป ฯ
# ๔. นครปเวสนขณฺฑ นิฏิต ฯ
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ปมเมว อาคโต ฯ อถ น เอส จณฺโฑ ผรุโส สกฺขิสฺสติ
นาคปริส นิวาเรตุนฺติ (๑) มหาสตฺตสฺส นิปนฺนฏาเน โทวาริก
กรึสุ ฯ สุโภโคป สกลหิมวนฺต วิจินิตฺวา ตโต มหาสมุทฺทฺจ
เสสนทิโย จ อุปธาเรตฺวา ยมุน อุปธาเรนฺโต อาคจฺฉติ ฯ
เนสาทพฺราหฺมโณป อาลมฺพายน กุฏ ึ ทิสฺวา จินฺเตสิ อย
ภูริทตฺต กิลเมตฺวา กุฏิชาโต อห ปน ต มยฺห ตถา(๒)
พหูปการ มณิโลเภน อาลมฺพายนสฺส ทสฺเสสึ ต ปาป มม
อาคมิสฺสติ ยาว ต นาคจฺฉติ ตาวเทว ยมุน คนฺตฺวา
ปยาคติตฺเถ ปาปปวาหน กริสฺสามีติ ฯ โส ตตฺถ คนฺตฺวา
มยา ภูริทตฺเต มิตฺตทุพฺภิกมฺม กต ต ปาป ปวาเหสฺสามีติ
วตฺวา อุทโกโรหณกมฺม กโรติ ฯ ตสฺมึ ขเณ สุโภโค ต
าน ปตฺโต ตสฺส ต วจน สุตฺวา อิมินา กิร ปาปธมฺเมน(๓)
ตาว มหนฺตสฺส ยสสฺส ทายโก มม ภาตา มณิรตนสฺส
การณา อาลมฺพายนสฺส ทสฺสิโต นาสฺส ชีวิต ทสฺสามีติ
นงฺคุฏเน น(๔) ปาเทสุ เวเตฺวา อากฑฺฒิตฺวา อุทเก โอสีทาเปตฺวา
นิรุทฺธสฺสาสกาเล(๕) โถก สิถิลมกาสิ ฯ โส สีส อุกฺขิป ฯ อถ
น ปุนากฑฺฒิตฺวา โอสีทาเปสิ ฯ
เอว พหุวาเรน(๖) เตน กิลมิยมาโน เนสาทพฺราหฺมโณ สีส
# ๑. ม. วาเรตุนฺติ ฯ ๒. ม. ตาว ฯ ๓. ม. ปาปเกน ฯ
# ๔. ม. ตสฺส ฯ ๕. ม. นิรสฺสาสกาเล ฯ ๖. ม. พหู วาเร ฯ
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อุกฺขิปตฺวา คาถมาห
[๗๕๔]โลกฺย สชฺชนฺต อุทก ปยาคสฺมึ ปติฏิต
โก ม อชฺโฌหรี ภูโต โอคาฬฺห ยมุน นทินฺติ ฯ
ตตฺถ โลกฺยนฺติ เอว ปาปปวาหนสมตฺถ โลกสมฺมต ฯ
สชฺชนฺตนฺติ เอวรูป อุทก อภิส
ิ ฺจนฺต ฯ ปยาคสฺมินฺติ
ปยาคติตฺเถ ฯ
อถ น สุโภโค คาถาย อชฺฌภาสิ
[๗๕๕]ยเทส โลกาธิปตี ยสสฺสี
พาราณสึ ปกีรหรี สมนฺตโต
ตสฺสาห(๑) ปุตฺโต อุรคูสภสฺส
สุโภโคติ ม พฺราหฺมณ เวทยนฺตีติ ฯ
ตตฺถ ยเทสาติ โย เอโส ฯ ปกีรหรี สมนฺตโตติ
ปจฺจตฺถิกาน ทุกฺขอุปหรณสมตฺถตาย ปริสมนฺตโต ปกีรหรี
สพฺพ ปริกฺขปิ ตฺวา อุปริผเณน ฉาเทสิ ฯ
อถ [๒] พฺราหฺมโณ อย ภูริทตฺตสฺส ภาตา น เม ชีวิต
ทสฺสติ ยนฺนนู าห เอตสฺส เจว มาตาปตูนฺจสฺส วณฺณกิตฺติภณเนน(๓) มุทุจิตฺต กตฺวา อตฺตโน ชีวิต ยาเจยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา
คาถมาห
[๗๕๖]สเจสิ ปุตฺโต อุรคูสภสฺส
กาสิสฺส รฺโ อมราธิปสฺส
# ๑. ม. ตสฺสาห ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. วณฺณกิตฺตเนน ฯ
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มเหสกฺโข อฺตโร ปตา เต
มจฺเจสุ มาตา ปน เต อตุลฺยา
น ตาทิโส อรหติ พฺราหฺมณสฺส
ทาสป โอหาริตุ มหานุภาโวติ ฯ
ตตฺถ กาสิสฺสาติ อปเรน นาเมน เอวนามกสฺส กาสิกรฺโติ(๑) วทนฺติเยว ฯ กาสิกราชธีตาย คหิตตฺตา กาสิกรชฺชป(๒)
ตสฺเสว สนฺตก กตฺวา วณฺเณติ ฯ อมราธิปสฺสาติ ทีฆายุกตาย
อมรสขาตาน นาคาน อธิปติสฺส ฯ มเหสกฺโขติ [๓] มเหสกฺขาน
อฺตโร ฯ ทาสปติ ตาทิโส หิ มหานุภาโว อานุภาวรหิต
พฺราหฺมณสฺส ทาสป อุทเก โอหาริตุ นารหติ ปเคว มหานุภาว
พฺราหฺมณนฺติ วทติ ฯ
อถ น สุโภโค อเร ทุฏ พฺราหฺมณ ตฺว ม
วฺเจตฺวา มฺุจิสฺสามีติ มฺสิ น เต ชีวิต ทสฺสามีติ
เตน กตกมฺม ปกาเสนฺโต อาห
[๗๕๗]รุกฺข นิสฺสาย วิชฺฌิตฺโถ เอเณยฺย ปาตุมาคต
โส วิทฺโธ ทูรมาจริ
สรเวเคน เสกฺขวา(๔)
ต ตฺว ปติตมทฺทกฺขิ อรฺสฺมึ พฺรหาวเน
ส มสกาช อาทาย
สาย นิโคฺรธมุปาคมิ
สุวสาลิยสงฺฆุฏ(๕)
ปงฺคิย(๖) สณฺตายุต
# ๑. สี. กาสิสฺส รฺโติป ฯ ม. กาสิกรฺโติป ฯ
# ๒. ม. กาสิรชฺชมฺป ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มหานุภาโว ฯ
# อฺตโรติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. สีฆวา ฯ
# ๕. ม. สุกสาฬิกสงฺฆุฏ ฯ ๖. ม. ปงฺคล ฯ
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โกกิลาภิรุท รมฺม
ธุว หริตสทฺทล
ตตฺถ เต โส ปาตุรหุ อิทธฺ ิยา ยสสา ชล
มหานุภาโว ภาตา เม กฺาหิ ปริวาริโต
โส เตน ปริจิณฺโณ ตฺว สพฺพกาเมหิ ตปฺปโต
อทุฏสฺส ตุว ทุพฺภิ ตนฺเต เวร อิธาคต
ขิปฺป คีว ปสาเรหิ
น เต ทสฺสามิ ชีวิต
ภาตุ ปริสร เวร เฉทยิสฺสามิ เต สิรนฺติ ฯ
ตตฺถ สาย นิโคฺรธมุปาคมีติ วิกาเล นิโคฺรธ อุปคโตสิ(๑) ฯ
ปงฺคิยนฺติ(๒) ปตฺตาน วณฺเณน ปงฺคิย (๓)ฯ สณฺตายุตนฺติ
ปาโรหปริกณ
ิ ฺณ ฯ โกกิลาภิรุทนฺติ โกกิลาหิ อภิรุท ฯ ธุว
หริตสทฺทลนฺติ อุทกภูมิย ชาตตฺตา นิจฺจ หริตสทฺทล
ภูมิภาค ฯ ปาตุรหูติ ตสฺมึ เต นิโคฺรเธ ิตสฺส โส มม
ภาตา ปากโฏ อโหสิ ปฺายิ ฯ อิทฺธิยาติ ปฺุเตเชน ฯ
โส เตนาติ โส ตุว เตน อตฺตโน ภวน(๔) เนตฺวา
ปริจิณฺโณ ฯ ปริสรนฺติ ตยา มม ภาตุ กต เวร ปาปกมฺม
ปริสฺสรนฺโต อนุสฺสรนฺโต ฯ เฉทยิสฺสามีติ ฉินฺทิสฺสามิ ฯ
อถ พฺราหฺมโณ น เม เอส(๕) ชีวิต ทสฺสติ ยงฺกิฺจิ
ปน วตฺวา โมกฺขตฺถาย วายมิตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
# ๑. ม. อุปคโต อสิ ฯ ๒. ม. ปงฺคลนฺติ ฯ
# ๓. ม. ปงฺคล ฯ ๔. ม. นาคภวน ฯ ๕. ม. เมส ฯ
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[๗๕๘]อชฺฌายิโก(๑) ยาจโยคี อาหุตคฺคิ จ พฺราหฺมโณ
เอเตหิ ตีหิ าเนหิ
อวชฺโฌ ภวติ(๒) พฺราหฺมโณติ ฯ
ตตฺถ เอเตหีติ เอเตหิ อชฺฌายิกาทีหิ ตีหิ การเณหิ
พฺราหฺมโณ อวชฺโฌ น ลพฺภา พฺราหฺมณ วธิตุ [๓] โย หิ
พฺราหฺมณ วเธติ โส นิรเย นิพฺพตฺตตีติ ฯ
ต สุตฺวา สุโภโค สสย ปกฺขนฺโต(๔) หุตฺวา อิม นาคภวน
เนตฺวา ภาตโร ปฏิปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เทฺว
คาถา อภาสิ
[๗๕๙]ย ปุร ธตรฏสฺส
โอคาฬฺห ยมุน นทึ
โชตเต สพฺพโสวณฺณ คิรมาหจฺจ ยามุน
ตตฺถ (เต) ปริสพยคฺฆา โสทริยา มม ภาตโร
ยถา เต ตตฺถ วกฺขนฺติ ตถา เหสฺสสิ พฺราหฺมณาติ ฯ
ตตฺถ ย ปุรนฺติ(๕) ย นคร ฯ โอคาฬฺหนฺติ อนุปวิฏ ฯ
คิริมาหจฺจ ยามุนนฺติ ยมุนาโต อวิทูเร ิต หิมวนฺต
อาหจฺจ ฯ โชตเตติ โชตติ ฯ ตตฺถ เตติ ตสฺมึ นคเร เต
มม ภาตโร วสนฺติ ฯ ตตฺถ นีเต ตยิ ยถา เต วกฺขนฺติ
ตถา ภวิสฺสสิ สเจ หิ สจฺจ กเถสิ ชีวิต เต อตฺถิ โน
เจ ตตฺเถว สีส เต ฉินฺทิสฺสามีติ ฯ
# ๑. ม. อชฺฌายโก ฯ ๒. ม. โหติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กึ ตฺว วเทสีติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. สสยปกฺขนฺโต ฯ ๕. ม. นาคปุร ฯ
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อิติ น วตฺวา สุโภโค คีวาย คเหตฺวา ขิปนฺโต
อกฺโกสนฺโต ปริภาสนฺโต มหาสตฺตสฺส ปาสาททฺวาร อคมาสิ ฯ
สุโภคกณฺฑ(๑) นิฏิต ฯ
อถ น โทวาริโก หุตฺวา นิสินฺโน กาณาริฏโ ตถา
กิลเมตฺวา อานียมาน พฺราหฺมณ ทิสฺวา ปฏิมคฺค คนฺตฺวา สุโภค
มา น วิเหยิ โลกสฺมึ หิ พฺราหฺมณา นาม มหาพฺรหฺมุโน
ปุตฺตา สเจ มหาพฺรหฺมา ชานิสฺสติ อิเม มม ปุตฺเตป วิเหเนฺตีติ
กุชฺฌิตฺวา อมฺหาก สกลนาคภวน วินาเสสฺสติ โลกสฺมึ หิ
พฺราหฺมณา นาม เสฏา มหานุภาวา ตฺว เตส มหานุภาว (๒)
น ชานาสิ อห ชานามีติ อาห ฯ กาณาริฏโ กิร อตีตานนฺตเร(๓)
ภเว ยฺการพฺราหฺมโณ อโหสิ ตสฺมา เอวมาห วตฺวา จ ปน
อนุภูตปุพฺพวเสน ยชนสีโล หุตฺวา สุโภคฺจ นาคปริสฺจ
อามนฺเตตฺวา เอถ โภ ยฺการกาน พฺราหฺมณาน(๔) โว คุเณ
วณฺณยิสฺสามีติ วตฺวา ยฺวณฺณน อารภนฺโต อาห
[๗๖๐]อนิตฺตรา อิตรสมฺปยุตฺตา
ยฺา จ เวทา จ สุโภค โลเก
ตทคฺครยฺห หิ วินินฺทมาโน
ชหาติ วิตฺตฺจ สตฺจ ธมฺมนฺติ ฯ
ตตฺถ อนิตฺตราติ สุโภค อิมสฺมึ โลเก ยฺา เวทา
# ๑. ม. มหาสตฺตสฺส ปริเยสนขณฺฑ ฯ ๒. ม. อานุภาว ฯ
# ๓. ม. อตีตานนฺตรภาเว ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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จ อนิตฺตรา น ลามกา มหานุภาวา ฯ เต อิตเรหิ
พฺราหฺมเณหิ สมฺปยุตฺตา ตสฺมา พฺราหฺมณาป อนิตฺตราว
ชาตา ฯ ตทคฺครยฺหนฺติ ตสฺมา อคารยฺห พฺราหฺมณ วินินฺทมาโน
ธนฺจ สตฺจ(๑) ปณฺฑิตาน ธมฺมฺจ ชหาติ ฯ
อิท กิร โส อิมินา ภูริทตฺเต มิตฺตทุพฺภิกมฺม กตนฺติ
วตฺตุ นาคปริสา มา ลพฺภนฺตูติ อโวจ ฯ อถ น กาณาริฏโ
สุโภค ชานาสิ ปน อย โลโก เกน นิมฺมิโตติ วตฺวา น
ชานามีติ วุตฺเต พฺราหฺมณาน ปตามเหน มหาพฺราหฺมุนาติ(๒)
ทสฺเสตุ อิตร คาถมาห
[๗๖๑]อชฺเฌนมริยา ปวึ ชนินฺทา
เวสฺสา กสึ ปาริจริยฺจ สุทฺทา
อุปาคู ปจฺเจก ยถาปเทส
กตาหุ เอเต วสินาติ อาหูติ ฯ
ตตฺถ อุปาคูติ อุปาคตา ฯ พฺรหฺมา กิร พฺราหฺมณาทโย
จตฺตาโร วณฺเณ นิมฺมินิตฺวา อริเย ตาว พฺราหฺมเณ อาห ตุมฺเห
อชฺเฌนเมว อุปคจฺฉถ มา อฺ กิฺจิ กริตฺถาติ ฯ ชนินฺเท
อาห ตุมฺเห ปวิฺเว ชินิตฺถ(๓) มา(๔) อฺ กิฺจิ กริตฺถาติ(๔) ฯ
เวสฺเส อาห ตุมฺเห กสึเยว อุปคจฺฉถาติ(๕) ฯ สุทฺเท อาห ตุมฺเห
ติณฺณ วณฺณาน ปาริจริยเยว อุเปถาติ ฯ ตโต ปฏาย อริยา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มหาพฺรหฺมุนานิมฺมิโตติ ฯ
# ๓. ม. ปวึ เยว วิชินถ ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. อุเปถ ฯ
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อชฺเฌน ชนินฺทา ปวึ เวสฺสา กสึ สุทฺทา ปาริจริย อุปคตาติ
วทนฺติ ฯ ปจฺเจก ยถาปเทสนฺติ อุปคจฺฉนฺตา จ ปาฏิเยกฺก อตฺตโน
กุลปฺปเทสานุรูเปน พฺรหฺมุนา วุตฺตนิยาเมเนว อุปคตา ฯ กตาหุ
เอเต วสินาติ อาหูติ เอว กิร เต วสินา มหาพฺรหฺมุนา กตา
อเหสุนฺติ กเถนฺติ ฯ
เอว มหาคุณา เอเต พฺราหฺมณา นาม โย หิ เอเตสุ
จิตฺต ปสาเทตฺวา ทาน เทติ ตสฺส อฺตฺถ ปฏิสนฺธิ นตฺถิ
เทวโลกเมว คจฺฉตีติ วตฺวา อาห
[๗๖๒]ธาตา วิธาตา วรุโณ กุเวโร
โสโม ยโม จนฺทิมา วายุ สุริโย
เอเตป ยฺ ปุถุโล(๑) ยชิตวฺ า
อชฺฌายิกาน(๒) อถ(๓) สพฺพกาเม
วิกาสิตา จาปสตานิ ปฺจ
โย อชฺชโุ น พลวา ภีมเสโน
สหสฺสพาหุ อสโม ปพฺยา
โสป ตทา อาทหิ ชาตเวทนฺติ ฯ
ตตฺถ เอเตปติ เอเต ธาตาทโย เทวราชาโน ฯ ปุถุโลติ(๔)
อเนกปฺปการ ยฺ ยชิตฺวา ฯ อถ สพฺพกาเมติ อถ
อชฺฌายิกาน พฺราหฺมณาน สพฺพกาเม ทตฺวา เอตานิ านานิ
ปตฺตาติ ทสฺเสติ ฯ วิกาสิตาติ อากฑฺฒิตา ฯ จาปสตานิ
# ๑. ม. ปุถุโส ฯ ๒. ม. อชฺฌายกาน ฯ ๓. ม. อโถ ฯ
# ๔. ม. ปุถโุ สติ ฯ
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ปฺจาติ น ปฺจ จาปสตานิ ปฺจ จาปสตปฺปมาณ ปน
มหาธนุ สย เอว อากฑฺฒติ ฯ ภีมเสโนติ ภยานกเสโน ฯ
สหสฺสพาหูติ น ตสฺส พาหูน สหสฺส ปฺจนฺน ปน
ธนุคฺคหสตาน พาหุสหสฺเสน อากฑฺฒิตสฺส มหาธนุโน อากฑฺฒิ
เตเนว วุตฺต ฯ อาทหิ ชาตเวทนฺติ โสป ราชา ตสฺมึ
กาเล พฺราหฺมเณ สพฺพกาเมหิ สนฺตปฺเปตฺวา อคฺคึ อาทหิ
ปติฏาเปตฺวา ปริจริ เตเนว การเณน เทวโลเก นิพฺพตฺโต
ตสฺมา พฺราหฺมณา นาม อิมสฺมึ โลเก เชฏกาติ อาห ฯ
โส อุตฺตรึป(๑) พฺราหฺมเณเยว(๑) วณฺเณนฺโต คาถมาห
[๗๖๓]โย พฺราหฺมเณ โภชยิ ทีฆรตฺต
อนฺเนน ปาเนน ยถานุภาว
ปสนฺนจิตฺโต อนุโมทมาโน
สุโภค เทวฺตโร อโหสีติ ฯ
ตตฺถ โยติ อนิยมนิทฺเทสวจน(๒) โย โส โปราณโก
พาราณสิราชาติ ทสฺเสติ ฯ ยถานุภาวนฺติ ยถาพล ยทสฺส
อตฺถิ ต สพฺพ ปริจฺจชิตฺวา โภเชสิ ฯ เทวฺตโรติ สุโภค (๓)
โส อฺตโร มเหสกฺขเทวราชา อโหสิ เอว พฺราหฺมณา
นาม อคฺคทกฺขิเณยฺยาติ [๔] ฯ
# ๑. ม. อุตฺตริป พฺราหฺมเณ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ทสฺเสตีติ ทิสฺสติ ฯ
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อถสฺส กาณาริฏโ อปรป การณ อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต
คาถมาห
[๗๖๔]มหาสน เทวมโนมวณฺณ
โย สปฺปนา อสกฺขิ เชตุมคฺคึ(๑)
โส ยฺตตฺต วรโต ยชิตฺวา
ทิพฺพ คตึ มุชตินฺทชฺฌคจฺฉีติ(๒) ฯ
ตตฺถ มหาสนนฺติ มหาภกฺข ฯ เชตุนฺติ สนฺตปฺปตุ ฯ
ยฺตตฺตนฺติ ยฺวิธาน ฯ วรโตติ วรนฺตสฺส(๓) อคฺคิเทวสฺส
ยชิตฺวา ฯ มุชตินฺทชฺฌคจฺฉีติ มุชตินฺโท อธิคโต(๔) ฯ
เอโก กิร ปุพฺเพ พาราณสิย มุชตินฺโท(๕) นาม ราชา
พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา สคฺคมคฺค ปุจฺฉิ ฯ อถ น เต
พฺราหฺมณา พฺราหฺมณานฺจ พฺราหฺมณเทวตานฺจ(๖) สกฺการ
กโรหีติ วตฺวา กา พฺราหฺมณเทวตาติ วุตฺเต อคฺคิ เทโวติ
ต นวนีตสปฺปนา สนฺตปฺปหีติ อาหสุ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ
โส ตมตฺถ ปกาเสนฺโต อิม คาถมาห
[๗]
[๗๖๕]มหานุภาโว วสฺสสหสฺสชีวี
โย ปพฺพชิ ทสฺสนีโย อุฬาโร
# ๑. ม. โภเชตฺมคฺคึ ฯ ๒. ม. มุจลินฺทชฺฌคจฺฉีติ ฯ
# ๓. ม.วรสฺส ฯ ๔. ม. อธิคโตติ ฯ ๕. ม. มุจลินฺโท ฯ
# ๖. ม. พฺราหฺมณเทวตาย ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร อปรมฺป การณ
# ทสฺเสนฺโต คาถมาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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หิตฺวา อปริยนฺต รฏ สเสน
ราชา ทุทีโปปชฺฌคามิ(๑) สคฺคนฺติ ฯ
ตตฺถ ปพฺพชีติ ปฺจ วสฺสสตานิ รชฺช กาเรนฺโต
พฺราหฺมณาน สกฺการ กตฺวา อปริยนฺต รฏ สเสน ชหิตฺวา(๒)
ปพฺพชิ ปฺจ (๓)วสฺสสตานิ สมณธมฺม กโรนฺโต ทสฺสนีโย
อคฺคทกฺขิเณยฺโย(๓) ฯ ทุทีโปปติ โส ทุทีโป นาม ราชา พฺราหฺมเณ
ปูเชตฺวาว สคฺค คโตติ วทติ ฯ ทุทิโปติป ปาโ ฯ
อปรานิปสฺส อุทาหรณานิ ทสฺเสนฺโต อาห
[๗๖๖]โย สาคโร สาครนฺต วิชิตฺวา
ยูป สุภ โสวณฺณมย อุฬาร
อุสฺเสสิ เวสฺสานรมาทหาโน
สุโภค เทวฺตโร อโหสิ
ยสฺสานุภาเวน สุโภค คงฺคา
ปวตฺตติ ทธิสนฺนิสินฺน สมุทฺท
โส โลมปาโท ปริจริยมคฺคึ
องฺโค สหสฺสกฺขปุรมชฺฌคจฺฉีติ ฯ
ตตฺถ สาครนฺตนฺติ สาครปริยนฺต ปวึ ฯ อุสฺเสสีติ
พฺราหฺมเณ สคฺคมคฺค ปุจฺฉิตฺวา สุวณฺณยูป อุสสฺ าเปหีติ วุตฺเต(๔)
ปสุฆาตนตฺถาย อุสฺสาเปสิ ฯ เวสฺสานรมาทหาโนติ เวสฺสานร
# ๑. ม. ทุทโี ปป ชคาม ฯ ๒. ม.หิตฺวา ฯ ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. วุตฺโต ฯ
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อคฺคึ อาทหนฺโต ฯ เวสฺสานรินฺติ วา ปาโ ฯ เทวฺตโรติ
สุโภค โส หิ ราชา อคฺคึ ปูเชตฺวา(๑) อฺตโร มเหสกฺขเทโว
อโหสีติ วทติ ฯ ยสฺสานุภาเวนาติ [๒] สุโภค คงฺคา จ สมุทฺโท(๓)
จ เกน กโต(๔) กึ ชานาสีติ ฯ น ชานามีติ ฯ กึ ตฺว ชานาสิ
พฺราหฺมเณเยว โปเถตุ ชานาสีติ ฯ อตีตสฺมึ หิ องฺโค นาม
โลมปาโท พาราณสิราชา พฺราหฺมเณ สคฺคมคฺค ปุจฺฉิตฺวา
เตหิ หิมวนฺต ปวิสิตฺวา พฺราหฺมณาน สกฺการ กตฺวา อคฺคึ
ปริจราหีติ วุตฺเต อปริมาณา คาวิโย จ มหิสิโย (๕) จ อาทาย
หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ตถา อกาสิ ฯ พฺราหฺมเณหิ ภุตฺตา ติริตฺต
ขีรทธิ (๖) กึ กาตพฺพนฺติ[๗] วุตฺเต ฉฑฺเฑถาติ อาหสุ(๘) ฯ ตตฺถ
ตตฺถ(๙) โถกสฺส ขีรสฺส ฉฑฺฑิตฏาเน กุนฺนนทิโย อเหสุ ฯ
พหุ กสฺส ฉฑฺฑิตฏาเน คงฺคา ปวตฺติตฺถ ฯ ต ปน ขีร
ยตฺถ ทธิ หุตฺวา สนฺนิสินฺน ิต ต สมุทฺท นาม ชาต ฯ
อิติ โส เอวรูป สกฺการ กตฺวา พฺราหฺมเณหิ วุตฺตวิธาเนน
อคฺคึ ปริจริยสหสฺสกฺขปุร อชฺฌคจฺฉิ ฯ
อิติ ตสฺส อิท อตีต อาหริตฺวา อิม คาถมาห
[๗๖๗]มหิทฺธิโก เทววโร ยสสฺสี
เสนาปติ ติทิเว วาสวสฺส
# ๑. ม. ชุหิตฺวา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โภติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. มหาสมุทฺโท ฯ ๔. ม.กโตติ ฯ
# ๕. ม. มหึสิโย ฯ ๖. ม. ขีรทธึ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท
# อตฺถิ ฯ ๘. ม. อาห ฯ ๙. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โส โสมยาเคน มล วิหนฺตฺวา
สุโภค เทวฺตโร อโหสีติ ฯ
ตตฺถ โส โสมยาเคน มล วิหนฺตฺวาติ โภ สุโภค
โย อิทานิ สกฺกสฺส เสนาปติ มหายโส เทวปุตฺโต โสป
ปุพฺเพ พาราณสิราชา พฺราหฺมเณ สคฺคมคฺค ปุจฺฉิตฺวา เตหิ
โสมยาเคน อตฺตโน มล ปวาเหตฺวา เทวโลก คจฺฉสีติ (๑) วุตฺเต
พฺราหฺมณาน มหนฺต สกฺการ กตฺวา เตหิ วุตฺตวิธาเนน
โสมยาค กตฺวา เตน อตฺตโน มล วิหนฺตฺวา เทวฺตโร
ชาโตติ อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต เอวมาห ฯ
อปรานิปสฺส อุทาหรณานิ ทสฺเสนฺโต อาห
[๗๖๘]อการยิ โลกมิม ปรฺจ
ภาติรถึ (๒) หิมวนฺตฺจ วิชฺฌ
โย อิทฺธิมา เทววโร ยสสฺสี
โสป ตทา อาทหิ ชาตเวท
มาลาคิริ(๓) หิมวา โย จ วิชฌ
ฺ า(๔)
สุทสฺสโน นิสสฺ โภ กากเวรุ(๕)
เอเต จ อฺเ จ นคา มหนฺตา
จิตฺยา กตา ยฺกเรภิ มาหูติ ฯ
ตตฺถ โสป ตทา อาทหิ ชาตเวทนฺติ ภาติก สุโภค
# ๑. ม. คจฺฉาหีติ ฯ ๒. สี. ยุ. ภาคีรสึ ฯ
# ๓. ม. มาลาคิรี ฯ ๔. ม. คิชฺโฌ ฯ ๕. ม.กุเวรุ ฯ
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เยน มหาพฺรหฺมุนา อยฺจ โลโก ปโร จ โลโก ภาติรถิคงฺคา(๑)
จ (๒)หิมวนฺตปพฺพตา วิชฺฌา ปพฺพตา จ กากเวรุ จ กตา(๒)
โสป ยทา พฺรหฺมุปฺปตฺติโต ปุพฺเพ มาณวโก อโหสิ ตทา
อคฺคิเมว อาทหิ อคฺคึ ชุหิตฺวา มหาพฺรหฺมา หุตฺวา อิท
สพฺพมกาสิ เอว มหิทฺธิกา พฺราหฺมณาติ ทสฺเสติ ฯ จิตฺยา
กตาติ ปุพฺเพ กิร เอโก พาราณสิราชา พฺราหฺมเณ สคฺคมคฺค
ปุจฺฉิตฺวา พฺราหฺมณาน สกฺการ กโรหีติ วุตฺเต เตส มหาทาน
ทตฺวา มยฺห ทาเน กึ นตฺถีติ ปุจฺฉิตฺวา สพฺพ เทว อตฺถิ
พฺราหฺมณาน ปน อาสนานิ นปฺปโหนฺตีติ วุตฺเต อิฏิกานิ
จินาเปตฺวา อาสนานิ กาเรสิ ฯ เอตา จิตฺยา กตา สยนปกา
พฺราหฺมณาน อานุภาเวน วฑฺฒิตฺวา มาลาคิริอาทโย ปพฺพตา
ชาตา เอวเมเต ปพฺพตา(๓) ยฺกาเรหิ พฺราหฺมเณหิ กตาติ
กเถนฺตีติ ฯ
อถ น ปุน อาห ภาติก ชานาสิ ปนาย สมุทฺโท เกน
การเณน อเปยฺโย โลโณทโก ชาโตติ ฯ น ชานามิ
อริฏาติ ฯ อถ น ตฺว พฺราหฺมเณเยว วิหึสิตุ ชานาสิ
กึ อฺ ชานิสฺสสิ(๔) สุโณหีติ วตฺวา คาถมาห
# ๑. สี. ยุ. ภาคีรสีคงฺคา ฯ ม. ภาคีรถิคงฺคา ฯ
# ๒. ม. หิมวนฺตปพฺพโต จ คิชฺฌปพฺพโต จ กโต ฯ
# ๓. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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[๗๖๙]อชฺฌายิก มนฺตคุณูปปนฺน
ตปสฺสิน ยาจโยคีติธาหุ(๑)
ตีเร สมุทฺทสฺสกุ  สชฺชนฺต
ต สาครชฺโฌหริ(๒) เตนเปยฺโยติ(๓) ฯ
ตตฺถ ยาจโยคี ติธาหูติ ต พฺราหฺมณ ยาจโยคีติ อิธ โลเก
อาหุ ฯ อุทก สชฺชนฺตนฺติ โส กิเรกทิวส ปาปปวาหนกมฺม
กโรนฺโต ตีเร ตฺวา สมุทฺทโต อุทก คเหตฺวา อตฺตโน อุปริ
สชฺชนฺโต(๔) อพฺภุกฺกีริ (๕)ฯ อถ น เอว กโรนฺต วฑฺฒิตฺวา
สาคโร อชฺโฌหริ ต การณ มหาพฺรหฺมา สุตฺวา อิมินา กิร
เม ปุตฺโต หโตติ กุชฺฌิตฺวา สมุทฺโท อเปยฺโย โลโณทโก
ภวตูติ อภิสป ฯ เตเนว การเณน สมุทฺโท อเปยฺโย โลโณทโก
ชาโต ฯ เอวรูปา มหาคุณา เอเต พฺราหฺมณา นามาติ (๖)ฯ
ปุนป อาห
[๗๗๐]อายาควตฺถูนิ ปุถู ปพฺยา
สวิชฺชนฺติ พฺราหฺมณา วาสวสฺส
ปุริม ทิส ปจฺฉิม ทกฺขิณุตฺตร
สวิชฺชมานา ชนยนฺติ เวทนฺติ ฯ
ตตฺถ วาสวสฺสาติ ปุพฺเพ พฺราหฺมณาน ทาน ทตฺวา
# ๑. ม. ยาจโยโคติ ธาห ฯ ๒. ม. สาคโรชฺโฌหริ ฯ
# ๓. ม. เตนาเปยฺโย ฯ ๔. ม. สีเส สชนฺต ฯ ก. สชต ฯ
# ๕. ม. อพฺภกุ ิรติ ฯ ๖. ม. มหานุภาวาติ ฯ
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วาสวตฺต ปตฺตสฺส วาสวสฺส สกฺกสฺส ฯ อายาควตฺถูนีติ ปุพฺเพ
ปฺุกฺเขตฺตภูตา อคฺคทกฺขิเณยฺยา ปพฺยา ปวิยา(๑) ปุถู
พฺราหฺมณา สวิชฺชนฺติ ฯ ปุริม ทิสนฺติ เต อิทานิป อิมาสุ
จตูสุ ทิสาสุ สวิชฺชมานา ตสฺส วาสวสฺส มหนฺต เวท
ชนยนฺติ ปตโิ สมนสฺส อาวหนฺติ ฯ
เอว อริฏโ จุทฺทสหิ คาถาหิ พฺราหฺมเณ จ ยฺเ จ
เวเท จ วณฺเณสิ
ยฺวาทวณฺณนา(๒) นิฏิตา ฯ
ตสฺส ต กถ สุตฺวา มหาสตฺตสฺส คิลานฏาน
อาคตา พหู นาคา อย ภูตเมว กเถตีติ มิจฺฉาคาห
คณฺหนาการปฺปตฺตา ชาตา ฯ มหาสตฺโต คิลานเสยฺยาย
นิปนฺโนว ต สพฺพ อสฺโสสิ ฯ นาคาปสฺส อาโรเจสุ ฯ ตโต
[๓]จินฺเตสิ อริฏโ มิจฺฉามคฺค วณฺเณสิ (๔) หนฺทาห วาทปสฺส
ภินฺทิตฺวา ปริส สมฺมาทิฏิก กริสฺสามีติ ฯ โส อุฏาย
นหาตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต ธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา สพฺพ
นาคปริส สนฺนิปาตาเปตฺวา อริฏ ปกฺโกสาเปตฺวา อริฏ
ตฺว อภูต วตฺวา เวเท จ ยฺเ จ พฺราหฺมเณ จ
วณฺเณสิ พฺราหฺมณาน หิ เวทวิธาเนน ยฺยชน นาม
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ส. ม. มิจฺฉากถา ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มหาสตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. วณฺเณติ วาทมสฺส ฯ
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อนริยสมฺมต น สคฺคมคฺคาวห (๑) ตว วาเท อภูต ปสฺสามาติ(๒)
วตฺวา ยฺเภทวาท นาม อารภนฺโต อาห
[๗๗๑]กลีหิ(๓) ธีราน กต มคาน
ภวนฺติ เวทชฺฌคตา อริฏ
มรีจิธมฺม อสเมกฺขิตตฺตา
มายาคุณา นาติวหนฺติ ปฺ
เวทา น ตาณาย ภวนฺติรสฺส(๔)
มิตฺตทฺทุโน ภูนหุโน นรสฺส
น ตายเต ปริจิณฺโณว อคฺคิ
โทสนฺตร มจฺจมนริยกมฺม
สพฺพฺจ มจฺจา สธนา สโภคา(๕)
อาทิปต ทารุ ติเณน มิสฺส
ทห น ตปฺเป อสมตฺถเตโช
โก ต สุภิกฺข ทิรสฺุ(๖) กิริยา(๗)
ยถาป ขีร วิปริณามธมฺม
ทธิภวิตฺวา นวนีตฺจ(๘) โหติ
เอวป อคฺคิ วิปริณามธมฺโม
# ๑. ม. สคฺคาวห ฯ ๒. ม. ปสฺสาหีติ ฯ ๓. ม กลี หิ ฯ
# ๔. ม. ภวนฺติ ทสฺส ฯ ๕. ม. สธน สโภค ฯ
# ๖. ม. ทฺวริ สฺุ ฯ ๗. ส. ม. กยิรา ฯ
# ๘. ม. นวนีตมฺป ฯ
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เตโช สมารุหติ(๑) โยคยุตฺโต
น ทิสฺสติ อคฺคิมนุปฺปวิฏโ
สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป
นามตฺถมาโน อรณีนเรน
นากมฺมุนา ชายติ ชาตเวโท
สเจ หิ อคฺคิ อนฺตรโต วเสยฺย
สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป
สพฺพานิ สุสฺเสยฺยุ วนานิ โลเก
สุกฺขานิ กฏานิ จ ปชฺชเลยฺยุ
กโรติ เจ ทารุติเณน ปฺุ
โภช นโร ธูมสิขึ ปตาปว
องฺคาริกา โลณกรา จ สูทา
สรีรทาหาป กเรยฺยุ ปฺุ
อถ เจ หิ เอเตป(๒) กโรนฺติ ปฺุ
อชฺเฌนมคฺคึ อิธ ตปฺปยิตฺวา
น โกจิ โลกสฺมึ กโรติ ปฺุ
โภช นโร ธูมสิขึ ปตาปว
กถ หิ โลกาปจิโต สมาโน
อมนฺุคนฺธ พหูน อกนฺต
# ๑. ม. สโมโรหตี ฯ ๒. ม. เอเต น ฯ
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ยเทว มจฺจา ปริวชฺชยนฺติ
ตทปฺปสฏ ทิรสฺุ ภฺุเช
สิขิฺหิ(๑) เทเวสุ วทนฺติ เอเก(๒)
อาป มิลกฺขู ปน เทวมาหุ
สพฺเพว เอเต วิตถ ภณนฺติ
อคฺคิ น เทวฺตโร น อาโป
อนินฺทฺริย สนฺตมสฺกาย(๓)
เวสฺสานร กมฺมกร ปชาน
ปริจริยมคฺคึ สุคตึ กถ วชฺเช
ปาปานิ กมฺมานิ จ กุพฺพมาโน(๔)
สพฺพาภิภูตาหุธ ชีวิกตฺถา
อคฺคิสฺส พฺรหฺมา ปริจาริโกติ
สพฺพานุภาวี จ วสี กิมตฺถ
อนิมฺมิโต นิมมฺ ิต วนฺทิตสฺส
หาส(๕) อนิชฺฌานกฺขม อตจฺฉ
สกฺการเหตุ ปริกรึสุ ปุพฺเพ
เต ลาภสกฺกาเร อปาตุภูเต(๖)
สนฺธาภิตา(๗) ชนฺตุภิ สนฺติธมฺม
# ๑. ม. สิขิมปฺ  ฯ ๒. ม. เหเก ฯ ๓. ม. อนินฺทฺริยพทฺธสมฺกาย ฯ
# ๔. ม. ปกุพพฺ มาโน ฯ ๕. ม.หสฺส ฯ ๖. ม. อปาตุโภนฺเต ฯ
# ๗. ม. ส นฺธาปตา ฯ
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อชฺเฌนมริยา ปวึ ชนินฺทา
เวสฺสา กสึ ปาริจริยฺจ สุทฺทา
อุปาคู(๑) ปจฺเจก ยถา ปเทส
กตาหุ เอเต วสินาติ อาหุ
เอตฺจ สจฺจ วจน ภเวยฺย
ยถา อิท ภาสิต พฺราหฺมเณหิ
นาขตฺติโย ชาตุ ลเภถ รชฺช
นาพฺราหฺมโณ มนฺตปทานิ สิกฺเข
นาฺตฺร เวสฺสา หิ(๒) กสึ กเรยฺยุ(๓)
สุทฺโท น มฺุเจ(๔) ปรเปสนาย
ยสฺมา จ เอต วจน อภูต
มุสาวิเม โอทริยา ภณนฺติ
ตทปฺปปฺา อภิสทฺทหนฺติ
ปสฺสนฺติ ต ปณฺฑิตา อตฺตนาว
ขตฺยา หิ เวสฺสาน พลึ หรนฺติ
อาทาย สตฺถานิ หนนฺติ พฺราหฺมณา
ต ตาทิส สขุภิต วิภินฺน(๕)
กสฺมา พฺรหฺมา น อุช(ุ ๖) กโรติ โลก
# ๑. ม. อุปาคุ ฯ ๒. ม. เวสฺเสหิ ฯ ๓. ม. กเรยฺย ฯ
# ๔. ม. มุจฺเจ ฯ ๕. ม. ปภินฺน ฯ ๖. ม. นุชฺชุ ฯ
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สเจ หิ โส อิสฺสโร สพฺพโลเก
พฺรหฺมาปหู ภูตปตี ปชาน
กึ สพฺพโลก วิทหิ อลกฺขึ
กึ สพฺพโลก น สุข อกาสิ
สเจ หิ โส อิสฺสโร สพฺพโลเก
พฺรหฺมาปหู ภูตปตี ปชาน
มายา มุสาวชฺชมเทน จาป
โลก อธมฺเมน กิมตฺถการี(๑)
สเจ หิ โส อิสฺสโร สพฺพโลเก
พฺรหฺมาปหู ภูตปตี ปชาน
อธมฺมิโก ภูตปตี อริฏ
ธมฺเม สตี(๒) โย วิทหี อธมฺม
กีฏา ปฏงฺคา อุรคา จ เภงฺคา(๓)
หนฺตฺวา กิมิ(๔) สุชฺฌติ มกฺขกิ า จ
เอเต(๕) หิ(๖) ธมฺมา อนริยรูปา
กมฺโพชกาน วิตถา พหูนนฺติ ฯ
ตตฺถ เวทชฺฌคตาริฏาติ อริฏ อิทานิ เวทาธิคมานิ(๗)
นาม ธีราน ปราชยสขาโต กลิคฺคาโห มคาน พาลาน
# ๑. ม. กิมตฺถมาการิ ฯ ๒. ม. สติ ฯ ๓. ม. เภกา ฯ
# ๔. ส. กิมึ ฯ ม. กิมี ฯ ๕. ม. เอเตป ฯ ๖. ม.หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๗. ม. เวทาธิคมนานิ ฯ
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ชยสขาโต กตคฺคาโห ฯ มรีจิธมฺมนฺติ อิท หิ เวทตฺตย
มรีจิธมฺม ฯ ตยิท อสเมกฺขิตตฺตา ยุตฺตายุตฺต อชานนฺตา
พาลา อุทกสฺาย มิคา (๑) มรีจึ วิย ภูตสฺาย
อนวชฺชสฺาย อตฺตโน วินาส อุปคจฺฉนฺติ ฯ นาติวหนฺติ
ปฺนฺติ เอวรูปา ปน มายา โกฏาสา ปฺ ปฺาสมฺปนฺน
ปุริส นาติวหนฺติ น วฺเจนฺติ ฯ ภวนฺติรสฺสาติ รกาโร(๒)
พฺยฺชนสนฺธิ (๓) อสฺส ฯ ภูนหุโนติ วุฑฺฒิฆาตกสฺส มิตฺตทุพฺภิโน
นรสฺส เวทา ตาณตฺถาย น ภวนฺติ ฯ ปติฏา โหตุ
น สกฺโกนฺตตี ิ อตฺโถ ฯ ปริจิณฺโณว อคฺคีติ อคฺคิ วา
ปริจณฺโณ ฯ โทสนฺตรนฺติ ติวิเธน ทุจฺจริตโทเสน สโทสจิตฺต
ปาปกมฺม ปุริส น ตายติ น รกฺขติ ฯ
สพฺพฺจ มจฺจาติ สเจป หิ มจฺจา ยตฺตก โลเก ทารุ
อตฺถิ สพฺพ ต สธนา สโภคา(๔) อตฺตโน ธเนน จ โภเคน(๕) จ
สทฺธึ ติเณน มิสฺส กตฺวา อาทิเปยฺยุ ฯ เอว สพฺพป ต เตหิ
อาทิปต ทหนฺโต อย อสมตฺถเตโช อสทิสเตโช ตว อคฺคิ น
ตปฺเปยฺย เอว อตปฺปนีย ภาติก ฯ ทิรสฺูติ ทฺวีหิ ชิวฺหาหิ
รสชานนสมตฺถ โก ต สปฺปอาทีหิ สุภิกฺข วา สุหิต วา(๖) ฯ
# ๑. ม. มคา ฯ ๒. สี. ยุ. รสฺสาติ รกาโร ฯ
# ม. ภวนฺติ ทสฺสาติ ทกาโร ฯ ๓. ม.พฺยฺชนสนฺธิมตฺต ฯ
# ๔. ม. สธน สโภค ฯ ๕. ม. โภเคหิ ฯ ๖. ม. วาสทฺโท ฯ
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กิริยาติ(๑) กเรยฺย(๒) โก สกฺกุเณยฺย กาตุ ฯ เอว อติตฺต ปน
เอต (๓) มหคฺฆส สนฺตปฺเปตฺวา โก นาม เทวโลก คมิสฺสติ
ปสฺส ยาวฺเจต ทุกฺกถิตนฺติ ฯ โยคยุตฺโตติ อรณิมถนโยเคน
ยุตฺโต หุตฺวา ต ปจฺจย ลภิตฺวาว สมาโรหติ นิพฺพตฺตติ ฯ
เอว ปรวายาเมน อุปฺปชฺชมาน อเจตน ต ตฺว เทโวติ
วทสิ ฯ อิทป อภูตเมว กเถสีติ ฯ
อคฺคิมนุปฺปวิฏโติ อคฺคิ อนุปฺปวิฏโ ฯ นามตฺถมาโนติ
นาป อรณิหตฺเถน นเรน อมตฺถิยมาโน นิพฺพตฺติ ฯ นากมฺมุนา
ชายติ ชาตเวโทติ น ชาตเวทตฺถิกสฺส ปุริสสฺส(๔)กิริย วินา อตฺตโน
ธมฺมตายเยว ชายติ ฯ สุสเฺ สยฺยุนฺติ อนฺโต อคฺคินา โสสิยมานานิ
วนานิ สุสฺเสยฺยุ อลฺลาเนว สุสฺเสยฺยุ (๕)ฯ โภชนฺติ โภเชนฺโต ฯ
ธูมสิขึ ปตาปวนฺติ ธูมสิขาย ยุตฺต ปตาปวนฺต ฯ องฺคาริกาติ
องฺคารการกา ฯ โลณกราติ โลโณทก ปจิตฺวา โลณการกา ฯ
สูทาติ ภตฺตการกา ฯ สรีรทาหาติ มตสรีรชฺฌาปกา ฯ
ปฺุนฺติ เอเตป สพฺเพ ปฺุเมว กเรยฺยุ ฯ
อชฺเฌนมคฺคินฺติ อชฺเฌน อคฺคึ มนฺตชฺฌายกา พฺราหฺมณาป
โหนฺตุ ฯ โกจิ นโร ธูมสิขึ ปตาปวนฺต อคฺคึ โภเชนฺโต
ตปฺปยิตฺวาป ปฺุ น กโรติ นาม ฯ โลกาปจิโต สมาโนติ
# ๑. ม. กริยา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม.ปเนต ฯ
# ๔. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕. ม. น สิยุ ฯ
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ตว เทโว โลกสฺส อปจิโต ปูชโิ ต สมาโน ฯ ยเทวาติ ย
อหิกุณปาทึ ปฏิกุล เชคุจฺฉ มจฺจา ทูรโตปริวชฺชยนฺติ ฯ
ตทปฺปสฏนฺติ ต อปฺปสฏ สมฺม ทิรสฺุ กถ เกน การเณน
ปริภฺุเชยฺย ฯ เทเวสูติ เอเก มนุสฺสา สิขึ เทเวสุ อฺตร เทว
วทนฺติ ฯ มิลกฺขู ปนาติ อฺาณา ปน มิลกฺขู อุทก เทโวติ
ลวทนฺติ ฯ อสฺกายนฺติ อนินฺทฺริยพทฺธ อจิตฺตกาย(๑) สมาน เอต
อเจตน ปชาน ปจนาทิกมฺมกร เวสฺสานร อคฺคึ ปริจริตฺวา
ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺโต โลโก กถ สุคตึ คมิสสฺ ติ ฯ อิท
เต อติวิย ทุกฺกถิต ฯ
สพฺพาภิภูตาหุธ ชีวิกตฺถาติ อิเม พฺราหฺมณา อตฺตโน
ชีวิกตฺถ มหาพฺรหฺมา สพฺพาภิภูติ อาหสุ ฯ สพฺโพ โลโก
เตเนว นิมฺมิโตติ วทนฺติ ฯ ปุน อคฺคิสฺส พฺรหฺมา ปริจาริโกติ
วทนฺติ ฯ โสป กิร อคฺคึ ชูหเตว ฯ สพฺพานุภาวี จ วสีติ โส
ปน ยทิ สพฺพานุภาวี จ วสี จ อถ กิมตฺถ สย อนิมฺมิโต
หุตฺวา อตฺตนาว นิมฺมิต ฯ วนฺทิตสฺสาติ วนฺทิโต ภเวยฺย อิทป
เต ทุกฺกถิตเมว ฯ หาสนฺติ อริฏ พฺราหฺมณาน วจน นาม
หสิตพฺพยุตฺตก ปณฺฑิตาน นิชฺฌาน น ขมติ(๒) ฯ ปริกรึสูติ อิเม
พฺราหฺมณา เอวรูป มุสาวาท อตฺตโน สกฺการเหตุ ปุพฺเพ
ปตฺถรึสุ ฯ สนฺธาภิตา ชนฺตูภิ สนฺติธมฺมนฺติ เอเต(๓) เอตฺตเก(๔)
ลาภสกฺกาเร อปาตุภูเต ชนฺตูหิ สทฺธึ โยเชตฺวา ปาณวธปฏิสยุตฺต
# ๑. ม. อจิตฺตกายฺจ ฯ ๒. ม. น นิชฌ
ฺ านกฺขม ฯ
# ๓. ม. เต ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺ ฯ
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อตฺตโน ลทฺธิธมฺมปสขาต สนฺติธมฺม สนฺธาภิตา ยฺสุตฺต
นาม คนฺถยึสูติ อตฺโถ ฯ
เอตฺเจ สจฺจนฺติ ยเทต ตยา อชฺเฌนมริยาติ อาทิ
วุตฺต เอต (๑) เจ สจฺจ ภเวยฺย ฯ นาขตฺติโยติ เอว สนฺเต
อขตฺติโย รชฺช นาม น ลเภยฺย อพฺราหฺมโณป มนฺตปทานิ
น สิกฺเขยฺย ฯ มุสาวิเมติ มุสาว อิเม ฯ โอทริยาติ
อุทรนิสฺสิตชีวิกา อุทรปูรณเหตุ วา ฯ ตทปฺปปฺาติ ต เตส
วจน อปฺปปฺา ฯ อตฺตนา วาติ ปณฺฑิตา ปน เตส วจน
สโทสนฺติ อตฺตนาว ปสฺสนฺติ น สทฺทหนฺติ ฯ ต ตาทิสนฺติ ต
ตถารูป ฯ สขุภิตนฺติ สขุภิตฺวา พฺรหฺมุนา ปตมริยาท
ภินฺทิตฺวา ิต สขุภิต วิภินฺน โลก โส ตว พฺรหฺมา กสฺมา
อุชุ น กโรติ ฯ อลกฺขินฺติ กึ การณา สพฺพโลเก ทุกฺข
วิทหิ ฯ สุขนฺติ กึ น เอกนฺตสุขเมว สพฺพโลกมกาสิ (๒) โลกวินาสโก
โจโร มฺเ ตว พฺรหฺมาติ ฯ มายาติ มายาย ฯ อธมฺเมน
กิมตฺถการีติ อิมินา มายาทินา อธมฺเมน กึ การณา สพฺพโลก
อนตฺถการี นิรตฺถสโยชยีติ (๓) อตฺโถ ฯ อริฏาติ อริฏ ตว ภูตปติ
อธมฺมิโก โย ทสวิเธ กุสลธมฺเม สติ ธมฺมเมว อวิทหิตฺวา
อธมฺม วิทหิ ฯ กีฏาติ อาทีสุ(๔) อุปโยคตฺเถ ปตฺจตฺตวจน(๕) ฯ เอเต
กีฏาทโย ปาเณ หนฺตฺวา มจฺโจ สุชฺฌติ(๖) สคฺค อุเปติ เอเต หิ
# ๑. ม. เอตฺจ ฯ ๒. ม. สพฺพโลก น อกาสิ ฯ
# ๓. ม. อนตฺถกิริยาย สโยเชสีติ ฯ ๔. ม. อาทิ ฯ
# ๕. ม. อาทิ ฯ ๕. ม. ปจฺจตฺต ฯ ๖. ม. สุชฺฌตีติ เอเตป ฯ
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กมฺโพชกรฏวาสีน พหูน อนริยาน ธมฺมา ฯ เต ปน วิตถา
อธมฺมา ธมฺมาติ วุตฺตา ฯ เตหิ(๑) ตว พฺรหฺมุนา นิมฺมิเตหิ
ภวิตพฺพนฺติ ฯ
อิทานิ เตส วิตถภาว ทสฺเสนฺโต อาห
[๗๗๒]สเจ หิ โส สุชฺฌติ โย หนาติ
หโตป โส สคฺคมุเปติ าน
โภวาทิ โภวาทินมารเภยฺยุ (๒)
เย วาป(๓) เตส อภิสทฺทเหยฺยุ
เนว มิคา น ปสุโนป คาโว
อายาจนฺติ อตฺตวธาย เกจิ
วิปฺผนฺทมานา อิธ ชีวิกตฺถา
ยฺเสุ ปาเณ ปสุมารภนฺติ
ยูปสฺส เน (๔) ปสุพนฺเธ จ พาลา
จิเตฺรหิ(๕) วณฺเณหิ มุข นยนฺติ
อยนฺเต ยูโป กามทุโห ปรตฺถ
ภวิสฺสติ สสฺสโต สมฺปราเย
สเจ จ ยูเป มณิสขมุตฺต
ธฺ ธน รชต ชาตรูป
สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป
# ๑. ม. เตป ฯ ๒. ม.โภวาทิน มารเยยฺยุ ฯ
# ๓. ม. จาป ฯ ๔. ม.ยูปุสสฺ เน ฯ ๕. ม. จิตฺเตหิ ฯ
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สเจ ทุเห ติทิเว สพฺพกาเม
เตวิชฺชสงฺฆาว ปุถู ยเชยฺยุ
น(๑) พฺราหฺมณา(๒) กิฺจิ น ยาชเยยฺยุ
กุโต จ ยูเป มณิสขมุตฺต
ธฺ ธน รชต ชาตรูป
สุกฺเขสุ กฏเสุ นเวสุ จาป
กุโต ทุเห ติทิเว สพฺพกาเม
สา จ ลุทฺทา จ ปลุทฺธพาลา
จิเตฺรหิ วณฺเณหิ มุข นยนฺติ
อาทาย อคฺคึ มม เทหิ วิตฺต
ตโต สุขี โหหิสิ สพฺพกาเม
ตมคฺคิหุตฺต สรณ ปวิสฺส
จิเตฺรหิ(๓) วณฺเณหิ มุข นยนฺติ
โอโรปยิตฺวา เกสมสฺสุ(๔) นขฺจ
เวเทหิ วิตฺต อติคาฬฺหยนฺติ
กากา อุลูกว รโห ลภิตฺวา
เอก สมาน พหุกา สเมจฺจ
อนฺนานิ โภตฺวา(๕) กุหกา กุหิตฺวา
มุณฺฑ กริตฺวา ยฺปโถสชฺชนฺติ
# ๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อพฺราหฺมณ ฯ
# ๓. ม.จิตฺเตหิ ฯ ๔. ม. เกสมสฺสุ ฯ ๕. ม. ภุตฺวา ฯ
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เอว หิ โส วฺจิโต พฺราหฺมเณหิ
เอก สมาน พหุกา สเมจฺจ
เต โยคโยเคน วิลุมฺปมานา
ทิฏ อทิฏเน ธน หรนฺติ
อกาสิยา ราชูหิ วานุสิฏา
ตทสฺส อาทาย ธน หรนฺติ
เต ตาทิสา โจรสมา อสนฺตา
วชฺฌา น หฺนฺติ อริฏ โลเก
อินฺทสฺส พาหารสิ ทกฺขิณาติ
ยฺเยสุ ฉินฺทนฺติ ปลาสยฏึ
ตฺเจป สจฺจ มฆวา ฉินฺนพาหุ
เกนสฺส อินฺโท อสุเร ชินาติ
ตฺเจว ตุจฺฉ มฆวา สมงฺคี
หนฺตฺวา อวชฺโฌ ปรโม สุเทโว
มนฺตา อิเม พฺราหฺมณา ตุจฺฉรูปา
สนฺทิฏิกา วฺจนา เอสา โลเก
มาลาคิริ หิมวา โย จ วิชฌ
ฺ า
สุทสฺสโน นิสสฺ โภ กากเวรุ(๑)
เอเต จ อฺเ จ นาคา มหนฺตา
# ๑. ม. กุเวรุ ฯ
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จิตฺยา กตา ยฺกเรภิมาหุ
ยถาปการานิ หิ อิฏกานิ
จิตฺยา กตา ยฺกเรภิมาหุ(๑)
น ปพฺพตา โหนฺติ ตถาปการา
อฺาทิสา อจลา ทิฏเสลา
น อิฏกา โหนฺติ สิลา จิเรน
น ตตฺถ สฺชายติ อโย น โลห
ยฺฺจ เอต ปริวณฺณยนฺตา
จิตฺยา กตา ยฺกเรภิมาหุ
อชฺฌายิก(๒) มนฺตคุณูปปนฺน
ตปสฺสิน ยาจโยคี ติธาหุ(๓)
ตีเร สมุทฺทสฺสทุ ก สชฺชนฺต
ต สาครชฺโฌหริ เตนเปยฺโย
ปโรสหสฺสป สมนฺตเวเท
มนฺตูปปนฺเน นทิโย วหนฺติ
น เตน พฺยาปนฺนรสูทกานิ(๔)
กสฺมา สมุทฺโท อตุโล อเปยฺโย
เย เกจิ กูปา อิธ ชีวโลเก
# ๑. ม. ยฺกเรหิมาหุ ฯ ๒. ม. อชฺฌายก ฯ
# ๓. ม. ยาจโยโคติธาหุ ฯ ๔. ม.พฺยาปนฺนรสูทกา น ฯ
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โลณูทกา กูปขเนหิ ขาตา
น พฺราหฺมณชฺโฌหรเณน เตสุ
อาโป อเปยฺโย ทิรสฺุราหุ(๑)
ปุเร ปุรฏา กา กสฺส ภริยา
มโน มนุสฺส อชเนสิ ปุพฺเพ
เตนาป ธมฺเมน น โกจิ หีโน
เอวมฺป โวสฺสคฺควิภงฺคมาหุ
จณฺฑาลปุตฺโตป อธิจฺจ เวเท
ภาเสยฺย มนฺเต กุสโล มติมา
น ตสฺส มุทฺธา(๒) วิปฺผเลยฺย(๓) สตฺตธา
มนฺตา อิเม อตฺตวธาย กตา
วจา(๔) กตา คิทฺธิ กตา คหิตา
ทุมฺโมจยา กาพฺยาปถานุปนฺนา
พาลาน จิตฺต วิสเม นิวิฏ
ตทปฺปปฺา อภิสทฺทหนฺติ
สีหสฺส พฺยคฺฆสฺส จ ทีปโน จ
น วิชฺชติ โปริสยพเลน(๕)
มนุสฺสภาโว จ ควว เปกฺโข
# ๑. ม. ทฺวริ สฺุ มาหุ ฯ ๒. ม. มุทฺธาป ฯ ๓. ม.ผเลยฺย ฯ
# ๔. ม. วาจา ฯ ๕. ม. โปริสิย พเลน ฯ
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ชาติ หิ เตส อสมา สมาน(๑)
สเจ จ ราชา ปวึ วิชิตฺวา
สชีววา อสฺสวา ปาริสชฺโช
สยเมว โส สตฺตุสงฺฆ วิเชยฺย
ตสฺส ปชา นิจจฺ สุขี ภเวยฺย
ขตฺติยมนฺตา จ ตโย จ เวทา
อตฺเถน เอเต สมกา ภวนฺติ
เตสฺจ อตฺถ อวินิจฺฉินิตฺวา
น พุชฺฌติ(๒) โอฆปถว ฉนฺน
ขตฺติยมนฺตา จ ตโย จ เวทา
อตฺเถน เอเต สมกา ภวนฺติ
ลาโภ อลาโภ อยโส ยโส จ
สพฺเพว เตส จตุนฺนฺจ ธมฺมา
ยถาป อิพฺภา ธนธฺเหตุ
กมฺมานิ กาเรนฺติ ปุถู ปพฺยา
เตวิชฺชสงฺฆาป(๓) ตเถว ลุททฺ า
กมฺมานิ กาเรนฺติ ปุถู ปพฺยา
อิพฺเภหิ เอเต(๔) สมกา ภวนฺติ
# ๑. ม. สมานา ฯ ๒. ม. พุชฺฌตี ฯ ๓. ม. เตวิชฺชสงฺฆา ฯ
# ๔. ม. เย เต ฯ
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นิจฺจุสฺสุกา กามคุเณสุ ยุตฺตา
กมฺมานิ กาเรนฺติ(๑) ปุถู ปพฺยา
ตทปฺปปฺา ทิรสฺุรา เตติ ฯ
ตตฺถ โภวาทีติ พฺราหฺมณา ฯ โภวาทินมารเภยฺยุนฺติ
พฺราหฺมณเมว มาเรยฺยุ ฯ เยวาปติ เย(๒) วาป(๓) พฺราหฺมณาน ต
วจน สทฺทเหยฺยุ ฯ เต อตฺตโน อุปฏาเกเยว[๔] พฺราหฺมณา
มาเรยฺยุ พฺราหฺมณา ปน พฺราหฺมเณ จ อุปฏาเก จ
อมาเรตฺวา นานปฺปกาเรs ติรจฺฉาเนเยว มาเรนฺติ อิติ เนส(๕)
วจน มิจฺฉา ฯ เกจีติ ยฺเสุ โน มาเรถ มย สคฺค
คมิสฺสามาติ อายาจนฺตา เกจิ นตฺถิ ฯ ปาเณ ปสุมารภนฺตีติ
มิคาทโย ปาเณ จ ปสฺุจ (๖) วิปฺผนฺทมาเน ชีวิกตฺถาย
มาเรนฺติ ฯ มุข นยนฺตีติ เอเตสุ ยูปุสฺสาปเนสุ(๗) ปสุพนฺเธสุ
อิมสฺมึ เต ยูเป สพฺพ สนฺตก มณิสขมุตฺต ธนธฺรชตชาตรูป(๘)
สนฺนิหิต อยนฺเต[๙] ปรตฺถ[๑๐] กามทุโห ภวิสฺสติ สสฺสตภาว
อาวหิสฺสตีติ จิเตฺรหิ การเณหิ มุข ปสาเรนฺติ (๑๑) ต ต วตฺวา
มิจฺฉาคาห คาหยนฺตีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. กโรนฺติ ฯ ๒. ม. เย จาปติ เยป ฯ ๓. ม. วาปสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๕. ม. เตส ฯ ๖. ม. ปสู จ ฯ
# ๗. ม.ยูปุสสฺ เนสุ ฯ ๗. ม. ธฺ ธน รชต ชาตรูป ฯ
# ๙. ม. เอตฺถนฺตเร ยูโปติ ทิสฺสติ ฯ ๑๐. ม. เอตฺถนฺตเร ปรโลเกติ
# ทิสฺสติ ฯ ๑๑. ม. ปสาเทนฺติ ฯ
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สเจ จาติ สเจ ยูเป วา เสสกฏเสุ วา เอต มณิอาทิก
ลเภยฺย ติทิเว วา สพฺพกามทุโห อสฺส เตวิชฺชสงฺฆา ปุถู หุตฺวา
ยฺ ยเชยฺยุ พหุทฺธนตาย เจว สคฺคกามตาย จ อฺ
อพฺราหฺมณ น ยาเชยฺยุ ยสฺมา ปน อตฺตโน ธน ปจฺจาสึสนฺตา
อฺป ยาเชนฺติ ตสฺมา อภูตวาทิโนติ เวทิตพฺพา ฯ กุโต จาติ
เอตสฺมึ ยูเป วา เสสกฏเสุ วา กุโต เอต มณิอาทิก
อวิชฺชมานเมว กุโต ติทิเว สพฺพกาเม ทุหิสฺสติ ฯ สพฺพถาป
อภูตเมว เตส วจน ฯ สา จ ลุทฺทา จ ปลุทฺธพาลาติ
อริฏ อิเม พฺราหฺมณา นาม เกราฏิกา เจว นิกกฺ รุณา
จ ฯ เต พาลา โลก ปโลเภตฺวา อุปลาเปตฺวา วิจิเตฺรหิ
การเณหิ มุข ปสาเรนฺติ (๑) ฯ สพฺพกาเมติ อคฺคึ อาทาย
ตวฺจ ชูห อมฺหากฺจ วิตฺต เทหิ ฯ ตโต สุขีติ สพฺพกาเม
ลภิตฺวา สุขิโต โหหีติ(๒) ฯ
ตมคฺคิหุตฺต สรณ ปวิสฺสาติ ต ราชาน ราชมหามตฺต
วา อาทาย อคฺคิชูหนฏา นเคห ปวิสิตฺวา ฯ โอโรปยิตฺวาติ
วิจิตฺรานิ การณานิ วทนฺตา เกสมสฺสฺุจ นเข จ
โอโรปยิตฺวา ฯ อติคาฬฺหยนฺตีติ วุตฺตตาย ตโย เวเท นิสฺสาย
อิท ทาตพฺพ อิท กาตพฺพนฺติ วทนฺตา เวเทหิ ตสฺส สนฺตก
วิตฺต อติคาฬฺหยนฺติ วินาเสนฺติ วิทฺธเสนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปสาเทนฺติ ฯ ๒. ม. โหหิสิ ฯ
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อนฺนานิ โภตฺวา กุหกา กุหิตฺวาติ เต กุหกา
นานปฺปการ กุหกกมฺม กตฺวา สเมจฺจ สมาคนฺตฺวา ยฺ
วณฺเณตฺวา ทายก วฺเจตฺวา ตสฺส สนฺตก นานคฺครสโภชน
ภฺุชิตฺวา อถ น มุณฺฑ (๑) กตฺวา ยฺปเถ โอสชฺชนฺติ [๒]ฯ
คเหตฺวา พหิ ยฺาวาฏ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ โยคโยเคนาติ
เต พฺราหฺมณา ต เอก พหุกา สเมจฺจ เตน เตน โยเคน
ตาย ตาย ยุตฺติยา วิลุมฺปมานา ทิฏ ปจฺจกฺข ตสฺส ธน
อทิฏเน เทวโลเกน อทิฏ เทวโลก วณฺเณตฺวา อมรฏาน(๓)
กตฺวา หรนฺติ ฯ อกาสิยา ราชูหิ วานุสิฏาติ อิทฺจ อิทฺจ
มม พลึ คณฺหถาติ ราชูหิ วา ราชมหามตฺเตหิ วา
อนุสิฏา อกาสิยสขาตา ราชปุริสา วิย ฯ ตทสฺสาติ ต
อสฺส ธน อาทาย หรนฺติ ฯ โจรสมาติ อภูตพลิคฺคาหกา
สนฺธิจฺเฉทกโจรสทิสา (๔) ฯ วชฺฌาติ วธารหา เอวรูปา ปาปธมฺมา(๕)
อิเม โลเก น หฺนฺติ ฯ
พาหารสีติ พาหา อสิ ฯ อิท วุตฺต โหติ อิทป
อริฏ พฺราหฺมณาน มุสาวาท ปสฺส เต กิร ยฺเสุ มหตึ
ปลาสยฏึ อินฺทสฺส พาหาสิ(๖) ทกฺขิณาติ วตฺวา ฉินฺทนฺติ
# ๑. ม.มุณฺฑก ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อาหรณฏาน ฯ ๔. ม. สนฺธิจฺเฉทกโจรสทิสา อสปฺปุริสา ฯ
# ๕. ม. ปาปธมฺมา อิทานิ ฯ ๖. ม. พาหา อสิ ฯ
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ตฺเจ เตส วจน สจฺจ อถ ฉินฺนพาหุ สมาโน เกนสฺสุ
พาหุพเลน อินฺโท อสุเร ชินาติ ฯ สมงฺคีติ พาหุสมงฺคี
อจฺฉินฺนพาหุ อโรโคเยว ฯ หนฺตฺวาติ อสุราน หนฺตวา ฯ
ปรโมติ อุตฺตโม ปฺุิทฺธิยา สมนฺนาคโต อฺเส อวชฺโฌ ฯ
พฺราหฺมณาติ พฺราหฺมณาน มนฺตา ฯ ตุจฺฉรูปาติ ตุจฺฉสภาวา
นิปฺผลา ฯ วฺจนาติ เย จ เตส (๑) พฺราหฺมณาน มนฺตา นาม
เอสา โลเก สนฺทิฏิกา วฺจนา ฯ
ยถาปการานีติ ยาทิสานิ อิฏกานิ คเหตฺวา ยฺกเรหิ
จิตฺยา กตาติ วทนฺติ ฯ ทิฏเสลาติ ปพฺพตา หิ อจลา ทิฏา (๒)
อนุปจิตา(๒) เอกฆนา สิลามยา จ น อฺาทิสา อิฏกานิ
จลานิ น เอกฆนานิ น สิลามยานิ ฯ ปริวณฺณยนฺตาติ เอต
ยฺ วณฺเณตฺวา พฺราหฺมณา ฯ
สมนฺตเวเทติ ปริปณ
ุ ฺณเวเท พฺราหฺมเณ ฯ วหนฺตีติ
โสเตสุป อาวฏเฏสุป ปติเต นทิโย วหนฺติ นิมุชชฺ าเปตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาเปนฺติ ฯ น เตน พฺยาปนฺนรสูทกานีติ เอตฺถ
เอโก นกาโร สปุจฺฉนตฺเถ(๓) นิปาโต โหติ ฯ นนุ เตน
พฺยาปนฺนรสูทกา นทิโยติ หิ ต ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ กสฺมาติ
เกน การเณน ตาต(๔) มหาสมุทฺโทว อเปยฺโย กโต กึ
มหาพฺราหฺมา ยมุ นาทีสุ นทีสุอุทก อเปยฺย กาตุ น สกฺโกติ
#๑. ม. เต ฯ ๒. ม. ติฏา น อุปจิตา ฯ ๓. ม.ปุจฺฉนตฺเถ ฯ
# ๔. ม. ตาว ฯ
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มหาสมุทฺเทเยว สกฺโกตีติ ฯ ทิรสฺุราหูติ (๑) ทิรสฺุ(๑) อหุ
ชาโตติ อตฺโถ ฯ
ปุเร ปุรตฺถาติ อิโต ปุเร สพฺพปุรตฺถา(๒) ปมกปฺปกาเล(๓) ฯ
กา กสฺส ภริยาติ กา กสฺส ภริยา นาม ฯ ตทา หิ
ปุริสิตฺถีลิงฺคเมว(๔) นตฺถิ ปจฺฉา เมถุนธมฺมวเสน มาตาปตโร
นาม ชาตา ฯ มโน มนุสฺสนฺติ ตทา หิ มโนเยว มนุสฺส
อชเนสิ(๕) ฯ มโนมยาว สตฺตา นิพฺพตฺตึสูติ อตฺโถ ฯ เตนาป
ธมฺเมนาติ เตนาป การเณน เตน สภาเวน โกจิ ชาติยา
หีโน นาม นตฺถิ น หิ ตทา ขตฺติยาทิเภโท อตฺถิ ตสฺมา
ย พฺราหฺมณา วทนฺติ พฺราหฺมณาว ชาติยา เสฏา อิตเร
หีนาติ ต มิจฺฉา ฯ เอวปติ เอว วตฺตมาเน โลเก
โปราณกวตฺต ชหิตฺวา ปจฺฉา อตฺตนา ปริจฺฉินฺทิตฺวา กตานน
วเสน ขตฺติยาทโย จตฺตาโร โกฏาสา ชาตา ฯ เอวป
โวสฺสคฺควิภงฺคมาหูติ อตฺตนา กเตหิ กมฺมโวสฺสคฺเคหิ เตส
สตฺตาน เอกจฺเจ ขตฺติยา ชาตา เอกจฺเจ พฺราหฺมณาทโยติ อิม
วิภาค กเถนฺติ ตสฺมา พฺราหฺมณาว เสฏาติ วจน มิจฺฉาว ฯ
สตฺตธาติ ยทิ มหาพฺรหฺมุนา พฺราหฺมณานฺเว ตโย
เวทา ทินฺนา น อฺเส จณฺฑาลสฺส มนฺเต ภาสนฺตสฺส
# ๑. ม. ทฺวริ สฺุ มาหูติ ทฺวิรสฺู ฯ
# ๒. ม. ปุพฺเพ ปุรตฺถา ฯ ๓. ม. ปมกปฺปกกาเล ฯ
# ๔. ม. อิตฺถลิ ิงฺคเมว ฯ ๕. ม. ชเนสิ ฯ
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มุทฺธา สตฺตธา ผเลยฺย น จ ผลติ ตสฺมา อิเมหิ
พฺราหฺมเณหิ อตฺตวธาย มนฺตา กตา อตฺตโนเยว เนส มุสา
วาทิต ปกาเสนฺตา คุณวธ กโรนฺติ ฯ วาจา กตาติ เอเต
มนฺตา นาม มุสาวาเทน จินฺเตตฺวา กตา ฯ คิทฺธิ กตา
คหิตาติ ลาภคิทฺธิกตาย พฺรหฺมเณหิ คหิตา ฯ ทุมฺโมจยาติ
มจฺเฉน คิลิตพลิสา วิย ทุมฺโมจยา ฯ กาพฺยาปถานุปนฺนาติ
กาพฺยการกพฺราหฺมณาน ต วจนปถ อนุปนฺนา อนุคตา ฯ
เตหิ ยถา อิจฺฉนฺติ ตถา มุสาวาท (๑) วตฺวา พนฺธา(๒) ฯ
พาลานนฺติ เตส หิ พาลาน จิตฺต วิสเม นิวิฏ ฯ ต อฺเ
อปฺปปฺา สทฺทหนฺติ(๓) ฯ
โปริสยพเลนาติ(๔)โปริสยสขาเตน(๕) พเลน ฯ อิท วุตตฺ 
โหติ ย เอเตส สีหาทีน ปุริสถามสขาต โปริสยพล (๖) เตน
พเลน สมนฺนาคโต พฺราหฺมโณ นาม นตฺถิ สพฺเพ อิเมหิ
ติรจฺฉาเนหิป หีนาเยว (๗) ฯ มนุสฺสภาโว จ ควว เปกฺโขติ
อป จ โย เอเตส มนุสฺสภาโว โส คุนฺน วิย เปกฺขิตพฺโพ ฯ
กึ การณาติ ฯ ชาติ หิ เตส อสมา สมานนฺติ(๘) เตส(๙)
พฺราหฺมณาน ทุปฺปฺตาย เตหิ (๑๐) สทฺธึ สมาน ชาติเยว
# ๑. ม. มุสา ฯ ๒. ม. พนฺธนฺติ ฯ ๓. ม. อปฺปปฺาว อภิสทฺทหนฺติ ฯ
# ๔. ม. โปริสิย พเลนาติ ฯ ๕. ม. โปริสิยสงฺขาเตน ฯ ๖. ม. โปรสิยพล ฯ
# ๗. ม. หีนาเยวาติ ฯ ๘. ม. สมานา ฯ ๙. ม. เตสฺหิ ฯ
# ๑๐. ม. โคหิ ฯ
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อสมา อฺเมว หิ คุนฺน สณฺาน อฺ เอเตสนฺติ เอเต(๑)
พฺราหฺมเณ ติรจฺฉาเนสุ สีหาทีสุ สเมป อกตฺวา โครูปสเมว
กโรติ ฯ
สเจ จ ราชาติ อริฏ ยทิ มหาพฺราหฺมุนา ทินฺนภาเวน
ขตฺติโยว ปวึ วิชิตฺวา ฯ สชีววาติ สห ชีวีหิ อมจฺเจหิ
สมนฺนาคโต ฯ อสฺสวา ปาริสชฺโชติ อตฺตโน โอวาทการกปริสาวจโร(๒) สิยา อถสฺส ปริสาย ยุชฺฌิตฺวา รชฺช ทาตพฺพ
นาม น ภเวยฺย สยเมว โส เอกโกว สตฺตุสงฺฆ วิเชยฺย ฯ
เอว สติ ยุทฺเธ ทุกฺขาภาเวน ตสฺส ปชา นิจฺจ สุขี (๓) ภเวยฺย
เอตฺจ สจฺจ นตฺถิ ตสฺมาป เตส วจน มิจฺฉา ฯ
ขตฺติยมนฺตาติ ราชสตฺถฺจ ตโย จ เวทา อตฺตโน
อาณาย รุจิยา อิทเมว กตฺตพฺพนฺติ ปวตฺตนฺตา(๔) อตฺเถน เอเตา
สมกา ภวนฺติ ฯ อวินิจฺฉินิตฺวาติ เตส ขตฺติยมนฺตาน ขตฺติโยป
เวทาน พฺราหฺมโณป อตฺถ อวินิจฺฉินิตฺวา อาณาวเสเนว
คณฺหนฺโต(๕) ต อตฺถ อุทโกเฆน (๖)ฉนฺน มคฺค(๖) วิย น
พุชฺฌติ ฯ อตฺเถน เอเตติ วฺจนตฺเถน เอเต สมกา
ภวนฺติ ฯ กึ การณา ฯ พฺราหฺมณา หิ พฺราหฺมณาว เสฏา
อฺเ วณฺณา หีนาติ วทนฺติ เย จ เต ลาภาทโย โลกธมฺมา
# ๑. ม. เอเตน ฯ ๒. ม. โอวาทกรปริสาวจโรว ฯ
# ๓. ม. นิจฺจสุขี ฯ ๔. ม. ปวตฺตตฺตา ฯ
# ๕. ม. อุคฺคณฺหนฺโต ฯ ๖. ม. ฉนฺนมคฺค ฯ
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สพฺเพ เต สพฺเพสป จตุนฺน วณฺณาน ธมฺมา เอกสตฺโตป
หิ เอเตหิ มุตฺตโก นาม นตฺถิ ฯ อิติ พฺราหฺมณา โลกธมฺเมหิ
อปริมุตฺตาว สมานา เสฏา มยนฺติ มุสาวาท(๑) กเถนฺติ ฯ
อิพฺภาติ คหปติกา ฯ เตวิชฺชสงฺฆาปติ พฺราหฺมณาป ตเถว
ปุถูนิ กสิโครกฺขาทีนิ กมฺมานิ กโรนฺติ ฯ นิจฺจุสฺสุกาติ นิจฺจ
อุสฺสุกฺกชาตา ฉนฺทชาตา ฯ ตทปฺปปฺา ทิรสฺุรา เตติ
ตสฺมา ภาติก ทิรสฺุ นิปฺปฺา พฺราหฺมณา อารกา เต
ธมฺมโต โปราณกา หิ พฺราหฺมณธมฺมา เอตรหิ สุนเขสุ
สนฺทิสฺสนฺตีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต เตส(๒) วาท ภินฺทิตฺวา อตฺตโน วาท
ปติฏาเปสิ ฯ ตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา สพฺเพ(๓) เต นาคปริสา
โสมนสฺสชาตา อเหสุ ฯ มหาสตฺโตป เนสาทพฺราหฺมณ
นาคภวนา นีหราเปตฺวา(๔) ปริภาสนมตฺตป (๕)ปนสฺส นากาสิ ฯ
ยฺเภทกณฺฑ นิฏิต ฯ
สาครพฺรหฺมทตฺโตป ปตทิวส อนติกฺกมิตฺวา จตุรงฺคินิยา
เสนาย ปริวุโต ปตุ วสนฏาน อคมาสิ ฯ มหาสตฺโตป
มาตุลฺจ อยฺยกฺจ ปสฺสิสฺสามาติ เภริฺจาราเปตฺวา(๖)
มหนฺเตน สิริโสภคฺเคน ยมุนาโต อุตฺตริตฺวา ตเมว อสฺสมปท
# ๑. ม. มุสา ฯ ๒. ม. ตสฺส ฯ ๓. ม. สพฺพา ฯ ๔. ม. นีหราเปสิ ฯ
# ๕. ม. ปริภาสมตฺตมฺปสฺส ฯ ๖. ม. เภรึ จราเปตฺวา ฯ
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อารพฺภ ปายาสิ ฯ อวเสสภาตโร(๑) จสฺส มาตาปตโร จ
ปจฺฉโต ปายึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ สาครพฺรหฺมทตฺโต มหาสตฺต
มหติยา ปริสาย อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อสฺชานิตฺวา ปตร
ปุจฺฉนฺโต อาห
[๗๗๓]กสฺส เภริ (๒)มุทิงฺคา จ สขา ปณวเทณฺฑิมา(๓)
ปุรโต ปฏิปนฺนานิ
หาสยนฺตา รเถสภ
กสฺส กาฺจนปฏเฏน ปุถุนา วิชฺชุวณฺณินา
ยุวา กลาปสนฺนทฺโธ โก เอติ สิริยา ชล
อุกฺกามุเข ปหฏว(๔) ขทิรงฺคารสนฺนิภ
มุข(๕) จารุริวาภาติ(๕) โก เอติ สิริยา ชล
กสฺส ขมฺโพนท ฉตฺต สสลาก มโนรม
อาทิจฺจรสาวรณ
โก เอติ สิริยา ชล
กสฺส องฺคปริคฺคยฺห(๖) วาลวีชนิมุตฺตม(๗)
อุภโต วรปฺสฺส
มุทฺธนิ อุปรูปริ
กสฺส เปขุณหตฺถานิ จิตฺรานิ จ มุทูนิ จ
สุวณฺณมณิทณฺฑานิ (๘) จรนฺติ อุภโตมุข
ขทิรงฺคารวณฺณาภา อุกฺกามุขปหสิตา
# ๑. ม. อวเสสา ภาตโร ฯ ๒. ส. ม. เภรี ฯ
# ๓. ม. ปณวทินฺทิมา ฯ ๔. ม. อุกกฺ ามุขปหฏว ฯ
# ๕. ม.มุขฺจ รุจิรา ภาติ ฯ ๖. ม. องฺค ปริคฺคยฺห ฯ
# ๗. ม. วาลพีนิมุตฺตม ฯ ๘. ม. กฺจนขณิทณฺฑานิ ฯ
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กสฺเสเต กุณฺฑลา วคฺคู โสภนฺติ อุภโต มุข
กสฺส วาเตน ฉุปตา (๑)สินิทฺธคฺคา มุทุ กาฬิกา(๑)
โสภยนฺติ นลาตนฺต นภา วิชชฺ ุริวุคฺคตา
กสฺส เอตานิ อกฺขีนิ อายตานิ ปุถูนิ จ
โก โสภติ วิสาลกฺโข กสฺเสต อุณฺณช มุข
กสฺเสเต ลปนชาตา สุทฺธา สขวรูปมา
ภาสมานสฺส โสภนฺติ ทนฺตา กุปฺปลสาทิสา
กสฺส ลาขา รสสมา หตฺถปาทา สุเข ิตา(๒)
โก โส พิมฺโพฏสมฺปนฺโน ทิวา (๓)สุริโยว โสภติ(๓)
หิมจฺจเย หิมวโต(๔) พฺรหาสาโลว(๕) ปุปฺผิโต
โก โส โอทาตปาวาโร ชย อินฺโทว โสภติ
สุวณฺณปลกากิณฺณ มณิทณฺฑวิจิตฺตก
โก โส ปริสโมคยฺห อเส(๖ฉ ขคฺค ปมฺุจติ
สุวณฺณวิกตา จิตฺรา(๗) สุกตา จิตฺรสิพฺพินี(๘)
โก โส โอมฺุจเต ปาทา มโน กตฺวา มเหสิโนติ ฯ
ตตฺถ ปฏิปนฺนานีติ กสฺเสตานิ ตุริยานิ ปุรโต
ปฏิปนฺนานิ ฯ หาสยนฺตาติ เอต ราชาน โตเสนฺตา(๙) ฯ กสฺส
# ๑. ม. นิทฺธนฺตา มุทุกาฬกา ฯ ๒. ม. สุเขธิตา ฯ
# ๓. ม. สูริโยว ภาสติ ฯ ๔. ม. หิมวติ ฯ ๕. ม. มหาสาโลว ฯ
# ๖. ม. อีส ฯ ๗. ม. จิตฺตา ฯ ๘. ม. จิตตฺ สิพฺพนา ฯ
# ๙. ม. หาสยนฺตา ฯ
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กาฺจนปฏเฏนาติ กสฺส นลาตนฺเต พนฺเธน อุณฺหีสปฏเฏน
วิชฺชุยา เมฆมุข วิย วณฺณมุข(๑) ปโชตนฺติ (๒) ปุจฺฉติ ฯ ยุวา
กลาปสนฺนทฺโธติ ตรุโณ สนฺนทฺธธนุกลาโป (๓) ฯ อุกฺกามุเข
ปหฏ วาติ กมฺมารุทฺธเน ปหฏสุวณฺณ วิย ฯ
ขทิรงฺคารสนฺนิภนฺติ อาทิตฺตขทิรงฺคารสทิส (๔)ฯ ชมฺโพนทนฺติ
รตฺตสุวณฺณมย ฯ องฺคปริคฺคยฺหาติ(๕) จามรคฺคาหเกน(๖) องฺเคน
ปริคฺคหิตา หุตฺวา ฯ วาลวีชนินฺติ (๗) มณิวาลวีชนี(๘) ฯ อุตฺตมนฺติ
มุตฺตมา ฯ เปกฺขุณหตฺถานีติ โมรปฺฉหตฺถกา (๙) ฯ จิตฺรานีติ
สตฺตรตนจิตฺรานิ ฯ สุวณฺณมณิทณฺฑานีติ ตปนียสุวณฺเณน จ
มณีหิ จ ขจิตทณฺฑานิ ฯ อุภโต มุขนฺติ มุขสฺส อุภยปสฺเสสุ
จรนฺติ ฯ
วาเตน ฉุปตาติ วาเตน ปหตา ฯ สินิทฺธคฺคาติ
สินิทฺธอคฺคา ฯ นลาตนฺตนฺติ กสฺเสเต เอวรูปา เกสา
นลาตนฺต อุปโสภนฺติ (๑๐) ฯ นภา วิชฺชุริวุคฺคตาติ นภโต อุคฺคตวิชฺชุ วิย ฯ อุณฺณชนฺติ กาฺจนาทาโส วิย ปริสทุ ฺธ (๑๑)ฯ
ลปนชาตาติ มุขชาตา ฯ กุปฺปลสาทิสาติ มณฺฑาลมกุลสทิสา(๑๒) ฯ
# ๑. ม. มุข ฯ ๒. ม. ปชฺโชตีติ ฯ ๓. ม. สนฺนทฺธกลาโป ฯ
# ๔. ม. อาทิตฺตขทิรงฺคารสนฺนิภ ฯ ๕. ม. องฺค ปริคฺคยฺหาติ ฯ
# ๖. ม. จามริคาหเกน ฯ ๗. ม. าลพีชนิมุตฺตมนฺติ ฯ
# ๘. ม. อุตฺตม วาลาพีชนึ ฯ ๙. ม. โมรปฺฉหตฺถกานิ ฯ
# ๑๐. ม. อุปโสเภนฺติ ฯ ๑๑. ม. ปริปุณณ
ฺ  ฯ ๑๒. ม. มนฺทาลกมกุลสทิสา ฯ
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*เลมที่ 37 ภูรทิ ตฺตชาตก หนา 113
สุเข ิตาติ สุขปริหฏา ฯ ชย อินฺโทวาติ (๑) ชยปฺปตฺโต วิย
อินฺโท(๑) ฯ สุวณฺณปลกากิณฺณนฺติ สุวณฺณปลกาหิ อากิณฺณ ฯ
มณิทณฺฑวิจิตฺตกนฺติ มณีหิ ผรุมฺหิ วิจิตฺตก ฯ สุวณฺณวิกตาติ
สุวณฺณขจิตา ฯ จิตฺราติ สตฺตรตนวิจิตฺรา (๒)ฯ สุกตาติ
สุนิฏิตา ฯ จิตรสิพฺพินีติ วิจิตฺรสิพฺพินิโย ฯ ปาทาติ โก เอส
ปาทโต เอวรูปา สุวณฺณปาทุกา โอมฺุจตีติ ปุจฺฉติ ฯ
เอว ปุตฺเตน สาครพฺรหฺมทตฺเตน ปุฏโ อิทฺธิมา
อภิฺาลาภี ตาปโส ตาต เอเต ธตรฏสฺส นาครฺโ (๓) ปุตฺตา
ตว ภาคิเนยฺยา นาคาติ อาจิกฺขนฺโต คาถมาห
[๗๗๔]ธตรฏสฺส(๔) เต นาคา อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน
สมุทฺทชาย อุปฺปนฺนา เอเต นาคา(๕) มหิทฺธิกาติ ฯ
เอว เตส กเถนฺตานฺเจว นาคปริสา ปตฺวา ตาปสสฺส
ปาเท วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ สมุทฺทชาป ปตรฺจ(๖)
เชฏภาตร ราชานฺจ วนฺทิตฺวา โรทิตฺวา นาคปริสาย
สทฺธึ นาคภวนเมว คตา ฯ สาครพฺรหฺมทตฺโตป ตตฺเถว
กติปาห วสิตฺวา ปตร วนฺทิตฺวา ขมาเปตฺวา พาราณสิเมว
คโต ฯ สมุททฺ ชา นาคภวเนเยว กาลมกาสิ ฯ โพธิสตฺโตป
# ๑. ม. ชย ปตฺโต อินฺโท วิย ฯ ๒. ม. สตฺตรตนวิจิตฺตา ฯ
# ๓. ม. ธตรฏรฺโ ฯ ๔. ม. ธตรฏา หิ ฯ ๕. ม. นาคา เอเต ฯ
# ๖. ม. ปตร ฯ
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*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 114
ยาวชีว สีล รกฺขิตฺวา [๑] อายุหปริโยสาเน สทฺธึ นาคปริสาย
สคฺคปท ปูรยิ(๒) ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว อุปาสกา
โปราณกปณฺฑิตา อนุปฺปนฺเนป พุทฺเธ เอวรูป นาคสมฺปตฺตึ(๓)
ปหาย อุโปสถกมฺม กรึสูติ (๔) วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ[๕]
ตทา มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ ฯ เนสาทพฺราหฺมโณ
เทวทตฺโต ฯ โสมทตฺโต อานนฺโท ฯ อจฺจิมุขี อุปฺปลวณฺณา ฯ
สุทสฺสโน สาริปุตฺโต ฯ สุโภโค โมคฺคลฺลาโน ฯ กาณาริฏโ
สุนกฺขตฺโต ฯ ภูริทตฺโต ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ(๖) ฯ
ภูรทิ ตฺตชาตก ฉฏ นิฏิต(๗) ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุโปสถกมฺม กตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. ปริสาย สคฺคปุร ปูเรสิ ฯ ๓. ม. เอวรูป นาม สมฺปตฺตึ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เทสนาปริโยสาเน อุปาสกา โสตาปตฺติผเล
# ปติฏ หึสูติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๖. ม. สมฺมาสมฺพุทธฺโธ อโหสินฺติ ฯ
# ๗. ม. ภูริทตฺตชาตกวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ 37 หนา 115
จนฺทกุมารชาตก
ราชาสิ ลุทฺทกมฺโมติ(๑) อิท สตฺถา ติชฺฌกูเฏ ปพฺพเต
วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ ฯ ตสฺส วตฺถุ
สงฺฆเภทกกฺขนฺธเก อาคตเมว ฯ
ต ตสฺส ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย ยาว พิมฺพสิ ารรฺโ
มรณา ตตฺถาคตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ ต ปน มาราเปตฺวา
เทวทตฺโต อชาตสตฺตุ อุปสงฺกมิตฺวา อาห มหาราช ตว มโนรโถ
มตฺถก ปตฺโต มม มโนรโถ ปน น ตาว(๒) ปาปุณาตีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา โก ปน โว ภนฺเต มโนรโถติ ฯ มหาราช
นนุ ทสพล มาเรตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺมามีติ ฯ ราชา
อมฺเหเหตฺถ กึ กาตพฺพนฺติ ฯ มหาราช ธนุคฺคเห สนฺนิปาตาเปตุ
วฏฏตีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ ราชา อกฺขณเวธีน ธนุคฺคหาน
ปฺจ กุลสตานิ สนฺนิปาตาเปตฺวา ตโต เอกตึสชเน อุจฺจินิตฺวา
ตาตา เถรสฺส วจน กโรถาติ วตฺวา เทวทตฺตสฺส สนฺติก
เปเสสิ(๓) ฯ โส เตส เชฏก อามนฺเตตฺวา เอวมาห อาวุโส สมโณ
โคตโม คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเต วิหรติ อสุกสฺมึ นาม ทิวาฏาเน
จงฺกมติ ตฺว ปน ตตฺถ คนฺตฺวา ต วิสปเตน สลฺเลน วิชฌ
ฺ ิตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา อสุเกน นาม มคฺเคน เอหีติ ฯ โส ต
เปเสตฺวา ตสฺมึ มคฺเค เทฺว ธนุคฺคเห เปสิ ตุมฺหาก ิตมคฺเคน
# ๑. ม. ลุทฺทกมฺโม ฯ ๒. ม. ตาว น ฯ ๓. ม. เถรสฺส สนฺติก ปาเหสิ ฯ
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เอโก ปุรโิ ส อาคมิสฺสติ ตุมฺเห ต(๑) ชีวิตา โวโรเปตฺวา อสุกมคฺเคน(๒)
นาม เอถาติ ฯ ตสฺมึ มคฺเค จตฺตาโร ปุริเส เปสิ ตุมฺหาก
ิตมคฺเคน เทฺว ปุริสา อาคมิสฺสนฺติ ตุมฺเห เต ชีวิตา
โวโรเปตฺวา อสุกมคฺเคน นาม เอถาติ ฯ ตสฺมึ มคฺเค อฏ ชเน
เปสิ ตุมฺหาก ิตมคฺเคน จตฺตาโร ปุริสา อาคมิสฺสนฺติ ตุมฺเห
เต ชีวิตา โวโรเปตฺวา อสุกมคฺเคน นาม เอถาติ ฯ ตสฺมึ มคฺเค
โสฬส ปุริเส เปสิ ตุมฺหาก ิตมคฺเคน อฏ ปุรสิ า อาคมิสฺสนฺติ
ตุมฺเห เต ชีวิตา โวโรเปตฺวา อสุกมคฺเคน นาม เอถาติ ฯ
กสฺมา ปเนวมกาสีติ (๓) ฯ (อตฺตโน กมฺมสฺส ปฏิจฺฉาทนตฺถ ฯ)(๔)
โส กิร อตฺตโน ปาปกมฺมสฺส ปฏิจฺฉาทนตฺถ เอวมกาสิ ฯ
อถ โส เชฏกธนุคฺคโห วามโต ขคฺค ลคฺเคตฺวา ปฏิยา
ตุณฺฑิสร(๕) พนฺธิตฺวา เมณฺฑสิงฺคมหาธนุ คเหตฺวา ตถาคตสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา วิชฺฌิสฺสามิ นนฺติ สฺาย ธนุ อาโรเปตฺวา
สร สนฺนยฺหิตฺวา อากฑฺฒิตฺวา วิสชฺเชตุ นาสกฺขิ ฯ สตฺถา ธนุ
อากฑฺฒิตุ ทตฺวา วิสชฺเชตุ นาทาสิ ฯ โส สร วิสชฺเชตตป
ิ โอโรเปตตป(๖) อสกฺโกนฺโต ผาสุกฺกาหิ(๗) ภิชฺชมานาหิ วิย มุขโต
เขเลน ปคฺฆรนฺเตน กิลนฺตรูโป อโหสิ ฯ สกลสรีร ถทฺธชาต(๘)
# ๑. ม. ต ตุมฺเห ฯ ๒. ม. อสุเกน นาม มคฺเคน ฯ
# ๓. ม. ปเนส เอวมกาสีติ ฯ ๔. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. ตุณีร ฯ ๖. ม. โอโรเปตุมฺป ฯ
# ๗. ม. ผาสุกา ภิชฺชนฺติโย ฯ ๘. ม.ถทฺธ ชาต ฯ
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*เลมที่ 37 จนฺทกุมารชาตก หนา 117
ยนฺเตน ปฬตาการปฺปตฺต(๑) วิย อโหสิ ฯ โส มรณภยตชฺชิโต
อฏาสิ ฯ
อถ น สตฺถา ทิสฺวา มธุรสฺสร นิจฺฉาเรตฺวา โภ ปุริส
พาลชน มา ภายิ อิโต เอหีติ ต อสฺสาเสสิ ฯ โส ตสฺมึ
ขเณ อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิริสา นิปติตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคมา ยถาพาล
ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ยฺวาห ตุมฺหาก คุเณ อชานนฺโต
อนฺธพาลสฺส เทวทตฺตสฺส วจเนน ตุมฺเห ชีวิตา โวโรเปตุ
อาคโตมฺหิ ขมถ เม ภนฺเต ขมถ สุคต ขมถ โลกวิทูติ อตฺตโน
โทส ขมาเปตฺวา เอกมนฺเต นิสีทิ ฯ อถ น สตฺถา [๒] สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏเปตฺวา อาวุโส เทวทตฺเตน
อาจิกฺขิตมคฺค อปฺปฏิปชฺชิตฺวา อฺเน มคฺเคน ยาหีติ ต
อุยฺโยเชสิ อุยฺโยเชตฺวา จ ปน จงฺกมา โอรุยฺห อฺตรสฺมึ
รุกฺขมูเล นิสที ิ ฯ
อถ ตสฺมึ ธนุคฺคเห อนาคจฺฉนฺเต อิตเร เทฺว [๓] กินฺนุโข(๔)
จิรายตีติ ปฏิมคฺค (๕) คจฺฉนฺตา ทสพล ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ ฯ สตฺถา เตส ทฺวินฺน (๖) สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา อาวุโส เทวทตฺเตน
# ๑. มง ปฬติ าการปฺปตฺต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺม เทเสนฺโตติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ชนาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. กึ นุ โข โส ฯ
# ๕. ม. ปฏิมคฺเคน ฯ ๖. ม. เตสมฺป ธมฺม เทเสตฺวา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 118

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 118
กถิตมคฺค อปฺปฏิปชฺชิตฺวา อิมินา มคฺเคน อจฺฉถาติ อุยฺโยเชสิ
อิมินา อุปาเยน อิตเรป(๑) อาคนฺตฺวา นิสินฺเน(๒) สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
โสตาปตฺติผเล ปติฏเปตฺวา(๓) อฺเน มคฺเคน อุยฺโยเชสิ ฯ
อถ โส ปมมาคโต เชฏกธนุคฺคโห เทวทตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ภนฺเต เทวทตฺต อห สมฺมาสมฺพุทฺธ ชีวิตา โวโรเปตุ นาสกฺขึ
มหิทฺธิโก โส ภควา มหานุภาโวติ อาโรเจสิ ฯ เต สพฺเพป
สมฺมาสมฺพุทฺธ นิสฺสาย อมฺเหหิ ชีวิต ลทฺธนฺติ สตฺถุ สนฺติเก
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ อย ปวุตฺติ(๔) ภิกฺขุสงฺเฆ
ปากฏา อโหสิ ฯ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
เทวทตฺโต กิร เอกสฺมึ ตถาคเต เวริจิตฺเตน(๕) พหู ชเน ชีวิตา
โวโรเปตุ วายามมกาสิ เต สพฺเพป สตฺถาร นิสสฺ าย ชีวิต
ลภึสูติ ฯ สตฺถาป สีหสยนโต วุฏาย ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เตส กถ สุตวฺ า ธมฺมสภาย อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป เทวทตฺโต ม เอก(๖) นิสฺสาย มยิ
เวริจิตฺเตน(๗) พหู ชเน ชีวิตา โวโรเปตุ วายามมกาสีติ(๘) วตฺวา
ตุณฺหี อโหสิ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต ภิกฺขเว อย พาราณสี ปุปฺผวตี นาม อโหสิ ฯ
# ๑. ม. อิตเรสุป ฯ ๒. ม. นิสินฺเนสุ ฯ ๓. ม. ปติฏาเปตฺวา ฯ
# ๔. . ปวตฺติ ฯ ๕. ม. เวรจิตฺเตน ฯ ๖. ม. เอกก ฯ
# ๗. ม. เวรจิตฺเตน ฯ ๘. ม. วายาม อกาสิเยวาติ ฯ
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ตตฺถ วสวตฺติรฺโ ปุตฺโต เอกราชา นาม รชฺช กาเรสิ ฯ
ตสฺส ปุตฺโต จนฺทกุมาโร นาม อุปรชฺช(๑) กาเรสิ ฯ กณฺฑหาโล
นาม(๒) พฺราหฺมโณ ปโรหิโต อโหสิ ฯ โส รฺโ อตฺถฺจ
ธมฺมฺจ อนุสาสติ(๓) ฯ ต กิร ราชา ปณฺฑิโตติ สุตฺวา
วินิจฺฉเย นิสีทาเปสิ ฯ โส ลฺจ จิตฺตโก หุตฺวา ลฺจ
เหตฺวา (๔) อสฺสามิก สามิก กโรติ สามิก อสฺสามิก (๔) กโรติ(๕) ฯ
อเถกทิวส เอโก อฏฏปราชิโต ปุริโส วินิจฺฉยฏาเน(๖)
อุปกฺโกสนฺโต(๗) นิกฺขมิตฺวา ราชูปฏาน อาคจฺฉนฺต จนฺทกุมาริ
ทิสฺวา[๘] ตสฺส ปาเทสุ นิปติตฺวา ปโรทิ(๙) ฯ โส กึ โภ
ปุริสาต(๑๐) อาห ฯ สามิ กณฺฑหาโล(๑๑) วินิจฺฉเย วิโลป ขาทติ
อหนฺเตน ลฺจ คเหตฺวา ปราชย ปาปโตติ ฯ จนฺทกุมาโร
มา ภายีติ วตฺวา ต อสฺสาเสตฺวา วินิจฺฉย เนตฺวา สามิกเมว
สามิก อกาสิ อสฺสามิกเมว อสฺสามิก อกาสิ ฯ มหาชโน
มหาสทฺเทน สาธุการมกาสิ (๑๒) ฯ ราชา ต สุตฺวา กึ เอโส
สทฺโทติ ปุจฉฺ ิ ฯ จนฺทกุมาเรน กิร อฏโฏ สุวินิจฉฺ ิโต
เทว ตตฺเถโส สาธุการสทฺโทติ ฯ รฺโ ต สุตฺวา ปติ
# ๑. ม. โอปรชฺช ฯ ๒. ม. ขณฺฑหาโล นาม ฯ
# ๓. ม. อนุสาสิ ฯ ๔. ม. อสามิเก สามิเก กาโรติ , สามิเก จ อสามิเก ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. วินิจฉฺ ยฏานา ฯ
# ๗. ม. อุปกฺโกเสนฺโต ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร ธาวิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๙. ม. โรทิ ฯ ๑๐. ม. โรทสีติ ฯ ๑๑. ม. ขณฺฑหาโล ฯ
# ๑๒. ม. สาธุการมทาสิ ฯ
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อุปฺปชฺชิ(๑) ฯ จนฺทกุมาโร(๒) อาคนฺตฺวา ปตร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ อถ น ราชา ตาต เอโก กิร เต อฏโฏ วินิจฺฉิโตติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม เทวาติ ฯ เตน หิ ตาต อิโต ปฏาย ตวเมว
วินิจฺฉย ปฏเปหีติ ราชา วินิจฺฉย กุมารสฺส อทาสิ ฯ
กณฺฑหาลสฺส(๓) อาโย ปจฺฉิชฺชิ ฯ โส ตโต ปฏาย กุมาเร
อาฆาต พนฺธิตฺวา โอตาราเปกฺโข วิจริ ฯ โส ปน ราชา
มนฺทปฺโ เอกทิวส(๔) ปจฺจูสสมเย เอวรูป สุปน  อทฺทส ฯ
อลงฺกตทฺวารโกฏก สตฺตรตนมยปาการ สฏีโยชนิก สุวณฺณวาลุกมยมหาวิถึ โยชนสหสฺสุพฺเพธเวชยนฺตปาสาทปฏิมณฺฑิต
นนฺทวนาทิวนรามเณยฺยก นนฺทโปกฺขราทิโปกฺขรณีรามเณยฺยกสมนฺนาคต อากิณฺณเทวคณ ตาวตึสภวน ฯ ตตฺถ เวชยนฺตปาสาเท พหู อจฺฉรา นจฺจคีตวาทิตา นิวชฺชึสุ ฯ ราชา ต
ทิสฺวา ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา ตตฺถ คนฺตุกาโม หุตฺวา จินฺเตสิ เสฺว
อาจริยกณฺฑหาลสฺสาคตเวลาย เทวโลกคามิมคฺค ปุจฺฉิตฺวา เตน
เทสิตมคฺเคน เทวโลก คมิสฺสามีติ ฯ โส ปาโตว นหาตฺวา
วตฺถ นิวาเสตฺวา นานคฺครสโภชน ปริภฺุชิตฺวา คนฺธ
วิลิมฺปตฺวา นิสีทิ ฯ กณฺฑหาโลป ปาโตว นหาตฺวา วตฺถ
นิวาเสตฺวา โภชน ภฺุชติ ฺวา คนฺธ วิลิมฺเปตฺวา ราชูปฏาน
# ๑. ม.ราชา ตุสิ ฯ ๒. ม. กุมาโร ฯ ๓. ม. ขณฺฑหาลสฺส ฯ
# ๔. ม.โส เอกทิวส รตฺติภาเค สุปตฺวา ฯ
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คนฺตฺวา ราชนิเวสน ปวิสิตฺวา รฺโ สุขเสยฺย ปุจฺฉิ ฯ
อถสฺส ราชา อาสน ทาเปตฺวา ปฺห ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๗๕]ราชาสิ ลุทฺทกกมฺโม
เอกราชา ปุปฺผวติยา
ย โส ปุจฺฉิ พฺรหฺมพนฺธุ
กณฺฑหาล ปุโรหิต
มูฬฺห สคฺคานมคฺคมาจิกฺข ตฺวมสิ(๑) พฺราหฺมณ ธมฺมวินยกุสโล
ยถา อิโต วชฺชนฺติ สุคตึ
นรา ปฺุานิ กตฺวานาติ ฯ
ตตฺถ ราชาสีติ ราชา อาสิ ฯ ลุทฺทกกมฺโมติ(๒) กกฺขลผรุสกมฺโม ฯ สคฺคานมคฺคนฺติ สคฺคาน มคฺค ฯ ธมฺมวินยกุสโลติ
สุจริตธมฺเม จ อาจารวินเย จ กุสโล ฯ ยถาติ ยถา ปน นรา
ปฺุานิ กตฺวา อิโต สุคตึ คจฺฉนฺติ ต เม สุคติมคฺค
อาจิกฺขาหีติ ปุจฺฉิ ฯ
อิทมฺปน ปฺห สพฺพฺูพุทฺธ วา ตสฺส สาวก(๓) วา เตส
อลาเภน โพธิสตฺต วา ปุจฺฉิตุ วฏฏติ ฯ ราชา ปน ยถา นาม
สตฺตาห มคฺคมูฬฺโห ปุรโิ ส อฺ อฑฺฒมาสมตฺต(๔) มคฺคมูฬฺห
ปุริส(๕) ปุจเฺ ฉยฺย เอว กิฺจิ อชานนฺต อนฺธพาล กณฺฑหาล (๖)
ปุจฺฉิ ฯ โส จินฺเตสิ อย เม ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏึ ปสฺสนกาโล(๗)
อิทานิ จนฺทกุมาร ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา มม มโนรถ
# ๑. ม. ตฺวสิ ฯ ๒. ม. ลุททฺ กมฺโมติ ฯ ๓. ม. สาวเก ฯ
# ๔. ม. มาสมตฺต ฯ ๕. ม. มคฺค ฯ ๖. ม.ขณฺฑหาล ฯ
# ๗. ม. ปฏิทสฺสนกาโล ฯ
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ปูเรสฺสามีติ ฯ อถ โส ราชาน อามนฺเตตฺวา ตติย
คาถมาห
[๗๗๖]อติทาน เทว ทตฺวาน(๑) อวชฺฌ(๒) เทว ฆาเตตฺวา
เอว วชฺชนฺติ สุคตึ
นรา ปฺุานิ กตฺวานาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช สคฺค คจฺฉนฺตา นาม อติทาน ททนฺติ
อวชฺฌ ฆาเตนฺติ สเจ สคฺค คนฺตุกาโมสิ ตวมฺป ตเถว
กโรหีติ ฯ
อถ น ราชา ปฺหสฺสตฺถ ปุจฺฉิ
[๗๗๗]กึ ปเนต(๓) อติทาน
โก จ อวชฺโฌ(๔) อิมสฺมึ
โลกสฺมึ เอตฺจ โข โน อกฺขาหิ
ยชิสฺสามิ ททามิ ทานานีติ ฯ
โสปสสฺ พฺยากาสิ
[๗๗๘]ปุตฺเตหิ เทว ยชิตพฺพ มเหสีหิ เนคเมหิจ
อุสเภหิ อาชานีเยหิ(๕) จตูหิ
สพฺพจตุกฺเกหิ(๖) เทว ยฺ ยชิตพฺพนฺติ ฯ
โสปสสฺ พฺยากโรนฺโตว(๗) เตน เทวโลกมคฺค ปุฏโ นิรยมคฺค
พฺยากาสิ ฯ
ตตฺถ ปุตฺเตหีติ อตฺตโน(๘) ชาเตหิ ปยปุตฺเตหิ เจว ปยธีตาหิ
# ๑. ม. ททิตวฺ า ฯ ๒. ม. อวชฺเฌ ฯ ๓. ม. ปน ต ฯ
# ๔. ม. เก อวชฺฌา ฯ ๕. ม. อาชานิเยหิ ฯ ๖. ม. สพฺพจตุกฺเกน ฯ
# ๗. ม. รฺโ ปฺห พฺยากโรนฺโต จ ฯ ๘. ม.อตฺตนา ฯ
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จ ฯ มเหสีหีติ ปยภริยาหิ ฯ เนคเมหีติ เสฏีหิ ฯ อุสเภหีติ
สพฺพเสเตหิ อุสภราชูหิ ฯ อาชานีเยหีติ มงฺคลอสฺเสหิ ฯ จตูหตี ิ
เอเตหิ สพฺเพเหว อฺเหิ จ หตฺถีอาทีหิ จตูหีติ เอว
สพฺพจตุกฺเกหิ เทว ยฺ ยชิตพฺพ ฯ เอเตสฺจ ราชปุตฺตาทีน
ขคฺเคน สีส ฉินฺทิตฺวา สุวณฺณปาติยา คลโลหิต คเหตฺวา อาวาเฏ
ปกฺขิปตฺวา ยฺสฺส ยชนกา ราชาโน สรีเรเนว สห เทวโลก
คจฺฉนฺติ มหาราช สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกาน
ฆาสจฺฉาทนาทิทาน สมฺปทาน อติทานเมว(๑) น โหติ อิเม ปน
ปุตฺตธีตาทโย มาเรตฺวา เตส คลโลหิเตน ยฺสฺส ยชน อติทาน
นามาติ ราชาน สฺาเปสิ ฯ
อิติ โส จินฺเตสิ สเจ จนฺทกุมาร เอกฺเว คณฺหิสฺสามิ
เวริจิตฺเตน การณ มฺิสฺสนฺตีติ ตสฺมา ต มหาชนสฺส อนฺตเร
ปกฺขิป ฯ อิมมฺปน(๒) เตส กเถนฺตาน กถ สุตฺวา [๓] อนฺเตปุรชนา
ภีตตสิตา หุตฺวา เอกปฺปหาเรเนว มหาวิรว วิรวึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๗๙]ต สุตฺวา อนฺเตปุเร กุมารา มเหสิโย จ หฺนฺตุ
เอโก อโหสิ นิคฺโฆโส เภสฺมา(๔) อจฺจุคฺคโต สทฺโทติ ฯ
ตตฺถ ตนฺติ กุมารา จ มเหสิโย จ หฺนฺตูติ ต วจน(๕)
สุตฺวา ฯ เอโกติ สกลราชนิเวสเน เอโกว นิคฺโฆโส อโหสิ ฯ
# ๑. ม. ทานเมว ฯ ๒. ม. อิม ปน ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# สพฺเพติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ภิสฺมา ฯ ๕. ม. สทฺท ฯ
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เภสฺมาติ ภยานโก ฯ อจฺจุคฺคโตติ อติอุคฺคโต อโหสิ ฯ ตทา
สกลราชกุล ยุคนฺตวาตาภิหต วิย สาลวน อโหสิ ฯ
พฺราหฺมโณป ราชาน [๑] กึ [๒] มหาราช ยฺ ยชิตุ
สกฺโกสิ น สกฺโกสีติ ปุจฺฉิ ฯ กึ กเถสิ อาจริย ยฺ
ยชิตฺวา เทวโลก คมิสฺสามีติ ฯ มหาราช ภีรุกชาติกา (๓)
ทุพฺพลชฺฌาสยา ปุริสา ยฺ ยชิตุ สมตฺถา นาม น โหนฺติ
ตุมฺเห อิธ สพฺเพ ปาเณ สนฺนิปาเตถ อห ยฺาวาเฏ กมฺม
กริสฺสามีติ อตฺตโน ปโหนก พล(๔) คเหตฺวา นครา นิกฺขมฺม
ยฺาวาฏ สมตล กาเรตฺวา วติยา ปริกฺขิป ฯ กึการณา(๕) ฯ
ธมฺมิโก หิ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อาคนฺตฺวา ต วาเรยฺยาติ(๖)
ตสฺมา ยฺาวาฏ (๗) วติยา ปริกฺเขปน จาริตนฺติ กตฺวา
โปราณพฺราหฺมเณหิ ปต ฯ ราชาป ปุริเส ปกฺโกสาเปตฺวา
ตาตา อห อตฺตโน ปุตฺตธีตโร จ ภริยาโย จ มาเรตฺวา
ยฺ ยชิตฺวา เทวโลก คมิสฺสามิ คจฺฉถ เนส อาจิกฺขิตฺวา
สพฺเพ อิธ อาเนถาติ ปุตฺตาน ตาว อานยนตฺถาย อาห
[๗๘๐]คจฺฉถ วเทถ กุมาเร จนฺทฺจ(๘) สุริยฺจ ภทฺทเสนฺจ
สูรฺจ รามโคตฺตฺจ(๙) ปสุ(๑๐) กิร โหถ ยฺตฺถายาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาหาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท
# อตฺถิ ฯ ๓. ม. ภีรุกา ฯ ๔. ม.พลกาย ฯ ๕. ม. กสฺมา ฯ
# ๖. ม. นิวาเรยฺยาติ ฯ ๗. ม. ยฺาวาเฏ ฯ
# ๘. ม. จนฺท ฯ ๙. ม. วามโคตฺตฺจ ฯ ๑๐. ม. ปจุรา ฯ
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ตตฺถ จนฺทฺจ สุริยฺจาติ(๑) จนฺทกุมาโร จ สุรยิ กุมาโร
จ เทฺว โคตมิเทวิยา อคฺคมเหสิยา ปุตฺตา ฯ ภทฺทเสโน จ ปน
สูโร จ รามโคตฺโต จ เตส เวมาติกภาตโร ฯ ปสุ กิร โหถาติ
เอกสฺมึ าเน ราสิ(๒) โหถาติ มา ปกิเรตฺถาติ(๓) อตฺโถ ฯ
เต ปม จนฺทกุมารสฺส สนฺติก คนฺตฺวา อาหสุ ตาต
กุมาร (๔)ตุมฺหาก กิร ปตา ตุมฺเห มาเรตฺวา(๔) เทวโลก คนฺตุกาโม
ตุมฺหาก คหณตฺถาย อมฺเห เปเสสีติ ฯ โส กสฺส วจเนน ม
คณฺหาเปตีติ(๕) ฯ กณฺฑหาลสฺส(๖) วจเนนาติ ฯ กึ โส มฺเเวก(๗)
คณฺหาเปติ อุทาหุ อฺเป (๘) คณฺหาเปตีติ ฯ อฺเป คณฺหาเปสิ (๙)
สพฺพจตุกฺก กิร ยฺ ยชาเปตุกาโมติ (๑๐) ฯ โส จินฺเตสิ ตสฺส
อฺเหิ สทฺธึ เวร นตฺถิ วินิจฺฉเย วิโลป กาตุ อลภนฺโต(๑๑)
อถ จ ปน มยิ เอกสฺมึ เวริจิตฺเตน(๑๒) พหู ชเน มาราเปติ
โหตุ ปตร ทฏ ลภนฺตสฺส สพฺเพส โมจน นาม(๑๓) มม
ภาโรติ ฯ อถ เน ราชปุรเิ ส อาห เตน หิ เม ปตุ วจน
กโรถาติ ฯ เต ต อาเนตฺวา(๑๔) ราชงฺคเณ เอกมนฺเต เปตฺวา
อิตเรป ตโย อาเนตฺวา (๑๕) ตสฺเสว สนฺติเก เปตฺวา(๑๖) รฺโ
# ๑. ม. คจฺฉ วเทถ กุมาเรติ ฯ ๒. ม. ราสี ฯ
# ๓. ม. อาจิกฺขถาติ ฯ ๔. ม. ตุมฺเห กิร มาเรตฺวา ตุมฺหาก ปตา ฯ
# ๕. ม. คณฺหาเปสีติ ฯ ๖. ม. ขณฺฑหาลสฺส ฯ
# ๗. ม. มฺเว ฯ ๘. ม. อฺเปติ ฯ ๙. ม. ราชปุตตฺ อฺเป
# คณฺหาเปติ ฯ ๑๐. ม. ยชิตุกาโมติ ฯ ๑๑. ม. น ลภามีติ ฯ
# ๑๒. ม. เวรจิตฺเตน ฯ ๑๓. ม. เตส โมจาปน นาม ฯ
# ๑๔. ม. เนตฺวา ฯ ๑๕. ม. อามนฺเตตฺวา ฯ ๑๖. ม. กตฺวา ฯ
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อาโรจยึสุ อานีตา เต เทว ปุตฺตาติ ฯ โส เตส วจน สุตฺวา
ตาตา อิทานิ เม ธีตโร อาเนตฺวา เตสฺเว ภาติกาน
สนฺติเก กโรถาติ จตสฺโส ธีตโร อาหราเปตุ อิตร คาถมาห
[๗๘๑]กุมาริโยป วเทถ อุปเสนฺจ(๑) โกกิลฺจ
มุทิตฺจ นนฺทฺจาป กุมาริก(๒)
ปสุ (๓)กิร โหถ ยฺตฺถายาติ ฯ
เต เอว กริสฺสามาติ ตาส สนฺติก คนฺตฺวา ตา โรทมานา
ปริเทวมานา อาเนตฺวา ภาติกานฺเว สนฺติเก ปยึสุ(๔) ฯ ตโต
ราชา อตฺตโน ภริยาน คหณตฺถาย อิตร คาถมาห
[๗๘๒]วิชยป เม(๕) มเหสึ เอราวตึ เกสินึ สุนนฺทฺจ
ลกฺขณวรูปปนฺนา
ปสุ(๖) กิร โหถ ยฺตฺถายาติ ฯ
ตตฺถ ลกฺขณวรูปปนฺนาติ อุตฺตเมหิ จตุสฏิยา อิตฺถีลกฺขเณหิ
อุปปนฺนา เอตาป วเทถาติ อตฺโถ ฯ
เต ตาป ปริเทวมานา อาเนตฺวา กุมาราน สนฺติเก
กรึสุ ฯ อถ ราชา จตฺตาโร เสฏิโน อาหราเปนฺโต(๗) อิตร
คาถมาห
[๗๘๓]คหปตโยป(๘) วเทถ ปุณฺณมุข ภทฺทิย สิงฺคาลฺจ
วฑฺฒฺจาป คหปตึ ปสุ(๙)กิร โหถ ยฺตฺถายาติ ฯ
# ๑. ม. อุปเสน ฯ ๒. ม. กุมารึ ฯ ๓. ม. ปจุรา ฯ
# ๔. ม. กรึสุ ฯ ๕. ม. มยฺห ฯ ๖. ม. ปจุรา ฯ ๗. ม. คหณตฺถาย
# อาณาเปนฺโต ฯ ๘. ม. คหปตโย จ ฯ ๙. ม. ปจุรา ฯ
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ราชปุรสิ า คนฺตฺวา เต(๑) อานยึสุ ฯ รฺโ ปุตฺตทาเร
คยฺหมาเน สกลนคร น กิฺจิ อโวจ ฯ เสฏิกุลานิ ปน
มหาสมฺพนฺธานิ ตสฺมา เตส คหิตกาเล สกลนคร สงฺขุภิ(๒) ฯ
รฺโ เสฏิโน มาเรตฺวา ยฺ ยชิตุ น ทสฺสามาติ เต
เสฏิโน ปริวาเรตฺวาว เตส าติวคฺเคน สทฺธึ ราชกุล
อคมสุ(๓) ฯ อถ เต เสฏิโน าติคณปริวุตา ราชาน วนฺทิตฺวา
อตฺตโน ชีวิต ยาจึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเปนฺโต สตฺถา อาห
[๗๘๔]เต ตตฺถ คหปตโย อโวจยึสุ สมาคตา ปุตฺตทารปริกิณฺณา
สพฺเพ สิขิโน เทว กโรหิ
อถ วา โน ทาเส สาเวหีติ ฯ
ตตฺถ สพฺเพ สิขิโนติ สพฺเพ อมฺเห มตฺถเก จูฬ เปตฺวา(๔)
อตฺตโน เจฏเก กโรหิ มยนฺเต เจฏกกิจฺจ กริสฺสาม ฯ อถ วา
โน ทาเส สาเวหีติ อถ วา โน อสทฺทหนฺโต สพฺพา เสนิโย(๕)
สนฺนิปาเตตฺวา ตาส มชฺเฌ(๖) อมฺเห ทาเส สาเวหิ มยนฺเต
ทาสวตฺต(๗) ปฏิสุณิสฺสามาติ ฯ
เต เอว ยาจนฺตาป ชีวิต ลทฺธุ นาสกฺขึสุ ฯ ราชปุริสา
สพฺเพ ปฏิกกฺ มาเปตฺวา เต คเหตฺวา กุมารานฺเว สนฺติเก
นิสีทาเปสุ ฯ ตโต[๘] ราชา หตฺถีอาทีน อานยนตฺถาย
# ๑. ม. เตป ฯ ๒. ม. สงฺขุภิตฺวา ฯ ๓. ม. อคมิ ฯ
# ๔. ม .พนฺธติ ฺวา ฯ ๕. ม. สพฺพเสนิโย ฯ ๖. ม. ราสิมชฺเฌ ฯ
# ๗. ม. ทาสตฺต ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 128

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 128
อาณาเปนฺโต อาห
[๗๘๕]อภยงฺกรป เม หตฺถึ
นาฬาคิรึ อจฺจุคฺคต
วรุณทนฺตึ(๑) อาเนถ โข เต ขิปฺป ยฺตฺถาย ภวิสฺสนฺติY
อสฺสรตนป เม เกสึ
(๒)สุภมุข ปุณฺณมุข(๒)
วินตกฺจ อาเนถ โข เต
ขิปปฺ  ยฺตฺถาย ภวิสฺสนฺติ
อุสภป เม ยูถปตึ โมทก(๓) นิสภ ควปตึ เต ขิปฺป(๔)
อาเนถ สมุห กโรนฺตุ สพฺพ ยชิสฺสามิ ททามิ ทานานิ
สพฺพป ปฏิยาเทถ ยฺ ปน อุคฺคตมฺหิ สุริยมฺหิ วเทถทานิ(๕)
กุมาเร อภิรมนฺตุ อิม รตฺตึ สพฺพป อุปฏเปถ ยฺ ปน
อุคฺคตมฺหิ สุริยมฺหิ วเทถทานิกุมาเร อชฺช โข ปจฺฉิมา รตีติ(๖) ฯ
ตตฺถ สมุห กโรนฺตุ สพฺพนฺติ น เกวล เอตฺตกเมว
อวเสสป สพฺพ จตุปฺปทคณฺเจว ปกฺขิคณฺจ สพฺพ จตุกฺก
กตฺวา ราสึ กโรนฺตุ สพฺพจตุกฺก ยฺ ยชิสฺสามิ (๗)ยาจกาน
สมณพฺราหฺมณานฺจ(๗) ทาน ทสฺสามีติ ฯ สพฺพป ปฏิยาเทถาติ
เอต(๘) มยา วุตฺต อวเสส อุปฏเปถ ฯ อุคฺคตมฺหีติ อห ปน ยฺ
อุคฺคเต สุริเย เสฺว ปาโตว ยชิสฺสามิ ฯ สพฺพป อุปฏเปถาติ
เสสป สพฺพ ยฺูปกรณ(๙) อุปฏเปถาติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. วรุณทนฺต ฯ ๒. ม. สุรามุข ปุณฺณก ฯ ๓. ม. อโนช ฯ
# ๔. ม. ควมฺปตึ เตป มยฺห ฯ ๕. ม. อาณาเปถ ฯ
# ๖. ม. รตฺตีติ ฯ ๗. ม. ยาจกพฺราหฺมณานฺจ ฯ
# ๘. ม. เอว ฯ ๙. ม.ยฺุปกรณ ฯ ๑๐. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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รฺโ ปน มาตาปตโร ธรนฺติเยว ฯ อถสฺส เต(๑) อมจฺจา
คนฺตฺวา มาตุยา อาโรเจสุ อยฺเย ปุตฺโต โว ปุตฺตทาร มาเรตฺวา
ยฺ ยชิตุกาโมติ ฯ สา กึ กเถุ ตาตาติ หตฺเถน หทย
ปหริตฺวา โรทมานา ปริเทวมานา (๒) อาคนฺตวฺ า สจฺจ กิร ปุตฺต
เอวรูโป เต ยฺโ ภวิสฺสตีติ ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๘๖]ต ต มาตา อโวจ โรทนฺตี (๓)อาคตา สวิมานโต(๓)
ยฺโ กิร เต ปุตฺต
ภวิสฺสติ จตูหิ ปุตฺเตหีติ ฯ
ตตฺถ ต ตนฺติ ต (๔) เอกราชาน ฯ สวิมานโตติ อตฺตโน
สวนฏานโต ฯ
ราชา อาห
[๗๘๗]สพฺเพป มยฺห ปุตตฺ า จตฺตา จนฺทสฺมึ หฺมานสฺมึ
ปุตฺเตหิ ยฺ ยชิตฺวาน
สุคตึ สคฺค คมิสฺสามีติ ฯ
ตตฺถ จตฺตาติ จนฺทกุมาเร หฺมาเนเยว สพฺเพป ปุตฺตา(๕)
ยฺตฺถาย มยา ปริจฺจตฺตาติ(๖) ฯ
อถ น มาตา อาห
[๗๘๘]มา ต ปุตฺต สทฺทเหสิ
สุคติ กิร โหติ ปุตฺตยฺเน
นิรยาเนโส มคฺโค
เนโส มคฺโค หิ สคฺคาน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อาคนฺตฺวา วิมานโต ฯ ๔. ม. ต เอต ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ปริจฺจตฺตา ฯ
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ทานานิ เทหิ โกณฺฑฺ
อหึสา สพฺพภูตภพฺยาน
เอส มคฺโค สุคติยา
น จ มคฺโค ปุตฺต ยฺเนาติ ฯ
ตตฺถ นิรยาเนโสติ นิรสฺสาทตฺเถน นิรยาน จตุนฺน
อปายาน เอโส(๑) มคฺโค ฯ โกณฺฑฺาติ ราชาน โคตฺเตน
อาลปติ ฯ ภูตภพฺยานนฺติ ภูตานฺจ ภวิตพฺพสตฺตานฺจ ฯ
ยฺเนาติ(๒) เอวรูเปน ปุตฺตธีตโร มาเรตฺวา ยชนยฺเน
สคฺคมคฺโค นาม นตฺถิ ฯ
ราชา อาห
[๗๘๙]อาจริยาน วจน(๓)
ฆาติสฺส (๔)จนฺทฺจ สุริยฺจ
ปตฺเตหิ [๕] ยชิตฺวา ทุจฺจชฺเชหิ สุคตึ สคฺค คมิสฺสามีติ ฯ
ตตฺถ อาจริยาน วจนนฺติ อมฺม เนสา(๖) อตฺตโน มติ
อาจารสิกฺขาปนกสฺส [๗] เม กณฺฑหาลาจริยสฺส(๘) เอต วจน เอสา
อนุสิฏี ตสฺมา อห เอเต (๙) ฆาตยิสฺส ทุจฺจชฺเชหิ (๙) ปุตฺเตหิ ยฺ
ยชิตฺวา สคฺค คมิสฺสามีติ ฯ
อถสฺส มาตา อตฺตโน วจน คาหาเปตุ อสกฺโกนฺตี
อปคตา ฯ อถสฺส ปตา ต ปวุตฺตึ สุตฺวา อาคนฺตฺวา น ปุจฺฉิ (๑๐)ฯ
# ๑. ม. เอส ฯ ๒. ม. ปุตฺตยฺเนาติ ฯ ๓. ม. วจนา ฯ
# ๔. ม. ฆาเตส ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ยฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร มมาติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๗. ม. ขณฺฑหาลาจริยสฺส ฯ ๘. ม. ฆาเตสฺส ทุจฺจเชหิ ฯ
# ๑๐. ม. ปตา ต ปวตฺตึ ปุจฺฉิ ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๙๐]ตต ปตา(๑) อโวจ วสวตฺติ โอรส สก ปุตฺต
ยฺโ กิร เต ปุตฺต ภวิสฺสติ จตูหิ ปุตฺเตหีติ ฯ
ตตฺถ วสวตฺตีติ ตสฺส รฺโ นาม ฯ
ราชา อาห
[๗๙๑]สพฺเพป มยฺห ปุตฺตา จตฺตา จนฺทสฺมึ หฺมานสฺมึ
ปุตฺเตหิ ยฺ ยชิตฺวาน
สุคตึ สคฺค คมิสฺสามีติ ฯ
อถ น ปตา อาห
[๗๙๒]มา ต ปุตฺต สทฺทเหส
สุคติ กิร โหติ ปุตฺตยฺเน
นิรยาเนโส มคฺโค
เนโส มคฺโค หิ สคฺคาน
ทานานิ เทหิ โกณฺฑฺ
อหึสา สพฺพภูตภพฺยาน
เอส มคฺโค สุคติยา
น จ มคฺโค ปุตฺตยฺเนาติ ฯ
ราชา อาห
[๘๙๓]อาจริยาน วจน (๒)
ฆาติสฺส(๓) จนฺทฺจ สุริยฺจ
ปุตฺเตหิ [๔] ยชิตฺวา ทุจฺจชฺเชหิ สุคตึ สคฺค คมิสฺสามีติ ฯ
อถ น ปตา อาห
[๗๙๔]ทานานิ เทหิ โกณฺฑฺ
อหึสา สพฺพภูตภพฺยาน
ปุตฺตปริวุโต ตุว
รฏ ชนปทฺจ ปาเลหีติ ฯ
ตตฺถ ปุตฺตปริวุโตติ ปุตฺเตหิ ปริวุโต ฯ รฏ ชนปทฺจาติ
# ๑. ม. ปตาป ฯ ๒. ม. วจนา ฯ ๓. ม. ฆาเตส ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ยฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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สกลกาสิกรฏฺจ ตสฺเสว ตต โกฏาสภูต ชนปทฺจ (๑)ปาเลตุ
สกฺขิสฺสสิ(๑) ฯ
อถสฺส(๒) โส(๓) ปตา(๓) อตฺตโน วจน คาหาเปตุ นาสกฺขิ ฯ
ตโต จนฺทกุมาโร จินฺเตสิ อิมสฺส เอตฺตกสฺส ชนสฺส ทุกฺข ม
เอก นิสฺสาย ชาต(๔) มม ปตร ยาจิตฺวา เอตฺตก ชน มรณทุกฺขโต
โมเจสฺสามีติ ฯ โส ปตรา สทฺธึ สลฺลปนฺโต อาห
[๗๙๕]มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๕)
อป นิคฬพนฺธกาป หตฺถี อสฺเส จ ปาเลม
มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๕)
อป นิคฬพนฺธกาป หตฺถิฉกณานิ อุชฺเฌม
มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๕)
อป นิคฬพนฺธกาป อสฺสฉกณานิ อุชฺเฌม
มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๕)
ยสฺส โหนฺติ ตว กามา อป รฏา ปพฺพาชิตา
ภิกฺขาจริย จริสฺสามาติ ฯ
ตตฺถ นิคฬพนฺธกาปติ อป นาม มย มหานิคเฬหิ พนฺธกา
หุตฺวา ฯ ยสฺส โหนฺติ ตว กามาติ สเจป กณฺฑหาลสฺส(๕)
ทาตุกาโมสิ ตสฺสป (๖) โน ทาเส กตฺวา เทหิ กริสฺสามสฺส
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. โสป ต ฯ ๔. ม. อุปฺปนฺน ฯ ๕. ม. ขณฺฑหาลสฺส ฯ
# ๖. ม. ตสฺส ฯ
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ทาสกมฺมนฺติ วทติ ฯ อป รฏาติ สเจ อมฺหาก โกจิ โทโส
อตฺถิ รฏโต(๑) โน ปพฺพาเชหิ อป นาม รฏา ปพฺพาชิตา
กปณา วิย กปาล คเหตฺวา ภิกฺขาจริย จริสฺสาม มา โน
เทว อวธิ เทหิ โน ชีวิตนฺติ วิลปติ(๒) ฯ
ตสฺส ต นานปฺปการ วิลาป สุตวฺ า ราชา (๓) หทยผาลน
ปตฺโต วิย อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ [๔] น เม โกจิ ปุตฺเต มาเรตุ
ลจฺฉติ น มมตฺโถ เทวโลเกนาติ สพฺเพ เต โมเจตุ อาห
[๗๙๖]ทุกฺข โข เม ชนยิตถฺ (๕)
วิลปนฺตา ชีวิตสฺส กามาหิ
มฺุจถทานิ กุมาเร
อลป เม โหตุ ปุตฺตยฺเนาติ ฯ
เต(๖) รฺโ กถ สุตฺวา ราชปุตฺเต อาทึ กตฺวา สพฺพนฺต
ปกฺขิปริโยสน(๗) ปาณคณ วิสชฺเชสุ ฯ กณฺฑหาโลป(๘) ยฺาวาเฏ
กมฺม สวิทหติ ฯ อถ น เอโก ปุริโส อเร ทุฏ กณฺฑหาล(๙)
รฺา ปุตฺตธีตโร วิสชฺชติ า(๑๐) ตฺว อตฺตโน ปุตฺตทาเร(๑๑) มาเรตฺวา
เตส คลโลหิเตน ยฺ ยชิสฺสสีติ(๑๒) อาห ฯ โส กึ นาเมต รฺา
กตนฺติ กปฺปฏุ านอคฺคิ วิย อวตฺถรนฺโต อุฏาย ตุริโต ธาวิตฺวา
เวเคนาคนฺตฺวา อาห
# ๑. ม. รฏาโต ฯ ๒. ม. วิลป ฯ ๓. ม. หทยผลิตปฺปตฺโต ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โรทมาโนติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ชนยถ ฯ
# ๖. ม. ต ฯ ๗. ม. ปกฺขิปริโยสาน ฯ ๘. ม. ขณฺฑหาโลป ฯ
# ๙. ม. ขณฺฑหาล ฯ ๑๐. ม. ปุตฺตา วิสฺสชฺชิตา ฯ
# ๑๑. ม. ปุตฺเต ฯ ๑๒. ม. ยชสฺสูติ ฯ
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[๗๙๗]ปุพฺเพว เมสิ วุตฺโต ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว เจต
อถ โน อุปกฺขตสฺส
ยฺสฺส กโรสิ วิกฺเขป
สพฺเพ วชฺชนฺติ(๑) สุคตึ เยป(๒) ยชนฺติ เยป เจว(๓) ยชาเปนฺติ(๔)
เยจาป อนุโมทนฺติ
ยชนฺตาน อีทิส(๕) มหายฺนฺติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺเพ เมสิ วุตฺโตติ(๖) นนุ มยา ตฺว ปุพฺเพว วุตฺโต
ตุมฺหาทิเสน ภีรุกชาติเกน น สกฺกา ยฺ ยชิตุ ยฺยชน
นาม เอต ทุกฺกร ทุรภิสมฺภวนฺติ ฯ อถ โน อิทานิ อุปกฺขตสฺส
ยฺสฺส วิกฺเขป กโรสิ ฯ วิขมฺภนฺติป ปาโ ฯ ปฏิเสธนฺติ
อตฺโถ ฯ มหาราช กสฺมา เอว กโรสิ ยตฺตกา หิ ยฺ ยชนฺติ
วา ยชาเปนฺติ(๗) วา อนุโมทนฺติ วา สพฺเพ สุคติเมว วชฺชนฺตีติ
ทสฺเสสิ ฯ
โส อนฺธพาโล ราชา ตสฺส โกธวสิกสฺส กถ คเหตฺวา
ธมฺมสฺี หุตฺวา ปุน ปุตฺเต คณฺหาเปสิ ฯ ตโต จนฺทกุมาโร
ปตร อนุโพธิยมาโน อาห
[๗๙๘]อถ กิสฺสว โน(๘) ปุพฺเพ โสตฺถาน พฺราหฺมเณ อวาเจสิ
อถ โน อการณสฺมา
ยฺตฺถาย เทว ฆาเตสิ
ปุพฺเพว โน ทหรกาเล
น หเนสิ น ฆาเตสิ วา(๙)
ทหรมฺหา โยพฺพนปฺปตฺตา(๑๐) อทูสกา ตาต หฺาม
# ๑. ม. วชนฺติ ฯ ๒. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ยาเชนฺติ ฯ ๕. ม. เอทิส ฯ ๖. ม. ปุพฺเพ วาติ ฯ
# ๗. ม. ยาเชนฺติ ฯ ๘. ม. ชโน ฯ ๙. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๑๐. ม. โยพฺพน ปตฺตา ฯ
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หตฺถิคเต อสฺสคเต
สนฺนทฺเธ ปสฺส โน มหาราช
ยุทฺเธ จ(๑) ยุชฺฌมาเน จ(๑) นหิ มาทิสา[๒] โหนฺติ ยฺตฺถาย
ปจฺจนฺเต วา(๓) กุปฺปเต
อฏวีสุ วา มาทิเส นิโยเชนฺติ
อถ โน อการณสฺมา
อภูมิย ตาต หฺาม
ยา กาจิ สกุณิกาโย(๔)
วสนฺติ ติณฆรานิ กตฺวาน
ตาส หิ ปยา ปุตฺตา
อถ โน ตฺว เทว ฆาเตสิ
มา ตสฺส สทฺทเหสิ
น ม กณฺฑหาโล ฆาเตยฺย
มม หิ โส ฆาเตตฺวา(๕)
อนนฺตร ตฺจ(๖) เทว ฆาเตยฺย
คามวร นิคมวร
ททนฺติ โภคปสฺส มหาราช
อถคฺคปณฺฑิกาป กุเล
กุเล เคเห เต ภฺุชนฺติ
เตสป ตาทิสาน
อิจฺฉนฺติ ทุพฺภิตุ มหาราช
เยภุยฺเยน หิ เอเต
อกตฺุโน พฺราหฺมณา(๗)
มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๘)
อป นิคฬพนฺธกาป
หตฺถี อสฺเส จ ปาเลม
มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๘)
หตฺถิจฺฉกณานิ อุชฺเฌม
อป นิคฬพนฺธกาป
มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๘)
อป นิคฬพนฺธกาป
อสฺสจฺฉกณานิ อุชฺเฌม
# ๑. ม. วา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สูราติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. วาป ฯ ๔. ม. ยาป หิ ตา สกุณิโย ฯ ๕. ส. ม. ฆาเตตฺวาน ฯ
# ๖. ส. ม. อนนฺตรา ตมฺป ฯ ๗. ม. พฺราหฺมณา เทว ฯ
# ๘. ม. ขณฺฑหาลสฺส ฯ
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มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส(๑)
ยสฺส โหนฺติ ตว กามา
อป รฏา ปพฺพาชิตา
ภิกฺขาจริย จริสฺสามาติ
ตตฺถ ปุพฺเพติ ตาต ยทิ อห มาเรตพฺโพ อถ กสฺมา
อมฺหาก าติชโน ปุพฺเพ มม ชาตกาเล พฺราหฺมเณ โสตฺถาน
อวาเจสิ ฯ ตทา กิร กณฺฑหาโล จ มม ลกฺขณานิ อุปธาเรตฺวา
อิมสฺส กุมารสฺส น โกจิ อนฺตราโย ภวิสฺสติ ตุมฺหาก อจฺจเยน
รชฺช กาเรสฺสตีติ อาห อิจฺจสฺส ปุริเมน ปจฺฉิม น สเมติ
มุสาวาที เอส อถ โน เอตสฺส วจน คเหตฺวา อการณสฺมา
นิกฺการณาเยว ยฺตฺถาย เทว ฆาเตสิ มา อมฺเห ฆาเตสิ
อย หิ มยิ เอกสฺมึ เวเรน มหาชน มาเรตุกาโม สาธุก
สลฺลกฺเขสิ (๒) นรินฺทาติ ฯ ปุพฺเพว โนติ มหาราช สเจ(๓) อมฺเห
มาเรตุกาโม ปุพฺเพว โน ทหรกาเลเยว(๔) กสฺมา สย วา น
หเนสิ น อฺเหิ วา ฆาตาเปสิ อิทานิ ปน มย ทหรา
ตรุณา ปมวเย ิตา ปุตฺตธีตาหิ สวฑฺฒาม(๕) เอว ภูตา ตว
อทูสกาว กึ การณา หฺามาติ ฯ
ปสฺส โนติ อมฺเห จตฺตาโรป ภาติเก ปสฺส ฯ ยุชฺฌมาเนติ
ปจฺจตฺถิกาน นคร ปริวาเรตฺวา ิตกาเล อมฺหาทิเส ปุตฺเต เตหิ
# ๑. ม. ขณฺฑหาลสฺส ฯ ๒. ม. สลฺลกฺเขหิ ฯ ๓. ม. สเจป ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. วฑฺฒาม ฯ
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สทฺธึ ยุชฺฌมาเน ปสฺส ฯ อปุตฺตกา หิ ราชาโน อนาถา นาม
โหนฺติ ฯ มาทิสาติ อมฺหาทิสา ปุตฺตา สูรา พลปฺปตฺตา น
ยฺตฺถาย มาเรตพฺพา โหนฺติ ฯ นิโยชนฺตีติ(๑) เตส ปจฺจามิตฺตาน
คณฺหนตฺถาย นิโยเชนฺติ ฯ อถ โนติ อถ อมฺเห ฯ อกรณสฺมาติ
อการเณน ฯ อภูมิยนฺติ อโนกาเสเยว กสฺมา ตาต หฺามาติ
อตฺโถ ฯ มา ตสฺส สทฺทเหสีติ (๒)มหาราช ม กณฺฑหาโล(๒) น(๓)
ฆาตเยติ มา ตสฺสป สทฺทเหยฺยาสิ ฯ โภค ปสฺสาติ โภคป อสฺส
พฺราหฺมณสฺส ราชาโน เทนฺติ ฯ อถคฺคปณฺฑิกาปติ อเถเต
อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ ลภนฺตา อคฺคปณฺฑกาป โหนฺติ ฯ เตสปติ
เยส กุเล ภฺุชนฺติ เตสป เอวรูปาน ปณฺฑทายกาน ทุพฺภิตุ
อิจฺฉนฺติ ฯ
ราชา กุมารสฺส วิลาป สุตฺวา อาห
[๗๙๙]ทุกฺข โข เม ชนยิตถฺ (๔) วิลปนฺตา ชีวิตสฺส กามาหิ
มฺุจถทานิ กุมาเร อลป เม โหตุ ปุตฺตยฺเนาติ ฯ
อิมเมว คาถ วตฺวา ปุนป โมเจสิ ฯ
กณฺฑหาโล อาคนฺตฺวา ปุนป อาห
[๘๐๐]ปุพฺเพว เมสิ(๕) วุตฺโต ทุกกฺ ร ทุรภิสมฺภวฺเจต
อถ โน อุปกฺขตสฺส
ยฺสฺส [๖] กโรสิ วิกฺเขป
# ๑. ม. นิดยเชนฺตีติ ฯ ๒. ม. มหาราช น ม ขณฺฑหาโล ฯ
# ๓. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. ชนยถ ฯ ๕. ม. โขสิ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร กสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ
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สพฺเพ วชฺชนฺติ สุคตึ เย ยชนฺติ เยป เจว ยชาเปนฺติ
เย วาป อนุโมทนฺติ ยชนฺตาน อีทิส มหายฺนฺติ ฯ
เอว วตฺวา ปุน เต คณฺหาเปสิ ฯ อถสฺส อนุนยนตฺถ
กุมาโร อาห
[๘๐๑]ยทิ กิร ยชิตฺวา ปุตฺเตหิ เทวโลก อิโต จุตา ยนฺติ
พฺราหฺมโณ ตาว ยชตุ ปจฺฉาป (๑)ยชิสฺสสิ ราช(๑)
ยทิ กิร ยชิตฺวา ปุตฺเตหิ เทวโลก อิโต จุตา ยนฺติ
เอเสว (๒)กณฺฑหาโล ยชตุ(๒) สเกหิ ปุตฺเตหิ
เอว ชาน (๓)เจ กณฺฑหาโล กึ ปุตฺตเก น ฆาเตสิ
สพฺพฺจ าติคณ(๔) อตฺตานฺจ น ฆาเตยฺย(๔)
สพฺเพ วชฺชนฺติ นิรย เย ยชนฺติ เยป วา ยชาเปนฺติ
เย จาป อนุโมทนฺติ ยชนฺตาน เอทิส มหายฺนฺติ(๕) ฯ
ตตฺถ พฺราหฺมโณ [๖] ตาวาติ ปมนฺตาว กณฺฑหาโล ยชตุ ฯ
สเกหีติ อตฺตโน ปุตฺเตหิ อถ ตสฺมึ เอว ยชิตฺวา เทวโลก คเต
ปจฺฉา ตฺว ยชิสฺสสิ เทว สาธุรสโภชนมฺป หิ ตฺว อฺเหิ
วีมสิตฺวา(๗) ภฺุชสิ ปุตฺตมรณฺเว(๘) กสฺมา อวีมสิตฺวา กโรสีติ
# ๑. ม. ยชสิ ตุว ราช ฯ ๒. ม. ขณฺฑหาโล ยชต ฯ
# ๓. ม. ชานนฺโต ฯ ๔. ม. าติชน ฯ ๕. ม. มหายฺ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สเจ หิ โส สุชฌ
ฺ ติ โย หนาติ หโตป โส สคฺคมุเปติ
# าน โภวาทิ โภวาทิน มารเยยฺยุ เย จาป เตส อภิสทฺทเหยฺยุนฺตีติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๗. ม. วีมสาเปตฺวา ฯ ๘. ม. ปุตฺตทารมารณเยว ฯ
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ทีเปนฺโต เอวมาห ฯ เอว ชานนฺติ(๑) ปุตฺตธีตโร มาเรตฺวา
เทวโลก คจฺฉนฺตีติ เอว ชานนฺโต กึ การณา อตฺตโน ปุตฺเต
จ าตี จ อตฺตานฺจ น ฆาเตสิ ฯ สเจ หิ ปร มาเรตฺวา
เทวโลก คจฺฉนฺติ อตฺตานเมว มาเรตฺวา พฺรหฺมโลโก(๒) คนฺตพฺโพ
ภวิสฺสตีติ(๓) เอว ยฺคุณ ชานนฺเตน ปร อมาเรตฺวา อตฺตาว
มาเรตพฺโพ สิยา อย ปน ตถา อกตฺวา ม มาราเปติ
อิมินาป การเณน กณฺฑหาลสฺส กมฺม ชานาหิ มหาราช
ยถา เอส วินิจฺฉเย วิโลป กาตุ อลภนฺโต เอว กโรตีติ ฯ
เอทิสนฺติ เอวรูป ปุตฺตฆาตยฺ ฯ
กุมาโร เอตฺตก กเถนฺโต(๔) ปตร อตฺตโน วจน คาหาเปตุ
อสกฺโกนฺโต ราชาน ปริวาเรตฺวา ิต ราชปริส อารพฺภ อาห
[๘๐๒]กถฺจ กิร ปุตฺตกามาโย
คหปตโย ฆรณิโย จ
นครมฺหิ น อุปวทนฺติ ราชาน มา ฆาตยิ โอรส ปุตฺต
กถฺจ กิร ปุตฺตกามาโย
คหปตโย ฆรณิโย จ
นครมฺหิ น อุปวทนฺติ ราชาน มา ฆาตยิ อตฺรช ปุตฺต
รฺโ จมฺหิ อตฺถกาโม
หิโต จ สพฺพชนปทสฺส
น โกจิ อสฺส ปฏิฆ มยา
ชนปโท(๕) น ปเวเทตีติ ฯ
ตตฺถ ปุตฺตกามาโยติ ฆรณิโยว(๖) สนฺธาย วุตฺต ฯ คหปตโย
# ๑. ม. ชานนฺโตติ ฯ ๒. ม. พฺรหฺมโลก ฯ ๓. ม. ภวิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. กเถนฺโตป ฯ ๕. ม. ชานปโท ฯ ๖. ม. ฆรณิโย ฯ
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จ ปุตฺตกามา นาม โหนฺติ ฯ น อุปวทนฺตีติ น อุปกฺโกสนฺติ
น วทนฺติ ฯ อตฺรชนฺติ อตฺตนา(๑) ชาต ฯ เอว วุตเฺ ตป โกจิ
รฺา สทฺธึ กเถตุ สมตฺโถ นาม นาโหสิ ฯ น โกจิ อสฺส
ปฏิฆ มยาติ อิมินา โน ลฺโจ วา คหิโต อิสฺสริยมเทน วา
อิทนฺนาม ทุกฺข กตนฺติ โกจิ เอโกป มยา สทฺธึ ปฏิฆ กโรนฺโต(๒)
นาม นาโหสิ ฯ ชนปโท น ปเวเทตีติ เอว รฺโ จ ชนปทสฺส
จ อตฺถกาโมมฺหิ(๓) กึ มม ปตร อย ชนปโท คุณสมฺปนฺโน เต
ปุตฺโตติ น ปเวเทติ น ชานาเปตีติ อตฺโถ ฯ
เอว วุตเฺ ตป น โกจิ กิฺจิ กเถสิ ฯ ตโต กุมาโร อตฺตโน
ภริยาน(๔) สตฺตสต ยาจนตฺถาย อุยฺโยเชนฺโต อาห
[๘๐๓]คจฺฉถ โว ฆรณิโย
ตาตฺจ วเทถ กณฺฑหาลฺจ(๕)
มา ฆาเตถ กุมาเร
อทูสเก สีหสกาเส
คจฺฉถ โว ฆรณิโย
ตาตฺจ วเทถ กณฺฑหาลฺจ (๕)
มา ฆาเตถ กุมาเร
อเปกฺขิโต สพฺพโลกสฺสาติ ฯ
ตา คนฺตฺวา ยาจึสุ ฯ[๖] ราชา น โอโลเกสิ ฯ ตโต
กุมาโร อนาโถ หุตฺวา วิลปนฺโต คาถมาห
[๘๐๔]ยนฺนุนาห(๗) ชาเยยฺย
รถการกุเลสุ วา ปุกฺกุสกุเลสุ วา
# ๑. ม. อตฺตโต ฯ ๒. ม. กตฺตา ฯ ๓. ม. อตฺกามสฺส ฯ
# ๔. ม. ภริยาโย ต ฯ ๕. ม. ขณฺฑหาลฺจ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ตาปติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. ย นูนาห ฯ
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เวสฺเสสุ วา ชาเยยฺย
น หชฺช ม ราชา ยฺเ ฆาเตสฺสตีติ ฯ
อิติ วตฺวา ปุน ตา [๑] อุยฺโยเชนฺโต อาห
[๘๐๕]สพฺพาป ตา มนฺตินิโย(๒) คจฺฉถ อยฺยสฺส กณฺฑหาลสฺส(๓)
ปาเทสุ นิปติตฺถ(๔) อปราธาห น ปสฺสามิ
สพฺพาป ฆรณิโย(๕) คจฺฉถ อยฺยสฺส กณฺฑหาลสฺส
ปาเทสุ นิปติตฺถ กินฺเต ภนฺเต มย ทูสยิมฺหาติ(๖) ฯ
ตตฺถ อปราธาห น ปสฺสามีติ อห อาจริย กณฺฑหาล อตฺตโน
อปราธ น ปสฺสามิ ฯ กินฺเต ภนฺเตติ อยฺย กณฺฑหาล มย ตุยหฺ 
กึ ทูสยิมฺหา อถ เจ จนฺทกุมารสฺส โทโส อตฺถิ ต ขมถาติ วทถ ฯ
อถ จนฺทกุมารสฺส กนิฏภคินี เสลา กุมารี นาม สา
โสก สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺตี ปตุ (๗)ปาทมูเลสุ นิปติตฺวา(๗)
ปริเทวิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๐๖]กปณา วิลปติ เสลา ทิสฺวาน ภาตโร(๘) อุปนีตตฺเต
ยฺโ กิร เม อุกฺขิปโต ตาเตน สคฺคกาเมนาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภริยาโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สีมนฺตินิโย ฯ
# ๓. ม. ขณฺฑหาลสฺส ฯ ๔. ม. นิปตถ ฯ ๕. ม. สีมนฺตินิโย ฯ
# ๖. ม. อทูเสมาติ ฯ ๗. ม. ปาทมูเล ปติตฺวา ฯ
# ๘. ม. ภาตร ฯ
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ตตฺถ อุปนีตตฺเตติ อุปนีตสภาเว ฯ อุกฺขิปโตติ อุกฺขิตฺโต
ปวตฺติโต ฯ สคฺคกาเมนาติ มม ภาตโร มาเรตฺวา สคฺค อิจฺฉนฺเตน
ตาเตน ฯ [๑] อิเม มาเรตฺวา กึ สคฺเคน กริสฺสสีติ วิลปติ ฯ
ราชา ตสฺสาป กถ น คณฺหิ ฯ ตโต จนฺทกุมารสฺส ปุตโฺ ต
วสุโล นาม ปตร ทุกฺขิต ทิสฺวา อห อยฺยก อุปสงฺกมิตฺวา
ยาจิตฺวา มม ปตุ ชีวิต ทาเปสฺสามีติ รฺโ ปาทมูเล นิปติตฺวา
ปริเทวิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๐๗]อาวตฺติ จ ปริวตฺติ จ วสุโล สมฺมุขา รฺโ
มา โน เทว ปตร อวธิ ทหรมฺหา อโยพฺพนปฺปตฺตาติ(๒) ฯ
ตตฺถ ทหรมฺหา อโยพฺพนปฺปตฺตาติ เทว มย ตรุณทารกา
น ตาว โยพฺพนปฺปตฺตา อมฺเหสุป ตาว อนุกมฺปาย อมฺหาก
ปตร มา อวธิ ฯ
ราชา ตสฺส ปริเทวนสทฺท (๓) สุตฺวา ภิชฺชมานหทโย วิย
หุตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ กุมาร อาลิงฺคิตฺวา ตาต อสฺสาส
ปฏิลภาหิ(๔) วิสชฺเชมิ เต ปตรนฺติ วตฺวา คาถมาห
[๘๐๘]เอโส เต วสุล ปตา
ตฺว สเมหิ ปตรา สห
ทุกฺข โข เม ชนยสิ
วิลปนฺโต อนฺเต ปุรสฺมึ
มฺุจถทานิ กุมาเร อลป(๕) เม โหตุ ปุตฺตยฺเนาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตาตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. โยพฺพน ปตฺตานิ ฯ
# ๓. ม. ปริเทวิต ฯ ๔. ม. ปฏิลภ ฯ ๕. ม. อลมฺป ฯ
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ตตฺถ อนฺเต ปุรสฺมนิ ฺติ ราชนิเวสนสฺส อนฺเต(๑) ปุเร ฯ ปุน
กณฺฑหาโล อาคนฺตฺวา อาห
[๘๐๙]ปุพฺเพว เม โขสิ(๒) วุตฺโต ทุกฺกร ทุรภิสมฺภวฺเจต
อถ โน อุปกฺขตสฺส ยฺสฺส [๓] กโรสิ วิกฺเขป
สพฺเพ วชฺชนฺติ สุคตึ เย ยชนฺติ เยป เจว ยชาเปนฺติ
เย จาป อนุโมทนฺติ ยชนฺตาน อีทิส มหายฺนฺติ(๔) ฯ
ราชาป [๕] อนฺธพาโล ปุน ตสฺส วจเนน ปุตฺเต
คณฺหาเปสิ ฯ ตโต กณฺฑหาโล จินฺเตสิ อย ราชา
มุทุจิตฺโต กทาจิ วิสชฺเชสิ กทาจิ คณฺหาเปสิ ปุน (๖) ทารกาน
วจเนน ปุตฺเต วิสชฺเชยฺย ยนฺนูนาห ยฺาวาฏฺเว ต (๗)
เนมีติ ฯ อถสฺส ตตฺถ คมนตฺถาย คาถมาห
[๘๑๐]สพฺพรตนสฺส ยฺโ อุปกฺขโต เอกราช ตว ปฏิยตฺโต
อภินิกฺขมสฺสุ เทว สคฺค คโต ตฺว ปโมทิสฺสสีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช ตว ยฺโ สพฺพรตเนหิ อุปกฺขโต
ปฏิยตฺโต อิทานิ เต นิกขฺ มนกาโล ตสฺมา อภินิกฺขม ยฺ ยชิตฺวา
สคฺค คโต ตฺว (๘) ปโมทิสฺสสีติ ฯ ตโต โพธิสตฺต อาทาย
ยฺาวาฏคมนกาเล ตสฺส โอโรธา เอกโต นิกฺขมึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. อนฺตเร ฯ ๒. ม. โขสิ เม ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กสฺมาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ยาเชนฺติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท
# อตฺถิ ฯ ๖. ม.กาเลน คณฺหาเปติ กาเลน วิสฺสชฺเชติ ปุนป ฯ
# ๗. ม. น ฯ ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๘๑๑]ทหรา สตฺตสตา เอตา จนฺทกุมารสฺส ภริยาโย
เกเส วิกีริตฺวาน(๑) โรทนฺติโย มคฺคมนุยายนฺติ
อปรา ปน โสเกน นิกฺขนฺตา นนฺทเน วิย เทวา
เกเส วิกีริตฺวาน โรทนฺติโย มคมนุยายนฺตีติ(๒) ฯ
ตตฺถ นนฺทเน วิย เทวาติ นนฺทวเน (๓) จวนธมฺม เทวปุตฺต(๓)
ปริวาเรตฺวา เทวตา วิย(๔) ฯ
ตโต ปร ตาส วิลาโป โหติ(๕)
[๘๑๒]กาสิกสุจิวตฺถธรา กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นียนฺติ จนฺทสุริยา ยฺตฺถาย เอกราชสฺส
กาสิกสุจิวตฺถธรา กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นียนฺติ จนฺทสุริยา มาตุ กตฺวา หทยโสก
กาสิกสุจิวตฺถธรา กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นียนฺติ จนฺทสุริยา ชนสฺส กตฺวา หทยโสก
มสรสโภชนา นหาปกสุนหาตา(๖) กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นียนฺติ จนฺทสุริยา
ยฺตฺถาย เอกราชสฺส
มสรสโภชนา นหาปกสุนหาตา(๖) กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นียนฺติ จนฺทสุริยา
มาตุ กตฺวา ทหยโสก
# ๑. สี. ยุ. ปริกิริตฺวาน ฯ ม. ปกิริตฺวาน ฯ ๒. ม. มคฺคมนุยายิสุนฺติ ฯ
# ๓. ม. จวนเทวปุตฺต ฯ ๔. ม. นิกฺขนฺตเทวตา วิย คตา ฯ
# ๕. ม. วิลาปคาถา โหนฺติ ฯ ๖. ม. นหาปกสุนฺหาปตา ฯ
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มสรสโภชนา นหาปกสุนหาตา กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตาm
นียนฺติ จนฺทสุริยา
ชนสฺส กตฺวา หทยโสก
ยสฺสุ ปุพฺเพ หตฺถิวรธุรคเต หตฺถิกา(๑) อนุวชฺชนฺติ
ตฺยชฺช จนฺทสุริยา
อุโภว ปตฺติกา ยนฺติ
ยสฺสุ ปุพฺเพ อสฺสวรธุรคเต อสฺสกา อนุวชฺชนฺติ
ตฺยชฺช จนฺทสุริยา
อุโภว ปตฺติกา ยนฺติ
ยสฺสุ ปุพฺเพ รถวรธุรคเต รถิกา(๒) อนุวชฺชนฺติ
ตฺยชฺช จนฺทสุริยา
อุโภว ปตฺติกา ยนฺติ
เยหิสฺสุ ปุพฺเพ นียึสุ(๓) ตปนียกปฺปเนหิ ตุรงฺเคหิ
ตฺยชฺช จนฺทสุริยา
อุโภว ปตฺติกา ยนฺตีติ ฯ
ตตฺถ กาสิกสุจิวตฺถธราติ กาสิยานิ สุจิวตฺถานิ
ธาริยมานา(๔) ฯ จนฺทสุริยาติ จนฺทกุมาโร จ สุรยิ กุมาโร จ ฯ
นหาปกสุนหาตาติ จนฺทนจุณฺเณน อุพฺพตฺเตตฺวา นหาปเกหิ
กตปริกมฺมกตาย สุนหาตา (๕) ฯ ยสฺสูติ เย อสฺสูติ นิปาตมตฺต ฯ
เย กุมาเรติ อตฺโถ ฯ ปุพฺเพติ อิโต ปุพเฺ พ ฯ
หตฺถิวรธุรคเตติ หตฺถิวราน ธุรคเต อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคเต ฯ อสฺสวรธุรคเตติ อสฺสวรปฏิคเต ฯ รถวรธุรคเตติ
รถวรมชฺฌคเต ฯ นียึสูติ นิกฺขมึสุ ฯ
# ๑. ม. หตฺถหี ิ ฯ ๒. ม. รเถหิ ฯ ๓. ม. นิยฺยสุ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. ม. ธารยมานา ฯ ๕. ม. สุนฺหาปตา ฯ
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เอว ตาสุ ปริเทวนฺตสี ุเยว โพธิสตฺต นครา นีหรึสุ ฯ ตทา
สกลนคร สงฺขุภิ(๑) ฯ นาครา นิกฺขมิตุ อารภึสุ(๑) ฯ มหาชเน
นิกฺขมนฺเต ทฺวารานิ นปฺปโหนฺติ ฯ พฺราหฺมโณ อติพหุชน ทิสฺวา
โก ชานาติ กึ ภวิสฺสตีติ นครทฺวารานิ ถกาเปสิ ฯ มหาชโน
นิกฺขมิตุ อลภนฺโต อนฺโตนครทฺวารสฺส อาสนฺนฏาเน อุยฺยาน
อตฺถิ ตสฺส สนฺติเก มหาวิรว วิรวิ ฯ เตหิ(๒) รเวหิ สกุณสงฺฆา(๒)
สขุภิตฺวา อากาเส ปกฺขนฺทึสุ (๓)ฯ มหาชโน ต ต สกุณ
อามนฺเตตฺวา วิลปนฺโต อาห
[๘๑๓]ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุเพน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอกราชา
สมฺมุฬฺโห จตูหิ ปุตฺเตหิ
ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอราชา
สมฺมฬุ ฺโห จตูหิ กฺาหิ
ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอกราชา
สมฺมุฬฺโห จตูหิ มเหสีหิ
ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอกราชา
สมฺมุฬฺโห จตูหิ คหปตีหิ
ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุปเฺ พน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอกราชา
สมฺมุฬฺโห จตูหิ หตฺถีหิ
# ๑. ม. สงฺขุภิตฺวา นิกฺขมิตุ อารภิ ฯ ๒. ม. เตน รเวน สกุณสงฺโฆ ฯ
# ๓. ม. สงฺขุภิโต อากาส ปกฺขนฺทิ ฯ
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ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอกราชา
สมฺมุฬฺโห จตูหิ อสฺเสหิ
ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุปฺเพน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอกราชา
สมฺมุฬฺโห จตูหิ อุสเภหิ
ยทิ สกุณิ มสมิจฺฉสิ อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปฺผวติยา
ยชเตตฺถ เอกราชา
สมฺมุฬฺโห สพฺพจตุเกหีติ(๑) ฯ
ตตฺถ มสมิจฺฉสีติ อมฺโภ สกุณิ สเจ มส อิจฺฉสิ ฯ อุยฺยสฺสุ
ปุพฺเพน ปุปฺผวติยาติ ปุปฺผวติยา ปุพฺเพน ปุรตฺถิมทิสาย(๒)
ยฺาวโฏ อตฺถิ ตตฺถ คจฺฉ ฯ ยชเตตฺถาติ เอตฺถ
กณฺฑหาลสฺส วจน คเหตฺวา สย(๓) สมฺมุฬฺโห เอกราชา จตูหิ
ปุตฺเตหิ [๔] ยชติ ฯ เสสคาถาสุป เอเสว นโย ชานิตพฺโพ ฯ
เอว มหาชโน ตสฺมึ าเน ปริเทวิตฺวา โพธิสตฺตสฺส
วสนฏาน คนฺตฺวา ปาสาท ปทกฺขิณ กโรนฺโต(๕) อนฺเตปุรฺจ
กูฏาคารฺจ อุยฺยานาทีนิ(๕) จ ปสฺสนฺโต คาถาหิ ปริเทวนฺโต(๖) อาห(๗)
[๘๑๔]อยมสฺส ปาสาโท
อิท อนฺเตปุร สุรมฺมณีย
เต ทานิ อยฺยปุตฺตา จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา
อิทมสฺส กูฏาคาร
โสวณฺณ ปุปฺผมาลฺยาภิกิณฺณ
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย สนฺนีตา
# ๑. ม. สพฺพจตุกฺเกนาติ ฯ ๒. ม. ปุรตฺถิมทิสาย ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ยฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. อนฺเตปุเร กูฏาคารอุยฺยานาทีนิ ฯ ๖. ม. ปริเทวิ ฯ
# ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อิทมสฺส อุยฺยาน
ปุปฺผิต(๑) สพฺพกาลิก รมฺม
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย สนฺนีตา
อิทมสฺส อโสกวน
ปุปผฺ ิต(๑) สพฺพกาลิก รมฺม
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตโร วธาย สนฺนีตา
อิทมสฺส กณิการวน ปุปฺผิต(๑) สพฺพกาลิก รมฺม
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา
อิทมสฺส ปาฏลิวน
ปุปผฺ ิต(๑) สพฺปกาลิก รมฺม
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา
อิทมสฺส อมฺพวน
ปุปฺผติ (๑) สพฺพกาลิก รมฺม
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา
อยมสฺส โปกฺขรณี
สฺฉนฺนา ปทุมปุณฺฑรีเกหิ
นาวา จ โสวณฺณวิกตา ปุปฺผวลฺลิยา จิตฺตา สุรมฺมณียา
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย นินฺนีตาติ ฯ
ตตฺถ เตทานีติ อิทานิ เต จนฺทกุมารปฺปมุขา อมฺหาก
อยฺยปุตฺตา เอวรูป ปาสาท ฉฑฺเฑตฺวา วธาย นีหริยนฺติ(๒)ฯ
โสวณฺณวิกตาติ สุวณฺณขจิตา ฯ
เอตฺตเกสุ าเนสุ วิลปตฺวา(๓) ปุน หตฺถิสาลาทีนิ
อุปสกมิตฺวา อาหสุ
[๘๑๕]อิทมสฺส หตฺถิรตน เอราวโณ คโช วรุณทนฺตี(๔)
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา
# ๑. ม. สุปุปผฺ ิต ฯ ๒. ม. นียนฺติ ฯ ๓. ม. วิลปนฺตา ฯ
# ๔. ส. ม. พลี ทนฺตี ฯ
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อิทมสฺส อสฺสรตน
เอกขุโร เวควาโต อย อสฺโส
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา
อยมสฺส อสฺสรโถ
(๑)สาลิยา วิย นิคฺโฆโส(๑)
สุโภ รตนขจิโต ยตฺถสฺสุ อยฺยปุตฺตา โสภึสุ นนฺทเน วิย เทวา
เตทานิ อยฺยปุตฺตา
จตฺตาโร วธาย นินฺนีตา
กถนฺนาม(๓) สามสมสุนฺทเรหิ จนฺทนมรุกคตฺเตหิ(๔)
ราชา ยชิสฺสเต ยฺ สมฺมฬุ ฺโห จตูหิ ปุตฺเตหิ
กถนฺนาม(๓) สามสมสุนฺทราหิ จนฺทนมรุกคตฺตาหิ(๕)
ราชา ยชิสฺสเต ยฺ สมฺมฬุ ฺโห จตูหิ กฺาหิ
กถนฺนาม(๓) สามสมสุนฺทราหิ จนฺทนมรุกคตฺตาหิ(๕)
ราชา ยชิสฺสเต ยฺ สมฺมฬุ ฺโห จตูหิ มเหสีหิ
กถนฺนาม(๓) สามสมสุนฺทเรหิ จนฺทนมรุกคตฺเตหิ (๔)
ราชา ยชิสฺสเต ยฺ สมฺมฬุ ฺโห จตูหิ คหปตีหิ
ยถา โหนฺติ คามนิคมา สฺุา นิมฺมนุสฺสกา(๖) พฺรหารฺา
ตถา เหสฺสติ ปุปฺผวติยา ยิฏเสุ จนฺทสุริเยสูติ ฯ
ตตฺถ เอราวโณติ ตสฺส หตฺถโิ น นาม ฯ เอกขุโรติ
อภินฺนขุโร ฯ (๗)สาลิยา วิย นิคฺโฆโสติ (๗) คมนกาเล สาลิยาน วิย
มธุเรน นิคฺโฆเสน สมนฺนาคโต ฯ กถนฺนาม สามสมสุนฺทเรหีติ
# ๑. ม. สาฬิยนิคฺโฆโส ฯ ๒. ส. ม. รตนวิจิตฺโต ฯ
# ๓. ม. กถ นาม ฯ ๔. ม. จนฺทนมุทุกคตฺเตหิ ฯ
# ๕. ม. จนฺทนมุทุกคตฺตาหิ ฯ ๖. ม. อมนุสฺสกา ฯ
# ๗. ม. สาฬิยนิคฺโฆโสติ ฯ
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*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 150
สุวณฺณสาเมหิ [๑] อฺมฺ ชาติยา สเมหิ [๑] นิทฺโทสตาย
สุนฺทเรหีติ อตฺโถ ฯ จนฺทนมรุกคตฺเตหีติ โลหิตจนฺทนลิตฺตงฺเคหิ ฯ
พฺรหารฺาติ ยถา เต คามนิคมา สฺุา นิมฺมนุสฺสา
พฺรหารฺา โหนฺติ ตถา ปุปฺผวติยาป รฺา(๒) ยิฏเสุ
ราชปุตฺเตสุ สฺุา อรฺสทิสา ภวิสฺสตีติ ฯ
เต(๓) มหาชนา(๓) พหิ นิกฺขมิตุ อลภนฺตา(๔) อนฺโตนคเรเยว
จรนฺตา ปริเทวึสุ(๖) ฯ โพธิสตฺโตป ยฺาวาฏ นีโต ฯ อถสฺส
มาตา โคตมี นาม เทวี ปุตฺตาน เม ชีวิต เทหิ เทวาติ
รฺโ ปาทมูเล นิปติตฺวา ปริเทวมานา อาห
[๘๑๖]อุมฺมตฺติกา ภวิสฺสามิ ภูนหตา ปสุนาว(๗) ปริกิณฺณา
สเจ จนฺทกุมาร(๘) หนฺติ ปาณา เม เทว ภิชฺชนฺติ
อุมตฺติกา ภวิสฺสามิ ภูนหตา ปสุนาว(๘) ปริกิณฺณา
สเจ สุรยิ กุมาร(๙) หนฺติ ปาณา เม เทว ภิชฺชนฺตีติ ฯ
ตตฺถ ภูนหตาติ นิหตวุฑฺฒิกา (๑๐)ฯ ปสุนาว ปริกิณฺณาติ
ปสุนาว ปริกิณฺณสรีรา อุมฺมตฺติกา หุตฺวา วิจริสฺสามิ ฯ
สา เอว ปริเทวนฺตี(๑๑) รฺโ สนฺติกา กิฺจิ กถ อลภิตฺวา
สุณิสาน วตฺวา มม ปุตฺโต ตุมฺหาก กุชฺฌิตฺวา คโต ภวิสฺสติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. ยฺเ ฯ
# ๓. ม. อถ มหาชโน ฯ ๔. ม. อลภนฺโต ฯ ๕. ม. วิจรนฺโต ฯ
# ๖. ม. ปริเทวิ ฯ ๗. ม. ปสุนา จ ฯ ๗. ม. ปสุนา ฯ
# ๘. ม. จนฺทวร ฯ ๙. ม.สุริยวร ฯ ๑๐. ม. หตวุฑฺฒิ ฯ
# ๑๑. ม. ปริเทวนฺตีป ฯ
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กิสฺส ตุมฺเห น น นิวตฺเตถาติ กุมารสฺส จตสฺโส ภริยาโย
อาลิงฺคิตฺวา ปริเทวนฺตี อาห
[๘๑๗]กินฺนุมา น รมาเปยฺยุ อฺมฺ ปยวทา
(๑)ฆาติกา อุปริกฺขี จ โคปรกฺขี จ คายิกา(๑)
จนฺทสุริเยสุ นจฺจนฺติโย สมา ตาส น วิชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ กินฺนุมา น รมาเปยฺยุนฺติ เกน การเณน อิมา
ฆาติกาติ อาทิกา จตสฺโส อฺมฺ ปยวทา จนฺทสุริยกุมาราน
สนฺติเก นจฺจนฺติโย คายนฺติโย มม ปุตฺเต น รมาปยึสุ น
อุกฺกณฺาปยึสุ ฯ สกลชมฺพูทีปสฺมึ หิ นจฺเจ วา คีเต วา สมา
อฺา กาจิ ตาส น วิชฺชตีติ อตฺโถ ฯ
อิติ สา สุณฺหาหิ สทฺธึ ปริเทวิตวฺ า อฺ คเหตพฺพคหณ
อปสฺสนฺตี กณฺฑหาล อกฺโกสมานา อฏ คาถา อภาสิ
[๘๑๘]อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมฺุจตุ กณฺฑหาล(๒) ตว มาตา
โย มยฺห หทยโสโก จนฺทสฺมึ(๓) วธาย นินฺนีเต
อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมฺุจตุ กณฺฑหาล(๒) ตว มาตา
โย มยฺห หทยโสโก สุริยสฺมึ(๔) วธาย นินฺนีเต
อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมฺุจตุ กณฺฑหาล(๒) ตว ชายา
โย มยฺห หทยโสโก จนฺทสฺมึ(๓) วธาย นินฺนีเต
# ๑. สี. ฆฏฏยิ า โอปรกฺขี จ โปกฺขรกฺขี จ นายิกา ฯ
# ม. ฆฏฏกิ า โปกฺขรณี จ ภาริกา ฯ ๒. ม. ขณฺฑหาล ฯ
# ๓. ม. จนฺทมฺหิ ฯ ๔.ม . จนฺทมฺหิ ฯ ๔. ม. สูรยิ มฺหิ ฯ
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อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมฺุจตุ กณฺฑหาล ตว ชายา
โย มยฺห หทยโสโก สุรยิ สฺมึ วธาย นินฺนีเต
มา [๑]ปุตฺเต มา จ ปตึ อทฺทกฺขิ กณฺฑหาล ตว มาตา
โย ฆาเตสิ กุมาเร
อทูสเก สีหสกาเส
มา ปุตฺเต มา จ ปตึ อทฺทกฺขิ กณฺฑหาล ตว มาตา
โย ฆาเตสิ กุมาเร
อเปกฺขิเต สพฺพโลกสฺส
มา ปุตฺเต มา จ ปตึ อทฺทกฺขิ กณฺฑหาล ตว ชายา
โย ฆาเตสิ กุมาเร
อทูสเก สีหสกาเส
มา [๑]ปุตฺเต มา จ ปตึ อทฺทกฺขิ กณฺฑหาล ตว ชายา
โย ฆาเตสิ กุมาเร
อเปกฺขิเต สพฺพโลกสฺสาติ ฯ
ตตฺถ อิม มยฺหนฺติ อิม มยฺห หทยโสก ทุกขฺ  ฯ
ปฏิมฺุจตูติ ปวิสตุ ปาปุณาตุ ฯ โย ฆาเตสีติ โย ตฺว
หเนสิ ฯ อเปกฺขิเตติ สพฺพโลเกน โอโลกิเต ทิสฺสมาเน มาเรสีติ
อตฺโถ ฯ
โพธิสตฺโต ยฺาวาเฏ ปตร ยาจนฺโต อาห
[๘๑๙]มา โน เทว อวธิ ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส
อป นิคฬพนฺธกาป หตฺถี อสฺเส จ ปาเลม
มา โน เทว อวธิ ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส
อป นิคฬพนฺธกาป หตฺถิจฺฉกณานิ อุชฺเฌม
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส
อป นิคฬพนฺธกาป อสฺสจฺฉกณานิ อุชฺเฌม
มา โน เทว อวธิ
ทาเส โน เทหิ กณฺฑหาลสฺส
ยสฺส โหนฺติ ตว กามา อป รฏา ปพฺพาชิตา
ภิกฺขาจริย จริสฺสาม
ทิพฺย เทว อุปยาจนฺติ ปุตฺตตฺถิกา ทลิทฺทาป
ปฏิภาณานิป หิตฺวา ปุตฺเต น หิ ลภนฺติ เอกจฺจา
อสฺสาสกานิ(๑) กโรนฺติ ปุตฺตาป โน ชายนฺตุ
ตโต จ ปุตฺตา(๒) ชายนฺตุ อถ โน อการณสฺมา
ยฺตฺถาย เทว ฆาเตสิ
อุปยาจิตเกน ปุตฺต ลภนฺติ มา ตาต โน อฆาเตสิ
มา กิจฺฉลทฺธเกหิ(๓) ปุตฺเตหิ ยชิตฺโถ อิม ยฺ
อุปยาจิตเกน ปุตฺต ลภนฺติ มา ตาต โน อฆาเตสิ
มา กปณลทฺธเกหิ ปุตฺเตหิ อมฺมาย โน วิปฺปวาเสหีติ ฯ
ตตฺถ ทิพฺยนฺติ(๔) เทว อปุตฺติกา ทลิทฺทาป นาริโย
ปุตฺตตฺถิกา หุตฺวา พหหปณฺณาการ หริตฺวา(๕) ปุตฺต วา ธีตร
วา ลภิสฺสา(๖)มาติ ทิพฺย อุปยาจนฺติ ฯ ปฏิภาณานิป หิตฺวาติ
โทหฬานิ ฉฑฺเฑตฺวาป อลภิตฺวาปติ อตฺโถ ฯ อิท วุตฺต โหติ
# ๑. ม. อาสีสิกานิ ฯ ๒. ม. ปปุตฺตา ฯ ๓. ม. กิจฺฉาลทฺธเกหิ ฯ
# ๔. ม. ทิพพฺ นฺติ ฯ ๕. ม. กริตฺวา ฯ ๖. ม. ลภามาติ ฯ
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มหาราช นารีน หิ อุปฺปนฺน โทหฬ อลภนฺตีน (๑) คพฺโภ
สุสฺสิตฺวา นสฺสติ ตตฺถ เอกจฺจา ยาจนฺติ (๒) ปุตฺเต อลภมานา
กาจิ ลทฺธ (๓) โทหฬ ปหาย อปริภ
ุ ฺชิตฺวา น ลภนฺติ กาจิ
โทหฬ อลภมานา น ลภนฺติ มยฺห ปน มาตา [๔] โทหฬ
ลภิตฺวา ปริภ
ุ ฺชิตฺวา อุปฺปนฺนคพฺภ อวินาเสตฺวา ปุตฺเต
ปฏิลภติ เอว ปฏิลทฺเธ มาโน อวธีติ ยาจติ ฯ อสฺสาสกานีติ(๕)
มหาราช อิเม สตฺตา อาสา กโรนฺติ กินฺติ ปุตฺตา โน
ชายนฺตูติ ฯ ตโต จ ปุตฺตาติ(๖) ปุตฺตานป โน ปุตฺตา
ชายนฺตูติ ฯ อถ โน อการณสฺมาติ อถ ตฺว อมฺเห อการเณน
ยฺตฺถาย ฆาเตสิ ฯ อุปยาจิตเกนาติ เทวตาน อายาจเนน ฯ
กปณลทฺธเกหีติ กปณาย หุตฺวา ลทฺธเกหิ ปุตฺเตหิ อมฺเหหิ
สทฺธึ อมฺหาก อมฺมาย มา วิปฺปวาเสหิ มา โน มาตรา
สทฺธึ วิปฺปวาส กริสฺสสีติ(๗) วทติ ฯ
โส เอว วทนฺโตป ปตุ สนฺติกา กิฺจิ วจน(๘) อลภิตฺวา
มาตุ ปาทมูเล นิปติตฺวา ปริเทวมาโน อาห
[๘๒๐]พหุทุกฺขโปสิยา จนฺท อมฺม ตุว ชียเส ปุตฺต
วนฺทามิ โข เต ปาเท ลภต ตาโต ปรโลก
# ๑. ม. อลภิตฺวา ฯ ๒. ม. ยาจนฺตาป ฯ ๓. ม. ลทฺธมฺป ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อุปฺปนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. อาสีสิกานีติ ฯ ๖. ม. ปปุตฺตาติ ฯ
# ๗. ม. กรีติ ฯ ๘. ม. กถ ฯ
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หนฺท จ ม อุปคุยฺห ปาเท เต อมฺม วนฺทิตุ เทหิ
คจฺฉามิทานิ ปวาส
ยฺตฺถาย เอกราชสฺส
หนฺท จ ม อุปคุยฺห ปาเท เต อมฺม วนฺทิตุ เทหิ
คจฺฉามิทานิ ปวาส
มาตุ กตฺวา หทยโสก
หนฺท จ ม อุปคุยฺห ปาเท เต อมฺม วนฺทิตุ เทหิ
คจฺฉามิทานิ ปวาส
ชนสฺส กตฺวา หทยโสกนฺติ ฯ
ตตฺถ พหุทุกฺขโปสิยาติ พหูหิ ทุกฺเขหิ โปสิยา(๑) ฯ
จนฺทนฺติ ม จนฺทกุมาร เอว โปสิตฺวา อิทานิ อมฺม ตุว
ชียเส ปุตฺต ฯ ลภต ตาโต ปรโลกนฺติ ปตา เม โภคสมฺปนฺน
ปรโลก ลภตุ ฯ อุปคุยฺหาติ อาลิงฺคิตฺวา ปลิสชฺชติ ฺวา ฯ
ปวาสนฺติ ปุน อนาคมนาย อจฺจนฺตวิปฺปวาส(๒) ฯ
อถสฺส มาตา ปริเทวนฺตี จตสฺโส คาถาโย(๓) อภาสิ
[๘๒๑]หนฺท จ ปทุมปตฺตาน โมลึ พนฺธสฺสุ โคตมิปุตฺต
จมฺปกทลมิสฺสาโย
เอสา เต โปราณิกา ปกติ
หนฺท จ วิเลปนนฺเต ปจฺฉิมก จนฺทน วิลิมฺปสฺสุ
เยหิ จ สุวิลิตฺโต
โสภสิ ราชปริสาย(๔)
หนฺท จ มุทุกานิ วตฺถานิ ปจฺฉิม กาสิก นิวาเสหิ
เยหิ จ สุนิวตฺโถ
โสภสิ ราชปริสาย(๔)
# ๑. สี. โปสิตา ฯ ม. โปสิย ฯ ๒. ม. อนจฺจนฺต วิปฺปวาส คจฺฉามิ ฯ
# ๓. ม. คาถา ฯ ๔. ส. ม. ราชปริสาย ฯ
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หนฺท(๑) จ(๑) มุตฺตามณิกนกวิภูสิตานิ คณฺหสฺสุ หตฺถาภรณานิ
เยหิ จ หตฺถาภรเณหิ โสภสิ ราชปริสายาติ(๒) ฯ
ตตฺถ ปทุมปตฺตานนฺติ ปทุมปตฺตเวนนฺนาเมก (๓) ปสาธน ฯ
ต สนฺธาเยวาห ฯ ตว วิปฺปกิณฺณ โมลึ อุกฺขิปตฺวา
ปทุมปตฺตเวเนน โยเชตฺวา พนฺธสฺสูติ(๔) อตฺโถ ฯ โคตมิปตุ ฺตาติ
จนฺทกุมาร อาลปติ ฯ จมฺปกทลมิสฺสาโยติ อพฺภนฺตริเมหิ
จมฺปกทเลหิ มิสฺสกา วณฺณคนฺธสมฺปนฺนา นานาปุปฺผมาลา
ปลนฺธสฺสุ ฯ เอสา เตติ เอสา ตว โปราณิกา ปกติ
ตเมว ภชสฺสุ ปุตฺตาติ ปริเทวติ ฯ เยหิ จาติ เยหิ จ (๕)
โลหิตจนฺทนวิเลปเนหิ วิลิตฺโต ราชปริสาย โสภสิ ตานิ วิลิมปฺ สฺสูติ
อตฺโถ ฯ กาสิกนฺติ สตสหสฺสคฺฆนิก กาสิกวตฺถ ฯ คณฺหสฺสูติ
ปลนฺทสฺสุ ฯ
อิทานิสฺส จนฺทานาม อคฺคมเหสี รฺโ ปาทมูเล
นิปติตฺวา ปริเทวมานา อาห
[๘๒๒]น หิ นูนาย รฏปาโล ภูมปิ ติ ชนปทสฺส ทายาโท
โลกิสฺสโร มหนฺโต
ปุตฺเต สิเนห ชนยตีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา คาถมาห
[๘๒๓]มยฺห (๖)ปยา ปุตฺตา อตฺตา จ ปโย ตุมฺเห จ ภริยาโย
สคฺคฺจ ปตฺถยมาโน(๗) เตนาห ฆาตยิสฺสามีติ ฯ
# ๑. ส. ม. หนฺทสทฺโท นตฺถิ ฯ จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๒. ม. ราชปริสายนฺติ ฯ ๓. ม. ปทุมปตฺตเวน
# นาเมก ฯ ๔. ม. พนฺธาติ ฯ ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. มยฺหป ฯ ๗. ม. ปตฺถยาโน ฯ
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ตสฺสตฺโถ กึ การณา ปุตฺตสิเนห น ชเนมิ น เกวล
โคตมิยา เอว อถ โข มยฺห ปยา ปุตฺตา จ ตถา อตฺตา จ
ปโย ตุมฺเห จ สุณฺหาโย ภริยาโย จ เม ปยาเยว ฯ เอว
สนฺเตป สคฺคฺจ ปตฺถยมาโนติ (๑) อห ต สคฺค ปตฺเถมิ(๒) เตน
การเณน เอเต ฆาตยิสฺสามิ มา จินฺตยิตฺถ สพฺเพป เต(๓) มยา
สทฺธึ เทวโลเก(๔) เอกโต ภวิสฺสนฺตีติ ฯ
จนฺทา อาห
[๘๒๔]ม ปม ฆาเตหิ
มา เม หทย ทุกฺข อผาเลสิ (๕)
อลงฺกโต สุนฺทรโก
ปุตโฺ ต ตว เทว สุขุมาโล
หนฺทยฺย ม หนสฺสุ
สโสกา(๖) จนฺทิเยน(๖) เหสฺสามิ
ปฺุ กรสฺสุ วิปุล
วิจราม อุโภ(๗) ปรโลเกติ ฯ
ตตฺถ ปมนฺติ เทว มม สามิกโต ปมตร ม
ฆาเตหิ ฯ ทุกฺขนฺติ ต จนฺทสฺส มรณทุกฺข มม หทย มา
อผาเลสิ (๘)ฯ อลงฺกโตติ อย มม เอโกว อลงฺกตปฏิยตฺโตติ(๙)
เอว อลงฺกโต เอวรูป นาม ปุตฺต น มมายสิ มหาราชาติ
ทีเปติ ฯ หนฺทยฺยาติ หนฺท อยฺย ฯ ราชาน อาลปนฺตี เอวมาห ฯ
สโสกาติ จนฺทิเยน สทฺธึ สโสกา(๑๐) ฯ เหสฺสามีติ ภวิสฺสามิ ฯ
# ๑. ม. ปตฺถยาโน ฯ ๒. สี. ยุ. ปตฺถยามิ ฯ ม. ปตฺเถนฺโต ฯ
# ๓. ม. สพฺเพเปเต ฯ ๔. ม. เทวโลก ฯ ๕. ม. ผาเลสิ ฯ
# ๖. ม. ปรโลเก จนฺทเกน ฯ ๗. ม. อุโภป ฯ ๘. ม. ผาเลสิ ฯ
# ๙. ม. อล ปริยตฺโตติ ฯ ๑๐. ม. ปรโลเก จนฺทเกนาติ จนฺเทน
# สทฺธึ ปรโลเก ภวิสฺสามิ ฯ
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วิจราม อุโภ ปรโลเกติ ตยา เอกโตว ฆาติตา อุโภป ปรโลเก
สุข อนุภวนฺตา วิจราม มา โน สคฺคนฺตรายมกาสีติ ฯ
ราชา อาห
[๘๒๕]มา ตฺว จนฺเท รุจิ(๑) พหุกา ตว เทวรา วิสาลกฺขิ
เต ต รมยิสฺสนฺติ
ยิฏ สฺมึ โคตมิปุตฺเตติ ฯ
ตตฺถ มา ตฺว จนฺเท รุจีติ มา ตฺว อตฺตโน มรณ
โรเจสิ ฯ มา รุทีติป ปาโ ฯ มา โรทีติ อตฺโถ ฯ เทวราติ
ปวรา(๒) ปติภาติกา(๓) ฯ
ตโต ปร สตฺถา
[๘๒๖]เอว วุตฺเต จนฺทา อตฺตาน หนฺติ หตฺถตลเกหีติ
อุปฑฺฒคาถมาห ฯ
ตโต ปร ตสฺสาเยว วิลาโป โหติ
[๘๒๖]อลมตฺโถ(๔) ชีวิเตน
ปสฺสามิ วิส มริสฺสามิ
น หิ นูนิมสฺส รฺโ
าติมิตฺตา(๕) จ วิชฺชเร
สุหทา เยน วทนฺติ ราชาน มา ฆาตยิ โอรเส ปุตฺเต
น หิ นูนิมิสฺส รฺโ
าติมิตฺตา จ วิชฺชเร
สุหทา เยน วทนฺติ ราชาน มา ฆาตยิ อตฺรเช ปุตฺเต
อิเม เตป มยฺห ปุตฺตา
คุณิโน กายุรธาริโน
# ๑. ม. รุจฺจิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปติภาตุกา ฯ
# ๔. ม. อลเมตฺถ ฯ ๕. ม. มิตฺตามจฺจา ฯ
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ราชปุตฺเตหิ ยชสฺสุ ยฺ
อถ มฺุจตุ โคตมิปุตฺโต
(๑)วิลสตมฺป ม กตฺวา(๑)
ยชสฺสุ สตฺตธา มหาราช
มา เชฏปุตฺต อวธิ
อทูสก สีหสกาส
วิลสตป ม กตฺวา
ยชสฺสุ สตฺตธา มหาราช
มา เชฏปุตฺต อวธิ
อเปกฺขิต สพฺพโลกสฺสาติ ฯ
ตตฺถ เอวนฺติ [๒] อนฺธพาเลน เอกราเชน วุตฺเต ฯ
หนฺตีติ เทว กินฺนาเมต กเถสีติ วตฺวา หตฺถตเลหิ อตฺตาน
หนฺติ หนฺติ ฯ ปสฺสามีติ ปวิสฺสามิ ฯ อิเม เตปติ อิเมป วสุลกุมาร
อาทึ กตฺวา เสสทารเก หตฺเถ คเหตฺวา รฺโ ปาทมูเล
ิตา เอวมาห ฯ คุณิโนติ มาลาคุณาภรเณหิ (๓) สมนฺนาคตา ฯ
กายูรธาริโนติ กายูรปสาธนธรา ฯ วิลสตนฺติ มหาราช ม
ฆาเตตฺวา โกฏาสสต กตฺวา ฯ สตฺตธาติ สตฺตสุ าเนสุ
ยฺ ยชสฺสุ ฯ
อิติ สา รฺโ สนฺติเก อิมาหิ คาถาหิ ปริเทวิตฺวา
อสฺสาส อลภมานา โพธิสตฺตสฺเสว สนฺติก คนฺตฺวา ปริเทวมานา
อฏาสิ ฯ อถ น โส จนฺเท มยา ชีวมาเนน ตุยฺห ตสฺมึ ตสฺมึ
วตฺถุสฺมึ สุภณิเต สุกถิเต อุจฺจาวจานิ มุตฺตาทีนิ (๔) พหูนิ
อาภรณานิ ทินฺนานิ อชฺช ปน เต อิท ปจฺฉิมก ทาน(๕)
# ๑. ม. พิลสต ม กตฺวาน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร
# เอวสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓. ม. มาลาคุณอาภรเณหิ ฯ
# ๔. ม. มณิมุตฺตาทีนิ ฯ ๕. ม. ปจฺฉิมทาน ฯ
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สรีรารุฬฺหนฺเต อาภรณ ทมฺมิ คณฺหาหิ นนฺติ อาห ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๒๗]พหุกา ตว ทินฺนา อาภรณา(๑) อุจฺจาวจา สุภณิตมฺหิ
มุตฺตามณิ เวฬุริยา อิทนฺเต(๒) ปจฺฉิมก ทานนฺติ ฯ
จนฺทา เทวีป ต สุตฺวา ตโต อปราหิ(๓) นวหิ คาถาหิ
วิลปนฺตี(๔) อาห(๕)
[๘๒๘]เยส ปุพฺเพสุ ขนฺเธสุ
ผุลฺลา มาลาคุฬา(๖) วิวตฺตึสุ
เตสชฺชป สุนิสิโต เนตฺตึโส วิวตฺติสฺสติ ขนฺเธสุ
เยส ปุพฺเพสุ ขนฺเธสุ
จิตฺรมาลาคุฬา(๗) วิวตฺตึสุ
เตสชฺชป สุนิสิโต เนตฺตึโส วิวตฺติสฺสติ ขนฺเธสุ
อจิรา วต เนตฺตึโส
วิวตฺติสฺสติ ราชปุตฺตาน ขนฺเธสุ
อถ มม หทย น ผาเลติ
ตาว ทฬฺหพนฺธนฺจ(๘) เม อาสิ
กาสิกสุจิวตฺถธรา
กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นิยฺยาถ จนฺทสุริยา
ยฺตฺถาย เอกราชสฺส
กาสิกสุจิวตฺถธรา
กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นิยฺยาถ จนฺทสุริยา
มาตุ กตฺวา หทยโสก
กาสิกสุจิวตฺถธรา
กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นิยฺยาถ จนฺทสุริยา
ชนสฺส กตฺวา หทยโสก
# ๑. ม. ทินฺนาภรณา ฯ ๒. ส. เอตนฺเต ฯ ม. เอต เต ฯ
# ๓. ม. ปราหิ ฯ ๔. ม. วิลป ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. มาลาคุณา ฯ ๗. ม. จิตฺตา มาลาคุณา ฯ
# ๘. ส. ม. ทฬฺหพนฺธฺจ ฯ
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มสรสโภชนา นหาปกสุนหาตา(๑)กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นิยฺยาถ จนฺทสุริยา
ยฺตฺถาย เอกราชสฺส
มสรสโภชนา นหาปกสุนหาตา(๑)กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นิยฺยาถ จนฺทสุริยา
มาตุ กตฺวา หทยโสก
มสรสโภชนา นหาปกสุนหาตา(๑)กุณฺฑลิโน อคฺคลุจนฺทนวิลิตฺตา
นิยฺยาถ จนฺทสุริยา
ชนสฺส กตฺวา หทยโสกนฺติ ฯ
ตตฺถ ผุลฺลา มาลาติ ปุปฺผทามานิ ฯ เตสชฺชาติ เตส
อชฺช ฯ เนตฺตึโสติ อสิ ฯ วิวตฺติสฺสตีติ ปติสฺสติ ฯ อจิรา วตาติ
อจิเรน วต ฯ น ผาเลตีติ น ภิชฺชติ ฯ ตาว ทฬฺหพนฺธนฺจ
เม อาสีติ อติวิย ถิรพนฺธน เม หทย ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
นิยฺยาถาติ นิคจฺฉถ(๒) ฯ
เอว ตสฺสา ปริเทวนฺติยา(๓) ยฺาวาเฏสุ(๔) สพฺพกมฺม
นิฏาสิ ฯ อมจฺจา ราชปุตฺต เนตฺวา คีว โอนาเมตฺวา
นิสีทาเปสุ ฯ กณฺฑหาโล สุวณฺณปาตึ อุปนาเมตฺวา ขคฺค
อาทาย ตสฺส คีว ฉินฺทิสสฺ ามีติ อฏาสิ ฯ ต ทิสฺวา
จนฺทาเทวี อฺ เม ปฏิสรณ นตฺถิ อตฺตโน สจฺจพเลน
สามิกสฺส โสตฺถึ กริสฺสามีติ อฺชลึ ปคฺคยฺห ปริสาย
อนฺตรนฺตเร วิจรนฺตี สจฺจกิริย อกาสิ ฯ
# ๑. ม. นหาปกสุนฺหาปตา ฯ ๒. ม. คจฺฉถ ฯ
# ๓. ม. ปริเทวนฺติยาว ฯ ๔. ม.ยฺาวาเฏ ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๒๙]สพฺพสฺมึ อุปกฺขตสฺมึ นิสีทิเต จนฺทสุริยสฺมึ(๑) ยฺตฺถาย
ปฺจาลราชธีตา ปฺชลิกา สพฺพปริสนฺตรมนุปริยาสิ (๒)
เยน สจฺเจน กณฺฑหาโล
ปาปกมฺม กโรติ ทุมฺเมโธ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
สมงฺคินี สามิเกน โหมิ
เยธตฺถิ(๓) อมนุสฺสา
ยานิ จ ยกฺขภูตภพฺยานิ
กโรนตุ เม เวยฺยาวฏิก
สมงฺคินี สามิเกน โหมิ
ยา เทวตา อิธาคตา
ยานิ จ สพฺพภูตภพฺยานิ
สรเณสินึ อนาถ ตายถ ม ยาจามิ(๔) โว ปติมาห อเชยฺยนฺติ ฯ
ตตฺถ อุปกฺขตสฺมินฺติ สพฺพสมึ ยฺสมฺภาเร สชฺชิเต
ปฏิยตฺเต ฯ สมงฺคินีติ สมฺปยุตฺตา เอกสมฺปยุตฺตา เอกสวาสา
โหมิ ฯ เยธตฺถีติ(๕) เย อิธ อตฺถิ ฯ ยกฺขภูตภพฺยานีติ เทวสขาตา
ยกฺขา จ วฑฺฒิตฺวา ิตสตฺตสขาตา ภูตา จ อิทานิ
วฑฺฒนกสตฺตสขาตานิ จ ภพฺยานิ ฯ เวยฺยาวฏิกนฺติ มยฺห
เวยฺยาวจฺจ กโรนฺตุ ฯ ตายถ มนฺติ รกฺขถ ม ฯ ยาจามิ
โวติ อห โว ยาจามิ ฯ ปติมาหนฺติ(๖) ปติ อห ฯ อเชยฺยนฺติ
ปจฺจตฺถิเกหิ อเชยฺย อชิต ฯ
อถ สกฺโก เทวราชา ตสฺสา ปริเทวนสทฺท (๗) สุตฺวา ต
# ๑. ม. จนฺทสฺมึ ฯ ๒. ม. สพฺพปริสาย ฯ ๓. ม. เย อิธตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ยาจามห ฯ ๕. ม. เย อิธตฺถีติ ฯ ๖. ม. ปตึ อห มา
# อเชยฺย ฯ ๗. ม. ปริเทวสทฺท ฯ
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ปวุตฺตึ(๑) ตฺวา ตาวเทว ปชฺชลิตอยกูฏ(๒) อาทาย อาคนฺตฺวา
ราชาน ตาเสตฺวา สพฺเพ วิสชฺชาเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๓๐]ต สุตฺวา อมนุสฺโส
อโยกูฏ ปริพฺภมิตฺวา(๓)
ภยมสฺส ชนยนฺโต
ราชาน อิทมโวจ
พุชฌ
ฺ สฺสุ โข ราชกลิ มา เตห(๔) มตฺถก นิตาเฬสึ
มา เชฏปุตฺต อวธิ อทูสก สีหสกาส
โก เต ทิฏโ ราชกลิ ปุตฺตภริยาโย หฺมานา (๕)
เสฏี จ คหปตโย
อทูสกา สคฺคกามา หิ
[๘๓๑]ต สุตฺวา กณฺฑหาโล(๖) ราชา จ อพฺภูตมิท ทิสฺวาน
สพฺเพส พนฺธนานิ โมเจสุ ยถา ต อปาปาน(๗)
สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ เย ตตฺถ สมาคตา ตทา อาสุ
สพฺเพ เอเกกเลฑฺฑุมกสุ(๘) เอส วโธ กณฺฑหาลสฺสาติ(๙) ฯ
ตตฺถ อมนุสฺโสติ สกฺโก เทวราชา ฯ พุชฺฌสฺสูติ ชานสฺสุ
สลฺลกฺเขหิ ฯ ราชกลีติ ราชกาฬกณฺณิ ราชลามก ฯ มา
เตหนฺติ ปาปราช พุชฺฌ มา เต อห มตฺถก นิตาเฬสึ
ปหรึ ฯ โก เต ทิฏโ ติ กุหึ ตยา ทิฏปุพฺโพ ฯ สคฺคกามา
# ๑. ม. ปวตฺตึ ฯ ๒. ม. ชลิต อยกูฏ ฯ ๓. ม. ปริพฺภเมตฺวาน ฯ
# ๔. ม. ตาห ฯ ๕. ม.หฺมานาโย ฯ ๖. ม. ขณฺฑหาโล ฯ
# ๗. ส. ม. อนุปฆาต ฯ ๘. ม. เอเกกเลฑฺฑุกมทสุ ฯ
# ๙. ม. ขณฺฑหาลสฺสาติ ฯ
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หีติ เอตฺถ หีติ นิปาตมตฺต ฯ สคฺคกามา สคฺค ปตฺถยมานาติ
อตฺโถ ฯ ต สุตฺวาติ ภิกฺขเว สกฺกสฺส วจน สุตฺวา
กณฺฑหาโล(๑) ฯ อพฺภูตมิทนฺติ ราชา จ อิท สกฺกสฺส ทสฺสน
ปุพฺเพ อพฺภูตปุพฺพ(๒) ทิสฺวา ฯ ยถา ตนฺติ ยถา อปาปาน(๓)
โมเจนฺติ เอวเมว โมเจสุ ฯ เอเกกเลฑฺฑุมกสูติ ภิกขฺ เว ยตฺตกา
ตสฺมึ ยฺาวาเฏ สมาคตา สพฺเพ เอกโกลาหล กตฺวา
กณฺฑหาลสฺส เอเกก เลฑฺฑุปฺปหาร(๔) อทสุ ฯ เอส วโธติ
เอโส (๕) กณฺฑหาลสฺส(๕) วโธ อโหสิ ฯ ตตฺเถว น ชีวิตกฺขย
ปาปยึสูติ อตฺโถ ฯ
ต ปน มาเรตฺวา มหาชโน ราชาน มาเรตุ อารภิ ฯ
โพธิสตฺโต ปตร ปลิสชฺชิตฺวา มาเรตุ น อทาสิ ฯ มหาชโน
ชีวิต ตาวสฺส(๖) ปาปรฺโ เทม ฉตฺต ปนสฺส น ทสฺสาม
นคเร นิวาสฺจ(๗) น ทสฺสาม จณฺฑาล กตฺวา พหินคเร
วสาเปสฺสามาติ วตฺวา ราชเวส หราเปตฺวา(๘) กาสาว
นิวาสาเปตฺวา หลิทฺทปโลติกาย สีส เวเตฺวา จณฺฑาล
กตฺวา จณฺฑาลวสนฏาน ปหิณิ ฯ เย ปน(๙) เต ต
ปสุฆาตยฺ ยชึสุ เจว ยชาเปสฺุจ อนุโมทึสุ จ สพฺเพ
เต นิรยปรายนาเยว(๑๐) อเหสุ ฯ
# ๑. ม. ขณฺฑหาโล สุตฺวา ฯ ๒. ม. อภูต ฯ
# ๓. ม. อนูปฆาต ปาณ ฯ ๔. ม. ขณฺฑหาลสฺส
# วาส ฯ ๘. ม. หาเรตฺวา ฯ ๙. ม. ปเนต ฯ
# ๑๐. ม. นิรยปรายนาว ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๓๒]สพฺเพ ปตนฺติ(๑) นิรย ยถา ต ปาปกมฺม(๒) กตฺวา(๓)
น หิ ปาปกมฺม กตฺวา ลพฺภา สุคติ(๔) อิโต คนฺตุนฺติ ฯ
เตป(๕) โข มหาชนา(๖) เทฺว กาฬกณฺณิโย หาเรตฺวา ตตฺเถว
อภิเสกสมฺภาเร อาหริตฺวา จนฺทกุมาร อภิสิฺจึสุ(๗) ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๓๓]สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ เย ตตฺถ สมาคตา ตทา
อาสุ จนฺท อภิสิฺจึสุ สมาคตา ราชปริสา จ
สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ ยา(๘) ตตฺถ สมาคตา ตทา
อาสุ จนฺท อภิสิฺจึสุ สมาคตา ราชกฺาโย(๙)
สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ เย ตตฺถ สมาคตา ตทา
อาสุ จนฺท อภิสิฺจึสุ สมาคตา เทวปริสา จ
สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ ยา ตตฺถ สมาคตา ตทา
อาสุ จนฺท อภิสิฺจึสุ สมาคตา เทวกฺาโย
สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ เย ตตฺถ สมาคตา ตทา
อาสุ เจลุกฺเขปมกรุ สมาคตา ราชปริสา จ
สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ ยา ตตฺถ สมาคตา ตทา
อาสุ เจลุกฺเขปมกรุ สมาคตา ราชกฺาโย
# ๑. สี. ปตึสุ ฯ ยุ. ปติตฺวา ฯ ส. ม. ปวิฏา ฯ
# ๒. ม. ปาปก ฯ ๓. ส. ม. กริตฺวาน ฯ ๔. ม. สุคตึ ฯ
# ๕. ม. โสป ฯ ๖. ม. มหาชโน ฯ ๗. ฒ. อภิสิฺจิ ฯ
# ๘. ม. เย ฯ เอวมุปริป ฯ ๙. ม. ราชกฺาโย จ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ ยา ตตฺถ สมาคตา ตทา
อาสุ เจลุกฺเขปมกรุ สมาคตา เทวกฺาโย
สพฺเพสุ วิปฺปมุตฺเตสุ พหู (๑)อานนฺทิโน อหุ วาทึสุ
นนฺทิปฺปเวสนคร(๒) พนฺธโมกฺโข อโฆสถาติ ฯ
ตตฺถ ราชปุริสา จาติ ราชปริสาป ตีหิ สเขหิ น
อภิสิฺจึสุ ฯ ราชกฺาโยติ ขตฺติยธีตโรป น อภิสิฺจึสุ ฯ
เทวปริสา จาติ สกฺโก เทวราชา วิชยุตฺตรสข คเหตฺวา
เทวปริสาย สทฺธึ อภิสิฺจิ ฯ (๓)เทวกฺาโยติ สุชาตาป
เทวธีตา เทวกฺาหิ(๓) สทฺธึ อภิสิฺจิ ฯ เจลุกฺเขปมกรุนฺติ
นานาวณฺเณหิ วตฺเถหิ ธเช อุสฺสาเปตฺวา อุตฺตริสาฏกานิ
อากาเส ขิปนฺตา เจลุกฺเขป กรึสุ ฯ ราชปริสา จาติ ราชปริสา จ
อิตเร จ ตโย โกฏาสา(๔) อภิเสกการกา จตฺตาโรป โกฏาสา
กรึสุเยว ฯ อานนฺทิโน อหุวาทึสูติ(๕) อาโมทิตา ปโมทิตา
อเหสุ ฯ นนฺทิปฺปเวสนครนฺติ(๖) จนฺทกุมารสฺส ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา
นคร ปวิฏกาเล นคเร อานนฺทเภรึ จรึสุ(๗) ฯ กิมตฺถาย(๘) ฯ
ยถา อมฺหาก จนฺทกุมาโร พนฺธนา มุตฺโต เอวเมว สพฺเพ
พนฺธนานิ มฺุจนฺตูติ ฯ เตน วุตฺต พนฺธโมกฺโข อโฆสถาติ(๙) ฯ
# ๑. ม. อานนฺทิตา อหุ ฯ ๒. ม. นนฺทึ ปเวสิ นคร พนฺธนา
# โมกฺโข อโฆสิตฺถาติ ฯ ๓. ม. เทวกฺาโย จาติ สุชาป เทวธีตราหิ ฯ
# ๔. ม. โกฏาสา จาติ ฯ ๕. ม. อานนฺทิตา อหุนฺติ ฯ
# ๖. ม. นนฺทึ ปเวสิ นครนฺติ ฯ ๗. ม. อานนฺทเภริ จริ ฯ
# ๘. ม. กึ วตฺวาติ ฯ ๙. ม. พนฺธนา โมกฺโข อโฆสิตฺถาติ ฯ
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อถ โข โพธิสตฺโต ปตุวตฺต ปฏเปสิ ฯ อนฺโตนคร
ปวิสิตุ น ลภติ ฯ ปริพพฺ ยสฺส ขีณกาเล โพธิสตฺโต
อุยฺยานกิฬาทีน อตฺถาย คจฺฉนฺโต ต อุปสงฺกมิตฺวา ปตร(๑) น
วนฺทติ ฯ เอกราชา อฺชลึ ปน กตฺวา จิร ชีวตุ(๒) สามีติ
วทติ ฯ เกนตฺโถติ วุตฺเต โส อาโรเจสิ ฯ อถสฺส โส ปริพฺพย
ทาเปสิ ฯ โส ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา อายุหปริโยสาเน
เทวโลก ปูรยมาโน อคมาสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป เทวทตฺโต มป เอก นิสฺสาย
พหู ชเน มาเรตุ วายามมกาสีติ วตฺวา ชาตก สโมทาเนสิ ฯ
ตทา กณฺฑหาโล(๓) เทวทตฺโต อโหสิ โคตมี เทวี มหามายา
อโหสิ จนฺทาเทวี ราหุลมาตา วสุโล ราหุโล เสลา กุมารี
อุปฺปลวณฺณา สุโร อานนฺโท รามโคตฺโต(๔) กสฺสโป ภทฺทเสโน
โมคฺคลฺาโน สุริยกุมาโร สาริปุตฺโต (๕)สกฺโก อนุรุทฺโธ ฯ ตทา
ปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ (๕)ฯ จนฺทกุมาโร (๖)ปน อหเมว
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ(๗) ฯ
จนฺทกุมารชาตก สตฺตม นิฏิต(๘) ฯ
# ๑. สี. ปตามฺหีติ ก. ปตโรมฺหีติ ม. ปติมฺหีติ ฯ
# ๒. ม. ชีว ฯ ๓. ม. ขณฺฑหาโล ฯ ๔. ม. วามโคตฺโต ฯ
# ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๖. ม.จนฺทราชา ฯ
# ๗. ม. ส มฺมาสมฺพุทฺโธ อโหสินฺติ ฯ
# ๘. ม. จนฺทกุมารชาตกวณฺณนา สตฺตมา ฯ
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พฺรหฺมนารทชาตก
อหุ ราชา วิเทหานนฺติ อิท สตฺถา ลฏิวนุยฺยาเน
วิหรนฺโต อุรุเวลกสฺสปสฺส ทมน อารพฺภ กเถสิ ฯ
ยทา หิ สตฺถา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อุรุเวลกสฺสปาทโย
ตโย ชฏิเล ทเมตฺวา มคธราชสฺส ปฏิสฺสว วิสชฺชาเปตุ(๑)
ปุราณชฏิลสหสฺส ปริวโุ ต ลฏิวนุยฺยาน อคมาสิ ฯ ตทา
ทฺวาทสนหุตาย ปริสาย สทฺธึ อาคนฺตฺวา ทสพล วนฺทิตฺวา
นิสินฺนสฺส มคธรฺโ ปริสพฺภนฺตเร(๒) พฺราหฺมณคหปติกาน
ปริวิตกฺโก อุทปาทิ กินฺนุ โข อุรุเวลกสฺสโป มหาสมเณ
พฺรหฺมจริย จรติ อุทาหุ มหาสมโณ อุรุเวลกสฺสเป(๓) พฺรหฺมจริย
จรตีติ ฯ อถ [๔] ภควา เตส[๕] เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
กสฺสปสฺส มม สนฺติเก ปพฺพชิตภาว ชานาเปสฺสามีติ จินฺเตตวา
อิม คาถมาห
กิเมว ทิสฺวา อุรุเวลวาสิ
ปหาสิ อคฺคึ กีสโกวทาโน
ปุจฺฉามิ ต กสฺสป เอตมตฺถ
กถ ปหีน ตว อคฺคิหุตฺตนฺติ ฯ
เถโรป ภควโต อธิปฺปาย วิทิตฺวา นิทาน กเถตุกาโม อาห
# ๑. ม. โมเจตุ ฯ ๒. ม. ปริสนฺตเร ฯ ๓. ม. อุรุเวลกสฺสเปติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท อตฺถิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
# ทฺวาทสนหุตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จ
กามิตฺถิโย จาภิวทนฺติ ยฺา
เอต มลนฺติ อุปธีสุ ตฺวา
ตสฺมา น ยิฏเ น หุเต อรฺชึ
ทิสฺวา ปท สนฺตมนูปธีก
อกิฺจน กามภเว อสตฺต
อนฺเนยฺย อนฺภาวึ
ตสฺมา น ยิฏเ น หุเต อรฺชินฺติ ฯ
(๑)อิมา คาถา(๑) วตฺวา อตฺตโน สาวกภาว ปกาสนตฺถ
ตถาคตสฺส ปาทปฏเ สีส เปตฺวา สตฺถา เม ภนฺเต
ภควา สาวโกหมสฺมีติ วตฺวา เอกตาล ทฺวิตาล ติตาลนฺติ
ยาว สตฺตตาลปฺปมาณ สตฺตกฺขตฺตุ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
โอรุยฺห ตถาคต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ต ปาฏิหาริย
ทิสฺวา มหาชโน อโห มหานุภาโว พุทฺโธ เอว ถามคตทิฏิโก
นาม อตฺตาน อรหาติ มฺมาโน อุรุเวลกสฺสโปป
ทิฏิชาล ภินฺทิตฺวา ตถาคเตน ทมิโตติ สตฺถุ คุณกถฺเว
กเถสิ ฯ
ต สุตฺวา ภควา(๒) อนจฺฉิริย อุปาสกา(๓) อิทานิ
สพฺพฺุตาณปฺปตฺเตน มยา อิมสฺส ทมน สฺวาห ปุพฺเพ
# ๑. ม. อิม คาถ ฯ ๒. ม. สตฺถา ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สราคสโทสสโมหกาเลป(๑) นารโท นาม พฺรหฺมา หุตฺวา อิมสฺส
ทิฏิชาล ภินฺทิตฺวา อิม นิพฺพิเสวน อกาสินฺติ(๒) วตฺวา ตุณฺหี
อโหสิ ตาย ปริสาย ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต วิเทหรฏเ มิถิลาย องฺคติ นาม ราชา รชฺช
กาเรสิ โส ธมฺมิโก ธมฺมราชา ฯ ตสฺส รุจา นาม ธีตา อโหสิ
อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา กปฺปสตสหสฺสปตฺถิตปฺปตฺถนา(๓)
มหาปฺุา ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ(๔) นิพพฺ ตฺตา ฯ เสสา
ปนสฺส โสฬสสหสฺสา อิตฺถิโย วฺฌา อเหสุ ฯ ตสฺส สา
ธีตา ปยา มนาปา อโหสิ(๕) ฯ โส ตสฺสา (๖)นานาปุปฺผปูเรหิ
ปฺจวีสติปุปฺผสมุเคหิ(๖) สทฺธึ อนคฺฆานิ อติสุขุมานิ จ วตฺถานิ(๗)
อิเมหิ อตฺตาน อลงฺกโรตูติ เทวสิก เทวสิก ปหิณิ ฯ (๘)ขาทนิยสฺส
โภชนิยสฺส จ ปมาณ นตฺถิ ฯ อนฺวฑฺฒมาส ทาน เทตูติ
สหสฺส เปเสสิ ฯ ตสฺส โข ปน วิชโย สุนาโม(๙) อลาโตติ(๑๐)
ตโย อมจฺจา อเหสุ ฯ โส โกมุทิยา จาตุมาสินิยา ปมฉเณ(๑๑)
วตฺตมาเน เทวนคเร(๑๒) วิย นคเร จ อนฺเตปุเร จ อลงฺกเต
สุนหาโต สุวิลิตฺโต สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต ภุตฺตสายมาโส
# ๑. ม. สราคกาเลป ฯ ๒. ม. นิพฺพิเสวนมกาสินฺติ ฯ
# ๓. ม. กปฺปสตสหสฺส ปตฺถิตปตฺถนา ฯ ๔. ม. กุจฺฉิสฺมึ ฯ
# ๕. ม. อโหสิ มนาปา ฯ ๖. ม.นานาปุปฺผปูเร
# ปฺจวีสติปุปฺผสมุคฺเค ฯ ๗. ม. สุขมุ านิ วตฺถานิ จ ฯ
# ๘. ม. ขาทนียโภชนียสฺส ปน ฯ ๙. ม. วิชโย จ สุณาโม จ ฯ
# ๑๐. ม. อลาโต จาติ ฯ ๑๑. ม. ฉเณ ฯ ๑๒. ม. เทวนคร ฯ
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วิวฏสีหปฺชเร มหาตเล นิสินฺโน อมจฺจคณปริวุโต วิสุทฺธ
คคณตล อภิลงฺฆมาน จนฺทมณฺฑล ทิสฺวา อโห รมณียา
วต โภ โทสินารตฺติ กาย นุขฺวชฺช(๑) รติยา อภิรเมยฺยามาติ
อมจฺเจ ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต
สตฺถา อาห
อหุ ราชา(๒) วิเทหาน องฺคติ นาม ขตฺติโย
ปหุตโยโค ธนิมา
อนนฺตพลโปริโส
โส จ ปณฺณรเส(๓) รตฺตึ ปุรเิ ม ยาเม(๔) อนาคเต
จาตุมาสา โกมุทิยา อมจฺเจ สนฺนิปาตยิ
ปณฺฑิเต สุตสมฺปนฺเน มิตปุพฺเพ(๕) วิจกฺขเณ
วิชยฺจ สุนามฺจ
เสนาปตึ อลาตก
ตมนุปุจฺฉิ เวเทโห
ปจฺเจก พฺรูถ สรุจึ
จาตุมาสา โกมุทชฺช ชุณฺห พฺยปหต ตม
กายชฺช รติยา รตฺตึ วิหเรมุ อิม อุตุนฺติ ฯ
ตตฺถ ปหุตโยโคติ ปหุเตน หตฺถิโยคาทินา สมนฺนาคโต ฯ
อนนฺตพลโปริโสติ อนนฺตพลกาโย ฯ อนาคเตติ ปริโยสาน
อสมฺปตฺเต(๖) อนติกฺกนฺเตติ อตฺโถ ฯ จาตุมาสาติ จตุนฺน วสฺสิกมาสาน ปจฺฉิมทิวสภูตาย รตฺติยา ฯ โกมุทิยาติ ผุลฺลกุมุทาย ฯ
มิตปุพฺเพติ ปม หสิต(๗) กตฺวา ปจฺฉา กถนสีเล ฯ ตมนุปุจฺฉีติ
# ๑. ม. กาย นุ โข อชฺช ฯ ๒. ม. ปหูตโยคฺโค ฯ
# ๓. ม. ปณฺณรสึ ฯ ๔. ม. ปุริมยาเม ฯ ๕. ม. สี. ยุ. มิหิตปุพฺเพ ฯ
# ๖. ม. อปฺปตฺเต ฯ ๗. ม. สิต ฯ
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ตนฺเตสุ(๑) ตีสุ อมจฺเจสุ เอเกก อมจฺจ อนุปุจฺฉิ ฯ ปจฺเจก พฺรถู
สรุจินฺติ สพฺเพป ตุมฺเห อตฺตโน อตฺตโน อชฺฌาสยานุรูป
กถ อตฺโน รุจึ ปจฺเจก มยฺห กเถุ ฯ โกมุทชฺชาติ
โกมุที อชฺช ฯ ชุณฺหนฺติ ชุณฺหาย นิสสฺ ยภูต จนฺทมณฺฑล
อพฺภุคฺคต ฯ พฺยปหต ตมนฺติ เตน สพฺพ อนฺธการ วิหต ฯ
อุตุนฺติ อชฺช รตฺตึ อิม เอวรูป อุตุ กาย รติยา
วิหเรยฺยามาติ ฯ
[๒]อถ อมจฺเจ ปุจฺฉิ ฯ เต เตน ปุจฺฉิตา อตฺตโน อตฺตโน
อชฺฌาสยานุรูป กถ กถยึสุ ฯ
[๘๓๕]ตมตฺถ ปกาเสนฺโต
สตฺถา อาห
ตโต เสนาปติ รฺโ อลาโต เอตทพฺรวิ
หฏ โยค(๓) พล สพฺพ เสน สนฺนาหยามเส
นิยฺยาม เทว ยุทฺธาย อนนฺตพลโปริสา
เย เต วส น อายนฺติ วส อุปนียามเส(๔)
เอสา มยฺห สกา ทิฏิ อชิต โอชินามเส
รมสฺสุ เทว ยุทฺธาย เอต จิตฺตมต มม
[๘๓๖]อลาตสฺส วโจ สุตฺวา สุนาโม เอตทพฺรวิ
สพฺเพ ตุยฺห มหาราช อมิตฺตา วสมาคตา
# ๑. ม. ต เตสุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อิติ ราชาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. โยคฺค ฯ ๔. ม. อุปนยามเส ฯ
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นิกฺขิตฺตสตฺถา ปจฺจตฺตา นิวาตมนุวตฺตเร
อุตฺตโม อุสฺสโว อชฺช น ยุทฺธ มม รุจฺจติ
อนฺนปานฺจ ขชฺชฺจ ขิปฺป อภิหรนฺตุ เต
รมสฺสุ เทว กาเมหิ
นจฺจคีเตสุ วาทิเต
[๘๓๗]สุนามสฺส วโจ สุตฺวา วิชโย เอตทพฺรวิ
สพฺเพ กามา มหาราช นิจฺจ ตวมุปฏิตา
น เหเต ทุลฺลภา เทว ตว กาเมหิ โมทิตุ
สทา(๑) หิ กาเม ลภสิ เนต จิตฺตมต มม
สมณ พฺราหฺมณ วาป อุปาเสมุ พหุสฺสุต
โย นชฺช วินเย กงฺข อตฺถธมฺมวิทู อิเส
[๘๓๘]วิชยสฺส วโจ สุตฺวา ราชา องฺคติมพฺรวิ
ยถา วิชโย ภณติ
มยฺห(๒) เจตว(๓) รุจฺจติ
สมณ พฺราหฺมณ วาป อุปาเสมุ พหุสฺสุต
โย นชฺช วินเย กงฺข อตฺถธมฺมวิทู อิเส
สพฺเพว สนฺตา กโรถ มตึ กึ(๓) อุปาเสมุ ปณฺฑิต
โย นชฺช วินเย กงฺข อตฺถธมฺมวิทู อิเส
[๘๓๙]เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา อลาโต เอตทพฺรวิ
อตฺถาย มิคทายสฺมึ อเจโล ธีรสมฺมโต
# ๑. ม. สทาป ฯ กามา สุลภา ฯ ๒. ม. มยฺหมฺเปตว ฯ
# ส. มยฺห เปต ว ฯ ๓. ส. ม. ก ฯ
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คุโณ กสฺสปโคตฺตาย สุโต จิตฺรกถี คณี
ตเทว(๑) ปยิรุปาเสมุ โส โน กงฺข วิเนสฺสติ
[๘๔๐]อลาตสฺส วโจ สุตฺวา ราชา โจเทสิ สารถึ
มิคทาย คมิสฺสาม
ยุตฺต ยาน อิธานยาติ ฯ
ตตฺถ หฏนฺติ ตุฏปหฏ ฯ โอชินามเสติ ย โน
อชิต ต ชินาม ฯ เอโส มม อชฺฌาสโยติ ฯ ราชา ตสฺส
กถ สุตฺวา เนว ปฏิกฺโกสิ นาภินนฺทิ ฯ เอตทพฺวีติ
ราชาน อลาตสฺส วจน อนภินนฺทนฺต อปฺปฏิกโฺ กสนฺต
ทิสฺวา นาย ยุทฺธาชฺฌาสโย อหมสฺส จิตฺต คณฺหนฺโต
กามคุณาภิรตึ วณฺณยิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอต สพฺเพ ตุยฺหนฺติ
อาทิวจนมพฺรวิ(๒) ฯ
วิชโย เอตทพฺรวีติ ราชา สุนามสฺสป วจน สุตฺวา
นาภินนฺทิ น ปฏิกฺโกสิ ฯ ตโต วิชโย อย [๓] อิเมส
ทฺวินฺน (๔) วจน สุตฺวา ตุณฺหีเยว ิโต ปณฺฑิตา นาม
ธมฺมสฺสวนโสณฺฑา โหนฺติ ธมฺมสฺสวนมสฺส วณฺเณสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา เอต สพฺเพ กามาติ อาทิวจนมพฺรวิ ฯ ตตฺถ
ตวมุปฏิตาติ ตว อุปฏิตา ฯ โมทิตุนฺติ ตว กาเมหิ โมทิตุ
อภิรมิตุ อิจฺฉาย สติ น หิ เอเต กามา ทุลลฺ ภา ฯ เนต
# ๑. ม. ต เทว ฯ ๒. ม. อาทิวจน อพฺรวิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ราชาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ทฺวินฺนมฺป ฯ
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จิตฺตมต มมาติ เอต ตว กาเมหิ อภิรมน นาม มม
จิตฺตมต น โหติ น เม เอตฺถ จิตฺต ปกฺขนฺทติ ฯ โย นชฺชาติ
โย โน อชฺช ฯ อตฺถธมฺมวิทูติ ปาลีอตฺถฺเจว ปาลีธมฺมฺจ
ชานนฺโต ฯ อิเสติ อิสิ เอสิตคุโณ(๑) ฯ
องฺคติมพฺรวีติ องฺคติ อพฺรวิ ฯ มยฺห เจตว รุจฺจตีติ
มยฺหป เอตเยว รุจฺจติ ฯ สพฺเพว สนฺตาติ สพฺเพว ตุมฺเห
อิธ วิชชฺ มานา มตึ กโรถ จินฺเตถ ฯ อลาโต เอตทพฺรวีติ
ต รฺโ กถ สุตฺวา อย มม กุลุปโก คุโณ นาม อาชีวโก
ราชุยฺยาเน วสติ ต ปสสิตฺวา ราชกุลปุ ก กริสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา เอต อตฺถายนฺติ อาทิวจน อพฺรวิ ฯ [๒] ธีรสมฺมโตติ
ปณฺฑิโตติ สมนฺโต (๓) ฯ กสฺสปโคตฺตายนฺติ กสฺสปโคตฺโต อย ฯ
สุโตติ พหุสสฺ ุโต ฯ คณีติ คณสตฺถา ฯ โจเทสีติ อาณาเปสิ ฯ
[๔]ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๔๑]ตสฺส ยาน อโยเชสุ ทนฺต รูปยปกฺขร
สุกฺกมฏปริวาร
ปณฺฑร โทสินา มุข
ตตฺราสุ กุมุทายุตฺตา จตฺตาโร สินฺธวา หยา
อนีลุปฺปสมุปปฺ าตา สุทนฺตา สุวณฺณมาลิโน
เสตจฺฉตฺต เสตรโถ เสตสฺสา เสตวีชนี
# ๑. ยุ. เอสิตคุเณ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. สมฺมโต ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร รฺโ ต กถ สุตฺวา
# สารถิโน ตถา กรึสูติ ทสิสฺสนฺติ ฯ
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เวเทโห สหมจฺเจหิ
นีย จนฺโทว โสภติ
ตมนุยายึสุ พหโว
อินฺทขคฺคธรา พลี
อสฺสปฏิคตา วีรา
นรา นรวราธิป
โส มุหุตฺตว ยายิตฺวา ยานา โอรุยฺห ขตฺติโย
เวเทโห สหมจฺเจหิ
ปตฺติ(๑) คุณมุปาคมิ
เยป ตตฺถ ตทา อาสุ พฺราหฺมณิพฺภา สมาคตา
น เต อปนยิ(๒) ราชา อกต ภูมิมาคเตติ ฯ
ตตฺถ ตสฺส ยานนฺติ ตสฺส รฺโ รถ โยชยึสุ ฯ ทนฺตนฺติ
ทนฺตมย ฯ รูปยปกฺขรนฺติ รชตปกฺขร ฯ สุกฺกมฏปริวารนฺติ
ปริสุทฺธ(๓) มฏ อผรุส รถปริวาร(๓) ฯ โทสินา มุขนฺติ วิคตโทสาย
รตฺติยา มุข วิย ปุณฺณจนฺทสทิสนฺติ อตฺโถ ฯ ตตฺราสุนฺติ
ตตฺร รเถ อเหสุ ฯ กุมุทาติ กุมุทวณฺณสทิสา(๔) ฯ สินฺธวาติ
สินฺธวชาติกา สีฆชวา ฯ อนีลุปฺปสมุปฺปาตาติ วาตเวคสทิสเวคา
อสฺสา ฯ เสตจฺฉตฺตนฺติ ตสฺมึ รเถ สมุสฺสาปต ฉตฺตป เสต
อโหสิ ฯ เสตรโถติ โสป รโถ เสโตเยว ฯ เสตสฺสาติ
อสฺสาป เสตา ฯ เสตวีชนีติ วีชนีป(๕) เสตา ฯ นียนฺติ โส
เตน รชตรเถน คจฺฉนฺโต(๖) อมจฺจคณปริวุโต วิเทหราชา(๗) จนฺโท
วิย โสภติ ฯ นรา นรวราธิปนฺติ นรวราน อธิปตึ ราชาน
# ๑. ม. ปตฺตี ฯ ๒. ม. อปนยี ฯ ๓. ม. ปริสุทฺธาผรุสปริวาร ฯ
# ๔. ม. กุมุทวณฺณา ฯ ๕. ม. เสตพีชนีติ พีชนีป ฯ
# ๖. ม. รเถน นิคฺคจฺฉนฺโต ฯ ๗. ม. เวเทหราชา ฯ
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ราชาธิราช(๑) ฯ โส มหุตฺตว ยายิตฺวาติ โส ราชา มุหุตฺเตเนว
อุยฺยาน คนฺตฺวา ฯ ปตฺติ คุณมุปาคมีติ ปตฺติโกว คุณ อาชีวก
อุปาคมิ ฯ เยป ตตฺถ ตทา อาสุนฺติ เยป ตสฺมึ อุยฺยาเน
ตทา ปุเรตร คนฺตฺวา ต อาชิวก ปยรุปาสมานาย นิสินฺนา
อเหสุ ฯ น เต อปนยีติ อมฺหากเมว โทโสเยว มย(๒) ปจฺฉา
อาคมิมฺหา(๓) ตุมฺเห มา จลิตฺถาติ (๔) เต พฺราหฺมเณ จ อิพฺเภ
จ รฺโเยว อตฺถาย อกต อกโตกาส ฯ ภูมิมาคเตติ ภูมึ
อาคเต น อุสฺสารณ กาเรตฺวา อปนยิ (๕)ฯ
โส ตาย โอมิสฺสกปริสาย ปริวโุ ตว เอกมนฺต นิสีทิตฺวา
ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๔๒]ตโต โส มุทกุ า ภิสิยา มุทุจิตฺตกสณฺเต
มุทุปจฺจตฺถเต ราชา เอกมนฺต อุปาวิสิ
นิสชฺช ราชา สมฺโมทิ กถ สาราณิย(๖) ตโต
กจฺจิ ยาปนีย ภนฺเต วาตานมวิยตฺตตา
กจฺจิ อกสิรา วุตฺติ
ลภสิ ปณฺฑิยาปน
อปฺปาพาโธ จสิ กจฺจิ จกฺขุ น ปริหายติ
# ๑. ม. ราชาธิราชาน ฯ ๒. ม. โทโส เย มย ฯ
# ๓. ม. อคมิมฺหา ฯ ๔. ม. จินฺตยิตฺถาติ ฯ
# ๕. ม. อปนยีติ ฯ ๖. ม.สารณิย ฯ ๗. ม. ยาปนิย ฯ
# ๘. ม. วาตานมวิคฺคตา ฯ
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[๘๔๓]ต คุโณ ปฏิสมฺโมทิ เวเทห วินเย รต
อาปนีย มหาราช
สพฺพเมต ตทูภย
กจฺจิ ตุยฺหป เวเทห ปจฺจนฺตา น พลียเร
กจฺจิ อโรค โยคนฺเต(๑) กจฺจิ วหติ วาหน
กจฺจิ เต พฺยาธิโย นตฺถิ สรีรสฺสุปตาปยา
[๘๔๔]ปฏิสมฺโมทิโต ราชา ตโต ปุจฺฉิ อนนฺตรา
อตฺถ ธมฺมฺจ ายฺจ ธมฺมกาโม รเถสโภ
กถ ธมฺมฺจเร(๒) มจฺโจ มาตาปตูสุ กสฺสป
กถฺจเร(๓) อาจริเย ปุตฺตทาเร กถฺจเร
กถฺจเรยฺย(๔) วุฑฺเฒสุ กถ สมณพฺราหฺมเณ
กถฺจเร(๓) พลกายสฺมึ กถ ชนปเท จเร
กถ ธมฺมฺจริตฺวาน(๕) ปจฺเจ(๖) คจฺฉนฺติ สุคตึ
กถฺเจเก อธมฺมฏา ปตนฺติ นิรย อโธติ ฯ
ตตฺถ มุทุกา ภิสิยาติ มุทุกาย สุขสมฺผสฺสาย ภิสิยา ฯ
มุทุจิตฺตกสณฺเตติ สุขสมฺผสฺเส จิตฺตตฺถรเณ ฯ มุทปุ จฺจตฺถเตติ
มุทุนา ปจฺจตฺถรเณน ปจฺจตฺถเต ฯ สมฺโมทีติ อาชีวเกน สทฺธึ
สมฺโมทนีย กถ อกาสิ (๗) ฯ ตโตติ ตโต นิสชฺชนโต อนนฺตรเมว
สาราณีย กถ กเถสีติ อตฺโถ ฯ [๘] กจฺจิ ยาปนียนฺติ กจฺจิ โว(๙)
# ๑. ม. โยคฺค เต ฯ ๒. ม. ธมฺม จเร ฯ ๓. ม. กถ จเร ฯ
# ๔. ม. กถ จเรยฺย จ ฯ ๕. ม. ธมฺม จริตฺวาน ฯ
# ๖. ส. เปจฺจ ฯ ม. มจฺจา ฯ ๗. ม. กเถสิ ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร
# ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ ๙. ม. ยาปนิยนฺติ กจฺจิ เต ฯ
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ภนฺเต สรีร ปณีตปจฺจเยหิ ยาเปตุ สกฺกา ฯ วาตานมวิยตฺตตาติ(๑)
กจฺจิ โว (๒) สรีเร วายุธาตุโย (๓) สมปฺปวตฺตา วาตาน วิยตฺตตา(๔)
นตฺถิ ฯ ตตฺถ ตตฺถ วคฺควคฺคา หุตฺวา วาตา น พาธนฺตีติ(๕)
อตฺโถ ฯ
อกสิราติ นิทฺทุกฺขา ฯ วุตฺตีติ ชีวิตวุตฺติ ฯ อปฺปาพาโธติ
อิริยาปถภฺชนเกน อาพาเธน(๖) วิรหิโต ฯ จกฺขูติ กจฺจิ โว
จกฺขุอาทีนิ อินฺทฺริยานิ น ปริหายนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ ปฏิสมฺโมทีติ
สมฺโมทนียกถาย ปฏิกเถสิ ฯ ตตฺถ สพฺพเมตนฺติ ย ตยา วุตฺต
วาตานมวิยตฺตตาติ อาทิ สพฺพนฺต(๗) ตเถว ฯ ตทูภยนฺติ ย (๘) ตยา
อปฺปาพาโธวสิ กจฺจิ จกฺขุ น ปริหายตีติ วุตฺต ตป อุภย
ตเถว ฯ
น พลียเรติ นาภิภวนฺติ น กุปฺปนฺติ ฯ อนนฺตราติ
ปฏิสนฺถารโต อนนฺตรา ปฺห ปุจฺฉิ ฯ ตตฺถ อตฺถ ธมฺมฺจ
ายฺจาติ ปาลีอตฺถฺจ ปาลีธมฺมฺจ การณยุตฺตฺจ ฯ โส
หิ กถ ธมฺมฺจเรติ (๙) ปุจฺฉนฺโต มาตาปตุอาทีสุ ปฏิปตฺติทีปก
ปาลีอตฺถฺจ ปาลีธมฺมฺจ การณยุตฺตฺจ เม กเถถาติ อิม
# ๑. สี. ยุ. วาตานมวิสวคตาติ ฯ ม. วาคานมวิยคฺคตาติ ฯ
# ๒. ม. เต ฯ ๓. ม. ธาตุโย ฯ ๔. สี. ยุ. วิสวคตา ฯ
# ม. พยคฺคตา ฯ ๕. ม. พาธยนฺตีติ ฯ ๖. ม. อิริยาปถ# ภฺชเกนาพาเธน ฯ ๗. ม. วาตานมวิยคฺคตาทิ ต สพฺพ ฯ
# ๘. ม. ยมฺป ฯ ๙. ม. ธมฺม จเรติ ฯ
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อตฺถฺจ ธมฺมฺจ ายฺจ ปุจฺฉิ (๑)ฯ ตตฺถ กถฺเจเก
อธมฺมฏาติ เอกจฺเจ อธมฺเม ิตา กถ นิรยฺเจว อโธสิรา(๒)
อุทฺธปาทา อปาเย จ(๒) ปตนฺตีติ ฯ
ต ปน ปฺห สพฺพฺูพุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกมหาโพธิสตฺเตสุ ปุริมสฺส ปุรมิ สฺส อลาเภน ปจฺฉิม ปจฺฉิม
ปุจฺฉิตพฺพยุตฺตก (๓) มเหสกฺขปฺห ราชา กิฺจิ ปฺห อชานนฺตว
นคฺคโภค นิสฺสิรีก อนฺธพาล อาชีวก ปุจฺฉิ ฯ
โส(๔) เอว ปุจฺฉิโต ปุจฺฉานุรูป พฺยากรณ อทิสฺวา จรนฺต
โคณ ทณฺเฑน ปหรนฺโต วิย ภตฺตวฑฺฒิกาย(๕) กจวร ขิปนฺโต
วิย ฯ สุณ มหาราชาติ โอกาส กาเรตฺวา อตฺตโน มิจฺฉาวาท
ปฏเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห ฯ
[๘๔๕]เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา กสฺสโป เอตทพฺรวิ
สุโณหิ เม มหาราช สจฺจ อวิตถ ปท
นตฺถิ ธมฺมสฺส จริตสฺส ผล กลฺยาณปาปก
นตฺถิ เทว ปรโลโก(๖) โก ตโต หิ อิธาคโต
นตฺถิ เทว ปตโร วา กุโต มาตา กุโต ปตา
นตฺถิ อาจริโย นาม อทนฺต โก ทเมสฺสติ
# ๑. ม. ปุจฺฉติ ฯ ๒. ม. อโถ เสสอปาเย จ ฯ
# ๓. ม. ปุจฺฉิตพฺพก ฯ ๔. ม. โสป ฯ ๕. ส. ภตฺตวฑฺฒิย ฯ
# ม. ภตฺตปาติย ฯ ก. ภตฺตวฏิกาย ฯ ๖. ม. ปโร โลโก ฯ
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สมตุลฺยานิ ภูตานิ
นตฺถิ เชฏาปจายิกา
นตฺถิ พล วิริย วา
กุโต อุฏานโปริโส(๑)
นิยตานิ หิ ภูตานิ
ยถา โหถ วิโย(๒) ตถา
ลทฺเธยฺย ลภเต มจฺโจ นตฺถิ ทาน ผล กุโต
นตฺถิ ทานผล เทว
อวโส เทว วีริโย
พาเลหิ ทาน ปฺตฺต ปณฺฑิเตหิ ปฏิจฺฉิต
อาวสา(๓) เทนฺติ ธีราน พาลา ปณฺฑิตมานิโนติ ฯ
ตตฺถ อิธาคโตติ ตโต ปรโลกโต อิธาคโต นาม นตฺถิ ฯ
ปตโร วาติ เทว อยฺยกอยฺยิกาทโยว(๔) นตฺถิ ฯ เตสุ อสนฺเตสุ
กุโต มาตา กุโต ปตา ฯ ยถา โหถ วิโย(๕) ตถาติ โหถ วิโย(๕)
วุจฺจติ นาวาย ปจฺฉิมพนฺธา นาวา ฯ ยถา ขุทฺทกนาวา
มหานาวาย ปจฺฉิมพนฺธา(๖) มหานาวเมว (๗) อนุคจฺฉติ ฯ ตถา
อิเม สตฺตา จูฬาสีติกปฺเป นิยตเมว อนุคจฺฉนฺตีติ วทติ ฯ อวโส
เทว วีริโยติ เอว ทานผเล อสติ โยโกจิ พาโล ทาน เทติ
นาม ฯ โส อวโส อวิริโย น อตฺตโน วเสน พเลน ทาน
เทติ ทานผล ปน อตฺถีติ สฺาย อฺเส อนฺธพาลาน
สทฺทหิตฺวา เทตีติ ทีเปติ ฯ พาเลหิ ทาน ปฺตฺตนฺติ ทาน
ทาตพฺพนฺติ อนฺธพาเลหิ ปฺตฺต อนฺุาต ต ทาน
# ๑. ม. อุฏานปุริส ฯ ๒. ม. โคฏวิโส ฯ ๓. ม. อวสา ฯ
# ๔. ม. อยฺยกเปยฺยกาทโย วา ฯ ๕. ม. โคฏวิโส ฯ
# ๖. ม. นาวาย ปจฺฉาพนฺโธ ฯ ๗. ม. นาวเมว ฯ
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พาลาเยว เทนฺติ ปณฺฑิตา ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ ฯ
เอว ทานสฺส นิปฺผลต วณฺเณตฺวา อิทานิ ปาปสฺส
นิปฺผลภาว วณฺเณตุ อาห
[๘๔๖]สตฺติเม สสฺสตา กายา อจฺเฉชฺชา อวิโกปโน
เตโช ปวี อาโป จ วาโย สุขทุกฺขฺจิเม(๑)
ชีเว จ สตฺติเม กายา เยส เฉตฺตา น วิชฺชติ
นตฺถิ หนฺตา จ เฉตฺตา วา หฺเร วาป โกจิน
อนฺตเรเยว(๒) กายาน สตฺถานิ วินิวตฺตเร(๓)
โย จาย สิรมาทาย
ปเรส นิสิตาสินา
น โส ฉินฺทติ เต กาเย นตฺถิ ปาป ผล(๔) กุโต
จูฬาสีติมหากปฺเป
สพฺเพ สุชฺฌนฺติ สสร
อนาคเต ตมฺหิ กาเล สฺโตป น สุชฺฌติ
จริตฺวาป พหุ ภทฺร
เนว สุชฺฌนฺติ นาคเต
ปาปฺเจหิ(๕) พหุ กตฺวา ต ขณ นาติวตฺตเร
อนุปุพฺเพน โน สุทฺธิ กปฺปาน จุฬาสีติยา
นิยต (๖)นาติวตฺตาม เวลนฺตมิว สาคโรติ ฯ
ตตฺถ กายาติ สมุหา ฯ อวิโกปโนติ วิโกเปตุ น สกฺกา
ชีเว จาติ ชีโว จ ฯ ชีโว จาติป ปาโ อยเมว อตฺโถ ฯ สตฺติเม
# ๑. ม. สุข ทุขฺจิเม ฯ ๒. ม. อนฺตเรเนว ฯ
# ๓. ม. วีติวตฺตเร ฯ ๔. ม. ตตฺถ ปาปผล ฯ
# ๕. ม. ปาปฺเจป ฯ ๖. ส. ม. นิยตึ ฯ
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กายาติ อิเม สตฺตกายา ฯ หฺเร วาป(๑) โกจินนฺติ โย
หฺเยฺย โสป โกจิน นตฺเถว ฯ สตฺถานิ วินิวตฺตเรติ อิเมส
สตฺตนฺน กายาน อนฺตเรเยว สตฺถานิ จรนฺตานิ(๒) ฉินฺทิตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ สิรมาทายาติ ปเรส สีส คเหตฺวา ฯ นิสิตาสินาติ
นิสิเตน อสินา ฉินฺทตีติ(๓) วุจฺจติ ฯ โสป เต กาเยน ฉินฺทติ
ปวี ปวิเมว อุเปติ อาปาทโย อาปาทิเก สุขทุกฺขชีวา
อากาส ปกฺขนฺทนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ
สสรนฺติ มหาราช อิเม สตฺตา อิม ปวึ เอกมสขล
กตฺวาป เอตฺตเก กปฺเป สสรนฺตาป น สุชฺฌนฺติ อฺตฺร หิ
สสารา สตฺเต โสเธตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ สพฺเพ สสาเรเนว
สุชฺฌนฺติ ฯ อนาคเต ตมฺหิ กาเลติ ยถาวุตฺเต ปน เอกสฺมึ
กาเล อนาคเต อปฺปตฺเต อนฺตรา สุสฺโตป ปริสุทฺธสีโลป
น สุชฺฌติ ฯ ต ขณนฺติ ต วุตฺตปฺปการ กาล ฯ อนุปุพฺเพน
โน สุทฺธีติ อมฺหาก วาเท อนุปุพฺเพน สุทฺธิ ฯ สพฺเพสป
อมฺหาก อนุปุพฺเพน สุทฺธีติป อตฺโถ ต เวลนฺติ ต วุตฺตปฺปการ
กาล ฯ
อิติ โส อุจฺเฉทวาโท อตฺตโน ถาเมน สกวาท
นิปฺผาเทนฺโต นิปฺปเทสโต กเถสิ (๔) ฯ
[๘๔๗]กสฺสปสฺส วโจ สุตฺวา อลาโต เอตทพฺรวิ
ยถา ภทฺทนฺโต ภณติ มยฺหป ตว(๕) รุจฺจติ
# ๑. ม. หฺเ เยวาป ฯ ๒. ม. จรนฺติ ฯ
# ๓. ม. ฉินทฺ ติ ฯ ๔. ม. กเถสีติ ฯ ๕. ม. มยฺหมฺเปตว ฯ
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อหป ปุริม ชาตึ
สเร สสริตตฺตโน
ปงคฺ โล นามห อาสึ ลุทโฺ ท โคฆาตโก ปุเร
พาราณสิย ผิตาย
พหุ ปาป กต มยา(๑)
พหู มยา หตา ปาณา มหิสา(๒) สูกรา อชา
ตโต จุตาห(๓) อิธ ชาโต อิทฺเธ เสนาปติกุเล
นตฺถิ นูน ผล ปาเป(๔) โยห น นิรย คโตติ ฯ
ตตฺถ อลาโต เอตทพรวีติ โส กิร ปุพฺเพ กสฺสปทสพฺลสฺส
กาเล เจติเย อโนชปุปฺผทาเมน ปูช กตฺวา มรณสมเย
อฺเน กมฺเมน ยถานุภาว ขิตฺโต สสาเร สสรนฺโต เอกสฺส
ปาปกมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน โคฆาตกกุเล นิพฺพตฺติตฺวา พหุ ปาป
อกาสิ ฯ อถสฺส มรณกาเล ภสฺมปฏิจฺฉนฺโน วิย อคฺคิ เอตฺตก
กาล ิต ต ปฺุกมฺม โอกาสมกาสิ ฯ โส ตสฺสานุภาเวน
อิธ นิพฺพตฺติตฺวา ต วิภูตึ ปตฺโต ชาตึ สรนฺโต ปน
อตีตานนฺตรโต ปร สริตุ อสกฺโกนฺโต โคฆาตกกมฺม กตฺวา
อิธ นิพฺพตฺโตสฺมีติ สฺาย ตสฺส วาท อุปตฺถมฺเภนฺโต อิท
ยถา ภทฺทนฺโตติ อาทิวจนมพฺรวิ ฯ ตตฺถ สเร สสริตตฺตโนติ
อตฺตโน สสริต สรามิ ฯ เสนาปติกุเลติ เสนาปติกุลมฺหิ ชาโต ฯ
[๘๔๘]อเถตฺถ วีชโก(๕) นาม ทาโส อาสิ ปฏจฺฉริ(๖)
อุโปสถ อุปวสนฺโต คุณสนฺติกมุปาคมิ
# ๑. ม. มยา กต ฯ ๒. ส. ม. มหึสา ฯ ๓. ม. จุโต ฯ
# ๔. ม. ปาป ฯ ๕. ม. พีชโก ฯ ๖. ม. ปฏจฺจรี ฯ
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กสฺสปสฺส วโจ สุตฺวา อลาตสฺส จ ภาสิต
อสฺสสนฺโต มหุ(๑) อุณฺห รุท อสฺสูนิ วตฺตยีติ ฯ
ตตฺถ อเถตฺถาติ อถ เอติสฺส(๒) มิถิลาย ฯ ปฏจฺฉรีติ(๓) ทลิทฺโท
กปโณ (๔)ฯ คุณสนฺติกมุปาคมีติ คุณสฺส สนฺติก อุปาคมิ ฯ
กิฺจิเทว การณ โสสฺสามีติ อุปคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
[๘๔๙]ตมนุปุจฺฉิ เวเทโห
กิมตฺถ สมฺม โรทสิ
กินฺเต(๕) สุต วา ทิฏ วา กึ ม เวเทสิ เวทนนฺติ ฯ
ตตฺถ กึ ม เวเทสิ เวทนนฺติ กินนฺ าม(๖) ตฺว กายิก วา
เจตสิก วา เวทน ปตฺโต ย เอว โรทนฺโต ม เวเทสิ ชานาเปสิ
อุตฺตานเมว น กตฺวา มยฺห อาจิกฺขาหีติ ฯ
[๘๕๐]เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา วีชโก(๗) เอตทพฺรวิ
นตฺถิ เม เวทนา ทุกฺขา มหาราช สุโณหิ เม
อหป(๘) ปุริม ชาตึ สรามิ สุขมตฺตโน
สาเกตาห ปุเร อาสึ ภาวเสฏึ คุเณรโต
สมฺมโต พฺราหฺมณิพฺภาน สวิภาครโต สุจิ
น จาห(๙) ปาปก กมฺม สรามิ กตมตฺตโน
ตโต จุตาห เวเทห
อิธ ชาโต ทุรติ ฺถิยา
คพฺภมฺหิ กุมฺภทาสิยา ยโต ชาโต สุทุคฺคโต
# ๑. ม. มุหุ ฯ ๒. ม. เอตฺถ ฯ ๓. ม. ปฏจฺจรีติ ฯ
# ๔. ม. กปโณ อโหสิ ฯ ๕. ม. กึ เต ฯ ๖. ม. กึ นาม ฯ
# ๗. ม. อหมฺป ฯ ๙. ม. จาป ฯ
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เอวมฺป ทุคฺคโต สนฺโต สมจริยมธิฏ ิโต(๑)
อุปฑฺฒภาค ภตฺตสฺส ททามิ ยสฺส อิจฺฉโต (๒)
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
สทา อุปวสามิห (๓)
น จาป ภูเต หึสามิ เถยฺยฺจาป วิวชฺชยึ
สพฺพเมว หิ นูเนต
สุจิณณ
ฺ  ภวติ นิปฺผล
นิรตฺถ มฺิท สีล อลาโต ภาสตี ยถา
กลิเมว นูน คณฺหามิ อสิปฺโป ธุตฺตโก ยถา
กต อลาโต คณฺหาติ กิตโว สิกฺขิโต ยถา
ทฺวาร นปฺปฏิปสฺสามิ เยน คจฺฉามิ สุคตึ
ตสฺมา ราช ปโรทามิ สุตฺวา กสฺสปภาสิตนฺติ ฯ
ตตฺถ ภาวเสฏีติ เอว นามโก อสีติโกฏิวิภโว เสฏี ฯ
คุเณรโตติ คุณมฺหิ รโต ฯ สมฺมโตติ สมฺภาวิโต(๔) ฯ สุจีติ
สุจิกมฺโม ฯ อิธ ชาโต ทุริตฺถิยาติ อิมสฺมึ มิถิลนคเร ทุริตถฺ ิยา
ทลิทฺทาย(๕) กปณาย กุมภฺ ทาสิยา กุจฺฉิมฺหิ ชาโตสฺมิ ฯ โส กิร
ปุพฺเพ กสฺสปพุทฺธกาเล อรฺเ นฏ พลิพทฺท คเวสมาโน
เอเกน มคฺคมุฬฺเหน ภิกขฺ ุนา มคฺค ปุฏโ ตุณฺหี หุตฺวา ปุน
เตน ปุจฺฉิโต กุชฺฌิตฺวา สมณทาสา นาเมเต(๖) มุขรา โหนฺติ
ทาเสน ตยา ภวิตพฺพนฺติ อติมุขราสีติ อาห ฯ ต กมฺม ตทา
# ๑. ม. สมจริย อธิฏิโต ฯ ๒. ม. โย เม อิจฺฉติ ฯ
# ๓. ม. อุปวสามห ฯ ๔. ม. สมฺภาวิโต สวณฺณิโต ฯ
# ๕. ม. ทลิททฺ ิยา ฯ ๖. ม. นาม ฯ
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วิปาก อทตฺวา ภสฺมจฺฉนฺโน วิย ปาวโก ิต มรณสมเย
อฺ กมฺม อุปฏาสิ ฯ โส ยถา กมฺม สสาเร สสรนฺโต
เอกสฺส กุสลกมฺมสฺส ผเลน สาเกเต วุตฺตปฺปกาโร เสฏี
หุตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ อกาสิ ฯ ต ปนสฺส กมฺม
ปวิย นิหิตนิธิ วิย ิต โอกาส ลภิตวฺ า วิปาก ทสฺเสติ (๑)ฯ
ย ปน เตน มคฺคมุฬฺห (๒) ภิกฺขุ อกฺโกสนฺเตน กต ปาปกมฺม
ตมสฺส ตสฺมึ อตฺตภาเว วิปาก อทาสิ ฯ โส อชานนฺโต
อิตรสฺส กลฺยาณกมฺมสฺส ผเลน กุมฺภทาสิยา กุจฺฉิมฺหิ
นิพฺพตฺโตสฺมีติ สฺาย เอวมาห ฯ ยโต ชาโต สุทุคฺคโตติ
สฺวาห ชาตกาลโต ปฏาย อติทุคฺคโตติ ทีเปติ ฯ
สมจริยมธิฏิโตติ สมจริยายเมว ปติฏิโตมฺหิ ฯ นูเนตนฺติ
เอกเสเนต ฯ มฺิท สีลนฺติ เทว อิท สีล นาม นิรตฺถก
มฺเ ฯ อลาโตติ ยถา อย อลาตเสนาปติ มยา ปุริมภเว
พหุ ปาณาติปาตปาปกมฺม กตฺวา เสนาปติฏาน ลทฺธนฺติ
ภาสติ เตน การเณนาห นิรตฺถก สีลนฺติ มฺามิ ฯ
กลิเมวาติ ยถา อสิปฺโป อสิกฺขิโต อกฺขธุตฺโต ปราชยคฺคาห
คณฺหติ ตถา นูน คณฺหามิ ปุริมภเว อตฺตโน สาปเตยฺย
นาเสตฺวา อิทานิ ทุกฺข อนุภวามิ ฯ กสฺสปภาสิตนฺติ
กสฺสปโคตฺตสฺส อเจลกสฺส ภาสิต สุตฺวาติ วทติ ฯ
# ๑. ม. ทสฺสติ ฯ ๒. ม. ต ฯ
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[๘๕๑]วีชกสฺส(๑) วโจ สุตฺวา ราชาองฺคติมพฺรวิ
นตฺถิ ทฺวาร สุคติยา (๒)นิยต กงฺข วีชก(๒)
สุข วา ยทิ วา ทุกฺข นิยต(๓) กิร ลพฺภติ
สสารสุทฺธิ สพฺเพส มา ตุริโต อนาคเต
อหมฺป ปพฺเพ กลฺยาโณ พฺราหฺณิพฺเภสุ ปาวโฏ
โวหารมนุสาสนฺโต
รติหีโน ตทนฺตราติ ฯ
ตตฺถ องฺคติมพฺรวีติ ปมเมว อิตเรส ทฺวินฺน ปจฺฉา
วีชกสฺสาติ(๔) ติณฺณ วจน สุตฺวา ทฬฺห มิจฺฉาทิฏึ คเหตฺวา
เอต นตฺถิ ทฺวารนฺติ อาทิวจนมพฺรวิ ฯ นิยต (๕) กงฺขาติ สมฺม
วีชก(๖) นิยตเมว โอโลเกหิ ฯ จูฬาสีติมหากปฺปปฺปมาโณ กาโลเยว
หิ สตฺเต โสเธติ มา ตฺว อติตุริโตติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ
อนาคเตติ ตสฺมึ กาเล อปฺปตฺเตว อนฺตรา เทวโลก คจฺฉามีติ
มา ตุริโต ฯ ปาวโฏติ(๗) พฺราหฺมเณสุ จ คหปติเกสุ จ เตส(๘)
กายเวยฺยาวจฺจทานาทิกรเณน(๙) ปาวโฏ อโหสิ (๑๐)ฯ โวหารนฺติ
วินิจฺฉยฏาเน นิสีทิตฺวา ราชกิจฺจโวหาร (๑๑) อนุสาสนฺโตว ฯ
รติหีโน ตทนฺตราติ เอตฺตก กาล กามคุณรติยา ปริหีโนติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ภนฺเต กสฺสป มย เอตฺตก กาล
# ๑. ม. พีชกสฺส ฯ ๒. ม. นิยตึ กงฺข พึชก ฯ
# ๓. ม. นิยติยา ฯ ๔. ม. พีชกสฺสาติ ฯ ๕. ม. นิยติ ฯ
# ๖. ม. พีชก ฯ ๗. ม. พฺยาวโฏติ ฯ ๘. ม. เตสเยว ฯ
# ๙. ม. กายเวยฺยาวจฺจทานาทิกมฺมกรเณน ฯ
# ๑๐. ม. พฺยาวโฏ อโหสึ ฯ ๑๑. ม. ราชกิจฺจ โวหาร ฯ
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ปมชฺชิมฺหา อิทานิ ปน อมฺเหหิ อาจริโย ลทฺโธ อิโต ปฏาย
กามคุณรติเมว(๑) อนุภวิสฺสาม ตุมฺหาก สนฺติเก อิโตป อุตฺตรึ(๒)
ธมฺมสฺสวนป โน ปปฺโจ(๓) ติฏถ ตุมฺเห มย คมิสฺสามาติ
อาปุจฺฉนฺโต อุปฑฺฒคาถมาห(๔)
[๘๕๒]ปุนป ภนฺเต ทกฺเขมุ สงฺคติ เจ ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ สงฺคติ เจติ เอกฏาเน (๕) โน สมาคโม ภวิสฺสติ โน
เจ อสติ ปฺุผเล กึ ตยา ทิฏเนาติ ฯ
อิท วตฺวาน เวเทโห ปจฺจคา สนฺนิเวสนนฺติ ฯ
ตตฺถ สนฺนิเวสนนฺติ ภิกฺขเว อิท วจน วิเทหราชา
วตฺวา รถ อภิรุยฺห อตฺตโน นิเวสน จนฺทกปาสาทตลเมว
ปฏิคโต ฯ
ราชา ปม คุณสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต วนฺทติ ฺวา
ปฺห ปุจฺฉิ อาคจฺฉนฺโต จ ปน อวนฺทิตฺวาว อาคโต[๖] คุโณ
อคุณตาย วนฺทนป นาลตฺถ ปณฺฑาทิก สกฺการ กิเมว
ลจฺฉติ ฯ ราชาป ต รตฺตึ วีตินาเมตฺวา ปุน ทิวเส อมจฺเจ
สนฺนิปาเตตฺวา ตุมฺเห กามคุณเมว (๗) อุปฏเปถ อห อิโต
ปฏาย กามคุณสุขเมว อนุภวิสฺสามิ น เม อฺานิ
กิจฺจานิ อาโรเจตพฺพานิ วินิจฺฉยกิจฺจ อสุโก จ อสุโก จ
# ๑. ม. กามรติเมว ฯ ๒. ม. อุตฺตริ ฯ
# ๓. ม. ปปฺโจ ภวิสฺสติ ฯ ๔. ม. อาปุจฺฉนฺโต อาห ฯ
# ๕. ม. เอกสฺมึ าเน เจ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ
# ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. กามคุเณ เม ฯ
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กโรตูติ วตฺวา กามรติมตฺโตว(๑) อโหสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๕๓]ตโต รตฺยา วิวสเน
อุปฏานมฺหิ องฺคติ
อมจฺเจ สนฺนิปาเตตฺวา อิท วจนมพฺรวิ
จนฺทเก เม วิมานสฺมึ สทา กาเม วิเธนฺตุ เม
มา มุปาคฺฉุ(๒) อตฺเถสุ คุยฺหปากาสิเยสุ จ
วิชโย จ สุณาโม จ
เสนาปติ อลาตโก
เอเต อตฺเถ นิสีทนฺตุ โวหารกุสลา ตโย
อิท วตฺวาน เวเทโห กาเมว พหุ มฺถ
น จาป พฺราหฺมณิพฺเภสุ อตฺเถ กิสฺมิฺจิ ปาวโฏติ(๓) ฯ
ตตฺถ อุปฏานมฺหีติ อตฺตโน อุปฏานฏาเน ฯ จนฺทเก
เมติ มม สนฺตเก จนฺทกปาสาเท ฯ วิเธนฺตุ เมติ นิจฺจ มยฺห
กาเม สวิทหนฺตุ อุปฏเปนฺตุ ฯ คุยหฺ ปากาสิเยสูติ คุยฺเหสุป
ปกาสิเยสุป อตฺเถสุ อุปฺปนฺเนสุ ม เกจิ มา อุปคฺฉุ ฯ อตฺเถติ
อตฺถการณวินิจฺฉยฏาเน ฯ นิสีทนฺตูติ มยา กตฺตพฺพกิจฺจสฺส
กรณตฺถ เสสามจฺเจหิ (๔) สทฺธึ นิสีทนฺตุ(๕) ฯ
[๘๕๔]ตโต เทฺวสตฺตรตฺตสฺส เวเทหสฺสตฺรชา ปยา
ราชกฺา(๖) รุจา นาม ธาติมาตรมพฺรวิ
# ๑. สี. ยุ. กามรติปโร ฯ ม. กามรติมตฺโต ฯ ๒. ม. มา อุปคจฺฉุ ฯ
# ก. อุปคจฺฉ ฯ ๓. ม. พฺยาวโฏติ ฯ ๔. ม. เสสอมจฺเจหิ ฯ
# ๕. ม. นิสที นฺตูติ ฯ ๖. ม. ราชธีตา ฯ
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อลงฺกโรถ ม ขิปฺป
สขิโย จ อลงฺกโรนฺตุ เม
สุเว ปณฺณรโส ทิโพยฺ คจฺฉ อิสฺสรสนฺติเก
ตสฺสา มาลฺย อภิหรึสุ จนฺทนฺจ มหารห
มณิสงฺขมุตฺตารตน นานารตฺเต จ อมฺพเร
ตฺจ โสวณฺณมเย ปเ นิสินฺน พหุกิตฺถิโย
ปริกีริย(๑) อโสภึสุ รุจ รุจิรวณฺณินินฺติ ฯ
ตตฺถ ตโตติ ตโต รฺโ กามปงฺเก ลคฺคทิวสโต
ปฏาย ฯ เทฺวสตฺตรตฺตสฺสาติ จุทฺทสเม ทิวเส ฯ ธาติมาตรมพฺรวีติ ปตุ สนฺติก คนฺตุกามา หุตฺวา ธาติมาตโร อาห ฯ
สา กิร จาตุทฺทเส (๒) นานาวณฺณานิ จ วตฺถานิ นิวาเสตฺวา
ปฺจกุมารีสตาหิ(๓) ปริวุตา ธาติคณ อาทาย มหนฺเตน สิริวิลาเสน
อตฺตโน สตฺตภูมิกา รติวฑฺฒนปาสาทา โอรุยฺห ปตุ ทสฺสนตฺถ
จนฺทกปาสาท คจฺฉติ ฯ อถ น ปตา ทิสฺวา ตุฏมานโส(๔)
มหาสกฺการ กาเรตฺวา อุยฺโยเชนฺโต อมฺม ทาน เทหีติ
สหสฺส ทตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ สา อตฺตโน นิเวสน คนฺตฺวา(๕) ปุน
ทิวเส อุโปสถิกา หุตฺวา กปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกาน มหาทาน
เทติ ฯ รฺา กิรสฺสา เอโก ชนปโท(๖) ทินฺโน ฯ ตโต อาเยน
สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ฯ ตทา ปน รฺา กิร คุณาชีวก(๗)
# ๑. ม. ปริกริ ิย ฯ ๒. ม. จาตุทฺทเส จาตุทฺทเส ฯ
# ๓. ม. ปฺจสตกุมาริกาหิ ฯ ๔. ม. ตุฏมานโส หุตฺวา ฯ
# ๕. ม. อาคนฺตฺวา ฯ ๖. ม. ชนปโทป ฯ ๗. ม. คุณ อาชีวก ฯ
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นิสฺสาย มิจฺฉาทสฺสน คหิตนฺติ สกลนคเร เอกโกลาหลมโหสิ (๑)ฯ
ต (๒) รุจาย ธาติโย สุตฺวา ราชธีตาย อาโรจยึสุ อยฺเย ปตรา
กิร เต อาชีวกสฺส กถ สุตฺวา มิจฺฉาทสฺสน คหิต โส
กิร ราชา จตูสุ นครทฺวาเรสุ ทานสาลาโย วิทฺธสาเปตฺวา
ปรปริคฺคหิตา อิตฺถิโย จ กุมาริกาโย จ ปสยฺหากาเรน
อาณาเปสิ(๒) รชฺช น วิจาเรสิ (๔) กามมทมตฺโตเยว (๕) ชาโตติ ฯ สา
ตาส(๖) กถ สุตฺวา อนตฺตมนา หุตฺวา กถ หิ นาม เม ปตา(๗)
ตาทิส อปคตสุกฺกธมฺม นิลฺลชฺช นคฺคโภค คุณ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺห ปุจฺฉต(๘)ิ นนุ ธมฺมิกสมณพฺราหฺมโณ(๙) กมฺมวาที(๑๐) อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิตพฺโพ สิยา เปตฺวา โข ปน ม อฺโ มยฺห ปตร
มิจฺฉาทสฺสนา โมเจตฺวา สมฺมาทสฺสเน ปติฏเปตุ สมตฺโถ นาม
นตฺถิ อหมฺหิ (๑๑) อตีตา สตฺต อนาคตา สตฺตาติ จุทฺทสชาติโย
สรามิ (๑๒) ตสฺมา ปุพฺเพ อตฺตนา(๑๓) กต ปาปกมฺม กเถตฺวา
ปาปกมฺมสฺส ผล ทสฺเสตฺวา (๑๔) มม ปตร โพเธสฺสามิ สเจ ปน
อชฺเชว คมิสสฺ ามิ อถ มม ปตา ม อมฺม ตฺว ปุพฺเพ
อฑฺฒมาส อาคจฺฉสิ อชฺช กสฺมา ลหุ อาคตาสีติ วกฺขติ ตตฺร
# ๑. ม. เอกโกลาหล อโหสิ ฯ ๒. ม. ต ปวตฺตึ ฯ
# ๓. ม. ปสยฺหกาเรน คณฺหิตุ อาณาเปติ ฯ ๔. ม. วิจาเรติ ฯ
# ๕. ม. กามมตฺโตเยว กิร ฯ ๖. ม. ต ฯ ๗. ม. เม ตาโต ฯ
# ๘. ม. ปุจฺฉิสฺสติ ฯ ๙. ม. ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ ฯ
# ๑๐. ม. กมฺมวาทิโน ฯ ๑๑. ม. อหฺหิ ฯ ๑๒. ม. อนุสฺสรามิ ฯ
# ๑๓. ม. ยา ฯ ๑๔. ม. ทสฺเสนฺติ ฯ
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เจ อห ตุมฺเหหิ กิร มิจฉฺ าทสฺสน คหิตนฺติ สุตฺวา อาคตมฺหีติ
วกฺขามิ น เม วจน ครุก (๑) กตฺวา คณฺหิสฺสติ ตสฺมา อชฺช
อคนฺตฺวา อิโต จุทฺทสเม ทิวเส กาฬปกฺเข จาตุทฺทเสเยว กิฺจิ
อชานนฺตี วิย ปุพฺเพ คมนากาเรเนว คนฺตฺวา อาคมนกาเล
ทานวตฺตตฺถาย สหสฺส ยาจิสฺสามิ ตทา เม ปตา ทิฏิยา
คหิตภาว กเถสฺสติ อถ น อห อตฺตโน พเลน มิจฺฉาทิฏึ
ฉฑฺฑาเปสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ ตสฺมา จุทฺทสเม ทิวเส ปตุ สนฺติก
คนฺตุกามา หุตฺวา เอวมาห ฯ
ตตฺถ สขิโย จาติ สหายิกาโยป เม ปฺจสตา กุมาริกาโย
เอกาเยก อสทิส กตฺวา สพฺพา นานาลงฺกาเรหิ นานาวณฺเณหิ
ปุปฺผคนฺธวิเลปเนหิ อลงฺกโรนฺตุ (๒) ฯ ทิพฺโยติ ทิพฺพทิวโส ฯ
เทวตาสนฺนิปาตปฏิมณฺฑิโตติป ทิพฺโพ ฯ คจฺฉนฺติ มม ทานวตฺต
อาหราเปตุ วิเทหราชสฺส ปตุ สนฺติก คมิสฺสามิ (๓)ฯ อภิหรึสูติ
โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา มณฺเฑตฺวา กุมาริกาน
มณฺฑนตฺถาย กิร อภิหรึสุ ฯ ปริกรี ิยาติ(๔) ปริวาเรตฺวา ฯ
อโสภึสูติ จรุ (๕) ปริวาเรตฺวา ราชธีตร เทวกฺา วิย ต
ทิวส อติวิย โสภึสุ(๖) ฯ
[๘๕๕]สา จ สขีมชฺฌคตา
สพฺพาภรณภูสิตา
สเตริตา(๗) อพฺภมิว จนฺทก ปาวิสี รุจา
# ๑. ม. คุร ฯ ๒. ม. อลงฺกโรนฺตูติ ฯ ๓. ม. คมิสฺสามีติ ฯ
# ๔. ม. ปริกริ ิยาติ ฯ ๕. ม. สุช ฯ ๖. ม. อโสภึสูติ ฯ
# ๗. ม. สเตรตา ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา เวเทห วนฺทิตฺวา วินเย รตา(๑)
สุวณฺณขจิเต ปเ
เอกมนฺต อุปาวิสีติ ฯ
ตตฺถ สเตริตาติ วิชฺชุลตา วิย ฯ อพฺภมิวาติ เมฆอพฺภนฺตรโต
นิสฺสิตา ฯ ปาวิสีติ (๒) ปตุ วสนฏาน จนฺทกปสาท ปาวิสิ ฯ
สุวณฺณขจิเตติ สตฺตรตนวิจิตฺเต(๓) สุวณฺณมเย ปเ ฯ
[๘๕๖]ตฺจ ทิสฺวาน เวเทโห อจฺฉรานว สงฺคม
รุจ สขิมชฺฌคต
อิท วจนมพฺรวิ
กจฺจิ รมสิ ปาสาเท อนฺโต โปกฺขรณึ ปติ
กจฺจิ พหุวิธ ขชฺช
สทา อภิหรนฺติ เต
กจฺจิ พหุวิธ มาลฺย
โอจินิตฺวา กุมาริกาโย(๔)
ฆรเก กโรถ ปจฺเจก ขิฑฺฑา รติรตา พหุ
เกน วา วิกล ตุยฺห
กึ ขิปฺป อภิหรนฺติ เต
มน(๕) กรสฺสุ กุฏมุขี อป จนฺทสม หิ เตติ(๖) ฯ
ตตฺถ อจฺฉรานว สงฺคมนฺติ อจฺฉราน สงฺคม วิย ต
สมาคม ทิสฺวา ฯ ปาสาเทติ อมฺม มยา ตุยฺห เวชยนฺตสทิโส
รติวฑฺฒนปาสาโท การิโต กจฺจิ ตตฺถ รมสิ ฯ อนฺโต
โปกฺขรณึ ปตีติ อนฺโต วตฺถุสฺมึเยว เต มยา นนฺทโปกฺขรณีปติภาคา โปกฺขรณี การิตา กจฺจิต โปกฺขรณึ ปฏิจจฺ
อุทกกีฬ กีฬนฺตี รมสิ ฯ มาลฺยนฺติ อมฺม(๗) ตุยฺห เทวสิก
# ๑. ส. ม. รต ฯ ๒. ม. ตตฺถ อุปาวิสีติ ฯ ๓. ม. สตฺตรตนขจิเต ฯ
# ๔. ส. ม. ก. กุมาริโย ฯ ๕. ม. มโน ฯ ๖. ม. จนฺทสมมฺหิปติ ฯ
# ๗. ม. อมฺม อห ฯ
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เทวสิก ปฺจวีสติปุปฺผสมุคฺเค ปหิณามิ กจฺจิ ตุมฺเห สพฺพาป
กุมาริกาโย ต มาลฺย โอจินิตฺวา คนฺถิตฺวา อภิณฺห ขิฑฺฑา
รติรตา หุตฺวา กจฺจิ ปจฺเจก ฆรเก กโรถ อห(๑) สุนฺทร อห
สุนฺทรตรนฺติ เอว ปาฏิเยกฺก สารมฺเภน วิย ปุปฺผฆรกานิ
ปุปฺผคพฺเภ จ ปุปฺผาสนปุปฺผสยนานิ จ กจฺจิ กโรถาติ
ปุจฺฉติ ฯ
วิกลนฺติ เวกลฺล ฯ มน (๒) กรสฺสูติ จิตฺต อุปฺปาเทหิ ฯ
กุฏมุขีติ สาสปกุเฏน ปสาทิตมุขตาย ต เอวมาห ฯ อิตฺถโิ ย
หิ มุขวณฺณ ปสาเทนฺติโย ทุฏโลหิตมุขทูสิตปฬกาหรณตฺถ
ปม สาสปกุเฏน(๓) มุข วิลิมฺปนฺติ ฯ ตโต โลหิตสฺส
สมกรณตฺถ มตฺติกจุณฺเณน(๔) ฯ ตโต ฉวีปสาทนตฺถ ติลกุเฏน(๕) ฯ
จนฺทสม หิ เตติ จนฺทโต ทุลฺลภตโร นาม นตฺถิ ตาทิเสป
รุจึ กตฺวา มม อาจิกฺข สมฺปาเทสฺสามิ เตติ ฯ
[๘๕๗]เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา รุจา ปตรมพฺรวิ
สพฺพเมต มหาราช ลพฺภติสฺสรสนฺติเก
สุเว ปณฺณรโส ทิโพยฺ สหสฺส อภิหรนฺตุ เม
ยถาทินฺนฺจ ทสฺสามิ ทาน สพฺพวนิสฺวหนฺติ ฯ
ตตฺถ สพฺพวนิสฺวหนฺติ สพฺพวนิพฺพเกสุ อห ทสฺสามิ ฯ
# ๑. ม. อิท ฯ ๒. ม. มโน ฯ ๓. ม. สาสปกกฺเกน ฯ
# ๔. ม. มตฺติกากกฺเกน ฯ ๕. ม. ติลกกฺเกน ฯ
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[๘๕๘]รุจาย วจน สุตฺวา
ราชา องฺคติมพฺรวิ
พหุ วินาสิตวิตฺต(๑) นิรตฺถ อผล ตยา
อุโปสเถว ย(๒) นิจฺจ อนฺนปาน น ภฺุชสิ
นิยเตต อภุตฺตพฺพ
นตฺถิ ปฺุ อภฺุชโตติ ฯ
ตตฺถ องฺคติมพฺรวีติ ภิกฺข เว โส องฺคติ ราชา ปุพฺเพ
อยาจิโตป อมฺม ทาน เทหีติ สหสฺส ทตฺวา ต ทิวส ยาจิโตป
มิจฺฉาทสฺสนสฺส คหิตตฺตา อทตฺวา อิท พหุ วินาสิตนฺติ
อาทิวจนมพฺรวิ ฯ นิยเตต อภุตฺตพฺพนฺติ เอต นิยตวเสน ตยา
อภฺุชิตพฺพ ภวิสฺสติ ภฺุชนฺตานป อภฺุชนฺตานป นตฺถิ ปฺุ
สพฺเพหิ จุฬาสีติมหากปฺเป อนติกฺกมิตฺวาว สุชฺฌิตพฺพนฺติ(๓) ฯ
วีชโกป หิ สุตฺวาน
ตทา กสฺสปภาสิต
อสฺสสนฺโต มหุ (๔)อุณฺห รุท อสฺสนู ิ วตฺตยิ
ยาว รุเจ ชีวสิ(๕) โน มา ภตฺตมุปนาสยิ
นตฺถิ ภทฺเท ปโร โลโก กึ นิรตฺถ วิหฺสีติ ฯ
ตตฺถ วีชโกปติ วีชโกป ปุพฺเพ กลฺยาณกมฺม กตฺวา ตสฺส
นิสฺสนฺเทน ทาสิกุจฺฉิย นิพฺพตฺโตติ วีชกวตฺถถปสฺสา อุทาหรณ
อาหริ ฯ นตฺถิ ภทฺเทติ ภทฺเท คุณาจริโย เอวมาห นตฺถิ
อย โลโก นตฺถิ ปรโลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ
# ๑. ม. วินาสิต วิตฺต ฯ ๒. ส. ม. วส ฯ ๓. ม. สุชฌ
ฺ นฺติ ฯ
# ๔. ม. มุหุ ฯ ๕. ส. ม. ชีวมานา ฯ
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สตฺตา อุปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมคฺครตา(๑)
สมฺมาปฏิปนฺนาติ ปรโลเก หิ สติ อิธโลโก(๒) นาม ภเวยฺย
โสเยว นตฺถิ มาตาปตูสุ จ สนฺเตสุ ปุตฺตธีตโร นาม ภเวยฺยุ
เตเยว นตฺถิ ธมฺเม สติ ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา ภเวยฺยุ เตเยว
นตฺถิ กึ ทาน เทสิ (๓) กึ สีล รกฺขสิ(๔) นิรตฺถ กึ วิหฺสีติ ฯ
[๘๕๙]เวเทหสฺส วโจ สุตฺวา รุจา รุจิรวณฺณินี
ชาน ปุพฺพาปร ธมฺม ปตร เอตทพฺรวิ
สุตเมว ปุเรอาสิ
ปจฺจกฺข (๕)ทิฏมิท มยา
พาลูปเสวี โย โหติ
พาโลว สมปชฺชถ
มุฬฺโห หิ มุฬฺหมาคมฺม ภิยฺโย โมห นิคจฺฉติ
ปฏิรูป อลาเตน
วีชเกน จ มุฬหฺ ิตุนฺติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺพาปร ธมฺมนฺติ ภิกฺขเว ปตุ วจน สุตฺวา
รุจา ราชธีตา อตีเต สตฺตชาติวเสน ปุพฺพธมฺม อนาคเต
สตฺตชาติวเสน อนาคตธมฺมฺจ ชานนฺตี ปตร มิจฺฉาทิฏิโต
โมเจตุกามา เอต สุตเมวาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ สมปชฺชถาติ
โย ปุคฺคโล พาลุปเสวี โหติ โส พาโลว สมปชฺชตีติ เอต
มยา ปุพฺเพ สุตเมว อชฺช ปน ปจฺจกฺขโต ทิฏนฺติ(๖) ฯ
มุฬฺโห หีติ(๗) มคฺคมุฬหฺ ามคมฺม(๘) มคฺคมุฬฺโห(๙) วิย ทิฏ ิมุฬฺโหป
# ๑. ม. สมฺมคฺคตา ฯ ๒. ม. อิธโลโกป ฯ ๓. ม. เทนฺตี ฯ
# ๔. ม. รกฺขนฺตีฯ ๕. ม. สกฺขิ ฯ ๖. ม. ทิฏ ฯ
# ๗. ม. มูฬโฺ หติ ฯ ๘. ม. มคฺคมูฬฺห อาคมฺม ฯ
# ๙. ม. มคฺคมูฬฺโห ฯ
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ทิฏิมุฬฺหมาคมฺม อุตฺตรึป มุฬฺห(๑) นิคจฺฉติ มุฬหฺ ตโร โหติ ฯ
อลาเตนาติ เทว ตุมฺเหหิ (๒)ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสอิสฺสริยปฺาสมฺปนฺเนหิ ปริหีเนน(๒) อลาตเสนาปตินา อจฺจนฺตหีเนน
นิปฺปฺเน(๓) วิชกทาเสน จ คามทารกสทิส อหิริก พาล
คุณาชีวก อาคมฺม มุฬฺหิตุ (๔) ปฏิรูป อนุจฺฉวิก (๕) กินฺเตน
มุฬฺหิสฺสสีติ(๕) ฯ
เอว เต อุโภป ครหิตฺวา ทิฏิโต โมเจตุกามตาย ปตร
วณฺเณนฺตี อาห
[๘๖๐]ตฺวฺจ เทวาสิ สปฺปฺโ ธีโร อตฺถสฺส โกวิโท
กถ พาเลหิ สทิโส
หีนทิฏิมุปาคมิ
สเจ(๖) หิ สสารปเถน สุชฺฌนฺติ
นิรตฺถิยา ปพฺพชฺชา คุณสฺส
กีโฏว อคฺคึ ชลิต อปาปต
อาปชฺชติ(๗) โมหมุฬฺเห(๘) นคฺคภาว
สสารสุทฺธีติ ปุเร นิวิฏ า
กมฺม วิทูเสนฺติ พหู อชาน
# ๑. ม. ทิฏิมูฬฺห อาคมฺม ทิฏิมูฬฺโหป อุตฺตริ โมห ฯ
# ๒. ม. ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสอิสฺสริยปฺุปฺาหีเนน ฯ
# ๓. ม. ทุปปฺ ฺเน ฯ ๔. ม. คุณ อาชีวก อาคมฺม มุยฺหิตุ ฯ
# ๕. ม. กึ เตน มุยฺหสิ ฺสนฺตีติ ฯ ๖. ม. สเจป ฯ
# ๗. ม. อุปปชฺชติ ฯ ๘. ม. โมหมูฬโฺ ห ฯ
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ปุพฺเพ กลี ทุคคฺ หิตาวนตฺถา(๑)
ทุมฺโมจยา พลิสา อมฺพุโชวาติ ฯ
ตตฺถ สปฺปฺโติ ตฺว หิ ยสวยปฺุธิติโยนิโสมนสิการธมฺมสากจฺฉวเสน ลทฺธาย ปฺาย สปฺโ เตเนว การเณน
ธีโร ธีรตาย อตฺถานตฺถสฺส การณา การณสฺส โกวิโท ฯ
พาเลหิ สทิโสติ(๒) ยถา เต พาลา อุปคตา กถ ตถา ตฺว
หีนทิฏึ อุปคโต ฯ อปาปตนฺติ อป อาปต ฯ ปตนฺโตติ
อตฺโถ ฯ อิท วุตฺต โหติ ตาต สสาเรน สุทฺธิยา สติ ยถา
ปฏงฺคกีโฏ รตฺติภาเค ชลิต อคฺคึ ทิสวฺ า ตปฺปจฺจย ทุกฺข
อชานิตฺวา โมเหน ตตฺถ ปตนฺโต มหาทุกฺข อาปชฺชติ ตถา
คุโณป ปฺจกามคุเณ ปหาย โมหมุฬฺเหน(๓) นิสฺสิริก นิลลฺ ชฺช
นิรสฺสาท นคฺคภาว อาปชฺชตีติ (๔)ฯ
ปุเร นิวิฏาติ ตาต สสาเรน สุทฺธีติ (๕) กสฺสปวจน
สุตฺวา(๕) ปมเมว นิวิฏา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลนฺติ
คหิตตฺตา พหู ชนา อชานนฺตา มิจฺฉาทสฺสเนน อนตฺถ คเหตฺวา
กมฺม วิทูเสนฺติ ฯ ต วิทเู สนฺตา กมฺมผล(๖) วิทูเสนฺติเยว เอว เตส
ปุพฺเพ คหิโต กลิปราชยคฺคาโห ทุคฺคหิโตว โหตีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ก. ทุคฺคหิโตว อตฺถา ฯ ม. ทุคฺคหิโตว นตฺถา ฯ
# ๒. ม. สทิสนฺติ ฯ ๓. ม. โมหมูฬฺโห ฯ ๔. ม. อุปปชฺชติ ฯ
# ๕. ม. กสฺสจิ วจน อสุตฺวา ฯ ๖. ม. กมฺมผลมฺป ฯ
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ทุมฺโมจยา พลิสา อมฺพุโช วาติ เต ปน เอว อชานนฺตา
มิจฺฉาทสฺสเนน อนตฺถ คเหตฺวา ิตา พาลา ยถา นาม
พลิส คิลิตฺวา ิโต มจฺโฉ พลิสา ทุมฺโมจโย โหติ เอว ตมฺหา
อนตฺถา ทุมฺโมจยา โหนฺติ ฯ
(๑)เอว วตฺวา สา อุตฺตรึ ราชาน อนุสาสนฺตี อิมา
คาถา อภาสิ(๑)
[๘๖๑]อุปมนฺเต(๒) กริสฺสามิ มหาราช ตวตฺถิยา
อุปมายปเธกจฺเจ
อตฺถ ชานนฺติ ปณฺฑิตา
วาณิชาน ยถา นาวา อปฺปมาณภารา(๓) ครุ
อติภาร สมาทาย
อณฺณเว อวสีทติ
เอวเมว นโร ปาป
โถก โถกป อาจิน
อติภาร สมาทาย
นิรเย อวสีทติ
น ตาว ภาโร ปริปูโร อลาตสฺส มหีปติ
อาจินาติ จ ต ปาป เยน คจฺฉติ ทุคฺคตึ
ปุพฺเพวสฺส กต ปฺุ อลาตสฺส มหีปติ
ตสฺสาย เทว นิสฺสนฺโท ยฺเจโส ลภเต สุข
ขียเตวสฺส(๔) ต ปฺุ ตถา หิ อคุเณ รโต
อุชุมคฺค อวหาย
กุมฺมคฺค อนุธาวติ
# ๑. ม. อุตฺตริป อุทาหรณ อาหรนฺตี อาห ฯ
# ๒. ม. อุปม เต ฯ ๓. ม. อปฺปมาณภรา ฯ
# ๔. ส. ม. ขียเต อสฺส ฯ
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ตุลา ยถา ปคฺคหิตา โอหิเต ตุลมณฺฑเล
อุนนฺเมติ(๑) ตุลาสีส ภาเร โอโรปเต สติ
เอวเมว นโร ปฺุ โถก โถกมฺป อาจิน
สคฺคาติมาโน ทาโส ว วีชโก สาตเว รโตติ ฯ
ตตฺถ นิรเยติ อฏวิเธ มหานิรเย โสฬสวิเธ อุสฺสุทนิรเย
โลกนฺตนิรเย จ ฯ ภาโรติ ตาต น ตาวสฺส อกุสลภาโร
ปูรติ ฯ ตสฺสาติ ตสฺส ปุพฺเพ กตสฺส ปฺุสฺส(๒) เอส นิสฺสนฺโท
ย โส อลาตเสนาปติ ตปฺปจฺจย (๓) สุข ลภติ ฯ น หิ ตาต
เอต โคฆาตกกมฺมสฺส ผล ปาปสฺส(๔) หิ นาม วิปาโก อิฏโ
กนฺโต ภวิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ อคุเณ รโตติ ตถา เหส
อิทานิ อกุสลกมฺเม รโต ฯ อุชุมคฺคนฺติ ทส กุสลกมฺมปถมคฺค (๕)
ปหาย ฯ กุมมฺ คฺคนฺติ นิรยคามึ ทส อกุสลกมฺมปถมคฺค (๖)
อนุธาวติ ฯ
โอหิเต ตุลมณฺฑเลติ ภณฺฑสมฺปฏิจฺฉนตฺถาย ตุลามณฺฑเล
ลคฺเคตฺวา ปเต ฯ อุนนฺเมตีติ อุทฺธ อุกฺขิปติ ฯ อาจินนฺติ
โถก โถก ปฺุ อาจินนฺโต ปาปภาร โอตาเรตฺวา นโร
กลฺยาณกมฺมสีส (๗) อุกฺขปิ ตฺวา เทวโลก คจฺฉติ ฯ สคฺคาติมาโนติ
ปาโ ฯ สคฺค อธิการ กตฺวา ิตจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ สาตเว รโตติ
# ๑. ม. อุนฺนเมติ ฯ ๒. ม. ปฺุสฺเสว ฯ ๓. ม. อชฺช ฯ
# ๔. ม. ปาปกมฺมสฺส ฯ ๕. ม. ทสกุสลกมฺมปถมคฺค ฯ
# ๖. ม. นิรยคามิอกุสลมคฺค ฯ ๗. ม. กลฺยาณกมฺมสฺส สีส ฯ
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เอส วีชกทาโส(๑) สาตเว มธุรวิปาเก กุสลกมฺเมเยว(๒) รโต โส
อิมสฺส ปาปกมฺมสฺส ขีณกาเล กลฺยาณกมฺมสฺส ผเลน เทวโลเก
นิพฺพตฺติสฺสติ ฯ ย ปเนส(๓) อิทานิ ทาสตฺต อุปคโต เนว ต
กลฺยาณกมฺมสฺส ผเลน ตถตฺตสวตฺตนิก หิสฺส(๔) ปุพฺเพ กต ปาป
ภวิสฺสตีติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพนฺติ ฯ
สา อิมมตฺถ ปกาเสนฺตี อาห
ยฺจชฺช วีชโก(๕) ทาโส ทุกฺข ปสฺสติ อตฺตนิ
ปุพฺเพวสฺส กต ปาป ตเมโส ปฏิเสวติ
ขียเตวสฺส(๖) ต ปาป ตถา หิ วินเย รโต
กสฺสปฺจ สมาปชฺช มา เหวุปฺปถมาคมาติ ฯ
ตตฺถ มา เหวุปฺปถมาคมาติ ตาต ตฺว ปน อิม นคฺค
กสฺสปาชีวก อุปคนฺตฺวา มา เหว นิรยคามึ อุปถ อาคม(๗) มา
ปาปมกาสีติ ปตร โอวทิ ฯ
สา อิทานิสฺส ปาปุปเสวนาย โทส กลฺยาณมิตฺตุปเสวนาย
จ คุณ ทสฺเสนฺตี อาห
[๘๖๒]ย ย หิ ราช ภชติ
สนฺต วา ยทิ วา อส
สีลวนฺต วิสีล วา
วส ตสฺเสว คจฺฉติ
# ๑. ม. พีชกทาโส ฯ ๒. ม. กุสลธมฺเมเยว ฯ ๓. ม.ยฺเจส ฯ
# ๔. ม. ทาสตฺตสวตฺตนิกฺหิสฺส ฯ ๕. ม. ยมชฺช พีชโก ฯ
# ๖. ม. ขียเต จสฺส ฯ ๗. ม. อุปฺปถ อคมา ฯ
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ยาทิส กุรุเต มิตตฺ 
ยาทิสฺจูปเสวติ(๑)
โสป ตาทิสโก โหติ สหวาโส หิ ตาทิโส
เสวมาโน เสวมาน
สผุฏโ สผุส ปร
สโร ทุฏโ(๒) กลาปว อลิตฺตมุปลิมฺปติ
อุปเลปภยา ธีโร
เนว ปาปสขา สิยา
ปูติมจฺฉ กุสคฺเคน
โย นโร อุปนยฺหติ
กุสาป ปูตี(๓) วายนฺติ เอว พาลูปเสวนา
ตครฺจ ปลาเสน
โย นโร อุปนยฺหติ
ปตฺตาป สุรภี(๔) วายนฺติ เอว ธีรูปเสวนา
ตสฺมา ปตฺตปุฏสฺเสว ตฺวา สมฺปากมตฺตโน
อสนฺเต นูปเสเวยฺย สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต
อสนฺโต นิรย เนนฺติ สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตินฺติ ฯ
ตตฺถ สนฺต วาติ สปฺปุริส วา ฯ ยทิ วา อสนฺติ อสปฺปุรสิ 
วา ฯ สโร ทุฏโ กลาปวาติ มหาราช ยถา นาม
หลาหลวิสลิตฺโต สโร สรกลาเป ปกฺขิตฺโต(๕) สพฺพนฺต(๖) วิเสน
อลิตฺตมฺป สรกลาป ลิมฺปติ วิสทุฏเมว(๗) กโรติ เอวเมว ปาปมิตฺโต
ปร(๘) เสวมาโนว ต เสวมาน ปร เตน จ สมฺผุฏโ ต สมฺผุสฺสนฺโต
อลิตฺต ปาเปน ปุริส อตฺตโน เอกชฺฌาสย กโรนฺโต อุปลิมฺปติ
ปาปเมว กโรติ ฯ วายนฺตีติ(๙) ตสฺส เต กุสาป ทุคฺคนฺธา
# ๑. ม. ยาทิส จูปเสวติ ฯ ๒. ม. ทิทฺโธ ฯ ๓. ม. ปูติ ฯ
# ๔. ม. สุรภิ ฯ ๕. ม. ขิตฺโต ฯ ๖. ม. สพฺพ ต ฯ
# ๗. ม. วิสทิทฺธเมว ฯ ๘. ม. ปาป ฯ ๙. ม. ปูติ วายนฺตีติ ฯ
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วายนฺติ ฯ ตครฺจาติ ตครฺจ อฺฺจ คนฺธสมฺปนฺน
คนฺธชาต ปลิเวนานิ ปณฺณานิ สุคนฺธานิ โหนฺติ ฯ เอวนฺติ เอวเมว(๑)
ธีรูปเสวนา ฯ ธีโร หิ อตฺตาน เสวมาน ธีรเมว กโรติ ฯ
ตสฺมา ปตฺตปุฏสฺเสวาติ ยสฺมา ตคราทิปลิเวิตานิ(๒)
ปณฺณานิ สุคนฺธานิ โหนฺติ ตสฺมา ปลาสปตฺตปุฏสฺเสว
ปณฺฑิตุปเสวเนน อหป ปณฺฑิโต ภวิสฺสามีติ เอว ตฺวา ฯ
สมฺปากมตฺตโนติ อตฺตโน ปริปาก ปริณาม ปณฺฑิตภาว
ตฺวา อสนฺเต ปหาย ปณฺฑิเต สนฺเต อุปเสเวยฺย(๓)ฯ นิรย
เนนฺตีติ เอตฺถ เทวทตฺตาทีหิ นิรย สาริปุตฺตตฺเถราทีหิ จ
สุคตินฺติ นิทานวเสน อุทาหรณานิ อาหริตพฺพานีติ (๔)ฯ
เอว ราชธีตา ฉหิ คาถาหิ ปตุ ธมฺม กเถตฺวา อิทานิ
อตีเต อตฺตนา อนุภูต ทุกฺข ทสฺเสนฺตี อาห
[๘๖๓]อหมฺป ชาติโย สตฺต สเร สสริตตฺตโน
อนาคเตป สตฺเตว
ยา คมิสฺส อิโต จุตา
ยา เม สา สตฺตมี ชาติ อหุ ปุพฺเพ ชานาธิป
กมฺมารปุตฺโต มคเธสุ อหุ(๕) ราชคเห ปุเร
ปาป สหาย อาคมฺม(๖) พหุ(๗) ปาป กต มยา
ปรทารสฺส เหเนฺตา จริมฺหา อมรา วิย
# ๑. ม. เอวรูปา ฯ ๒. ม. ตคราทิปลิเวธมานานิ ฯ
# ๓. ม. เสเวยฺย ฯ ๔. ม. เอตฺถ สาริปุตฺตตฺเถราทีหิ สุคตึ นีตาน
# วเสน อุทาหรณานิ อาหริตพฺพานิ ฯ ๕. ม. อหุ ฯ
# ๖. ส. ม. สหายมาคมฺม ฯ ๗. ม. พหุ ฯ
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ต กมฺม นิหิต อฏา ภสฺมจฺฉนฺโนว ปาวโก
อถ อฺเหิ กมฺเมหิ อชายึ วสภูมิย
โกสมฺพิย เสฏิกุเล อิทฺเธ ผิเต มหทฺธเน
เอกปุตฺโต มหาราช นิจจฺ  สกฺกตปูชิโต
ตตฺถ มิตฺต อเสวิสฺส สหาย สาตเว รต
ปณฺฑิต สุตสมฺปนฺน โส ม อตฺเถ นิเวสยิ
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
พหุ รตฺติมุปาวิสึ(๑)
ต กมฺม นิหิต อฏา นิธวี อุทกนฺติเก
อถ ปาปาน กมฺมาน ยเมต มคเธ กต
ผล ปริยาคต(๒) ปจฺฉา ภุตฺวา ทุฏวิส ยถา
ตโต จุตาห เวเทห
โรรุเว นิรเย จิร
สกมฺมุนา อปจิสฺส
ต สร น สุข ลเภ
พหุวสฺส คเณ ตตฺถ เขปยิตฺวา พหุ ทุกฺข
ภิณฺณาคเต อหุ ราช ฉกโล อุทฺธตปฺผโลติ ฯ
ตตฺถ สตฺตาติ มหาราช อิธโลกปรโลโก นาม
สุกตทุกฺกฏานฺจ ผล(๓) อตฺถิ น(๔) สสาโร สตฺเต โสเธตุ
สกฺโกติ ฯ กมฺมุนา(๕) เอว หิ (๖) สตฺตา สุชฺฌนฺติ อลาตเสนาปติ
จ วีชกทาโส(๗) จ เอกเมว ชาตึ อนุสฺสรนฺติ น เกวล เอเตว
ชาติสฺสรา อหมฺป อตีเต สตฺต ชาติโย อตฺตโน สสริต สรามิ
# ๑. ม. รตฺตึ อุปาวสึ ฯ ๒. ม. ปริยาค ม ฯ
# ๓. ม. ผล นาม ฯ ๔. ม. น หิ ฯ ๕. ม. สกมฺมุนา ฯ
# ๖. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๗. ม. พีชกทาโส ฯ
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อนาคเตป อิโต คนฺตพฺพา สตฺเตว ชานามิ ฯ ยา เม สาติ
ยา สา มม อตีเต สตฺตมี ชาติ อาสิ ฯ กมฺมารปุตฺโตติ
ตาย ชาติยา อห มคเธสุ ราชคหนคเร สุวณฺณการปุตฺโต
อโหสึ ฯ
ปรทารสฺส เหเนฺตาติ ปรทาร วิเหเนฺตา ปเรส
รกฺขิตโคปตภณฺเฑ(๑) อปรชฺฌนฺตา (๒) ฯ อฏาติ ต ตทา มยา
กต ปาปกมฺม โอกาส อลภิตฺวา โอกาเส สติ วิปากทายก
หุตฺวา ภสฺมจฺฉนฺโน อคฺคิ วิย นิหิต อฏาสิ ฯ วสภูมิยนฺติ
วสรฏเ ฯ เอกปุตฺโตติ อสีติโกฏิวิภเว เสฏิกุเล อห เอกปุตฺโตว(๓)
อโหสึ ฯ สาตเว รตนฺติ กลฺยาณกมฺเม อภิรต ฯ โส มนฺติ
โส สหายโก ม อตฺเถ กุสลกมฺเม ปติฏเปสิ ฯ
ต กมฺมนฺติ ตป เม [๔] กลฺยาณกมฺม ตทา โอกาส
อลภิตฺวา โอกาเส สติ วิปากทายก หุตฺวา ฯ อุทกนฺติเกติ
อุทเก นิหิต อฏาสิ ฯ ยเมตนฺติ อถ มม เอตฺตเกสุ ปาปกมฺเมสุ
ย เอต มยา มคเธ (๕) ปรทารกมฺม กต ตสฺส ผล ปจฺฉา ม
ปริยาคต (๖) อุปคตนฺติ อตฺโถ ฯ ยถา กึ ฯ ภุตฺวา ทุฏวิส
ยถาติ ยถา สวิส โภชน ภุตฺวา ิตสฺส ต ทุฏ กกฺขล
หลาหล วิส กุปฺปติ ตถา ม ปริยาคตนฺติ อตฺโถ ฯ ตโตติ
# ๑. ม. รกฺขติ โคปเต วรภณฺเฑ ฯ ๒. สี. อปรชฺฌนกา ฯ
# ๓. ม.เอกปุตฺตโกว ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร กตนฺติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๕. ม. มคเธสุ ฯ ๖. ม. ปริยาค ฯ
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ตโต โกสมฺพิย เสฏิกุลโต ฯ ต สรนฺติ ต ตสฺมึ นิรเย
อนุภูต ทุกฺข สรนฺตี จิตฺตสุขนฺนาม(๑) น ลภามิ ภยเมว เม
อุปฺปชฺชติ ฯ ภิณฺณาคเตติ ภินฺนาคกรฏเ(๒) ภิณฺณาคเต นาม
นคเร วา ฯ อุทฺธตปฺผโลติ อุทฺธตพีโช ฯ
โส ปน ฉกลโก พลสมฺปนฺโน อโหสิ ฯ ปฏิย
อภิรุหิตฺวาป น วาหยึสุ ฯ ต ยานเกป โยชยึสุ ฯ
สา ตมตฺถ (๓)ปกาเสนฺตี อาห
[๘๖๔]สาตปุตฺตา มยา วุฬฺหา ปฏิยา จ รเถน จ
ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท ปรทารคมนสฺส เมติ ฯ
ตตฺถ สาตปุตฺตาติ อมจฺจปุตฺตา ฯ ตสฺส กมฺมสฺสาติ
เทว โรรุวมหานิรเย (๔) ปจนฺจ(๕) ฉกลกาเล(๖) อณฺฑวีชุปฺปาตนฺจ(๗)
ปฏิวาหนยานกโยชนานิ จ สพฺโพเปส ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท
ปรทารคมนสฺส เมติ ฯ
ตโต ปน จวิตฺวา อรฺเ กปโยนิย ปฏิสนฺธึ คณฺหึ
อถ เต ม(๘) ชาตทิวเส ยูถปติโน ทสฺเสสุ โส อาเนถ เม
ปุตฺตนฺติ ทฬฺห คเหตฺวา ตสฺส วิรวนฺตสฺเสว ทนฺเตหิ ผลานิ
อุปฺปาเฏสิ ฯ
# ๑. ม. จิตฺตสุข นาม ฯ ๒. ม. ภินฺนาคเตติ นาม รฏเ ฯ
# ๓. ม. อิมมตฺถ ฯ ๔. ม. โรรุเว มหานิรเย ฯ
# ๕. ม. ปจฺจนฺจ ฯ ๖. ม. ฉคลกกาเล ฯ
# ๗. ม. พีชปุ ฺปาฏนฺจ ฯ ๘. ม. อถ น ฯ
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อิมมตฺถ ปกาเสนฺตี อาห
ตโต จุตาห เวเทห
กป อาสึ พฺรหาวเน
นิลุจฺฉิตผโลเยว
ยูถเปน ปคพฺภินา
ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท ปรทารคมนสฺส เมติ ฯ
ตตฺถ นิลุจฺฉิตผโลเยวาติ ตตฺราห ปคพฺเภน ยูถปตินา
ลฺุจิตวฺ า อุปฺปาฏิตผโลเยว อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ
อถ อปราป ชาติโย ทสฺเสนฺตี อาห
ตโต จุตาห เวเทห
ทสนฺเนสุ ปสุ(๑) อหุ
นิลุจฺฉิโต ชโว ภโทฺร โยค(๒) วุฬฺห จิร มยา
ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท ปรทารคมนสฺส เม
ตโต จุตาห เวเทห
วชฺชีสุ กุลมาคโต(๓)
เนวิตฺถี น ปุมา อาสึ มนุสฺสตฺเต สุทุลฺลเภ
ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท ปรทารคมนสฺส เม
ตโต จุตาห เวเทห
อชายึ นนฺทเน วเน
ภวเน ตาวตึสาห
อจฺฉรา กามวณฺณินี
วิจิตฺรวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
กุสลา นจฺจคีตสฺส
สกฺกสฺส ปริจาริกา
ตตฺถ ิตาห เวเทห สรามิ ชาติโย อิมา
อนาคเตป(๔) สตฺเตว ยา คมิสฺส อิโต จุตา
# ๑. ม. ทสฺสเนสุ ปสู ฯ ๒. ม. โยคฺค ฯ ๓. ม. กุลมาคมา ฯ
# ๔. ม. อนาคตาป ฯ
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ปริยาคตนฺต(๑) กุสล ย เม โกสมฺพิย กต
เทเว เจว มนุสฺเส จ สนฺธาวิสฺส อิโต จุตา
สตฺต ชจฺจา มหาราช นิจฺจ สกฺกตปูชิตา
อิตฺถีภาวา(๒) น มฺุจิสฺส ฉฏาว คติโย อิมา
สตฺตมี จ คติ เจว(๓) เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก
ปุมา เทโว ภวิสฺสามิ เทวกายสฺมิมุตฺตโม
อชฺชาป สนฺตานมย มาล คนฺเถนฺติ นนฺทเน
เทวปุตฺโต ชโว นาม โส(๔) เม มาล ปฏิจฺฉติ
มุหุตฺโต วิย โส ทิพฺโย มนุสฺเส อิธ [๕] โสฬส
รตฺตินฺทิโว จ โส ทิพฺโย มานุสึ สรโทสต
อิติ กมฺมานิ อนฺเวนฺติ อสเขยฺยาป ชาติโย
กลฺยาณ ยทิวา ปาป น หิ กมฺม วินสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ทสนฺเนสูติ ทสนฺนรฏเ(๖) ฯ ปสูติ โคโณ ฯ
อหุนฺติ อโหสึ ฯ นิลุจฺฉิโตติ วจฺฉกกาเลเยว ม เอว มนาโป ภวิสฺสตีติ
นิพฺพีชมกสุ ฯ โสห นิลจุ ฺฉิโต อุทฺธตวีโชว(๗) ชโว ภโทฺร อโหสึ ฯ
วชฺชีสุ กุลมาคโตติ(๘) โคโยนิโต จวิตฺวา วชฺชีรฏเ เอกสฺมึ
มหาโภคกุเล นิพฺพตฺตมฺหีติ ทสฺเสติ(๙) ฯ เนวิตฺถี น ปุมาติ นปุสกตฺต
# ๑. ม. ปริยาคต ต ฯ ๒. ม. ถีภาวาป ฯ ๓. ม. เทว ฯ
# ๔. ม. โย ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร วสฺสานีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. ทสฺสนรฏเสุ ฯ ๗. ม. อุทฺธตพีโช ฯ
# ๘. ม. กุลมาคมาติ ฯ ๙. ม.นิพฺพตฺตินตฺ ิ ทิสฺเสติ ฯ
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สนฺธายาห ฯ ภวเน ตาวตึสาหนฺติ ตาวตึสภวเน อห ฯ
ตตฺถ ิตาห เวเทห สรามิ ชาติโย อิมาติ สา
กิร ตสฺมึ เทวโลเก ิตา อห เอวรูป เทวโลก อาคจฺฉนฺตี
กุโต นุ โข อาคตาติ โอโลเกนฺตี วชฺชีรฏเ มหาโภคกุเล
นปปสกตฺตภาวโต จวิตฺวา ตตฺถ นิพฺพตฺตภาว ปสฺสิ ฯ ตโต
เกน นุ โข กมฺเมน เอวรูเป รมณียฏาเน(๑) นิพฺพตฺตมฺหีติ
โอโลเกนฺตี โกสมฺพิย เสฏิกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา กตทานาทีนิ
กุสลานิ(๒) ทิสฺวา เอตสฺส ผเลน นิพฺพตฺตมฺหีติ ตฺวา
อนนฺตราตีเต นปปสกตฺตภาเว นิพฺพตฺตมานา กุโต อาคตมฺหีติ
โอโลเกนฺตี ทสนฺนรฏเสุ โคโยนิย มหาทุกฺขสฺส อนุภูตภาว
อฺาสิ ฯ ตโต อนนฺตร ชาตึ อนุสสฺ รมานา วานรโยนิย
อุทฺธตผลภาว อทฺทส ฯ ตโต อนนฺตร อนุสฺสรนฺตี
ภินฺนาคกรฏเ ฉกลโยนิย(๓) อุทฺธตวีชภาว อนุสฺสริ ฯ ตโต
อนนฺตร (๔) อนุสฺสรมานา โรรุเว นิพฺพตฺตภาว อนุสฺสริ ฯ
อถสฺสา นิรเย ปจนภาวฺจ ติรจฺฉานโยนิย(๕) อนุภูต
ทุกฺขฺจ อนุสฺสรนฺติยา ภย อุปฺปชฺชิ ฯ ตโต เกน นุ โข
กมฺเมน เอวรูป ทุกฺข อนุภูต มยาติ ฉฏ ชาตึ โอโลเกนฺตี
ตาย ชาติยา โกสมฺพินคเร กตกลฺยาณกมฺม(๖) ทิสฺวา สตฺตม
# ๑. ม. รมณีเย าเน ฯ ๒. ม. กต ทานาทิกุสล ฯ
# ๓. ม. ภินนฺ าคเต ฉคลกโยนิย ฯ ๔. ม. ปร ฯ
# ๕. ม. ติรจฺฉานโยนิย จ ฯ ๖. ม. กต กลฺยาณกมฺม ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 211

*เลมที่ 37 พฺรหฺมนารทชาตก หนา 211
โอโลเกนฺตี มคธรฏเ ปาปสหาย นิสฺสาย กตปรทารกมฺม
ทิสฺวา เอตสฺส ผเลน ต เม มหาทุกฺข อนุภูตนฺติ อฺาสิ ฯ
อถาห อิโต จวิตฺวา อนาคเต กุหึ นิพฺพตฺติสฺสามีติ
โอโลเกนฺตี ยาวตายุก ตฺวา ปุน สกฺกสฺเสว ปริจาริกา
หุตฺวา นิพฺพตฺติสฺสามีติ อฺาสิ ฯ เอว ปุนปฺปุน
โอโลกิยมานา(๑) ตติเยป อตฺตภาเว สกฺกสฺเสว ปริจาริกา
หุตฺวา นิพฺพตฺติสฺสามีติ (๒)ฯ ตถา จตุตฺเถ ปฺจเม ปน ตสฺมเึ ยว
เทวโลเก ชวนเทวปุตฺตสฺส อคฺคมเหสี หุตฺวา นิพฺพตฺติสฺสามีติ
ตฺวา ตโต อนนฺตร โอโลเกนฺตี ฉฏเ อตฺตภาเว อิโต
ตาวตึสภวนโต จวิตฺวา องฺคติรฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ(๓)
นิพฺพตฺติสฺสามิ รุจาติ เม นาม ภวิสฺสตีติ ตฺวา ตโต
อนนฺตร(๔) กุหึ นิพฺพตฺติสฺสามีติ โอโลเกนฺตี สตฺตมาย ชาติยา ตโต
จวิตฺวา ตาวตึสภวเน มหิทฺธิโก เทวปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติสฺสามิ
อิตฺถีภาวโต มฺุจิสฺสามีติ อฺาสิ ฯ ตสฺมา อาห
ตตฺถ ิตาห เวเทห สรามิ สตฺต ชาติโย อนาคเตป(๕)
สตฺเตว ยา คมิสฺส อิโต จุตาติ ฯ [๖] ปริยาคตนฺติ ปริยาเยน
อตฺตโน วาเรน อาคต ฯ สตฺต ชจฺจาติ(๗) วชฺชีรฏเ นปปสกชาติยา
# ๑. ม. โอโลกยมานา ฯ ๒. ม. นิพฺพตฺติสฺสามิ ฯ
# ๓. ม. กุจฺฉิมฺหิ ฯ ๔. ม. อนนฺตรา ฯ ๕. ม. อนาคตาป ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. ชจฺโจติ ฯ
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สทฺธึ เทวโลเก ปฺจ อยฺจ ฉฏาติ สตฺต ชาติโย
วุจฺจนฺติ ฯ เอตา สตฺต ชาติโย นิจฺจ สกฺกตปูชิตา อโหสินฺติ
ทสฺเสติ ฯ ฉฏาว คติโยติ เทวโลเก ปฺจ(๑) อยฺจ เอกาติ
อิมา ฉ คติโย อิตฺถีภาวา น มฺุจิสฺสนฺติ วทติ ฯ สตฺตมี
จาติ ตโต(๒) จวิตฺวา อนนฺตร ฯ สนฺตานมยนฺติ เอกโต
วณฺฏิกาทิวเสน(๓) กตสนฺตาน คนฺเถนฺติ ยถา สนฺตานมยา
โหนฺติ ฯ เอว อชฺชาป มม ปริจาริกาโย(๔) นนฺทนวเน เม
จุติภาว อชานนฺตา มมตฺถาย มาล คนฺเถนฺติเยว ฯ โส (๕) เม
มาล ปฏิจฺฉตีติ มหาราช อนนฺตรชาติยา(๖) มม สามิโก ชโว
นาม เทวปุตฺโต โย รุกฺขโต ปาติต(๗) มาล ปฏิจฺฉติ ฯ
โสฬสาติ มหาราช มม ชาติยา อิทานิ(๘) โสฬสวสฺสานิ
เอตฺตโก ปน กาโล เทวาน เอโก มุหตุ ฺโต วิย ฯ เตน ตา
ปน มม จุติภาวป(๙) อชานนฺตา มมตฺถาย มาล คนฺเถนฺติเยว ฯ
มานุสินฺติ มนุสฺสาน วสฺสคณน อาคมฺม ฯ สรโทสตนฺติ(๑๐) วสฺสสต
โหติ ฯ เอว ทีฆายุกา เทวา อิมินา [๑๑] การเณน ปรโลกสฺส
จ กลฺยาณปาปกานฺจ กมฺมาน อตฺถติ  ชานาหิ เทวาติ ฯ
# ๑. ม. ฉฏานิ คติโยติ เทวโลเก ปน ปฺจ ฯ
# ๒. ม. อิโต ฯ ๓. ม. เอกโต วณฺฏกาทิวเสน ฯ
# ๔. ม. อชฺชป มม ปริจาริกา ฯ ๕. ม. โย ฯ
# ๖. ม. อนนฺตรชาติย ฯ ๗. ม. ปติตปติต ฯ
# ๘. ม. อิมานิ ฯ ๙. ม. จุตภาวมฺป ฯ ๑๐. ม. เอส สรโทสต ฯ
# ๑๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
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อนฺเวนฺตีติ ยถา ม อนุพนฺธึสุ เอว อนุพนฺธนฺติ ฯ
น หิ กมฺม วินสฺสตีติ ทิฏธมฺมเวทนีย ตสฺมึเยว อตฺตภาเว
อุปปชฺชเวทนีย อนนฺตรตฺตภาเว วิปาก เทติ อปราปรเวทนีย (๑)
ปน วิปาก อทตฺวา น นสฺสติ ฯ ต สนฺธาย น หิ กมฺม
วินสฺสตีติ วตฺวา เทว อห ปรทารกมฺมสฺส(๒) นิสฺสนฺเทน นิรเย
ปจิตฺวา ติรจฺฉานโยนิยฺจ มหนฺต ทุกฺข อนุภวึ สเจ(๓)
ตุมฺเหป อิทานิ คุณสฺส กถ คเหตฺวา เอว กริสฺสถ มยา
อนุภูตสทิสเมว ทุกฺข อนุภวิสฺสถ ตสฺมา มา เอว อกริตฺถาติ
อาห ฯ
อถสฺส อุตฺตรึ ธมฺม เทเสนฺตี อาห
[๘๖๕]โย อิจฺเฉ ปุริโส โหตุ ชาตึ ชาตึ ปุนปฺปุน
ปรทาร วิวชฺเชยฺย
โธตปาโทว กทฺทม
ยา อิจฺเฉ ปุริโส โหตุ ชาตึ ชาตึ ปุนปฺปุน
สามิก อปจาเยยฺย
อินฺทว ปริจาริกา
โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคฺจ ทิพฺพมายุ ยส สุข
ปาปานิ ปริวชฺเชยฺย (๔) ติวิธ ธมฺมมาจเร
กาเยน วาจา มนสา ปฺปมตฺโต วิจกฺขโณฎ
อตฺตโน โหติ อตฺถาย อิตฺถี วา ยทิ วา ปุมา
# ๑. ม. อปราปริยเวทนีย ฯ ๒. ม. ปรทาริกกมฺมสฺส ฯ
# ๓. ม. สเจ ปน ฯ ๔. ม. ปริวชฺเชตฺวา ฯ
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เยเกจิเม มนุชา ชีวโลเก
ยสสฺสิโน สพฺพสมนฺตโภคา
อสสยนฺเตหิ (๑) ปุเร สุจิณฺณ
กมฺมสฺสกา เส ปุถุ สพฺพสตฺตา
อิงฺฆานุจินฺเตสิ สยมฺป เทว
กุโตนิทานา อิมา เต ชนินฺท
ยา เต อิมา อจฺฉรสนฺนิกาสา
อลงฺกตา กาฺจนชาลฉนฺนาติ ฯ
ตตฺถ โหตุนฺติ ภวิตุ ฯ สพฺพสมนฺตโภคาติ ปริปุณฺณสพฺพโภคา ฯ สุจิณฺณนฺติ สุฏุ อาจิณฺณ(๒) กลฺยาณกมฺม
กต ฯ กมฺมสฺสกา เสติ กมฺมสฺสกา อตฺตนา กตกมฺมสฺเสว
วิปากปฏิสเวทิโน น หิ มาตาปตูหิ กต กมฺม ปุตฺตธีตาน
นาป เตหิ กต มาตาปตูน วิปาก เทติ เสเสหิ กต
เสสาน กิเมว ทสฺสติ ฯ อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ นิปาโต ฯ
อนุจินฺเตสีติ ปุนปฺปุน จินฺเตยฺยาสิ ฯ ยา เต อิมาติ ยา
อิมา โสฬสสหสฺสา อิตฺถิโย ต อุฏหนฺติ(๓) อิมา เต
กุโตนิทานา กึ ปน นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายนฺเตน ลทฺธา อุทาหุ
ปนฺถทูหนสนฺธิจฺเฉทาทีนิ(๔) ปาปานิ กตฺวา อาทู กลฺยาณกมฺม
# ๑. ม. อสสย เตหิ ฯ ๒. ม. จิณฺณ ฯ ๓. ม.อุปฏหนฺติ ฯ
# ๔. ม. ปนฺถทูสนสนฺธิจฺเฉทาทีนิ ฯ
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นิสฺสาย ลทฺธาติ อิทนฺตาวจินฺเตยฺยาสิ อตฺตนาป เทวาติ(๑) ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
อิจฺเจว ปตร กฺา รุจา โตเสติ(๒) องฺคตึ
มุฬฺหสฺส มคฺคมาจิกฺขิ ธมฺมมกฺขาสิ สุพฺพตาติ ฯ
ตตฺถ อิจฺเจวนฺติ ภิกฺขเว อิติ อิเมหิ เอวรูเปหิ มธุรวจเนหิ(๓)
สา ราชกฺา ปตร โตเสติ (๔)ฯ มุฬหสฺส มคฺค วิย ตสฺส
สุคติมคฺค อาจิกฺขิ ฯ นานานเยหิ สุจริตธมฺม อกฺขาสิ ธมฺม
กเถนฺตี เยว จสฺส (๕) ฯ สุพฺพตาติ สุนฺทรวตา ฯ
สา อตฺตโน อตีตชาติโยปสฺส กเถสิ ฯ เอว ปุพฺพณฺหโต
ปฏาย สพฺพรตฺตึ ปตุ ธมฺม เทเสตฺวา เทว มา นคฺคสฺส
มิจฺฉาทิฏิกสฺส วจน คณฺหิ อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปรโลโก
อตฺถิ สมณพฺราหฺมณา อตฺถิ สุกตทุกกฺ ฏาน กมฺมาน(๗) ผลนฺติ
วทนฺตสฺส มาทิสสฺส กลฺยาณมิตฺตสฺส วจน คณฺห มา อติตฺเถ(๘)
ปกฺขนฺทาติ อาห ฯ เอว สนฺเตป ปตร มิจฺฉาทสฺสนา โมเจตุ
นาสกฺขิ ฯ โส หิ เกวล ตสฺสา มธุรวจน สุตฺวา ตุสิ ฯ
มาตาปตโร หิ ปยปุตฺตาน วจน ปยายนฺติ ฯ น ปน ต
มิจฺฉาทสฺสน วิสชฺเชติ(๙) ฯ นคเรป รุจา กิร ราชธีตา ปตุ ธมฺม
# ๑. ม. อิท ตาว อตฺตนาป จินฺเตยฺยาสิ เทวาติ ฯ
# ๒. ส. ม. โตเสสิ ฯ ๓. ม. มธุเรหิ วจเนหิ ฯ
# ๔. ม. รุจา กฺา ปตร โตเสสิ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สาติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. สุกฏทุกฺกฏกมฺมาน ฯ
# ๘. ม. อติตฺเถน ฯ ๙. ม. วิสฺสชฺเชสิ ฯ
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เทเสตฺวา มิจฺฉาทสฺสน วิสชฺชาเปตีติ(๑) เอกโกลาหลมโหสิ(๒) ฯ
ปณฺฑิตา ราชธีตา อชฺช ปตร มิจฺฉาทสฺสนา โมเจสตฺวา
นครวาสีน โสตฺถิภาว กริสฺสตีติ มหาชโน ตุสิ ฯ สา
ปตร โพเธตุ อสกฺโกนฺตี วิริย อวิสชฺเชตฺวาว เยน เกนจิ
อุปาเยน ปตุ โสตฺถิภาว กริสฺสามีติ สิรสิ อฺชสึ
ปติฏเปตฺวา ทส ทิสา นมสฺสิตฺวา อิมสฺมึ โลเก โลกสนฺธารกา
ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณา นาม โลกปาลา เทวตา นาม
มหาพฺรหฺมาโน นาม อตฺถิ เต อาคนฺตฺวา อตฺตโน พเลน
มม ปตร มิจฺฉาทสฺสน วิสชฺชาเปนฺตุ เอตสฺส ปตโุ น คุเณ
อสติ(๓) มม คุเณน มม พเลน(๔) มม สจฺเจน อาคนฺตฺวา อิม
มิจฺฉาทสฺสน วิสชฺชาเปตฺวา สกลโลกสฺส โสตฺถิภาว(๕) กโรนฺตูติ
อธิฏหิตฺวา นมสฺสิ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต นารโท นาม มหาพฺรหฺมา อโหสิ ฯ
โพธิสตฺโต จ นาม อตฺตโน เมตฺตาภาวนาย อนุทยาย
มหนฺตภาเวน สุปฏิปนฺนทุปฺปฏิปนฺเน สตฺเต ทสฺสนตฺถ
กาลานุกาล โลก โอโลเกนฺโต(๖) วิจรติ ฯ โส ต ทิวส
โลก โวโลเกนฺโตเยว(๗) ต ราชธีตร ปตุ มิจฺฉาทิฏิวิโมจนตฺถ
โลกสนฺธารกเทวตาโย นมสฺสมาน ทิสฺวา เปตฺวา ม อฺโ
# ๑. ม. วิสฺสชฺชาเปสีติ ฯ ๒. ม. เอกโกลาหล อโหสิ ฯ
# ๓. ม. สีเลน ฯ ๔. ม. โสตฺถึ ฯ ๕. ม. โอโลเกนฺติ ฯ
# ๗. ม. โอโลเกนฺโต ฯ
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เอต ราชาน มิจฺฉาทสฺสน วิสชฺชาเปตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ
อชฺช มยา ราชธีตุ สงฺคห รฺโ จ สปริชนสฺส โสตฺถิภาว
กตฺวา อาคนฺตุ วฏฏติ เกน นุโข เวเสน คมิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา มนุสฺสาน ปพฺพชิตา ปยา เจว ครุกา(๑) จ
อาเทยฺยวจนา จ ตสฺมา ปพฺพชิตเวเสน คมิสฺสามีติ สนฺนิฏาน
กตฺวา ปาสาทิก สุวณฺณวณฺณ มนุสฺสตฺตภาว มาเปตฺวา
มนฺุ ชฏามณฺฑล พนฺธิตฺวา ชฏนฺตเร กาฺจนสูจึ
โอทหิตฺวา อนฺโต รตฺตปฏ อุปริ รตฺตวากจิร นิวาเสตฺวา[๒]
สุวณฺณตารขจิต รชตมย อชินจมฺม เอกส กตฺวา มุตฺตาสิกฺกาย
ปกฺขิตฺต สุวณฺณมย ภิกฺขาภาชน [๓] ตีสุ าเนสุ วงฺก(๔)
สุวณฺณกาช ขนฺเธ กตฺวา มุตฺตาสิกฺกาย เอก ปวาฬมย
กมณฺฑลุ(๕) อาทาย อิมินา อิสิเวเสน คคณตเล จนฺโท วิย
วิโรจมาโน อากาเสนาคนฺตฺวา (๖) อลงฺกตจนฺทกปาสาทมหาตล
ปวิสิตฺวา [๗] รฺโ ปุรโต อฏาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๖๖]อถาคมา พฺรหฺมโลกา นารโท มานุสึ ปถ(๘)
ชมฺพูทีป อเปกฺขนฺโต อทฺทส(๘) ราชานมงฺคตึ
# ๑. ม. ครุโน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปารุปตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อาทายาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. โอนต ฯ
# ๕. ม. ปวาฬกมณฺฑลุ ฯ ๖. ม. อากาเสน อาคนฺตฺวา ฯ
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร อากาเสติ ทิสฺสติ ฯ
# ๘. ม. ปช ฯ ๙. ม. อทฺทา ฯ
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ตโต ปติฏ ปาสาเท เวเทหสฺส ปุรกฺขโต
ตฺจ ทิสฺวา อนุปฺปตฺต(๑) รุจา อิสิมวนฺทถาติ ฯ
ตตฺถ อทฺทสาติ พฺรหฺมโลเก ิโตว ชมฺพูทีป อเปกฺขนฺโต
คุณาชีวกสฺส สนฺติเก คหิตมิจฺฉาทสฺสน ราชาน องฺคตึ
อทฺทส ฯ ตสฺมา อาคโตติ อตฺโถ ฯ ตโต ปติฏาติ ตโต โส
พฺรหฺมา ตสฺส รฺโ อมจฺจคณปริวุตสฺส นิสินนฺ สฺส ปุรโต
ตสฺมึ ปาสาเท อปเท ปท ทสฺเสนฺโต อากาเส ปติฏหิ ฯ
อนุปฺปตฺตนฺติ ปตฺต อาคต ฯ อิสินฺติ อิสิเวเสนาคตตฺตา
สตฺถา อิสินตฺ ิ อาห ฯ อวนฺทถาติ สา มมานุคฺคเหน มม
ปตริ การฺุ กตฺวา เอโส (๒) เทวราชา อาคโต ภวิสฺสตีติ
ตุฏปหฏา(๓) วาตาภิหตา สุวณฺณกทฺทลี วิย โอนมิตฺวา นารท
มหาพฺรหฺมาน วนฺทิ(๔) ฯ
ราชาป ต ทิสฺวาว พฺรหฺมเตเชน ตชฺชิโต อตฺตโน
อาสเน สณฺาตุ อสกฺโกนฺโต อาสนา โอรุยฺห ภูมิย ตฺวา
อาคตฏานฺจ นามโคตฺตฺจ ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๖๗]อถาสนมฺหา โอรุยฺห ราชา พฺยมฺหิตมานโส(๕)
นารท ปริปุจฺฉนฺโต อิท วจนมพฺรวิ
# ๑. ม. ทิสฺวานานุปฺปตฺต ฯ ๒. ม. เอโก ฯ ๓. ม. หฏปหฏา ฯ
# ๔. ม. นารทพฺรหฺมาน อวนฺทิ ฯ ๕. ม. พฺยถิตมานโส ฯ
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กุโต นุ อาคจฺฉสิ เทววณฺณี (๑)
โอภาสย สวรึ (๒) จนฺทิมาว
อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต นาม โคตฺต
กถนฺนุ(๓) ชานนฺติ มนุสฺสโลเกติ ฯ
ตตฺถ พฺยมฺหิตมานโสติ ภีตจิตฺโต ฯ กุโต นูติ กจฺจิ
นุ โข วิชชฺ าธโร ภเวยฺยาติ มฺมาโน อวนฺทิตฺวาว เอว
ปุจฺฉิ ฯ
อถ โส อย ราชา ปรโลโก นตฺถตี ิ มฺติ ปรโลกเมว
ตาวสฺส(๔) อาจิกฺขิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๘๖๘]อหมฺป(๕) เทวาโต อิทานิ เอมิ
โอภาสย สวรึ(๖) จนฺทิมาว
อกฺขามิ เต ปุจฺฉิโต นาม โคตฺต
ชานนฺติ ม นารโท กสฺสโป จาติ ฯ
ตตฺถ เทวาโตติ เทวโลกโต ฯ นารโท กสฺสโป จาติ ม
นาเมน นารโท โคตฺเตน กสฺสโปติ ชานนฺติ ฯ
อถ ราชา อิม ปจฺฉาป ปรโลก ปุจฺฉิสฺสามิ อิทฺธิยา
ลทฺธการณนฺตาว(๗) ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
# ๑. ม. เทววณฺณิ ฯ ๒. ม. สพฺพทิสา ฯ ๓. ม. กถ ต ฯ
# ๔. ม. ปรโลกเมวสฺส ตาว ฯ ๕. ม. อห หิ ฯ
# ๖. ม. สพฺพทิสา ฯ ๗. ม. ลทฺธการณ ตาว ฯ
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[๘๖๙]อจฺฉริยรูป(๑) ตว ยาทิสฺจ
เวหายส คจฺฉสิ ติฏสิ(๒) จ
ปุจฺฉามิ ต นารท เอตมตฺถ
อถ เกน วณฺเณน ตวายมิทฺธีติ ฯ
ตตฺถ ยาทิสฺจาติ ยาทิสฺจ ตว สณฺาน ยฺจ ตฺว
อากาเสน(๓) คจฺฉสิ จ ติฏสิ จ อิท อจฺฉริย ชาต(๔) ฯ
อถ น นารโท อาห
[๘๗๐]สจฺจฺจ ธมฺโม จ ทโม จ จาโค
คุณา มเมเต ปกตา ปุราณา
เตเหว ธมฺเมหิ สุเสวิเตหิ
มโนชโว เยน กาม คโตสฺมีติ ฯ
ตตฺถ สจฺจนฺติ วจีสจฺจ ฯ ธมฺโม จาติ ติวิธสุจริตธมฺโม
เจว กสิณปริกมฺมชฺฌานธมฺโม จ ฯ ทโมติ อินฺทฺรยิ ทมน ฯ
จาโคติ กิเลสปริจฺจาโค จ เทยฺยธมฺมปริจฺจาโค จ ฯ [๕] ปกตา
ปุราณาติ มยา ปุริมภเว กตาติ ทสฺเสติ ฯ เตเหว ธมฺเมหิ
สุเสวิเตหีติ เตหิ(๖) สพฺพคุเณหิ สุเสวิเตหิ ปริจาริเตหิ(๖) ฯ
มโนชโวติ มโนชวสทิชโว(๗) ฯ เยน กาม คโตสฺมิติ เยน
# ๑. ม. อจฺเฉรรูป ฯ ๒. ม. ติฏสี ฯ ๓. ม. อากาเส ฯ
# ๔. ม. อจฺฉริยชาต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร มเมเต คุณาติ
# มม เอเต คุณสมฺปยุตฺตา คุณสหคตาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๖. ม. เต สพฺเพ สุเสวิเต ปริจาริเต ทสฺเสติ ฯ
# ๗. ม. อิทฺธยิ า การเณน ปฏิลทฺโธ ฯ
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เทวฏาเน จ มนุสฺสฏาเน จ คนฺตุ อิจฺฉน เตน คโตสฺมีติ
อตฺโถ ฯ
ราชา ตสฺมึ เอว กเถนฺเตป มิจฺฉาทสฺสนสฺส สุคหิตตฺตา(๑)
ปรโลก อสทฺทหนฺโต อตฺถิ นุ โข ปฺุาน วิปาโกติ(๒) วตฺวา
คาถมาห
[๘๗๑]อจฺฉจริยมาจิกฺขสิ(๓) ปฺุสิทฺธึ
สเจ หิ เอว(๔) ยถา ตฺว วเทสิ
ปุจฺฉามิ ต นารท เอตมตฺถ
ปุฏโ จ เม สาธุ วิยากโรหีติ ฯ
ตตฺถ ปฺุสิทฺธินฺติ ปฺุาน สิทฺธึ ผลทายกตฺต
อาจิกฺขนฺโต อจฺฉริย อาจิกฺขสีติ(๕) ฯ
นารโท อาห
[๘๗๒]ปุจฺฉสฺสุ ม ราช ตเวส อตฺโถ
ย สสย กุรุเต ภูมิปาล
อหนฺต(๖) นิสฺสสยต คเมมิ
นเยหิ าเยหิ จ เหตุภิ(๗) จาติ
ตตฺถ ตเวส อตฺโถติ ปุจฺฉิตพฺโพ นาม ตว เอส
อตฺโถ ฯ สสยนฺติ ย กิสมฺ ิฺจิเทว อตฺเถ สสย กโรสิ ต ม
ปุจฺฉ ฯ นิสสฺ สยตนฺติ อห ต นิสฺสสยภาว คเมมิ ฯ นเยหีติ
# ๑. ม. คหิตตฺตา ฯ ๒. ม. ปฺุวิปาโกติ ฯ
# ๓. ม. อจฺเฉรมาจิกฺขสิ ฯ ๔. ม. เอเตหิ ฯ ๕. ม. อาจิกฺขสิ ฯ
# ๖. ม. อห ต ฯ ๗. ม. เหตุภี ฯ
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การณวจเนหิ ฯ าเยหีติ าเณหิ ฯ เหตุภีติ ปจฺจเยหิ ฯ
ปฏิฺามตฺเตเนว อวตฺวา าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา การณวจเนน
จ เตส ธมฺมาน สมุฏาปกปจฺจเยหิ จ ต นิสสย กริสฺสามีติ
อตฺโถ ฯ
ราชา อาห
[๘๗๓]ปุจฺฉามิ ต นารท เอตมตฺถ
ปุฏโ จ เม นารท มา มุสา ภณิ
อตฺถิ นุ เทวา ปตโร นุ อตฺถิ
โลโก ปโร อตฺถิ ชโน ยมาหาติ ฯ
ตตฺถ ชโน ยมาหาติ (๑) ย ชโน เอวมาห ฯ อตฺถิ เทวา
อตฺถิ ปตโร อตฺถิ ปรโลโกติ(๒) ต สพฺพ อตฺถิ นุ โขติ ปุจฺฉติ ฯ
นารโท อาห
[๘๗๔]อตฺเถว เทวา ปตโร จ อตฺถิ
โลโก ปโร อตฺถิ ชโน ยมาห(๓)
กาเมสุ คิทฺธา จ นรา ปมุฬฺหา
โลก ปร น วิทู โมหยุตฺตาติ ฯ
ตตฺถ อตฺเถวาติ (๔) มหาราช เทวา จ ปตโร จ
อตฺถิ ฯ ยป ชโน ปรโลกมาห โสป อตฺเถว ฯ น วิทูติ
# ๑. ม. ยมาหูติ ฯ ๒. ม. ปโร โลโกติ ฯ ๓. ม. ยมาหุ ฯ
# ๔. ม. อตฺเถว เทวาติ ฯ
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(๑)กาเมสุ คิทฺธา จ โมหมุฬฺหชนา(๑) ปรโลก น วิทู(๒) น
ชานนฺติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ปริหาส กโรนฺโต อาห(๓)
[๘๗๕]อตฺถีติ เจ นารท สทฺทหาสิ
นิเวสน ปรโลเก มตาน
อิเธว เม ปฺจสตานิ เทหิ
ทสฺสามิ เต ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ นิเวสนนฺติ นิเวสนฏาน ฯ ปฺจสตานีติ ปฺจกหาปณสตานิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต ปริสมชฺเฌเยว ครหนฺโต อาห
[๘๗๖]ทชฺเชมุ โข ปฺจสตานิ โภโต
ชฺาม(๔) เจ สีลวนฺต วทฺ
ลุทฺทนฺต(๕) โภนฺต นิรเย วสนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺส
อิเธว โย โหติ อธมฺมสีโล
ปาปาจาโร อลโส ลุทฺทกมฺโม
น ปณฺฑิตา ตสฺมึ อิณ ททนฺติ
น หิ อาคโม โหติ ตถาวิธมฺหา
# ๑. ม. กามคิทฺธา ปน โมหมูฬฺหา ชนา ฯ
# ๒. ม. วิทนฺติ ฯ ๓. ม. เอวมาห ฯ ๔. ม. ชฺามุ ฯ
# ๕. ม. ลุทฺท ต ฯ
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ทกฺขฺจ โปส มนุชา วิทิตฺวา
อุฏานก สีลวนฺต วทฺ
สยเมว โภเคหิ นิมนฺตยนฺติ
กมฺม กริตฺวา ปุนมาหเรสีติ ฯ
ตตฺถ ชฺาม เจติ ยทิ มย ภวนฺต สีลวา เอส
วทฺู ธมฺมิกสมณพราหฺมณาน อิมสฺมึ กาเล อิมนิ า อตฺโถติ(๑)
ชานิตฺวา ตสฺส ตสฺส กิจฺจสฺส การโก วทฺูติ ชาเนยยาม
อถ เต วฑฺฒิยา ปฺจสตานิ ทเทยฺยาม ฯ ตฺว ปน ลุทฺโท
สาหสิโก มิจฺฉาทสฺสน คเหตฺวา ทานสาล วิทฺธเสตฺวา
ปรทาเรสุ อปรชฺชสิ อิโต จุโต นิรเย อุปปชฺชิสสฺ ุ ฯ เอว
ลุทฺทนฺต(๒) โภนฺต นิรเย วสนฺต ตตฺถ คนฺตฺวา โก สหสฺส
เม เทหีติ โจทิสฺสติ ฯ ตถาวิธมฺหาติ ตาทิสา ปุริสา กุสิตา
ทินฺนสฺส อิณสฺส ปุน อาคโม นาม น โหติ ฯ ทกฺขนฺติ
ธนุปฺปาทนกุสล ฯ ปุนมาหเรสีติ อตฺตโน กมฺม กริตฺวา
ธน อุปฺปาเทตฺวา ปุน อมฺหาก สนฺตก อาหเรยฺยาสิ ฯ
นิมนฺตยนฺตีติ(๓) สยเมว โภเคหิ นิมนฺเตนฺตีติ(๔) ฯ
อิติ ราชา เตน นิคคฺ ยฺหมาโน อปฺปฏิภาโณ อโหสิ ฯ
มหาชโน หฏตุฏโ หุตฺวา มหิทฺธิโก เทโว(๕) นารโท อิสิ
# ๑. ม. นามตฺโถติ ฯ ๒. ม. ลุทฺท ฯ ๓. ม. มา นิกกฺ มฺโม วสีติ ฯ
# ๔. ม. นิมนฺตยนฺตีติ ฯ ๕. สี. ยุ. เทวิสิ ฯ ม. เทโวป ฯ
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อชฺช ราชาน มิจฺฉาทสฺสน วิสชฺชาเปสฺสตีติ สกลนคร
เอกโกลาหลมกาสิ(๑) ฯ มหาสตฺตสฺสานุภาเวน ตทา สตฺตโยชนิกาย
มิถิลาย นครวาสี ตสฺส ธมฺมเทสน อสุณนฺโต นาม นาโหสิ ฯ
อถ มหาสตฺโต อย ราชา อติวิย ทฬฺห กตฺวา มิจฉฺ าทสฺสน
คณฺหิ นิรยภเยน น สนฺตชฺเชตฺวา มิจฺฉาทิฏึ วิสชฺชาเปตฺวา
ปุน เทวโลเกน อสฺสาเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มหาราช สเจ ตฺว
มิจฺฉาทิฏึ(๒) น วิสชฺเชสฺสสิ เอว อนนฺตทุกฺข นิรย คมิสฺสสีติ
วตฺวา นิรยกถ ปฏเปสิ
[๘๗๗]อิโต คโต ทกฺขสิ ตตฺถ ราช
กาโกลุสงฺเฆหิ(๓) วิกสฺสมาน
ต ขชฺชมาน นิรเย วสนฺต
กาเกหิ คิชฺเฌหิ จ โสนเขหิ(๔)
สฺฉนฺนคตฺต รุธิร สวนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ กาโกลุสงฺเฆหีติ โลหตุณฺเฑหิ กาโกลุสงฺเฆหิ(๕) ฯ
วิกสฺสมานนฺติ อตฺตาน อากฑฺฒิยมาน ตตฺถ นิรเย ปสฺสิสฺสสิ ฯ
ตนฺติ ต ภวนฺต ฯ
โส ปนสฺส กาโกลุสงฺฆนิรย(๖) วณฺเณตฺวา สเจ เอตฺถ น
# ๑. ม. เอกโกลาหล อกาสิ ฯ ๒. ม. ทิฏึ ฯ
# ๓. ม. กาโกลสงฺเฆหิ ฯ ๔. ม. เสนเกหิ ฯ ๕. ม. กากสงฺเฆหิ ฯ
# ๖. ม. ต ปน กาโกลนิรย ฯ
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นิพฺพตฺติสฺสสิ โลกนฺตนิรเย(๑) นิพพฺ ตฺติสฺสสีติ วตฺวา ต นิรย
ทสฺเสตุ คาถมาห
[๘๗๘]อนฺธตม ตตฺถ น จนฺทสุริยา
นิรโย สทา ตุมโุ ล โฆรรูโป
สา เนว รตฺติ น ทิวา ปฺายติ
ตถาวิเธ โก วิจเร ธนตฺถิโกติ ฯ
ตตฺถ อนฺธตมนฺติ มหาราช ยมฺหิ โลกนฺตนิรเย
มิจฺฉาทิฏิกา นิพฺพตฺตนฺติ ตตฺถ จกฺขุวิฺาณสฺส อุปฺปตฺตินิวารณ
อนฺธตม ฯ สทา ตุมุโลติ โส นิรโย นิจฺจ พหลนฺธกาโร ฯ
โฆรรูโปติ ภึสนกรูโป ภึสนกชาติโก(๒) ฯ สา เนว รตฺติ(๓) น ทิวาติ
สา อิธ รตฺติ วา ทิวโส วา(๔) เนว ตตฺถ ปฺายติ ฯ โก
วิจเรติ โก อุฏานวิริย(๕) สาเธ(๖)นฺโต วิจริสฺสติ ฯ
ต ปสฺส(๗) โลกนฺตนิรย วิตฺถาเรน วณฺเณตฺวา มหาราช
สเจ ตฺว(๘) มิจฺฉาทิฏึ อวิสฺสชฺเชนฺโต น เกวล เอตเทว อฺมฺป
ทุกฺข อนุภวิสฺสสีติ ทสฺเสนฺโต อิม คาถมาห
[๘๗๙]สวโล จ สาโม จ ทุเว สุวาณา
ปวฑฺฒกายา พลิโน มหนฺตา
# ๑. ม. โลกนฺตรนิรเย ฯ ๒. ม. ภีสนกชาติโก ฯ
# ๓. ม. รตฺตีติ ฯ ๔. ม. ทิวา จ สา ฯ ๕. ม. อุทฺธาร ฯ
# ๖. ม. โสเธนฺโต ฯ ๗. ม. ตมฺปสฺส โลกนฺตรนิรย ฯ
# ๘. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ขาทนฺติ ทนฺเตหิ อโยมเยหิ
อิโต ปนุณฺณ ปรโลเก ปตนฺตนฺติ(๑) ฯ
ตตฺถ อิโต ปนุณฺณนฺติ อิมมฺหา มนุสฺสโลกา จุต ฯ
ปุรโต นิรเยสุป เอเสว นโย ฯ ตสฺมา สพฺพานิ ตานิ
นิรยฏานานิ นิรยปาลาน อุปกฺกเมหิ สทฺธึ เหฏา
วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเรตฺวา ตาส ตาส คาถาน อนุตฺตานานิ
ปทานิ วณฺเณตพฺพานิ
ต ขชฺชมาน นิรเย วสนฺต
ลุทฺเทหิ พาเลหิ อฆมฺมิเกหิ(๒)
สฺฉินฺนคตฺต รุธิร (๓)สวนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ ลุทฺเทหีติ ทารุเณหิ ฯ พาเลหีติ ทุฏเหิ ฯ
อฆมฺมิเกหีติ อฆาวเหหิ ทุกฺขาวเหหีติ(๔) อตฺโถ ฯ
[๘๘๐]อุสูหิ สตฺตีหิ สุนิสฺสิตาหิ(๕)
หนนฺติ วิชฺฌนฺติ จ ปจฺจามิตฺตา(๖)
กาลูปกาลา(๗) นิรยมฺหิ โฆเร
ปุพฺเพ นร ทุกกฺ ฏกมฺมการินฺติ ฯ
# ๑. ม. ปณุนฺน ปรโลกปตฺตนฺติ ฯ ๒. ม. วาเฬหิ อฆมฺมิเกหิ ฯ
# ๓. ม. รุหิร ฯ ๔. ม. อฆาวเหหิ มิเคหิ ทุกฺขาวเหหิ สุนเขหีติ ฯ
# ๕. ม. สตฺตหี ิ จ สุนิสิตาหิ ฯ ๖. ม. ปจฺจมิตฺตา ฯ
# ๗. ม. กาฬูปกาฬา ฯ
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ตตฺถ หนนฺติ วิชฺฌนฺติ จาติ ชลิตาย อยปวิยา ปาเตตฺวา
สกลสรีร ฉิทฺทาวฉิทฺท กโรนฺตา ปหรนฺติ เจว วิชฺฌนฺติ
จ ฯ กาลูปกาลาติ เอว นามกา นิรยปาลา ฯ นิรยมฺหีติ
นิรเย ตสฺมิฺเว วสนฺตา กาลูปกาลสขาตา นิรยปาลา ฯ
ทุกฺกฏกมฺมการินฺติ มิจฺฉาทิฏิวเสน ทุกฺกฏาน กมฺมาน การก ฯ
ต หฺมาน นิรเย วชนฺต
กุจฉฺ ิสฺมึ ปสฺสสฺมึ วิปฺผาลิตูทร
สฺฉินฺนคตฺต รุธิร(๑) สวนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ ตนฺติ ต ภวนฺต ตตฺถ นิรเย ตถา หฺมาน ฯ
วชนฺตนฺติ อิโต จิโต จ ธาวนฺต ฯ กุจฺฉิสฺมินฺติ กจฺฉิยฺจ(๒) ปสฺเส
จ หฺมานนฺติ(๓) อตฺโถ ฯ
[๘๘๑]สตฺติอุสุโตปรภิณฺฑิวาลา(๔)
วิวธิ าวุธวสฺสานิ ตตฺถ เทเห(๕)
ปตนฺติ องฺคารมิวจฺฉิมนฺโต(๖)
สิลาสนี วสฺสติ ลุทฺทกมฺเมติ ฯ
ตตฺถ องฺคารมิวจฺฉิมนฺโตติ ชลิตองฺคารา วิย อจฺฉิมนฺโต(๗)
# ๑. ส. ม. รุหิร ฯ ๒. ม. กุจฺฉิย ฯ ๓. ม. หฺมาน วิชฺฌิยมานนฺติ ฯ
# ๔. ม. สตฺตี อุสู โตมรภิณฺฑิวาลา ฯ ๕. ม. วิวิธาวุธา วสฺสนฺติ ตตฺถ
# เทวา ฯ ๖. ม. องฺคารมิวจฺจิมนฺโต ฯ ๗. ม. อจฺจิมนฺตา ฯ
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อาวุธวสฺสา สีเส ปตนฺติ ฯ สีลาสนีติ ชลิตสิลาสนี วสฺสติ ฯ
ลุทฺทกมฺเมติ ยถา นาม เทเว วสฺสนฺเต อสนิโย ปตนฺติ(๑) เอวเมว
อากาเส สมุฏาย วิจิตายมานา(๒) ชลิตสิลาสนีวสฺสา (๓) เตส
ลุทฺทกมฺมาน อุปริ ปตนฺติ(๔) ฯ
อุณฺโห จ วาโต นิรยมฺหิ ทุสสฺ โห
น ตมฺหิ สุข ลภสิ (๕) อิตรป
ตตฺต(๖) ธาวนฺตมเลณมาตุร
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ อิตรปติ ปริตฺตกป ฯ ธาวนฺตนฺติ วิธาวนฺต(๗) ฯ
[๘๘๒]สนฺธาวมานป รเถสุ ยุตฺต
สฺโชติภูต(๘) ปวึ กมนฺต
ปโตทลฏีหิ สุโจทยนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ รเถสุ ยุตฺตนฺติ วาเรน วาร เตสุ เตสุ
ชลิตโลหรเถสุ ยุตฺต ฯ กมนฺตนฺติ อกฺกมมาน ฯ สุโจทยนฺตนฺติ
สุฏุ โจทยนฺต ฯ
[๘๘๓]ตมารุหนฺต ขุรสฺจิต คิรึ
วิภสึ น ปชฺชลิต ภยานก
# ๑. ม. อสนิ ปตติ ฯ ๒. ม. จิจฺจิฏายมาน ฯ
# ๓. ม. ชลิตสิลาวสฺส ฯ ๔. ม. ปตติ ฯ ๕. ม.ลพฺภติ ฯ
# ๖. ม. ต ต ฯ ๗. ม. วิธาวนฺตนฺติ วิวิธา ธาวนฺต ฯ
# ๘. ม. สโชติภูต ฯ
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สฺฉินฺนคต รุธิร(๑) สวนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ ตมารุหนฺตนฺติ ต ภวนฺต ชลิตาวุธปฺปหาเร อสหิตฺวา
ชลิตขุเรหิ สฺฉนฺน ชลิตโลหปพฺพต อารุหนฺต ฯ
[๘๘๔]ตมารุหนฺต ปพฺพตสนฺนิกาส
องฺคารราสึ ชลิต ภยานก
สนฺทฑฺฒคตฺต(๒) กปณ รุทนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ สนฺทฑฺฒคตฺตนฺติ สุฏุ ทฑฺฒสรีร ฯ
[๘๘๕]อพฺภกูฏสมา อุจฺจา กณฺฏกาหิ(๓) จิตา ทุมา
อโยมเยหิ ติกฺเขหิ
นรโลหิตปายิภีติ ฯ
ตตฺถ กณฺฏกาหิ จิตาติ ชลิตกณฺฏเกหิ จิตา ฯ อโยมเยหีติ
อิท เยหิ อโยมเยหิ กณฺฏเกหิ อาจิตา เต ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ
ตมารุหนฺติ นาริโย
นรา จ ปรทารคู
โจทิตา สตฺติหตฺเถหิ ยมนิทฺเทสการิภีติ ฯ
ตตฺถ ตมารุหนฺตีติ ต เอวรูป สิมฺพลิรุกฺข อารุหนฺติ ฯ
ยมนิทฺเทสการิภีติ ยมสฺส วจนการเกหิ นิรยปาเลหีติ อตฺโถ ฯ
ตมารุหนฺต นิรเย(๔) สิมฺพลึ รุธริ มกฺขิต
วิททฺธกาย(๕) วิตจ อาตุร คาฬฺหเวทน
# ๑. ม. รุหิร ฯ ๒. ม. สุทฑฺฒคตฺต ฯ ๓. ม. กณฺฏกนิจิตา ฯ
# ๓. ม. กณฺฏกนิจิตา ฯ ๔. ม. นิรย ฯ ๕. ม. วิทฑฺฒกาย ฯ
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อสฺสสนฺต มหุ อุณฺห ปุพฺพกมฺมาปราธิก
ทุมฺมคฺค วิกต ภคฺค (๑) โก ต ยาเจยฺย ต ธนุ ฺติ ฯ
ตตฺถ วิททฺธกายนฺติ วิทฺธสิตกาย ฯ วิตจนฺติ จมฺมมสาน[๒]
ฉินฺนตาย โกวิฬารปุปฺผ วิย กึสุกปุปฺผ วิย จ ฯ
[๘๘๖]อพฺภกูฏสมา อุจฺจา อสิปตฺตจิตา(๓) ทุมา
อโยมเยหิ ติกฺเขหิ
นรโลหิตปายิภีติ ฯ
ตตฺถ อสิปตฺตจิตาติ อสิมเยหิ ปตฺเตหิ จิตา ฯ
ตมานุปตฺต(๔) อสิปตฺตปาทป
อสีหิ ติกฺเขหิ จ ฉิชฺชมาน
สฺฉินฺนคตฺต รุธิร(๕) สวนฺต
โก โจทเย ปรโลเก สหสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ ตมานุปตฺตนฺติ ต ภวนฺต นิรยปาลาน อาวุธปฺปหาเร
อสหิตฺวา อนุปฺปตฺต(๖) ฯ
[๘๘๗]ตโต นิกฺขนฺตมคฺคนฺต (๗) อสิปตฺตนิรยา ภยา(๘)
สมฺปติต เวตรณึ
โก ต ยาเจยฺย ต ธนุ ฺติ ฯ
ตตฺถ สมฺปติตนฺติ ปติต ฯ
[๘๘๘]ขรา ขาโรทกา(๙) อุณฺหา ทุคฺคา เวตรณี นที
อโยโปกฺขรสฺฉนฺนา ติกฺขปตฺเตหิ(๑๐) สนฺทตีติ ฯ
# ๑. ม. ทุมคฺเค วิตจ คตฺต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ฉิทฺทาวฉิทฺทนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อสิปตฺตาจิตา ฯ ๔. ส. ม. ตมารุหนฺต ฯ
# ๕. ส. ม. รุหิร ฯ ๖. ม. อารุหนฺต ฯ ๗. ม. นิกฺขนฺตมตฺต ต ฯ
# ๘. ม. อสิปตฺตาจิตา ทุมา ฯ ๙. ม. ขาโรทิกา ตตฺตา ฯ
# ๑๐. ม. ติกขฺ า ปตฺเตหิ ฯ
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ตตฺถ ขราติ ผรุสา กฏกา ฯ อโยโปกฺขรสฺฉนฺนาติ อโยมเยหิ
ติขิณปริยนฺเตหิ โปกฺขรปตฺเตหิ สฺฉนฺนา ฯ ปตฺเตหีติ เตหิ
ปตฺเตหิ สา นที ติกฺขา หุตฺวา สนฺทติ ฯ
ตตฺถ สฺฉินฺนคตฺตนฺต วุยฺหนฺต รุธิรมกฺขิต
เวตรฺเ อนาลมฺเพ โก ต ยาเจยฺย ต ธนุ ฺติ ฯ
ตตฺถ เวตรฺเติ เวตรณีอุทกสขาเต(๑) เวตรณีอุทเกติ ฯ
นิรยกณฺฑ นิฏิต ฯ
อิม ปน มหาสตฺตสฺส นิรยกถ สุตฺวา ราชา สวิคฺคมานหทโย(๒) มหาสตฺตฺเว ตาณ คเวสี(๓) หุตฺวา อาห
[๘๘๙]เวธามิ รุกฺโข วิย ฉิชชฺ มาโน
ทิส น ชานามิ ปมุฬฺหสฺี(๔)
ภยสานุตปฺปามิ(๕) มหา จ เม ภยา
สุตฺวาน คาถา(๖) ตว ภาสิตา อิเส
อาทิตฺเต วาริมชฺฌว ทีปโวเฆริวณฺณเว(๗)
อนฺธกาเรว ปชฺโชโต ตวนฺโนสิ สรณ อิเส
อตฺถฺจ ธมมฺจ(๘) อนุสาส ม อิเส
อตีตมทฺธา อปราธิต มยา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สวิคฺคหทโย ฯ
# ๓. ม.ตาณคเวสี ฯ ๔. ส. ม. ปมุฬฺหสฺโ ฯ ๕. ส. ม. ภยานุตปฺปามิ ฯ
# ๖. ม. กถา ฯ ๗. ม. ทีปโวเฆ มหณฺณเว ฯ ๘. ม. ธมฺม ฯ
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อาจิกฺข เม นารท สุทฺธิมคฺค
ยถา อห โน นิรย ปเตยฺยนฺติ ฯ
ตตฺถ ภยสานุตปฺปามีติ อตฺตนา กตสฺส ปาปสฺส ภเยน
อนุตปฺปามิ ฯ มหา จ เม ภยาติ มหนฺตฺจ เม นิรยภย
อุปฺปนฺน ฯ ทีปโวเฆติ ทีป วิย โอเฆ ฯ อิท วุตตฺ  โหติ
อาทิตฺเต กาเย วาริมชฺฌ วิย ภินฺนนาวาน โอเฆ วา
อณฺณเว วา ปติฏ อลภมานาน ทีป วิย อนฺธกาเร
คตาน ปชฺโชโต วิย [๑] ตฺว โน อิเส สรณ ภว ฯ
อตีตมทฺธา อปราธิต มยาติ เอกเสน มยา อตีตกมฺม
อปราธิต [๒] กุสล อติกฺกมิตฺวา อกุสลเมว กตนฺติ ฯ
อถสฺส มหาสตฺโต วิสุทฺธิมคฺค อาจิกฺขนฺโต(๓) สมฺมา ปฏิปนฺเน
โปราณกราชาโน อุทาหรณวเสน ทสฺเสนฺโต อาห
[๘๙๐]ยถา อหุ ธตรฏโ
เวสฺสามิตฺโต จ อฏโก
ยมทตฺติ(๔)
อุสินฺนโร(๕) จาป สิวี จ ราชา
ปริจาริกา(๖) สมณ พฺรหฺมณาน
เอเต จฺเ จ ราชาโน เย สกฺกวิสย (๗) คตา
อธมฺม ปริวชฺเชตฺวา ธมฺมฺจร มหีปติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒.ม. เอตฺถนฺตเร วิราธิตนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อาจิกฺขิตุ ฯ ๔. ม. ยามตคฺคิ ฯ
# ๕. ม. อุสินทฺ โร ฯ ๖. ม. ปริจารกา ฯ ๗. ม. สคฺควิสย ฯ
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อนฺนหตฺถา จ เต พฺยมฺเห โฆสยนฺตุ ปุเร ตว
โก ฉาโต โก จ ตสิโต โก มาล โก วิเลปน
นานารตฺตาน วตฺถาน โก นคฺโค ปริทหิสฺสติ
โก ปนฺเถ ฉตฺตมาเทติ ปาทุกา จ มุทู สุภา
อิติ สายฺจ ปาโต จ โฆสยนฺตุ ปุเร ตว
ชิณฺณ โปส ควสฺสฺจ มาสฺสุ ยฺุช ยถา ปุเร
ปริหารฺจ ทชฺชาสิ อธิการกโต พลีติ ฯ
ตตฺถ เอเต จาติ ยถา เอเต [๑] ธตรฏโ เวสฺสามิตฺโต
อฏโก ยมทตฺติ อุสินฺนโร (๒) สิวริ าชาติ ฉ ราชาโน อฺเ จ
ธมฺม จริตฺวา สกฺกวิสย คตา เอว ตฺวป อธมฺม ปริวชฺเชตฺวา
ธมฺมฺจร ฯ โก ฉาโตติ มหาราช ตว พฺยมฺเห จ ปุเร จ
ราชนิเวสเน เจว นคเร จ อนฺนหตฺถา ปุริสา โก ฉาโต โก
ตสิโตติ เตส ทาตุกามตาย โฆเสนฺตุ ฯ โก มาลนฺติ โก
มาล อิจฺฉติ โก วิเลปน อิจฺฉติ นานารตฺตาน วตฺถาน ย
ย อิจฺฉติ ต ต ททนฺตุ โก นคฺโค ปริทหิสฺสตีติ โฆเสนฺตุ ฯ
โก ปนฺเถ ฉตฺตมาเทตีติ โก ปนฺเถ ฉตฺตมาทิยติ (๓)ฯ ปาทุกา
จาติ อุปาหนา จ มุทุ สุภา โก อิจฺฉติ ฯ
ชิณฺณ โปสนฺติ โย เต อุปฏาโก(๔) อมจฺโจ วา อฺโ
วา ปุพฺพกตูปกาโร ชราชิณฺณกาเล ยถา โปราณ(๕) กมฺม กาตุ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. อุสินฺทโร ฯ
# ๓. ม. ฉตฺต ธารยิสฺสสิ ฯ ๔. ม. อุปฏาเกสุ ฯ
# ๕. ม. โปราณกาเล ฯ
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น สกฺโกติ ฯ เยป เต ควสฺสาทโย(๑) ชิณฺณกาเล(๒) กมฺม กาตุ
น สกฺโกนฺติ ฯ เตสุ เอกป ปุพฺเพ วิย กมฺเมสุ มา โยชยิ ฯ
ชิณฺณกาลสฺมึ หิ เต ตานิกมฺมานิ กาตุ น สกฺโกนฺติ ฯ
ปริหารฺจาติ อิธ ปริหาโร สกฺกาโรติ วุตฺโต ฯ อิท วุตฺต
โหติ โย จ เต พลี หุตฺวา อธิการกโต ปุพฺเพ กตูปกาโร
โหติ ตสฺส [๓] ยถาโปราณ ปริหาร ทเทยฺยาสิ ฯ อสปฺปุริสา
หิ อตฺตโน [๔] อุปการ กาตุ สมตฺถกาเลเยว สมฺมาน กโรนฺติ
อสมตฺถกาเล [๕] น ต โอโลเกนฺติ สปฺปุริสา ปน สมตฺถกาเลป
อสมตฺถกาเลป เตส ตเถว สกฺการ กโรนฺติ ตสฺมา ตฺวป
เอว กเรยฺยาสีติ ฯ
อิติ มหาสตฺโต รฺโ ทานกถฺจ สีลกถฺจ กเถตฺวา
อิทานิ ยสฺมา อย ราชา อตฺตโน อตฺตภาเว รเถน อุปเมตฺวา
วณฺณิยมาเน ตุสตีติ(๖) ตสฺมา(๗) สพฺพกามทุหรโถปมาย ธมฺม
เทเสนฺโต อาห
[๘๙๑]กาโย เต รถสฺาโต มโนสารถิโก ลหุ
อวิหึสาสาริตกฺโข
สวิภาคปฏิจฺฉโท
ปาทสฺมเนมิโย หตฺถสฺมปกฺขโร
กุจฉฺ ิสฺมนพฺภนฺโต วาจาสฺมกูชโน
# ๑. ม. ควาสฺสาทโย ฯ ๒. ม. ชิณฺณตาย ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ชราชิณฺณกาเลติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อุปการกานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๖. ม. ตุสฺสสิ ฺสติ ฯ ๗. ม. ตสฺมาสฺส ฯ
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สจฺจวากฺยสมตฺตงฺโค อเปสฺุสุสฺโต
คิราสขิลเนลงฺโค
มิตภาณิสิเลสิโต
สทฺธาโลภสุสขาโร
นิวาตฺชลิกุพฺพโร
อถทฺธตานตีสาโก
สีลสวรนทฺธโน
อกฺโกธนมนุคฺฆาฏี
ธมฺมปณฺฑรฉตฺตโก
พาหุสจฺจมุปาลมฺโพ(๑) ิติจิตฺตมุปาธิโย
กาลฺุตาจิตฺตสาโร เวสารชฺชติทณฺฑโก
นิวาตวุตฺติโยตฺตงฺโค(๒) อนติมานยุโค ลหุ
อลีนจิตฺตสนฺถาโร
วุฑฺฒิเสวี รโชหโต
สติ ปโตโท ธีรสฺส
ธิติ โยโค จ รสฺมิโย
มโน ทนฺต ปถ เนติ สมทนฺเตหิ วาชิภิ
อิจฺฉา โลโภ จ กุมฺมคฺโค อุชุมคฺโคว(๓) สฺโม
รูเป สทฺเท รเส คนฺเธ วาหนสฺส ปธาวโต
ปฺา อาโกฏนี ราช ตตฺถ อตฺตาว สารถิ
สเจ เอเตน ยาเนน สมจริยา ทฬฺหา ธิติ
สพฺพกามทุโห ราช น ชาตุ นิรย วเชติ ฯ
ตตฺถ รถสฺาโตติ มหาราช ตว กาโย รโถติ
สฺาโต โหตุ ฯ มโนสารถิโกติ มนสขาเตน กุสลจิตฺเตน
สารถินา สมนฺนาคโต ฯ ลหูติ วิคตถีนมิทฺธตาย สลฺลหุโก ฯ
# ๑. ม. พาหุสจฺจมปาลมฺโพ ฯ ๒. ม. นิวาตวุตฺติโยตฺตโก ฯ
# ๓. ส. ม. อุชุมคฺโค จ ฯ
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อวิหึสาสาริตกฺโขติ อวิหึสามเยน สาริเตน สุปรินฏิ ิเตน(๑) อกฺเขน
สมนฺนาคโต ฯ สวิภาคปฏิจฺฉโทติ ทานสวิภาคมเยน ปฏิจฺฉเทน
สมนฺนาคโต ฯ ปาทสฺมเนมิโยติ ปาทสฺมมยาย เนมิยา
สมนฺนาคโต ฯ หตฺถสฺมปกฺขโรติ หตฺถสฺมมเยน ปกฺขเรน
สมนฺนาคโต ฯ กุจฺฉิสฺมนพฺภนฺโตติ กุจฺฉิสฺมสขาเตน
มิตโภชนมเยน เตเลน อพฺภฺชนฺโต(๒) ฯ วาจาสฺมกูชโนติ วาจาสฺเมน อกูชโน ฯ สจฺจวากฺยสมตฺตงฺโคติ สจฺจวากฺเยน ปริปุณฺณองฺโค อขณฺฑรถงฺโค ฯ อเปสฺุสุสฺโตติ อเปสฺุเน สุฏุ
สฺโต สุผุสิโต ฯ คิราสขิลเนลงฺโคติ สขิลาย สณฺหวาจาย
นิทฺโทสงฺโค มฏรถงฺโค ฯ มิตภาณิสิเลสิโตติ มิตภาณีสขาเตน
สิเลเสน สุฏ ุ สพนฺโธ ฯ สทฺธาโลภสุสขาโรติ กมฺมผลสทฺทหนสขาเตน สทฺธามเยน จ(๓) อโลภมเยน จ สุนฺทเรน
อลงฺกาเรน สมนฺนาคโต ฯ นิวาตฺชลิกุพฺพโรติ สีลวนฺตาน
นิวาตวุตฺติมเยน(๔) เจว อฺชลิกมฺมมเยน จ กุพฺพเรน สมนฺนาคโต ฯ
อถทฺธตานตีสาโกติ สขิลสมฺโมทกภาวสขาตาย อถทฺธตาย
อานตอีโส โถกานตอีโสติ อตฺโถ ฯ สีลสวรนทฺธโนติ อขนฺฑปฺจสีลจกฺขุนฺทฺริยาทิสวรสขาตาย นทฺธนรชฺชุยา สมนฺนาคโต ฯ
อกฺโกธนมนุคฺฆาฏีติ อกฺโกธนภาวสขาเตน อนุคฺฆาเฏน
# ๑. ม. สุฏุ ปรินิฏิเต ฯ ๒. ม. อพฺภนฺโต ฯ
# ๓. ม. กมฺมผลสทฺธหนสทฺธามเยน จ ฯ
# ๔. ม. นิวาตมเยน ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 238

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 238
สมนฺนาคโต ฯ ธมฺมปณฺฑรฉตฺตโกติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺมสขาเตน(๑)
ปณฺฑรฉตฺเตน สมนฺนาคโต ฯ พาหุสจฺจมุปาลมฺโพติ
อตฺถสนฺนิสฺสิตพหุสฺสุตภาวมเยน อุปาลมฺเพน สมนฺนาคโต ฯ
ิติจิตฺตมุปาธิโยติ โลกธมฺเมหิ อวิกมฺปนภาเวน สุฏุ ิตเอกคฺคตาภาวปฺปตฺตจิตฺตสขาเตน อุปาธินา อุตฺตรตฺถรเณน วา ราชาสเนน วา สมนฺนาคโต ฯ
กาลฺุตาจิตฺตสาโรติ อย ทานสฺส ทินฺนกาโล อย
สีลสฺส รกฺขนกาโลติ เอว กาลฺุตาสขาเตน กาล ชานิตฺวา
กเตน จิตฺเตน กุสลจิตฺตสาเรน สมนฺนาคโต ฯ อิท วุตฺต
โหติ ยถา มหาราช รถสฺส นาม อาณึ อาทึ กตฺวา
สพฺพ ทพฺพสมฺภารชาต ปริสุทฺธ สารมยฺจ อิจฺฉิตพฺพ เอว
หิ โส รโถ อทฺธานกฺขโม โหติ ฯ เอว ตว กายรโถป
กาล ชานิตฺวา กเตน จิตฺเตน ปริสุทฺเธน ทานาทินา
กุสลสาเรน สมนฺนาคโต โหตุ ฯ เวสารชฺชติทณฺฑโกติ ปริสมชฺเฌ
กเถนฺตสฺสาป วิสารทภาวสขาเตน ติทณฺเฑน สมนฺนาคโต ฯ
นิวาตวุตฺติโยตฺตงฺโคติ โอวาเท วตฺตนสขาเตน มุทุนา
ธุรโยตฺเตน สมนฺนาคโต ฯ มุทุนา หิ ธุรโยตฺเตน พทฺธรถ
สินฺธวา สุข วหนฺติ เอว ตวป กายรโถ ปณฺฑิตาน
โอวาทวุตฺติตาย อาพนฺโธ สุข ยาตีติ (๒) อตฺโถ ฯ อนติมานยุโค
# ๑. ม. ทสกุสลธมฺมสงฺขาเตน ฯ ๒. ม. ยาตูติ ฯ
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ลหูติ อนติมานสขาเตน ลหุเกน ยุเคน สมนฺนาคโต
อลีนจิตฺตสนฺถาโรติ ยถา นาม รโถ ทนฺตมเยน อุฬาเรน
สนฺถเรน โสภติ เอว ตว กายรโถ ทานาทินา อลีนอสงฺกุฏิตจิตฺตสนฺถาโร โหตุ ฯ วุฑฺฒิเสวี รโชหโตติ ยถา นาม
รโถ วิสเมน รชฏานมคฺเคน คจฺฉนฺโต รโชกิณฺโณ น โสภติ
สเมน วิรเชน มคฺเคน คจฺฉนฺโต โสภติ ฯ เอว ตว กายรโถป
ปฺาวุฑฺฒิเสวิตาย สมตล อุชุมคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา หตรโช
โหตุ ฯ สติ ปโตโท ธีรสฺสาติ ธีรสฺส ปณฺฑิตสฺส ตว ตสฺมึ
รเถ(๑) สุปติฏิตสติ ปโตโท โหตุ ฯ ธิติ โยโค จ รสฺมิโยติ
อพฺโภจฺฉินฺนวิริยสขาตา ธิติ [๒] หิตปฏิปตฺติย ยุชฺชนภาวสขาโต
โยโค จ ตว ตสฺมึ รเถ สุวตฺติตา ถิรา รสฺมิโย โหนฺตุ ฯ
มโน ทนฺต ปถ เนติ สมทนฺเตหิ วาชิภีติ ยถา นาม รโถ
วิสมทนฺเตหิ สินฺธเวหิ อุปฺปถ ภชติ(๓) สมทนฺเตหิ สมสิกฺขิเตหิ
ยุตฺโต อุชุปถเมว อนฺเวติ เอว ตว มโนป ทนฺต นิพฺพิเสวน
กุมฺมคฺค ปหาย อุชุมคฺค คณฺหติ ฯ ตสฺมา สุทนฺต
อาจารสมฺปนฺน จิตฺต ตว กายรถสฺส สินฺธวกิจฺจ สาเธตุ ฯ
อิจฺฉา โลโภ จาติ ตตฺถ อปฺปตฺเตสุ วตฺถูสุ อิจฺฉา ปตฺเตสุ
โลโภติ อย อิจฺฉา จ โลโภ จ กุมฺมคฺโค นาม กุฏโิ ล
อนุชุมคฺโค อปายเมว เนติ ทสกุสลกมฺมปถวเสน ปน
# ๑. ม. กายรเถ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ยาติ ฯ
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อฏงฺคิกมคฺเคน(๑) วา ปวตฺโต สีลสฺโม อุชมุ คฺโค นาม ฯ
โส ตว กายรถสฺส มคฺโค โหตุ ฯ รูเปติ เอเตสุ มนาปเยสุ
รูปาทีสุ กามคุเณสุ นิมิตฺต คเหตฺวา ธาวนฺตสฺส ตว
กายรถสฺส อุปฺปถ ปฏิปนฺนสฺส ราชรถสฺส สินฺธเว อาโกเฏตฺวา
นิวารณปโตทลฏี(๒) วิย ปฺา อาโกฏนี โหตุ ฯ สา หิ น
อุปฺปถคมนโต นิวาเรตฺวา อุชุ สุจริตมคฺค อาโรเปสฺสติ ฯ
ตตฺถ อตฺตาวาตี ตสฺมึ ปน ตว กายรเถ อฺโ สารถิ
นาม นตฺถิ ตว อตฺตาว สารถิ(๓) ฯ สเจ เอเตน ยาเนนาติ
มหาราช ยสฺเสต เอวรูป ยาน สเจ [๔] เอเตน ยาเนน
สมจริยา ทฬฺหา ธิตีติ ยสฺส สมจริยา จ ธิติ จ ทฬฺหา
โหติ ถิรา โส เอเตน ยาเนน ยสฺมา เอส รโถ
สพฺพกามทุโห ราช ยถาปตฺถิเต สพฺพกาเม เทติ ตสฺมา น
ชาตุ นิรย วเชติ(๕) เอกเสน ต ธาเรหิ เอวรูเปน ยาเนน
นิรย น คจฺฉสิ ฯ อิติ โข มหาราช ย ม อวจ อาจิกฺข
เม นารท วิสุทฺธิมคฺค(๖) ยถา อห โน นิรย ปเตยฺยนฺติ
อยนฺเต โส มยา อเนกปริยาเยน อกฺขาโตติ ฯ
เอวมสฺส ธมฺม เทเสตฺวา มิจฺฉาทิฏึ โอหาเรตฺวา(๗) สีเล
# ๑. ม. อฏงฺคิกมคฺควเสน ฯ ๒. ม. นนิวารณปโตทยฏิ ฯ
# ๓. ม. สารถิ โหตุ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺถีติ ทิสสฺ ติ ฯ
# ๕. ม. วเช ฯ ๕. ม. วเช ฯ ๖. ม. สุทธฺ ิมคฺค ฯ
# ๗. ม. ชหาเปตฺวา ฯ
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ปติฏเปตฺวา อิโต ปฏาย ปาปมิตฺเต ปหาย กลฺยาณมิตฺเต
อุปสงฺกมฺม นิจฺจ อปฺปมตฺโต โหหีติ ราชาน โอวทิตฺวา(๑) ราชธีตุ
คุเณ (๒) วณฺเณตฺวา ราชปริสาย จ ราโชโรธานฺจ โอวาท ทตฺวา
มหนฺเตนานุภาเวน เตส ปสฺสนฺตานเยว(๓) พฺรหฺมโลก คโต ฯ
ราชา ตสฺส โอวาเท ิโต มิจฺฉาทิฏึ ปหาย ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป มยา ทิฏิชาล ภินฺทิตฺวา อุรุเวลกสฺสโป ทมิโตเยวาติ
วตฺวา ชาตก สโมธาเนนฺโต โอสาเน อิมา คาถา อภาสิ
[๘๙๒]อลาโต เทวทตฺโตสิ สุนาโม อาสิ ภทฺทชิ
วิชโย สาริปุตฺโตสิ
โมคฺคลฺลาโนสิ วีชโก(๔)
สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต คุโณ อาสิ อเจลโก
อานนฺโทว รุจา อาสิ ยา ราชาน ปสาสยิ(๕)
อุรเุ วลกสฺสโป ราชา ปาปทิฏิ ตทา อหุ
มหาพฺรหฺมา โพธิสตฺโต เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ
มหานารทชาตก อฏม(๖) นิฏิต(๗) ฯ
# ๑. ม. โอวาท ทตฺวา ฯ ๒. ม. คุณ ฯ ๓. ม. ปสฺสนฺตานฺเว ฯ
# ๔. ม. พีชโก ฯ ๕. ม. ปสาทยิ ฯ ๖. ส. มหานารทกสฺสปชาตก ฯ
# ม. มหานารทกสฺสปชาตกวณฺณนา อฏมา ฯ
# ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วิธุรชาตก
ปณฺฑุ กีสิยาสิ ทุพพฺ ลาติ อิท สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต [๑] ปฺาปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวสมฺหิ(๒) ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ อาวุโส
อโห วต สตฺถา มหาปฺโ ปุถุปฺโ [๓] ชวนปฺโ
หาสปฺโ ติกฺขปฺโ นิพฺเพธิกปฺโ ปรปฺปวาทมทฺทโน
อตฺตโน ปฺานุภาเวน ขตฺติยปณฺฑิตาทีหิ อภิสงฺขเต สุขุมปฺเห
ภินฺทิตฺวา เต ทเมตฺวา นิพฺพิเสวเน กตฺวา [๔] สรเณสุ เจว สีเลสุ
จ ปติฏเปตฺวา อมตคามิมคฺค ปฏิปาเทสีติ ฯ สตฺถา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา ภนฺเต
อิมาย นามาติ วุตฺเต อนจฺฉริย ภิกฺขเว ย ตถาคโต
ปรมาภิสมฺโพธึ ปตฺโต(๕) ปรปฺปวาท ภินฺทิตฺวา ขตฺติยาทโย วิเนยฺย
ปุริมภวสฺมึ หิ อนุตฺตร โพธิาณ ปริเยสนฺโตป ตถาคโต
ปฺวา ปรปฺปวาทมทฺทโนเยว ตถาหิ อห วิธุรปณฺฑิตกาเล(๖)
สฏีโยชนุพเฺ พเธ กาฬคิริปพฺพตมุทฺธนิ (๗) ปุณฺณก นาม ยกฺขเสนาปตึ [๘] าณพเลน(๙) ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา ปฺจสีเลสุ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอกทิวสฺหิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร คมฺภีรปฺโติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตีสูติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ปรมาภิสมฺโพธิปฺปตฺโต ฯ
# ๖. ม. วิธรุ กาเล ฯ ๗. ม. กาฬปพฺพตมุทฺธนิ ฯ
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ ฯ ๙. ม. าณพเลเนว ฯ
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ปติฏเปนฺโต อตฺตโน ชีวิตทาน(๑) ทาเปสินฺติ วตฺวา ตุณฺหี
อโหสิ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต กุรุรฏเ อินฺทปตฺตนคเร ธนฺชยโกรโพฺย นาม
ราชา รชฺช กาเรสิ ฯ วิธรุ ปณฺฑิโต นาม อมจฺโจ ตสฺส
อตฺถธมฺมานุสาสโก อโหสิ ฯ โส มธุรกโถ มหาธมฺมกถิโก
สกลชมฺพูทปี ราชาโน หตฺถิกนฺตวีณาสเรน ปลุทธฺ า หตฺถิโน(๒) วิย
อตฺตโน มธุรธมฺมเทสนาย ปโลเภตฺวา เตส สกรฏานิ(๓) คนฺตุ
อททมาโน พุทฺธลีลาย มหาชนสฺส ธมฺม เทเสนฺโต มหนฺเตน ยเสน
ตสฺมึ นคเร ปฏิวสติ (๔)ฯ
[๕]พาราณสิยป โข คิหิสหายกา จตฺตาโร พฺราหฺมณมหาสาลา มหลฺลกกาเล กาเมสุ อาทีนว ทิสฺวา เคห ปหาย
หิมวนฺต ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ
สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา วนมูลผลาหารา ตตฺเถว จิร วสิตวฺ า
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย จาริกฺจรมานา องฺครฏเ กาลจมฺปากนคร
ปตฺวา ราชุยยฺ าเน วสิตฺวา ปุน ทิวเส นคร ภิกฺขาย ปวิสึสุ ฯ
ตตฺถ สหายกา จตฺตาโร กุฏมฺพิกา(๖) เตส อิริยาปเถ ปสีทิตวฺ า
# ๑. ม. ชีวิต ฯ ๒. ม. ปลุทฺธหตฺถิโน ฯ ๓. ม. สกสกรชฺชานิ ฯ
# ๔. ม. ปฏิวสิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตทา หีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. จตฺตาโร สหายกา กุฏมฺพิกา ฯ
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วนฺทิตฺวา ภิกฺขาภาชน คเหตฺวา เอเกก อตฺตโน อตฺตโน นิเวสน(๑)
อาเนตฺวา (๒) ปณีเตน อาหาเรน ปริวสิ ิตฺวา ปฏิฺ คเหตฺวา (๓)
อุยฺยาเน(๔) วสาเปสุ (๕)ฯ [๖] จตฺตาโร ตาปสา จตุนฺน กุฏมฺพกิ าน
เคเหสุ[๗] ภฺุชิตฺวา ทิวาวิหารตฺถาย เอโก[๘] ตาวตึสภวน
คจฺฉติ เอโก นาคภวน คจฺฉติ เอโก สุปณฺณภวน คจฺฉติ
เอโก โกรพฺยสฺส รฺโ(๙) มิคาชิน นาม อุยฺยาน (๑๐) คจฺฉติ ฯ
เตสุ โย เทวโลก คนฺตฺวา ทิวาวิหาร กโรติ ฯ โส สกฺกสฺส
ยส โอโลเกตฺวา อตฺตโน อุปฏากสฺส ตเมว วณฺเณติ ฯ โย
นาคภวน คนฺตฺวา ทิวาวิหาร กโรติ ฯ โส นาคราชสฺส
สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา อตฺตโน อุปฏากสฺส ตเมว วณฺเณติ ฯ
โย สุปณฺณภวน คนฺตฺวา ทิวาวิหาร กโรติ ฯ โส
สุปณฺณราชสฺส วิภูตึ โอโลเกตฺวา อตฺตโน อุปฏากสฺส ตเมว
วณฺเณติ ฯ โย โกรพฺยสฺส (๑๑) อุยฺยาน คนฺตฺวา ทิวาวิหาร
กโรติ ฯ โส ธนฺชยสฺส(๑๒) สิริโสภคฺค โอโลเกตฺวา อตฺตโน
อุปฏากสฺส ตเมว วณฺเณติ ฯ
# ๑. ม. อตฺตโน นิเวสเน ฯ ๒. ม. นิสที าเปตฺวา ฯ
# ๓. ม. คาหาเปตฺวา ฯ ๔. ม. อุยฺยาเนเยว ฯ ๕. ม. วาสาเปสุ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร นิพทฺธนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร ตาปโสติ ทิสฺสติ ฯ ๙. ม. โกรพฺยรฺโ ฯ
# ๑๐. ม. มิคาชินอุยฺยาน ฯ ๑๑. ม. ธนฺชยโกรพฺยราชสฺส ฯ
# ๑๒. ม. ธนฺชยโกรพฺยรฺโ ฯ
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เต จตฺตาโร [๑] กุฏมพฺ ิกา ต ตเทว าน ปตฺเถนฺตา
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา อายูหปริโยสาเน เอโก สกฺโก
หุตฺวา นิพฺพตฺติ เอโก สปุตฺตทาโร นาคภวเน นาคราชา
หุตฺวา นิพฺพตฺติ เอโก สิมฺพลิรุกฺขวิมาเน(๒) สุปณฺณราชา หุตฺวา
นิพฺพตฺติ เอโก ธนฺชยรฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ
นิพฺพตฺติ ฯ เตป จตฺตาโร ตาปสา อปริหีนชฺฌานา กาล
กตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพพฺ ตฺตึสุ ฯ เตสุ โกรพฺยกุมาโร วุฑฺฒมิ นฺวาย
ปตุ อจฺจเยน รชฺเช ปติฏ หิตฺวา ธมฺเมน สเมน รชฺช
กาเรสิ ฯ โส ปน ชูตจิตฺตโก อโหสิ ฯ โส วิธรุ ปณฺฑิตสฺส
โอวาเท ตฺวา ทาน เทติ สีล รกฺขติ อุโปสถ อุปวสิ (๓)ฯ
โส เอกทิวส สมาทินฺนุโปสโถ วิเวกมนุพฺรูหิสฺสามีติ
อุยฺยาน คนฺตฺวา มนฺุฏาเน นิสีทิตฺวา สมณธมฺม อกาสิ ฯ
สกฺโกป สมาทินฺนุโปสโถ เทวโลเก ปลิโพโธ โหตีติ มนุสฺสโลเก
ตเมว อุยฺยาน คนฺตฺวา [๔] มนฺุฏาเน นิสีทิตฺวา สมณธมฺม
อกาสิ ฯ วรุณนาคราชาป สมาทินฺนโุ ปสโถ นาคภวเน
ปลิโพโธ โหตีติ ตตฺเถว คนฺตฺวา เอกสฺมึ มนฺุฏาเน
นิสีทิตฺวา สมณธมฺม อกาสิ ฯ สุปณฺณราชาป สมาทินฺนุโปสโถ
สุปณฺณภวเน ปลิโพโธ โหตีติ ตตฺเถว คนฺตฺวา เอกสฺมึ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ชนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สิมฺพลิวิมาเน ฯ
# ๓. ม. อุปวสติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอกสฺมินฺติ ทิสฺสติ ฯ
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มนฺุฏาเน นิสีทิตฺวา สมณธมฺม อกาสิ ฯ เตป จตฺตาโร
ชนา สายณฺหสมเย สกสกฏานา(๑) นิกฺขมิตฺวา มงฺคลโปกฺขรณีตีเร
สมาคนฺตฺวา อฺมฺ โอโลเกตฺวา ปุพฺพสิเนหวเสน สมคฺคา
สมฺโมทมานา หุตฺวา อฺมฺ เมตฺตจิตฺต ปจฺจุปฏเปตฺวา(๒)
มธุรปฏิสนฺถาร กตฺวา (๓) [๔] สกฺโกป มงฺคลสิลาตเล นิสีทิ อิตเร(๕)
อตฺตโน อตฺตโน ยุตฺต (๖) โอกาส ตฺวา นิสีทึสุ ฯ อถ เน
สกฺโก อาห มยป จตฺตาโร ราชาโนว สมาทินฺนุโปสถา (๗) อมฺเหสุ
ปน กสฺส สีล มหนฺตนฺติ ฯ อถ น วรุณนาคราชา อาห
ตุมฺหากป ติณฺณ ชนาน สีลโต มยฺหเมว (๘) สีล มหนฺตนฺติ ฯ
กิเมตฺถ การณนฺติ ฯ อย ตาว สุปณฺณราชา อมฺหาก
ชาตานมฺป อชาตานมฺป ปจฺจามิตฺโต อห เอวรูป อมฺหาก
ชีวิตกฺขยกร ปจฺจามิตฺต ทิสฺวาป ตสฺส (๙) โกป (๑๐) น กโรมิ อิมินา
การเณน มม สีล มหนฺตนฺติ วตฺวา อิท ทสนิปาเต(๑๑)
จตุโปสถชาตเก ปม คาถมาห
โย โกปเนยฺเย น กโรติ โกป
น กุชฺฌติ สปฺปรุ ิโส กทาจิ
กุทฺโธป โส นาวีกโรติ โกป
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
# ๑. ม. สกฏาเนหิ ฯ ๒. ม. อุปฏเปตฺวา ฯ ๓. ม. กรึสุ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. อิตเรป ฯ
# ๖. ม. ยุตฺตาสน ฯ ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๘. ม. มยฺหนฺติ ฯ ๙. ม. ตสฺสาติ ฯ ๑๐. ม.โกธ ฯ
# ๑๑. ม. ทสกนิปาเต ฯ
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ตตฺถ โยติ ขตฺติยาทีสุ โยโกจิ ฯ โกปเนยฺเยติ
กุชฺฌิตพฺพยุตฺตเกน ปุคฺคเล ขนฺตีวาที (๑) วิย โกป น กโรติ ฯ
กทาจีติ โย จ กิสฺมิฺจิ กาเล น กุชฌ
ฺ ติ (๒)ฯ กุทฺโธปติ สเจ
ปน โส สปฺปุริโส กุชฺฌติ อถ กุทโฺ ธป ต โกป นาวีกโรติ
จูฬโพธิตาปโส วิย ฯ ต เว ยุตฺตตร นรนฺติ (๓) มหาราช ต สปฺปุริส(๓)
สมิตปาปตาย โลเก ปณฺฑิตา สมณ กเถนฺติ อิเม ปน คุณา
มยิ สนฺติ ตสฺมา มเมว สีล มหนฺตนฺติ ฯ
ต สุตฺวา สุปณฺณราชา อย นาโค มม อคฺคภกฺโข
ยสฺมา ปนาห เอวรูป อคฺคภกฺข ทิสฺวาป ขุท อธิวาเสตฺวา
อาหารเหตุ ปาป น กโรมิ ตสฺมา มม(๔) สีล มหนฺตนฺติ
วตฺวา[๕] คาถมาห
โอโนทโร(๖) โย สหเต ชิฆจฺฉ
ทนฺโต ตปสฺสี มิตปานโภชโน
อาหารเหตุ น กโรติ ปาป
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
ตตฺถ ทนฺโตติ อินฺทรฺ ิยทมเนน สมนฺนาคโต ฯ ตปสฺสีติ
ตปนิสฺสิตโก ฯ อาหารเหตุ(๗) น กโรติ ปาปนฺติ ชิฆจฺฉาย
ปฬิโตป(๘) โย ลามกกมฺม น กโรติ ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถโร
# ๑. ม. ขนฺตวี าทีตาปโส ฯ ๒. ม. กุชฌ
ฺ เตว ฯ
# ๓. ม. มหาราชาโน ต เว ปุริส ฯ ๔. ม. มเมว ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. อูนูทโร ฯ
# ๗. ม. อาหารเหตูติ ฯ ๘. ม. อติชิฆจฺฉปฬิโตป ฯ
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วิย อห ปน อชฺช อาหารเหตุ ปาป น กโรมิ ตสฺมา มม(๑)
สีล มหนฺตนฺติ ฯ
ตโต สกฺโก เทวราชา อห นานปฺปการ สุขปทฏาน
เทวโลเก สมฺปตฺตึ ปหาย สีล รกฺขนตฺถาย(๒) มนุสฺสโลก อาคโต
ตสฺมา ตุมฺหาก สีลโต มม สีล มหนฺตนฺติ วตฺวา อิม
คาถมาห
ขิฑฺฑ รตึ วิปฺปชหิตฺวา(๓) สพฺพ
น จาลิก ภาสติ กิฺจิ โลเก
วิภสู นฏานา วิรโต เมถุนสฺมา
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
ตตฺถ ขิฑฺฑนฺติ กายิกวาจสิกขิฑฺฑ ฯ รตินฺติ ทิพฺพกามคุณรตึ ฯ กิฺจีติ อปฺปมตฺตกป ฯ วิภูสนฏานาติ มสวิภูสา จ
ฉวิวิภูสา จ เทฺว วิภูสา ตตฺถ อชฺโฌหรณิยาหาโร มสวิภูสา
นาม มาลาคนฺธาทีนิ ฉวิวิภูสา นาม เยน อกุสลจิตฺเตน สาทิยติ(๔)
ตนฺตสฺส าน ตโต ปฏิวิรโต ฯ เมถุนสฺมาติ เมถุนเสวนโต จ
โย ปฏิวิรโต ฯ ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ อห ปน อชฺช
เทวจฺฉรา ปหาย อิธาคนฺตฺวา สมณธมฺม กโรมิ ตสฺมา มม
สีล มหนฺตนฺติ ฯ
เอว สกฺโกป อตฺตโน สีลเมว วณฺเณติ ฯ
# ๑. ม. มเมว ฯ ๒. ม. สีลรกฺขณตฺถาย ฯ ๓. ม. วิปปฺ ชหิตฺวาน ฯ
# ๔. ม. ธารียติ ฯ
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ต สุตฺวา ธนฺชยราชา อห อชฺช มหนฺต ปริคฺคห
โสฬสสหสฺสาหิ นาฏกิตฺถีหิ ปริปุณฺณ (๑) อนฺเตปุร ปริจฺจชิตฺวา
อุยฺยาเน สมณธมฺม กโรมิ ตสฺมา มม สีล มหนฺตนฺติ วตฺวา
อิม คาถมาห
ปริคฺคห โลภธมฺมฺจ สพฺพ
เย(๒) เว ปริฺาย ปริจฺจชนฺติ(๓)
ทนฺต ิตตฺต อมม นิราส
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
ตตฺถ ปริคฺคหนฺติ นานปฺปการ วตฺถุกาม ฯ โลภธมฺมนฺติ
ตสฺมึ อุปฺปชฺชนตณฺห ฯ ปริฺายาติ าตปริฺา ตีรณปริฺา
ปหานปริฺาติ อิมาหิ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา ตตฺถ
ขนฺธาทีน สภาวชานน(๔) าตปริฺา นาม ขนฺเธสุ[๕]
อคุณ อุปธาเรตฺวา ตีรณ ติรณปริฺา นาม เตสุ โทส
ทิสฺวา ฉนฺทราคสฺสาปกฑฺฒน ปหานปริฺา นาม เย(๒) อิมาหิ
ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา วตฺถุกามกิเลสกาเม ปริจฺจชนฺติ(๖)
ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ (๗)ฯ ทนฺตนฺติ นิพฺพิเสวน ิตตฺตนฺติ
มิจฺฉาวิตกฺกาภาเวน ิตสภาว ฯ อมมนฺติ มมายนตณฺหาย
# ๑. ม. โสฬสสหสฺสนาฏกิตฺถีปริปุณณ
ฺ ฯ
# ๒. ม. โย ฯ ๓. ม. ปริจจฺ เชติ ฯ ๔. ม. ทุกฺขาทิสภาวชานน ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. ปริจฺจชติ ฯ
# ๗. ม. คจฺฉติ ฯ
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วิรหิต ฯ นิราสนฺติ ปุตฺตทาราทีหิ นิราสจิตฺต ฯ ต เว
นรนฺติ ต เอวรูป ปุคฺคล สมณนฺติ วทนฺติ ฯ
อิติ เต สพฺเพป อตฺตโน อตฺตโน สีลเมว มหนฺตนฺติ
วณฺเณตฺวา ธนฺชย ปุจฺฉึสุ มหาราช อตฺถิ ปน โกจิ ตุมฺหาก
สนฺติเก ปณฺฑิโต โย โน อิม กงฺข วิโนเทยฺยาติ ฯ อาม
มหาราช มม อตฺถธมฺมานุสาสโก[๑] อสมธุโร วิธุรปณฺฑิโต
นาม อตฺถิ โส โน กข วิโนเทสฺสติ ตสฺส สนฺติก
คจฺฉามาติ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ อถ สพฺเพ
เต อุยฺยานา นิกฺขมิตฺวา ธมฺมสภาย คนฺตฺวา ธมฺมาสน
อลงฺการาเปตฺวา โพธิสตฺต ปลฺลงฺกวรมชฺเฌ นิสีทาเปตฺวา
ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต นิสินฺนาว ปณฺฑิต อมฺหาก
กงฺขา อุปฺปนฺนา ต วิโนเทหีติ วตฺวา อิม คาถมาหสุ
ปุจฺฉาม กตฺตารมโนมปฺ
กถาสุ โน วิคฺคโห อตฺถิ ชาโต
ฉินฺทชฺช กงฺข วิจิกิจฺฉิตานิ
ตยชฺช กงฺข วิตเรมุ สพฺเพติ
ตตฺถ กตฺตารนฺติ กตฺตพฺพยุตฺตก การณาการณ(๒)
ชานนสมตฺถ ตุว ฯ วิคฺคโห อตฺถิ ชาโตติ เอโก สีลวิคฺคโห
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มหาปฺโติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. กตฺตพฺพยุตฺตกการณ ฯ
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สีลวิวาโท อุปฺปนฺโน อตฺถิ ฯ ฉินฺทชฺชาติ อมฺหาก ต กงฺข
ตานิ วิจิกิจฺฉิตานิ วชิเรน สิเนรุ ปหรนฺโต วิย สกฺโก
อชฺช ฉินฺท ฯ วิตเรมูติ วิตเรยฺยาม ฯ
อถ ปณฺฑิโต เตส วจน สุตฺวา มหาราช ตุมฺหาก สีล
นิสฺสาย อุปฺปนฺนา วิวาทกถา กถ ทุกฺกถิต สุกถิต วา
ชานิสฺสามีติ วตฺวา อิม คาถมาห
เย ปณฺฑิตา อตฺถทสฺสา ภวนฺติ
ภาสนฺติ เต โยนิโส ตตฺถ กาเล
กถนฺนุ กถาน อภาสิตาน
อตฺถ นเยยฺยุ กุสลา ชนินฺทาติ ฯ
ตตฺถ อตฺถทสฺสาติ อตฺถทสฺสนสมตฺถา ฯ ตตฺถ กาเลติ
ตสฺมึ วิคฺคเห อาโรจิเต ยุตฺตปตฺตกาเล ปณฺฑิตา ตมตฺถ
อาจิกฺขนฺตา โยนิโส ภาสนฺติ ฯ อตฺถ นเยยฺยุ กุสลาติ กุสลา
เฉกาป สมานา อภาสิตาน กถาน กถ นุ อตฺถ าเณน
นเยยฺยุ อุปปริกฺเขยฺยุ ฯ ชนินฺทาติ ราชาโน อาลปติ ฯ ตสฺมา
อิทนฺตาว เม วเทถ ฯ
มหาสตฺโต อาห
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. กถ ฯ
# ๓. ม. มหาราชาโน ฯ ๔. ม. อุปฺปนฺน วิวาทกถ สุกถิตทุกฺกถิต ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ
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กถ หเว ภาสติ นาคราชา
กถ(๑) ปน ครุโฬ เวนเตยฺโย(๒)
คนฺธพฺพราชา ปน กึ วเทสิ
กถ ปน กุรูน ราชเสฏโติ ฯ
ตตฺถ คนฺธพฺพราชาติ สกฺก สนฺธายาห ฯ อถสฺส เต[๓]
คาถมาหสุ
ขนฺตึ หเว ภาสติ นาคราชา
อปฺปาหาร ครุโฬ เวนเตยฺโย
คนฺธพฺพราชา รติวิปฺปหาน
อกิฺจน กุรูน ราชเสฏิโน(๔) ฯ
ตสฺสตฺโถ ปณฺฑิต นาคราชา ตาว โกปเนยฺเยป ปุคฺคเล
อกฺโกปนสขาต(๕) อธิวาสนขนฺตึ วณฺเณติ ครุโฬ อปฺปาหารสขาต
อาหารเหตุ ปาปสฺส อกรณ วณฺเณติ สกฺโก ปฺจกามคุเณ
รติวิปฺปหาน(๖) วณฺเณติ กุรุราชา นิปปฺ ลิโพธภาว วณฺเณตีติ ฯ
[๗]เตส กถ สุตฺวา มหาสตฺโต อิม คาถมาห
สพฺพานิ เอตานิ สุภาสิตานิ
น เหตฺถ ทุพฺพาสิตมตฺถิ กิฺจิ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ครุโฬ ปน เวนเตยฺโย กิมาห ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม.ราชเสฏโติ ฯ
# ๕. ม. อกุปปฺ นสงฺขาต ฯ ๖. ม. ปฺจกามคุณรตีน วิปฺปหาน ฯ
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร อถาติ ทิสฺสติ ฯ
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ยสฺมิฺจ เอตานิ ปติฏิตานิ
อาราวนาภฺยา(๑) สุสโมหิตานิ
จตูหิ(๒) ธมฺเมหิ สมงฺคิภูต
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
ตตฺถ เอตานีติ เอตานิ จตฺตาริป คุณชาตานิ ยสฺมึ
ปุคฺคเล สกฏนาภิย สุฏุ สโมหิตานิ อารานิ วิย (๓)
สุปติฏิตานิ จตูหิ เจเตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ต ปุคฺคล
ปณฺฑิตา สมณ อาหุ โลเกติ ฯ
เอว มหาสตฺโต จตุนฺนป สีล เอกสมเมว อกาสิ ฯ
ต สุตฺวา จตฺตาโร ชนา หฏตุฏา(๔) ถุตึ กโรนฺตา
อิม คาถมาหสุ
ตุว นุ(๕) เสฏโ ตฺวมนุตฺตโรสิ
ตฺว ธมฺมคู ธมฺมวิทู สุเมโธ
ปฺาย ปฺห สมวิคฺคหิตฺวา
อจฺเฉจฺฉ ธีโร วิจิกิจฺฉิตานิ
อจฺเฉจฺฉ(๖) กงฺข วิจิกิจฺฉิตานิ
จุนฺโท ยถา นาคทนฺต ขเรนาติ ฯ
ตตฺถ ตฺวมนุตฺตโรสีติ ตฺว อนุตตฺ โรสิ(๗) นตฺถิ ตยา
# ๑. ม.อราว นาภฺยา ฯ ๒. ม. จตุพฺภิ ฯ ๓. ม. อรา วิย ฯ
# ๔. ม. จตฺตาโรป ราชาโน ตสฺส ตุฏา ฯ
# ๕. ม. หิ ฯ ๖. ม. อจฺเฉจฺฉิ ฯ ๗. ม. อนุตฺตโร อสิ ฯ
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อุตฺตริตโร นาม ฯ ธมฺมคูติ ธมฺมสฺส โคปโก เจว ธมฺมฺู
จ ฯ ธมฺมวิทตู ิ ปากฏธมฺโม ฯ สุเมโธติ สุนฺทรปฺโ ฯ
ปฺายาติ อตฺตโน ปฺาย อมฺหาก ปฺห สุฏ ุ อติคณฺหิตฺวา
อิทเมตฺถ การณนฺติ ยถาภูต ตฺวา ฯ อจฺเฉจฺฉาติ (๑) ตฺว ธีโร
อมฺหาก วิจิกิจฺฉิตานิ ฉินฺท เอว ฉินฺทนฺโต จ ฉินฺทชฺช กงฺข
วิจิกิจฺฉิตานีติ อิม อมฺหาก อายาจน สมฺปาเทนฺโต (๒)ฯ จุนฺโท
ยถา นาคทนฺต ขเรนาติ ยถา ทนฺตกาโร สกฺกจฺเจน(๓) หตฺถิทนฺต
ฉินฺเทยฺย เอว ฉินฺทาติ (๔)อตฺโถ ฯ
เอว เต จตฺตาโรป [๕] ตสฺส ปฺหาพฺยากรเณน
ตุฏมานสา อเหสุ ฯ อถ น สกฺโก ทิพฺพทุกุเลน ปูเชสิ
ครุโฬ สุวณฺณมาลาย ปูเชสิ วรุณนาคราชา(๖) มณินา ปูเชสิ
ธนฺชยราชา ควสหสฺสาทีหิ ปูเชสิ ฯ เต(๗) เอวมาหสุ
นีลุปฺปลาภ วิมล อนคฺฆ
วตฺถ อิท ธูมสมานวณฺณ
ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ
ททามิ เต ธมฺมปูชาย ธีร
สุวณฺณมาล สตปตฺตผุลฺล(๘)
สเกสร รตนสหสฺสมณฺฑิต
# ๑. ม. อจฺเฉจฺฉีติ ฯ ๒. ม. สมฺปาเทนฺโต อจฺเฉจฺฉิ กงฺข
# วิจิกิจฺฉิตานิ ฯ ๓. ม. กกเจน ฯ ๔. ม. ฉินฺทีติ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ราชาโนติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. นาคราชา ฯ
# ๗. ม. เตเนวาห ฯ ๘. ม. สตปตฺตผุลฺลิต ฯ
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ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ
ททามิ เต ธมฺมปูชาย ธีร
มณึ อนคฺฆ รุจิร ปภสฺสร
กณฺาวสนฺต (๑)มณิภูสิตมฺเม(๒)
ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ
ททามิ เต ธมฺมปูชาย ธีร
คว สหสฺส อุสภฺจ นาค
อาชฺยุตฺเต จ รเถ ทส อิเม
ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ
ททามิ เต คามวรานิ โสฬสาติ ฯ
เอว สกฺกาทโย มหาสตฺต ปูเชตฺวา สกฏานเมว
อคมสุ ฯ
จตุโปสถกณฺฑ นิฏิต ฯ
เตสุ นาคราชสฺส ภริยา วิมลาเทวี นาม ฯ สา
ตสฺส คีวาย ปลนฺธนมณึ อปสฺสนฺตี ปุจฺฉิ เทว กุหึ(๓) ปน
เต มณีติ ฯ ภทฺเท จนฺทพฺราหฺมณปุตฺตสฺส วิธุรปณฺฑิตสฺส
ธมฺมกถ สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต อห เตน มณินา ต ปูเชสึ
น เกวลฺจ อหเมว สกฺโกป น (๔) ทิพฺพทุกุเลน ปูเชสิ
สุปณฺณราชา สุวณฺณมาลาย ปูเชสิ ธนฺชยราชา
# ๑. ม. กณฺาวสตฺต ฯ ๒. ม. มณิภูสิต เม ฯ
# ๓. ม. กห ฯ ๔. ม. ต ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 256

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 256
ควสหสฺสาทีหิ (๑) ต ปูเชสีติ ฯ วิมลา ธมฺมกถิโก โส เทวาติ
ภทฺเท กึ วเทสิ สกลชมฺพูทีปตเล(๒) พุทฺธุปฺปาทกาโล วิย
ปวตฺตติ สกลชมฺพูทีเป เอกสตราชาโน ตสฺส มธุรธมฺมกถาย
พชฺฌิตฺวา หตฺถิกนฺตวีณาสเรน ปลุทธฺ า มตฺตวรวารณา(๓) วิย
อตฺตโน อตฺตโน รฏานิ น คจฺฉนฺติ (๔) เอวรูโป โส มธุรธมฺมกถิโกติ ตสฺส คุณ วณฺเณสิ ฯ สา วิธุรปณฺฑิตสฺส คุณกถ
สุตฺวา ตสฺส ธมฺมกถ โสตุกามา หุตฺวา จินฺเตสิ สจาห
วกฺขามิ เทว อห ตสฺส ธมฺม กถ โสตุกามา อิเธว น
อาเนหีติ น เม ต อาเนสฺสติ ยนฺนูนาห ตสฺส(๕) หทเย
โทหโฬ เม อุปฺปนฺโนติ คิลานาลย กเรยฺยนฺติ ฯ สา ตถา
กตฺวา [๖] ปริจาริกาน สฺ ทตฺวา สิริสยเน นิปชฺชิ ฯ
นาคราชา อุปฏานเวลาย ต อปสฺสนฺโต ปุจฺฉติ กุหึ(๗)
วิมลาติ ฯ ปริจาริกาหิ คิลานา เทวาติ วุตฺเต โส
อุฏายาสนา ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา สยนปสฺเส นิสีทิตฺวา
ตสฺสา สรีร ปริมชฺชนฺโต ปม คาถมาห
[๘๙๓]ปณฺฑุ กีสิยาสิ (๘)ทุพฺพลา
วณฺณรูเป(๙) น ตเวทิส ปุเร
# ๑. ม. ควสฺสสหสฺสาทีหิ ฯ ๒. ม. ชมฺพุทีปตเล ฯ
# ๓. ม. ปลุทธฺ มตฺตวารณา ฯ ๔. ม. รชฺชานิ คนฺตุ น อิจฺฉนฺติ ฯ
# ๕. ม. ตสฺส เม ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา
# อตฺตโนติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๗. ม. กห ฯ ๘. ส. ม. กิสยิ าสิ ฯ
# ๙. ม. วณฺณรูป ฯ
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วิมเล อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา
กีทิสี ตุยฺห สรีรเวทนาติ ฯ
ตตฺถ ปณฺฑูติ ปณฺฑุปลาสวณฺณา ฯ กีสิยาติ กีสา ฯ
ทุพฺพลาติ อปฺปถามา ฯ วณฺณรูเป น ตเวทิส ปุเรติ ตว
วณฺณสขาต รูป ปุเร อีทสิ  นาโหสิ นิทฺโทส อนวชฺช ต อิทานิ
ริวตฺเตตฺวา อมนฺุภาว ชาต ฯ วิมเลติ ต อาลปติ ฯ
อถสฺส สา อาจิกฺขนฺตี ทุติย คาถมาห
[๘๙๔]ธมฺโม มนุเชสุ มาตีน
โทหโฬ นาม ชนินฺท วุจฺจติ
ธมฺมาหฏ นาคกฺุชร
วิธรุ สฺส หทยาภิปตฺถเยติ ฯ
ตตฺถ ธมฺโมติ สภาโว ฯ มาตีนนฺติ อิตฺถีน ฯ
ชนินฺทาติ นาคชนสฺส อินฺท ฯ ธมฺมาหฏ นาคกฺุชร วิธุรสฺส
หทยาภิปตฺถเยติ นาคเสฏ อห ธมฺเมน สเมน อสาหสิยกมฺเมน
อาหฏ วิธุรสฺส หทย อภิปตฺถยามิ ฯ ต เม ลภมานาย
ชีวิต อตฺถิ อลภมานาย อิเธว มรณนฺติ ตสฺส ปฺ
สนฺธาเยวมาห ฯ
ต สุตฺวา นาคราชา ตติย คาถมาห
[๘๙๕]จนฺท โข ตฺว วิมเล โทหฬายสิ
สุริย วา อถวาป มาลุต
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ทุลฺลเภ(๑) หิ วิธุรสฺส ทสฺสเน(๒)
โก วิธุร อิธ(๓) อานยิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ทุลฺลเภหิ วิธรุ สฺส ทสฺสเนติ อสมธุรสฺส วิธุรสฺส
ทสฺสนเมว ทุลฺลภ ฯ ตสฺส หิ สกลชมฺพูทีปราชาโน ธมฺมกิ 
รกฺขาวรณคุตฺตึ ปจฺจุปฏเปตฺวา วิจรนฺติ ฯ ปสฺสิตตป น โกจิ
น ลภติ ต อิธ โก อานยิสฺสตีติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า อลภมานาย เม อิเธว มรณนฺติ
ปริวตฺติตฺวา ตสฺส ปฏึ ทตฺวา สาฏกกณฺเณน มุข ปทหิตฺวา
นิปชฺชิ ฯ นาคราชา อตฺตโน สิริคพฺภ คนฺตฺวา สยนปฏเ
นิสินฺโน วิมลา วิธุรสฺส หทยมส อาหราเปตีติ สฺี หุตฺวา
ปณฺฑิตสฺส หทย อลภนฺติยา วิมลาย ชีวิต นตฺถิ กถนฺนุ โข
ตสฺส หทยมส ลภิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ อถสฺส ธีตา อิรนฺทตี
นาม นาคกฺา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา มหนฺเตน
สิริวิลาเสน ปตุ อุปฏาน อาคตา(๔) ปตร วนฺทติ ฺวา เอกมนฺต
ิตา [๕] ปตุ อินฺทฺริยวิการ ทิสฺวา ตาต อติวิย
โทมนสฺสปฺปตฺโตสิ กินนฺ ุ โข การณนฺติ ปุจฺฉนฺตี [๖] คาถมาห
[๘๙๖]กินฺนุ ตาต ตุว ปชฺฌายสิ
ปทุม หตฺถคตว เต มุข
# ๑. ม. ทุลฺลภ ฯ ๒. ม. ทสฺสน ฯ ๓. ม. วิธุรมิว ฯ
# ๔. ม. อาคนฺตฺวา ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สา ตสฺสาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 259

*เลมที่ 37 วิธรุ ชาตก หนา 259
กึ(๑) ทุมฺมนรูโปสิ อิสฺสร
มา ตฺว โสจิ อมิตฺตตาปนาติ ฯ
ตตฺถ ปชฺฌายสีติ ปุนปฺปุน จินฺเตสิ ฯ หตฺถคตนฺติ
หตฺเถน ปริมทฺทิต ปทุม วิย เต มุข ชาต ฯ อิสฺสราติ
ปฺจโยชนสติกสฺส มณฺฑลนาคภวนสฺส สามิ(๒) ฯ
โส ธีตุ วจน สุตฺวา นาคราชา ตมตฺถ อาโรเจนฺโต
อิม คาถมาห
[๘๙๗]มาตา หิ ตว อิรนฺทติ
วิธรุ สฺส หทย ธนิยฺยติ
ทุลฺลเภ(๓) หิ วิธรสฺส ทสฺสเน
โก วิธุร อิธมานยิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ธนิยฺยตีติ ปตฺเถติ(๔) ฯ อถ น อมฺม มม
สนฺติเก วิธุร อาเนตุ สมตฺโถ นตฺถิ ตฺว มาตุ ชีวติ  เทหิ
วิธุรสฺส หทย อาเนตุ สมตฺถ ภตฺตาร ปริเยสาหีติ ต
อุยฺโยเชนฺโต อุปฑฺฒคาถมาห
[๘๙๘]ภตฺตาร ปริเยสน(๕) จร
โย วิธุร อิธมานยิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ จราติ จราหิ(๖) ฯ
# ๑. ม. กินฺนุ ฯ ๒. ม. สามีติ ฯ ๓. ส. ม. ทุลฺลภ ฯ
# ๔. ม. ปตฺเถติ อิจฺฉติ ฯ ๕. ม. ตสฺส ภตฺตุปริเยสน ฯ
# ๖. ม. วิจร ฯ
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อิติ โส กิเลสาภิภูตภาเวน(๑) ธีตุ อนนุจฺฉวิกป กถ
กเถสิ ฯ เตน วุตฺต(๒) ฯ
ปตุโน จ สา สุตฺวาน วากฺย
รตฺตึ นิกฺขมฺม อวสฺสุตี (๓)จรีติ ฯ
ตตฺถ อวสฺสุตี จรีติ(๔) ภิกฺขเว สา นาคมาณวิกา
ปตุวจน สุตฺวา ปตร อสฺสาเสตฺวา มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา ตป
อสฺสาเสตฺวา อตฺตโน สิรคิ พฺภ คนฺตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ อตฺตาน
อลงฺกริตฺวา เอก กุสุมฺภวตฺถ(๕) นิวาเสตฺวา เอก เอกส กริตฺวา(๖)
ตเมว รตฺตึ อุทก ทฺวิธา กตฺวา นาคภวนโต นิกฺขมิตฺวา(๗)
หิมวนฺตปฺปเทเส สมุทฺทตีเร ิต สฏีโยชนุพฺเพธ เอกฆน
กาฬาคิริปพฺพต (๘) นาม อฺชนคิรึ คนฺตฺวา อวสฺสุตี กิเลสาวสฺสุตี(๙)
ภตฺตาร ปริเยสน (๑๐) จรีติ อตฺโถ ฯ ยานิ (๑๑) หิมวนฺตปฺปเทเส(๑๒)
วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ ตานิ อาหริตฺวา สกลปพฺพตมุทฺธนิ (๑๓) มณิอคฺฆิก วิย อลงฺกริตฺวา อุปริ ตเล ปุปฺผสนฺถร(๑๔) กตฺวา
มโนรเมนากาเรน นจฺจิตฺวา มธุรคีต คายนฺตี สตฺตม คาถมาห
# ๑. ม. กิเลสาภิรตภาเวน ฯ ๒. ม. ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาหิ ฯ
# ๓. ม. อวสฺสุตึ ฯ ๔. ม. อวสฺสุตินฺติ ฯ ๕. ม. กุสมุ ฺภรตฺตวตฺถ ฯ
# ๖. ม.เอกเส กตฺวา ฯ ๗. ม. นิกฺขมฺม ฯ ๘. ม.กาฬปพฺพต ฯ
# ๙. ม. อวสฺสุตึ จริ กิเลสอวสฺสุติ ฯ ๑๐. ม. ภตฺตุปริเยสน ฯ
# ๑๑. ม. จรนฺตี จ ยานิ ฯ ๑๒. ม.หิมวนฺเต ฯ ๑๓. ม. สกลปพฺพต ฯ
# ๑๔. ม. ปุปผฺ สนฺถาร ฯ
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[๘๙๙]เก คนฺธพฺเพ จ รกฺขเส
นาเค เก กึปุริเส จ มานุเส
เก ปณฺฑิเต สพฺพกามทเท
ทีฆรตฺต ภตฺตา เม ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ เก คนฺธพฺเพ จ รกฺขเส นาเคติ โก คนฺธพฺโพ วา
รกฺขโส วา นาโค วา ฯ เก ปณฺฑิเต สพฺพกามทเทติ โก
เอเตสุ คนฺธพฺพาทีสุ ปณฺฑิโต สพฺพกาม ทาตุ สมตฺโถ โย(๑)
วิธุรสฺส ทหยมส โทหฬนิยา(๒) มม มาตุ มโนรถ มตฺถก
ปาเปตฺวา มยฺห ทีฆรตฺต ภตฺตา ภวิสฺสตีติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ เวสฺสวณมหาราชสฺส ภาคิเนยฺโย ปุณฺณโก
นาม ยกฺขเสนาปติ ติคาวุตปฺปมาณ มโนมยสินฺธว อภิรุหิตฺวา(๓)
กาฬปพฺพตมตฺถเก มโนสิลาตเล ยกฺขสมาคม คจฺฉนฺโต ต
ตสฺสา(๔) คีตสทฺท อสฺโสสิ ฯ อนนฺตเร อตฺตภาเว อนุภูตปุพฺพาย
อิตฺถิยา คีตสทฺโท ฉวิอาทีนิ ฉินฺทิตฺวา อฏิมิฺช อาหจฺจ
อฏาสิ ฯ โส [๕] ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา อสฺส(๖) ปริวตฺติตฺวา(๗)
สินฺธวปฏเ นิสินฺโนว ภทฺเท อห มม ปฺาย ธมฺเมน
สเมน วิธุรสฺส หทย อาเนตุ สมตฺโถ มา จินฺตยีติ ต
อสฺสาเสนฺโต อฏม คาถมาห
# ๑. ม. โส ฯ ๒. ม. โทหฬินิยา ฯ ๓. ม. อภิรุยฺห ฯ
# ๔. ม. ตาย ฯ ๕. ม.ตาย ฯ ๖. ม.เอตฺถนฺตเร ตายาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗. ม.นิวตฺติตฺวา ฯ
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[๙๐๐]อสฺสาส เหสฺสามิ เต ปติ
ภตฺตา เต เหสฺสามิ อนินฺทโลจเน
ปฺาหิ มม(๑) ตถาวิธาหิ
อสฺสาส เหสฺสสิ ภริยา มมนฺติ(๒) ฯ
ตตฺถ อนินฺทโลจเนติ อนินฺทิตพฺพโลจเน ฯ ตถาวิธาหีติ
วิธุรสฺส หทยมส อาหรณสมตฺถาหิ (๓)ฯ อสฺสาสาติ อสฺสาสาหิ
อสฺสาส ปฏิลภาหิ อตฺตมนา โหหิ ฯ เหสฺสสีติ ภวิสฺสสิ ฯ
เตน วุตฺต(๔)
[๙๐๑]อวจาสิ ปุณฺณก อิรนฺทตี
ปุพฺพปถานุคเตน เจตสา
เอหิ คจฺฉาม ปตุ มมนฺติเก
เอเสว เต เอตมตฺถ ปวกฺขตีติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺพปถานุคเตน(๕) เจตสาติ อนฺตเร(๖) อตฺตภาเว
อนุภูตปุพฺพสามิเก ตสฺมึ ปุพฺพปเถเนว อนุคเตน เจตสา ฯ
เอหิ คจฺฉามาติ ภิกฺขเว โส ยกฺขเสนาปติ เอว วตฺวา อิม
อสฺสปฏึ อาโรเปตฺวา เนสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปพฺพตมตฺถเก
โอตริตฺวา ตสฺสา หตฺถ คหณตฺถ หตฺถ ปสาเรสิ ฯ สา
# ๑. ม. มม ฯ ๒. ม. มมาติ ฯ ๓. ม. อาหรณสมตฺถา ฯ
# ๔. ม. อถ น อิรนฺธตี เตน หิ เอหิ คจฺฉาม เม ปตุ สนฺติกนฺติ
# อาเนสิ ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห ฯ
# ๕. ม. ปุพพฺ ปถานุคเตนาติ ฯ ๖. ม.อนนฺตเร ฯ
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อตฺตโน หตฺถ คณฺหิตุ อทตฺวา เตน ปสาริตหตฺถ สย
คเหตฺวา สามิ นาห อนาถา มยฺห ปตา วรุโณ นาม
นาคราชา มาตา วิมลา นาม เอหิ มม ปตุ สนฺติก
คจฺฉาม เอเสว(๑) เต ยถา อมฺหาก มงฺคลกิริยาย ภวิตพฺพ
เอว เอตมตฺถ ปวกฺขตีติ อวจาสิ ฯ
[๒]ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๐๒]อลงฺกตา สุวสนา
มาลินี จนฺทนุสฺสทา
ยกฺข หตฺเถ คเหตฺวาน ปตุสนฺติกมุปาคมีติ(๓) ฯ
ตตฺถ ปตุ สนฺติกมุปาคมีติ ปตุ (๔) สนฺติก อุปาคมิ ฯ
ปุณฺณโกป ยกฺโข ปฏิหาเรตฺวา นาคราชสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา
อิรนฺทตึ ยาจนฺโต อาห
[๙๐๓]นาควร วโจ สุณาหิ(๕) เม
ปฏิรูป ปฏิปชฺช สุงฺกย (๖)
ปฏเถมิห (๗)อรนฺทตึ(๘)
ตาย สมงฺคึ กโรหิ ม ตุว
สต หตฺถี สต อสฺสา สต อสฺสตรี รถา
สต พลภิยฺโย(๙) ปุณฺณา นานารตนสฺส เกวลา
เต นาค ปฏิปชฺชสฺสุ ธีตร เทหิ อิรนฺทตินฺติ ฯ
# ๑. ม. เอโสเอว ฯ ๒. ม.เอตฺถนฺตเร เอว วตฺวา สา ยกฺข คเหตฺวา
# ปตุ สนฺติก อคมาสีติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๓. ม.ปตุสนฺติกปุ าคมีติ ฯ
# ๔. ม. อตฺตโน ปตุโน นาครฺโ ฯ ๕. ม. สุโณหิ ฯ
# ๖. ม. สุงฺกยิ  ฯ ๗. ม. ปตฺเถมิ อห ฯ ๘. ม. อิรนฺธตึ ฯ
# ๙. ม. วลภิโย ฯ
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ตตฺถ สุงฺกยนฺติ อตฺตโน กุลปฺปเทสานุรูป ธีตุ สุงฺกธน
ปฏิปชฺช คณฺหาหิ ฯ ตาย สมงฺคึ กโรหิ ม ตุวนฺติ ม
ตาย สทฺธึ สมงฺคีภูต กโรหิ ฯ พลภิยฺโยติ ภณฺฑสกฏาโย ฯ
นานารตนสฺส เกวลาติ นานารตนสฺส สกลปุณฺณา ฯ
อถ น นาคราชา อาห
[๙๐๔]ยาว อามนฺตเย าตี มิตฺเต จ สุหทชฺชเน
อนามนฺต กตกมฺม (๑) ต ปจฺฉา อนุตปฺปตีติ ฯ
ตตฺถ ยาว อามนฺตเยติ โภ ยกฺขเสนาปติ อห ตุยฺห
ธีตร เทมิ โน น เทมิ โถก ปน อาคเมหิ ยาว
อามนฺตเย าตีติ าตเกป ยาว ชานาเปมิ ฯ ต ปจฺฉา
อนุตปฺปตีติ อิตฺถิโย หิ คตคตฏาเน อภิรมนฺติป นาภิรมนฺติป(๒)
อนภิรติกาเล าตกาทโย อมฺเหหิ สทฺธึ อนามนฺเตตฺวา กต
กมฺม นาม เอวรูป โหตีติ อุสฺสุกฺก น กโรนฺติ เอวนฺต
กมฺม ปจฺฉา อนุตาป อาวหตีติ วทติ ฯ
[๙๐๕][๓]ตโต โส วรุโณ นาโค ปวิสิตฺวา นิเวสน
ภริย อามนฺตยิตฺวาน อิท วจนมพฺรวิ
อย โส ปุณฺณโก ยกฺโข ยาจติ ม อิรนฺทตึ
พหุนา วิตฺตลาเภน ตสฺส เทม ปย มมนฺติ ฯ
# ๑. ม. อนามนฺต กต กมฺม ฯ ๒. ม. อนภิรมนฺติป ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เอว วตฺวา โส ภริยาย วสนฏาน คนฺตฺวา
# ตาย สทฺธึ สลฺลป ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาหาติ
# ทิสฺสติ ฯ
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ตตฺถ ปวิสิตฺวาติ [๑] ปุณฺณก ตตฺเถว เปตฺวา สย
อุฏาย ยตฺถสฺส ภริยา นิปนฺนา ต นิเวสน ปวิสิตฺวา ฯ
ปย มมนฺติ มม ปย ธีตร ตสฺส พหุวิตฺตลาเภน(๒) เทมาติ
ปุจฺฉติ ฯ
วิมลา อาห
[๙๐๖]น ธเนน น วิตฺเตน ลพฺภา อมฺห อิรนฺทตี
สเจ หิ(๓) โข หทย ปณฺฑิตสฺส
ธมฺเมน ลทฺธา อิธ มาหเรยฺย
เอเตน วิตฺเตน กุมาริ ลพฺภา
นาฺ ธน อุตฺตรึ ปตฺถยามาติ ฯ
ตตฺถ อมฺห อิรนฺธตีติ อมฺหาก ธีตา อิรนฺทตี ฯ เอเตน
จิตฺเตนาติ เอเตน ตุฏากาเรเนว(๔)
[๙๐๗][๕]ตโต โส วรุโณ นาโค นิกฺขมิตฺวา นิเวสนา
ปุณฺณกามนฺตยิตฺวาน อิท วจนมพฺรวิ
น ธเนน น วิตฺเตน ลพฺภา อมฺห อิรนฺทตี
สเจ ตุว หทย ปณฺฑิตสฺส
ธมฺเมน ลทฺธา อิธมาหเรสิ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วรุโณติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. พหุนา วิตฺตลาเภน ฯ
# ๓. ม. สเจ จ ฯ ๔. ม. ตุฏิการเกน ฯ ๕. ม.เอตฺถนฺตเร โส ตาย
# มนฺเตตฺวา ปุนเทว ปุณฺณเกน สทฺธึ มนฺเตสิ ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต
# สตฺถา อาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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เอเตน วิตฺเตน กุมาริ ลพฺภา
นาฺ ธน อุตฺตรึ ปตฺถยามาติ ฯ
ตตฺถ ปุณฺณกามนฺตยิตฺวานาติ ปุณฺณก อามนฺตยิตฺวา ฯ
ปุณฺณโก อาห
[๙๐๘]ย ปณฺฑิโต เตฺยเก วทนฺติ โลเก
ตเมว พาโลติ ปุนาหุ อฺเ
อกฺขาหิ เม วิปฺปวทนฺติ เจตฺถ(๑)
ก ปณฺฑิต นาค ตุว วเทสีติ ฯ
ตตฺถ ย ปณฺฑิโตติ โส กิร หทย ปณฺฑิตสฺสาติ สุตฺวา
จินฺเตสิ ย เอเก ปณฺฑิโตติ วทนฺติ ตเมว อฺเ พาโลติ กเถนฺติ
กิฺจาป เม อิรนฺทติยา วิธุโรติ อกฺขาต ตถาป ตตฺตโต ชานิตุ
ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ ตสฺมา เอวมาห ฯ
นาคราชา อาห
[๙๐๙]โกรพฺยราชสฺส ธนฺชยสฺส(๒)
ยทิ เต สุโต วิธุโร นาม กตฺตา
อาเนหิ ต ปณฺฑิต ธมฺมลทฺธา
อิรนฺทตี ปาทจราว(๓) เต โหตูติ ฯ
ตตฺถ ธมฺมลทฺธาติ ธมฺเมน ลภิตวฺ า ฯ ปาทจราวาติ
ปาทปริจาริกา หุตฺวา(๔) ฯ
# ๑. ม. เอตฺถ ฯ ๒. ม. ธนฺจยสฺส ฯ
# ๓. ม. ปทจรา ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 267

*เลมที่ 37 วิธรุ ชาตก หนา 267
[๙๑๐]อิทฺจ สุตฺวา [๑]วรุณสฺส วากฺย
อุฏาย ยกฺโข ปรมปฺปติโต
ตตฺเถว สนฺโต ปุริส อสสิ
อาเนหิ อาชฺมิเธว ยุตฺตนฺติ ฯ
ตตฺถ อสสีติ (๒) อตฺตโน อุปฏาก อาณาเปสิ ฯ
อาชฺนฺติ การณาการณชานนก สินธฺ ว (๓)ฯ ยุตตฺ นฺติ
กปฺปต ฯ
ชาตรูปมยา กณฺณา กาจมฺหิจมยา ขุรา
ชมฺโพนทสฺส ปากสฺส สุวณฺณสฺส อุรจฺฉโทติ ฯ
ตตฺถ ชาตรูปมยาติ ตเมว สินฺทว วณฺเณนฺโต อาห ฯ
ตสฺส หิ มโนมยสินฺธวสฺส(๔) ชาตรูปมยา กณฺณา ฯ กาจมฺหิจมยา
ขุราติ ตสฺส ขุรา รตฺตมณิมยาติ อตฺโถ ฯ ชมฺโพนทสฺส
ปากสฺสาติ ชมฺโพรสโต(๕) ชาตสฺส ปากสฺส(๖) รตฺตสุวณฺณสฺส มโย
อุรจฺฉโท ฯ
โส ปุรโิ ส ตาวเทว ต สินฺธว อาเนสิ ฯ ปุณฺณโก
ต อภิรุยฺห อากาเสน ปกฺขนฺทิตฺวา เวสฺสวณสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา นาคภวน วณฺเณตฺวา ต ปวุตฺตึ(๗) อาโรเจสิ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ต สุตฺวา ปุณฺณโก โสมนสฺสปฺปตฺโต
# สินฺธว นยนตฺถาย อุปฏาก อาณาเปสิ ฯ
# ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. ปุริส อสสีติ ฯ ๓. ม. การณาการณชานนกสินฺธว ฯ
# ๔. ม. มโนมยสฺส สินฺธวสฺส ฯ ๕. ม. ขมฺโพนทสฺส ฯ
# ๖. ม. ปกฺกสฺส ฯ ๗. ม. ปวตฺตึ ฯ
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ตสฺส อตฺถสฺส(๑) ปกาสนตฺถ อิท วุตฺต
[๙๑๑]เทววาหวห ยาน อสฺสมารุยฺห ปุณฺณโก
อลงฺกโต กปฺปต เกสมสฺสุ
ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเข
สปุณฺณโก กามราเคน คิทฺโธ
อิรนฺทตึ นาคกฺ ชิคึส
คนฺตฺวาน ต ภูตปตึ ยสสฺสึ(๒)
(๓)อิจฺจพฺรวิ เวสฺสวณกุเวร(๓)
โภควตี นาม มนฺทิเร
วาสา หิรฺวตีติ วุจฺจติ
นคเร นิมฺมิเต กาฺจนมเย
มณฺฑลสฺส อุรคสฺส นิฏิต
อฏฏาลกา โอฏคีวิโย
โลหิตงฺคสฺส มสารคลฺลิโน
ปาสาเทตฺถ สิลามยา
โสวณฺณรตเนน(๔) ฉาทิตา
อมฺพาติลกา จ ชมฺพุโย
สตฺตปณฺณา มุจฺจลินฺทเกตกา
# ๑. ม. ตสฺสตฺถสฺส ฯ ๒. ม.ชิคีส ฯ ๓. ม. อิจฺจพฺรวี
# เวสฺสวณ กุเวร ฯ ๔. ม. โสวณฺณรตเนหิ ฯ
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ปยงฺคุกา อุทฺทาลกา สหา
อุปริ ภณฺฑกา สินฺทุวาริตา(๑)
จมฺเปยฺยกา นาคมลฺลิกา
ภคินีมาลา อตฺเถตฺถ(๒) โกลิยา
เอเต ทุมา ปรินามิตา
โสภยนฺติ อุรคสฺส มนฺทิเร(๓)
ขชฺชุเรตฺถ สิลามยา โสวณฺณธุวปุปฺผิตา (พหู)
ยตฺถ วสโตปปาติโก
นาคราชา วรุโณ มหิทฺธิโก
ตสฺส โกมาริกา ภริยา
วิมลา กาฺจนเวลฺลิวิคฺคหา
กาฬา ตรุณาว อุคฺคตา
ปจุมณฺฑตฺถนี (๔) จารุทสฺสนา
ลาขารสรตฺตสุจฺฉวี
กณิการาว นิวาตปุปฺผิตา
ติทิโวกฺกจราว อจฺฉรา
วิชชฺ ุวพฺภฆนาว นิสฺสิตา(๕)
สา โทหฬินี สุวมิ ฺหิตา
# ๑. ม. สินฺธวุ ารกา ฯ ๒. ม. อตฺถเมตฺถ ฯ
# ๓. ม. มนฺทิร ฯ ๔. ม. ปุจิมนฺทนีติป ปาโ ฯ
# ๕. ม. วินิสสฺ ฏา ฯ
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วิธรุ สฺส หทย ธนียติ
ต เนส(๑) ททามิ(๒) อิสฺสร
เตน เต เทนฺติ อิรนฺทตึ มมนฺติ ฯ
ตตฺถ เทววาหวหนฺติ วหิตพฺโพ วาโห เทวสขาต วาห
วหตีติ เทววาหวโห(๓) ฯ ยานนฺติ(๔) นยนฺติ คจฺฉนฺติ เอเตนาติ
ยาน ฯ กปฺปต เกสมสฺสูติ มณฺฑนวเสน สุสวิหิตเกสมสฺสุ ฯ
เทวาน ปน เกสมสฺสุกมฺม(๕) นาม นตฺถิ วิจิตฺตกถิเตน กถนฺติ(๖) ฯ
ชิคึสนฺติ ปตฺถยนฺโต ฯ เวสฺสวณนฺติ วิสานาย ราชธานิยา
อิสฺสรราชาน ฯ กุเวรนฺติ เอว นามก ฯ โภควตี นามาติ
สมฺปนฺนโภคตาย เอว ลทฺธนาม ฯ มนฺทิเรติ มนฺทิร ภวนนฺติ
อตฺโถ ฯ วาสา หิรฺวตีติ นาคราชสฺส วสนฏานตฺตา
วาสาติ จ กาฺจนวติยา สุวณฺณปากาเรเนว ปริกฺขติ ฺตตฺตา
หิรฺวตีติ จ วุจฺจติ ฯ นคเร นิมฺมิเตติ นคร นิมฺมติ  ฯ
กาฺจนมเยติ สุวณฺณมย ฯ มณฺฑลสฺสาติ โภคมณฺฑเลน
สมนฺนาคตสฺส ฯ นิฏิตนฺติ กรณปรินิฏิต ฯ โอฏคีวิโยติ
โอฏคีวสณฺาเนน(๗) กตา ฯ โลหิตงฺคสฺส มสารคลฺลิโนติ
รตฺตมณิมยา มสารคลฺลมยา(๘) อฏฏาลกา ฯ ปาสาเทตฺถาติ
เอตฺถ นาคภวเน ปาสาทา ฯ สิลามยาติ มณิมยา ฯ
# ๑. ม. เตส ฯ ๒. ม. เทมิ ฯ ๓. ม. เทววาหวห ฯ
# ๔. ม. ยนฺติ ฯ ๕. ม. เกสมสฺสุกรณกมฺม ฯ
# ๖. ม. ปน กถิต ฯ ๗. ม. โอฏคีวาสณฺาเนน ฯ
# ๘. ม. รตฺตมณิมสารคลฺลมยา ฯ
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โสวณฺณรตเนนาติ(๑) สุวณฺณสขาเตน รตเนน(๒) สุวณฺณิฏกาหิ
ฉาทิตาติ อตฺโถ ฯ สหาติ สหการา ฯ อุปริ ภณฺฑกาติ(๓)
ปาริฉตฺตกทุมา ฯ อุทฺทาลกาติ อุทฺทาลกชาติกาเยว รุกฺขา ฯ
จมฺเปยฺยกา นาคมลฺลิกาติ จมฺเปยฺยกาจ นาคา จ มลฺลิกา
จ ฯ ภคินิมาลา อตฺเถตฺถ(๔) โกลิยาติ ภคินีมาลา เจว อตฺถิ (๕)
เอตฺถ นาคภวเน โกลิยา จ นาม รุกฺขา(๖) ฯ เอเต ทุมา
ปรินามิตาติ เอเต ปุปฺผูปคา ผลูปคา รุกฺขา(๗) อฺมฺ
สงฺฆฏสาขา(๘) ปรินามิตา อากุลสมากุลา ฯ ขชฺชุเรตฺถาติ
ขชฺชุรรุกฺขา เอตฺถ ฯ สิลามยาติ อินฺทนีลมณิมยา ฯ โสวณฺณธุวปุปฺผิตาติ เต ปน สุวณฺณปุปฺเผหิ นิจฺจ ปุปฺผิตา(๙) ฯ ยตฺถ
วสโตปปาติโกติ ยตฺถ นาคภวเน อุปปาติโก(๑๐) นาคราชา
วสติ ฯ กาฺจนเวลฺลิวิคฺคหาติ สุวณฺณราสิสสฺสิรีกสรีรา ฯ
กาฬา ตรุณาว อุคฺคตาติ วิลาสยุตฺตตาย มนฺทวาเตริตา
กาฬวลฺลีปวาลา(๑๑) วิย อุคฺคตา ฯ ปจุมณฺฑตฺถนีติ นิมฺพผลสณฺานถนยุคลา(๑๒) ฯ ลาขารสรตฺตสุจฺฉวีติ หตฺถปาทตลจฺฉวึ
สนฺธาย วุตฺต ฯ ติทิโวกฺกจราติ ติทสภวนจรา ฯ วิชฺชุวพฺภฆนาติ
อพฺภฆนโต ฆนพลาหกนฺตรโต(๑๓) นิสฺสิตา(๑๔) วิชชฺ ุลตา วิย ฯ
# ๑. ม. โสวณฺณรตเนหีติ ฯ ๒. ม.สุวณฺณสงฺขาเตหิ รตเนหิ ฯ
# ๓. ม. อุปริภทฺทกาติ ฯ ๔. ม. อถ เมตฺถ ฯ ๕. ม. อถ ฯ
# ๖. ม. รุกขา จ ฯ ๗. ม. ปุปฺผูปคผลูปครุกฺขา ฯ
# ๘. ม. สงฺฆฏสาขตาย ฯ ๙. ม. นิจฺจปุปฺผิตา ฯ ๑๐. ม.โอปปาติโก ฯ
# ๑๑. ม. กาฬวลฺลิปลฺลวา ฯ ๑๒. ม. นิมฺพผลสณฺานจูจุกา ฯ
# ๑๓. ม. อพฺภฆนวลาหกนฺตรโต ฯ ๑๔. ม.นิสฺสตา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 272

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 272
ต เนส ททามีติ ต ตสฺส หทย อห เตส เทมิ เอว
ชานสฺสุ ฯ อิสฺสราติ มาตุล อาลปติ ฯ
อิติ โส เวสฺสวเณน อนนฺุาโต คนฺตุ อวิสหิตฺวา
ต อนุชานาเปตุ เอตาหิ เอตฺตกาหิ คาถาหิ(๑) กเถสิ ฯ เวสฺสวโณ
ปน ตสฺส กถ น สุโณติ (๒)ฯ กึ การณาติ (๓)ฯ ทฺวินฺน
เทวปุตฺตาน วิมานอฏฏ อุปจฺฉินฺทติ (๔)ฯ ปุณฺณโก อตฺตโน
วจนสฺส อสุตภาว ตฺวา ชิตเทวปุตฺตสฺส สนฺติก (๕) คนฺตฺวา
อฏาสิ ฯ เวสฺสวโณ อฏฏ วิจินิตฺวา ปราชิต อนุฏาเปตฺวา
อิตร คจฺฉ ตว วิมาเน วสาหีติ อาห ฯ ปุณฺณโก คจฺฉ
ตวนฺติ วุตฺตกฺขเณเยว มยฺห มาตุเลน มม เปสิตภาว ชานถาติ
กติปเย เทวปุตฺเต(๖) สกฺขี(๗) กตฺวา เหฏา วุตฺตนเยเนว สินฺธว
อาหราเปตฺวา ต อภิรุหิตฺวา(๘) ปกฺกามิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๑๒]โส ปุณฺณโก ภูตปตึ ยสสฺสึ
อามนฺตย เวสฺสวณ กุเวร
ตตฺเถว สนฺโต ปุริส อสสิ
อาเนหิ อาชฺมิเธว ยุตฺต
# ๑. ม. เอตา เอตฺตกา คาถา ฯ ๒. ม. สุณาติ ฯ
# ๓. ม. การณา ฯ ๔. ม. ปริจฺฉินฺทตีติ ฯ ๕. ม. ชินกเทวปุตฺตสฺส
# สนฺติเก ฯ ๖. ม. กติปยเทวปุตเต ฯ ๗. ม. สกฺขึ ฯ
# ๘. ม. อภิรยุ ฺห ฯ
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ชาตรูปมยา กณฺณา กาจมฺหิจมยา ขุรา
ชมฺโพนทสฺส ปากสฺส สุวณฺณสฺส อุรจฺฉโท
เทววาหวห ยาน
อสฺสมารุยฺห ปุณฺณโก
อลงฺกโต กปฺปต เกสมสฺสุ
ปกฺกามิ เวหาย สมนฺตลิกฺเขติ ฯ
ตตฺถ อามนฺตยาติ อามนฺเตตฺวา(๑) ฯ
โส โอกาเสน คจฺฉนฺโตเยว จินฺเตสิ วิธุรปณฺฑิโต
มหาปริวาโร น สกฺกา มยา(๒) ต คณฺหิตุ ธนฺชยโกรโพฺย ปน
ชูตจิตฺตโก(๓) ต ชูเตน ชินิตฺวา วิธรุ  คณฺหิสฺสามิ ฆเร ปนสฺส
พหูนิ รตนานิ อปฺปคฺเฆน ลกฺเขน รตเนน ชูต น กีฬิสฺสติ
โย ราชาน ชินิสฺสติ โส มหคฺฆรตน หริตุ วฏฏติ อฺ รตน
ราชา น คณฺหิสฺสติ ราชคหนครสามนฺเต วิปุลปพฺพตนฺตเร(๔)
จกฺกวตฺติรฺโ ปริโภค มณิรตน(๕) อตฺถิ มหานุภาว ต คเหตฺวา
เตน ราชาน ปโลเภตฺวา ราชาน ชนิสฺสามีติ (๖)ฯ โส ตถา
อกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๑๓]โส อคมา(๗) ราชคห สุรมฺม
องฺคสฺส รฺโ นคร ทุราสท(๘)
# ๑. ม. อามนฺตยิตฺวา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ราชคหสฺส สามนฺตา เวปุลฺลปพฺพตพฺภนฺตเร ฯ
# ๕. ม. ปริโภคมณิรตน ฯ ๖. ม. ชินิสสฺ ามีติ ฯ
# ๗. ม. อคฺคมา ฯ ๘. ม. ทุรายุต ฯ
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พหุตภกฺข พหุอนฺนปาน
มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส
มยูรโกฺจคณสงฺฆุฏ
ทิชาภิสงฺฆุฏ ทิชสงฺฆเสวิต
นานาสกุณาภิรุท สุวงฺคณ
ปุปฺผาภิกิณฺณ หิมวว ปพฺพต
สปุณฺณโก วิปลุ มภิรุยฺห(๑)
สิลุจฺจยงฺกึปุริสา ภิกิณฺณ
อนฺเวสมาโน มณิรตน โอฬาร(๒)
ตมทฺทส(๓) ปพฺพตกูฏมชฺเฌติ ฯ
ตตฺถ องฺคสฺส รฺโติ ตทา องฺคสฺส รฺโ(๔) มคธรชฺช
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต [๕]ฯ ทุราสทนฺติ ปจฺจตฺถิเกหิ ทุราสท (๖)ฯ
มสกฺกสาร วิย วาสวสฺสาติ มสกฺกสารสขาเต สิเนรุปพฺพเต
มาปตตฺตา มสกฺกสารนฺติ ลทฺธนาม วาสวสฺส ภวน วิย ฯ
ทิชาภิสงฺฆุฏนฺติ(๗) อฺเหิ(๘) ปกฺขีหิ อภิสงฺฆุฏ นินฺนาทิต ฯ
นานาสกุณาภิรุทนฺติ มธุรสฺสเรน คายนฺเตหิ วิย นานาวิเธหิ
สกุเณหิ อภิรุท อภิคีตนฺติ อตฺโถ ฯ สุวงฺคณนฺติ สุนฺทรองฺคณ
# ๑. ม. โส ปุณฺณโก เวปุลมาภิรูหิ ฯ ๒. ม. อุฬาร ฯ
# ๓. ม. ตมทฺทสา ฯ ๔. ม. รฺโว ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
# องฺคสฺส รฺโ นครนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๖. ม. ทุรายุตนฺติ ปจฺจตฺถิเกหิ
# ทุรายุตฺต ฯ ๗. ม. ทิชาภิฆุฏนฺติ ฯ ๘. ม. อฺเหิ ฯ
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มนฺุตล ฯ หิมวว ปพฺพตนฺติ หิมวนฺต ปพฺพต วิย ฯ
วิปุลมภิรุยฺหาติ ภิกฺขเว โส ปุณฺณโก เอวรูป วิปุลปพฺพต
อภิรุยฺห(๑) ฯ ปพฺพตกูฏมชฺเฌติ ปพฺพตกูฏพฺภนฺตเร(๒) ต มณึ อทฺทส ฯ
[๙๑๔]ทิสฺวา มณึ ปภสฺสร โชติมนฺต (๓)
ธนารห (๔) มณิรตน อุฬาร
ททฺทลฺหมาน ยสสา ยสสฺสิน
โอภาสตี วิชฺชุรวิ นฺตลิกฺเข
ตมคฺคหี เวฬุริย มหคฺฆ
มโนหรนฺนาม(๕) มหานุภาว
อาชฺมารุยฺห อโนมวณฺโณ
ปกฺกามิ เวหายสมนฺตลิกฺเขติ ฯ
ตตฺถ ธนาหรนฺติ(๔) มนสา อภิปฏิตสฺส ธนสฺส
อาหรณสมตฺถ ฯ ททฺทลฺหมานนฺติ ชชฺชลมาน ฯ ยสสาติ
มหาปริวารมณิคเณน(๖) ฯ โอภาสตีติ ต มณิรตน อากาเส
วิชฺชุริว โอภาสติ ฯ ตมคฺคหีติ ต มณิรตน อคฺคหิ(๗) ฯ
มโนหรนฺนามาติ มนสา จินฺติต อาหริตุ สกฺโกตีติ เอว
ลทฺธนาม ฯ ต(๘) มณิรตน กุมฺภิโร นาม ยกฺโข
# ๑. ม. เวปุลลฺ ปพฺพต อภิรุหิ ฯ ๒. ม. ปพฺพตกูฏอนฺตเร ฯ
# ๓. ม. ชาติมนฺต ฯ ๔. ม. มโนหร ฯ ๕. ม. มโนหร นาม ฯ
# ๖. ม. ปริวารมณิคเณน ฯ ๗. ม.อคฺคเหสิ ฯ
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
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กุมฺภณฺฑสตสหสฺสปริวาโร(๑) รกฺขติ ฯ โส ปน เตน กุชฺฌิตวฺ า
โอโลกิตมตฺเตเยว ภีตตสิโต ปลายิตฺวา จกฺกวาฬปพฺพต ปตฺวา
กมฺปมาโน โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ อิติ โส น ปลาเปตฺวา
ปุณฺณโก มณิรตน อคฺคหิ (๒)ฯ [๓]โส ต(๔) คเหตฺวา อากาเสน
คจฺฉนฺโต ต นคร ปตฺโต ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๑๕]โส อคมา(๕) นคร อินฺทปตฺต(๖)
โอรุยฺหุปาคฺฉิ (๗)สภ กุรูน
สมาคเต เอกสต สมคฺเค
อาหุยิตฺถ ยกฺโข อวิกมฺปมาโน
โกนีธ รฺ วรมาภิเชติ
กมาภิเชยฺยาม วรทฺธเนน
กมนุตฺตร รตนวร ชินาม
โก วาป โน เชติ วรทฺธเนนาติ ฯ
ตตฺถ โอรุยฺหุปาคฺฉิ สภ กุรูนนฺติ ภิกฺขเว โส
ปุณฺณโก ยกฺโข อสฺสโต(๘) โอรุยฺห อสฺส อทิสฺสมานรูป
# ๑. ม. กุมฺภณฺฑสหสฺสปริวาโร ฯ ๒. ม. อคฺคเหสิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มโนหร นามาติ มนสา จินฺติต ธน
# อาหริตุ สกฺโกตีติ เอว ลทฺธนามนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๔. ม. อิติ โส ต ฯ ๕. ม. อคฺคมา ฯ
# ๖. นครมินทฺ ปตฺต ฯ ๗. ม. โอรุยฺหุปาคจฺฉิ ฯ
# ๘. ม. อสฺสปฏิโต ฯ
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เปตฺวา มาณวกวณฺเณน กุรูน สภ อุปคโต ฯ เอกสตนฺติ
เอกสตราชาโน อสมฺภีโต หุตฺวา โกนีธาติ อาทินา(๑) วทนฺโต
ชุเตน อาหุยิตฺถ ฯ โกนีธาติ โก นุ อิมสฺมึ ราชสมาคเม ฯ
รฺนฺติ ราชูน อนฺตเร ฯ วรมาภิเชตีติ อมฺหาก สนฺตก
เสฏรตน อภิเชติ อห ชินามีติ วตฺตุ อุสฺสหติ ฯ
กมาภิเชยฺยามาติ ก วา มย ชิเนยฺยาม ฯ วรทฺธเนนาติ
อุตฺตมธเนน ฯ กมนุตฺตรนฺติ ชินนฺตา จ มย กตร ราชาน
อนุตฺตร รตน วร (๒) ชินาม ฯ โก วาป โน เชตีติ อถ
วา โก(๓) ราชา อมฺเห วรธเนน ชินาติ(๔) ฯ อิติ โส จตูหิ
ปเทหิ โกรพฺยเมว ฆฏเฏติ ฯ
อถ ราชา มยา อิโต ปุพฺเพ เอว สูโร หุตฺวา
กเถนฺโต นาม น ทิฏปุพฺโพ โก นุโข เอโสติ จินฺเตตฺวา
ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๙๑๖]กุหึ นุ รฏเ ตว ชาติภูมิ
น โกรพฺยสฺเสว วโจ ตเวท
อภีโตสิ โน วณฺณนิภาย สพฺเพ
อกฺขาหิ เม นามฺจ พนฺธเว จาติ
ตตฺถ น โกรพฺยสฺเสวาติ กุรุรฏเ วาสิกสฺเสว ตว
วจน น โหติ ฯ
# ๑. ม. อาทีนิ ฯ ๒. ม. รตนวร ฯ ๓. ม. โก นาม ฯ
# ๔. ม. เชติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 278

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 278
ต สุตฺวา อิตโร อย ราชา มม นาม ปุจฺฉติ
ปุณฺณโก นาม (๑) ทาโส โหติ สจาห ปุณฺณโกสฺมีติ วกฺขามิ
เอส เอโก ทาโส กสฺมา ม ปคพฺภตาย เอว วทตีติ (๒)
อวมฺิสฺสติ อนนฺตราตีเต อตฺตโน อตฺตภาเว นามมสฺส
กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๙๑๗]กจฺจายโน มาณวโกสฺมิ ราช
อนูนนาโม อิติ มาหุยนฺติ
องฺเคสุ เม าตกา(๓) พนฺธวา จ
อตฺเถน เทวสฺมิ อิธานุปฺปตฺโตติ ฯ
ตตฺถ อนูนนาโมติ นโอนนาโม(๔) อิมินา อตฺตโน
ปุณฺณนามเมว ปฏิจฺฉนฺน กตฺวา กเถสิ ฯ อิติ มาหุยนฺตีติ อิติ
ม อาหุยนฺติ ปกฺโกสนฺติ าตโย ฯ องฺเคสูติ องฺครฏเ
กาลจมฺปากนคเร วสนฺติ ฯ อตฺเถน เทวสฺมีติ เทว ชูตกีฬนตฺเถน
อิธานุปฺปตฺโตสฺมิ(๕) ฯ
อถ น ราชา มาณว ตฺว ชูเตน ชิโต กึ ทสฺสสิ
กินฺเต(๖) อตฺถีติ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๙๑๘]กึ มาณวสฺส รตนานิ อตฺถิ
เย ต ชินนฺโต หเร อกฺขธุตฺโต
# ๑. ม. ปุณณ
ฺ โก จ นาม ฯ ๒. ม. วเทตีติ ฯ ๓. ม. าตโย ฯ
# ๔. ม. น อูนนาโม ฯ ๕. ม. อิธ อนุปปฺ ตฺโตสฺมิ ฯ
# ๖. ม. กึ เต ฯ
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พหูนิ รฺ(๑) รตนานิ อตฺถิ
เต ตฺว ทลิทฺโท กถมาหุเยสีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ กึ ตานิ โภโต มาณวสฺส รตนานิ อตฺถิ ฯ
เย ต ชินนฺโตติ ยานิ ต ชินนฺโต อกฺขธุตฺโต อาหราติ
วตฺวา หเรยฺย ราชูน (๒) ปน นิเวสเน พหูนิ รตนานิ อตฺถิ
เต ราชาโน เอว พหุธเน ตฺว ทลิทฺโท สมาโน กถ ชูเตน
อาหุยสีติ ฯ
ตโต ปุณฺณโก อาห
[๙๑๙]มโนหโร นาม มณิ(๓) มมาย
ธนาหร (๔)มณิรตน อุฬาร
อิทฺจ(๕) อาชฺ อมิตฺตตาปน(๖)
เอต เม ชินิตฺวา หเร อกฺขธุตฺโตติ ฯ
ปาลิโปตฺถเกสุ ปน มม มณิ วิชชฺ ติ โลหิตงฺโคติ(๗)
ลิกฺขิต ฯ โส ปน มณิ เวฬุริโย ตสฺมา อิทเมว สเมติ ฯ
ตตฺถ อาชฺนฺติ อิม อาชานิยอสฺสฺจ(๘) มณิฺจาติ เอต เม
อุภย หเรยฺย อกฺขธุตฺโตติ อสฺส ทสฺสนฺโต เอวมาห ฯ
ต สุตฺวา ราชา คาถมาห
# ๑. ม. รฺโ ฯ ๒. ม. รฺโ ฯ ๓. มณี ฯ
# ๔. มโนหร ฯ ๕. ม. มโนหร ฯ ๕. ม. อิมฺจ ฯ
# ๖. ม. อาชฺมมิตฺตตาปน ฯ ๗. ม. โลหิตงฺโกติ ฯ
# ๘. ม. อาชานียสฺสฺจ ฯ ๙. ม. ทสฺเสตฺวา ฯ
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[๙๒๐]เอโก มณิ(๑) มาณว กึ กริสฺสติ
อาชานิเย โก ปน กึ กริสฺสติ
พหูนิ รฺ(๒) รตนานิ(๓) อตฺถิ
อาชานิยา วาตชวา อนปฺปกาติ ฯ
โทหฬินีกณฺฑ(๔) นิฏิต ฯ
โส รฺโ กถ สุตฺวา มหาราช กึ นาเมต วเทถ
เอโก อสฺโส อสฺสสหสฺสาน ลกฺข โหติ เอโก มณิ
มณิสหสฺสาน ลกฺข โหติ น หิ สพฺเพ อสฺสา เอกสทิสา
อิมสฺส ตาว ชว ปสฺสถาติ วตฺวา อสฺส อภิรุหิตฺวา
ปาการมตฺถเกน เปเสสิ ฯ สตฺตโยชนิก นคร อสฺเสหิ คีวาย
คีว ปหรนฺเตหิ ปริกฺขิตฺต วิย อโหสิ ฯ อถานุกฺกเมน อสฺโส(๕)
น ปฺายิ ฯ ยกฺโขป น ปฺายิ ฯ อุทเร พทฺธรตฺตปโฏว
เอกปริกฺขิตฺต วิย อโหสิ ฯ โส อสฺสโต โอรุยฺห ทิฏโ เต
มหาราช อสฺสสฺส เวโคติ วตฺวา อาม ทิฏโติ วุตฺเต อิทานิ
ปุน (๖) มหาราช ปสฺสาหีติ(๖) วตฺวา อสฺส อนฺโตนครุยฺยาเน
โปกฺขรณิย (๗) อุทกปฏเ เปเสสิ ฯ อสฺโส ขุรคฺคานิ อเตเมนฺโตว
ปกฺขนฺธิ ฯ อถ น ปทุมปตฺเตสุ วิจราเปตฺวา ปาณึ ปหริตฺวา
หตฺถ ปสารเสิ ฯ อสฺโส อาคนฺตฺวา ปาณิตเล ปติฏาสิ ฯ
# ๑. ม. มณี ฯ ๒. ม. รฺโ ฯ ๓. ม. มณิตรนานิ ฯ
# ๔. ม. โทหฬกณฺฑ ฯ ๕. ม. อสฺโสป ฯ ๖. ม. ปสฺส มหาราชาติ ฯ
# ๗. ม. โปกฺขรณิยา ฯ
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ตโต วฏฏเตฺว เอวรูป อสฺสรตน นรินฺทาติ วตฺวา วฏฏติ(๑)
มาณวาติ วุตฺเต(๑) มหาราช อสฺสรตน ตาว ติฏตุ
มณิรตนสฺสานุภาว ปสฺสถาติ (๒) วตฺวา ตสฺสานุภาว ปกาเสนฺโต
คาถมาห
[๙๒๑]อิทฺจ เม มณิรตน ปสฺส ตฺว ทีปทุตฺตม(๓)
อิตฺถีน วิคฺคหา เจตฺถ ปุริสานฺจ วิคฺคหา
มิคาน วิคฺคหา เจตฺถ สกุณานฺจ วิคฺคหา
นาคราเช สุปณฺเณ จ(๔) มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อิตฺถีนนฺติ ตสฺมึ มณิรตเน อลงฺกตปฏิยตฺตา
อเนกา อิตฺถีวิคฺคหา ตถา ปุริสวิคฺคหา นานปฺปการา มิคปกฺขิสงฺฆา เสนาคณาทีนิ (๕) ปฺายนฺติ ตานิ ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ
นิมฺมิตนฺติ อิท เอวรูป อจฺเฉรก มณิมหิ นิมฺมิต ปสฺสถาติ
อปรป ทสฺเสนฺโต คาถมาห(๗)
[๙๒๒]หตฺถานีก รถานีก
อสฺเส ปตฺตี ธชานิ(๘) จ
จตุรงฺคินิม เสน
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
หตฺถาโรเห อนีกฏเ รถิเก ปตฺติการเก
พลคฺคานิ วิยูหานิ
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิตนฺติ
ตตฺถ พลคฺคานีติ พลาเนว ฯ วิยูหานีติ พยูหวเสน ิตานิ ฯ
# ๑. ม. วฏฏตีติ วุตฺเต ฯ ๒. ม. มณิรตนสฺส มหานุภาว ปสฺสาติ ฯ
# ๓. ม. ทฺวิปทุตฺตม ฯ ๔. ม. นาคราชา สุปณฺณา จ ฯ
# ๕. ม. เสนงฺคาทีนิ จ ฯ ๖. ม. ปสฺส ฯ ๗. ม. อปรมฺป
# ปสฺสาหีติ วตฺวา คาถา อาห ฯ ๘. ม. ปตฺตี จ วมฺมิเน ฯ
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[๙๒๓]ปุร อฏฏาลสมฺปนฺน (๑) พหุปาการโตรณ
สึฆาฏเก สุภูมิโย
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
เอสิกา จ ปริขาโย
ปลีฆ อคฺคฬานิ จ
อฏฏาลเก จ ทฺวาเร จ มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต(๒)
ตตฺถ ปุรนฺติ นคร ฯ อฏฏาลสมฺปนฺนนฺติ ปาการวตฺถุนา
สมฺปนฺน ฯ พหุปาการโตรณนฺติ อุจฺจปาการโตรณทฺวาร(๓) ฯ
สึฆาฏเกติ จตุกฺกานิ(๔) ฯ สุภูมิโยติ นครุปจาเรหิ วิจิตฺตา
รมฺมณีย ภูมโิ ย ฯ เอสิกาติ นครทฺวาเรสุ อุปฏาปเต
เอสิกถมฺเภ ฯ ปลีฆนฺติ ปลีฆ อยเมว วา ปาโ ฯ อคฺคฬานีติ
นครทฺวารกวาตานิ ฯ อฏฏลเก จาติ โคปุรานิ จ ฯ
[๙๒๔]ปสฺส โตรณมคฺเคสุ นานาทิชคณา พหู
หสา โกฺจา มยุรา จ จกฺกวากา จ กุกฺกุหา
กุณาลกา พหู จิตฺรา สิขิณฺฑี ชีวชีวกา
นานาทิชคณากิณฺณ มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ
ตตฺถ โตรณมคฺเคสูติ เอตสฺมึ นคเร โตรณมคฺเคสุ ฯ
กุณาลกาติ กาฬโกกิลา ฯ จิตฺราติ จิตฺรปตฺตโกกิลา ฯ
[๙๒๕]ปสฺส นคร สุปาการ อพฺภูต โลมหสน
สมุสฺสิตธช รมฺม
สุวณฺณพาลุกสนฺถต
# ๑. ม. อุทฺธาปสมฺปนฺน ฯ ๒. ม. นิมมฺ ิตนฺติ ฯ
# ๓. ม. อุจฺจปาการโตรณนครทฺวาเรน สมฺปนฺน ฯ
# ๔. ม. วีถิจตุกฺกานิ ฯ
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ปสฺเสตฺถ ปณฺณสาลาโย
วิภตฺตา ภาคโส มิตา
นิเวสเน นิเวเส จ
สนฺธิพฺยุฬฺเห จ วีถิโย(๑) ฯ
ตตฺถ สุปาการนฺติ กาฺจนปาการปริกฺขิตฺต ฯ ปณฺณสาลาโยติ นานาภณฺฑิยปริปุณฺเณ(๒) อาปเณ ฯ นิเวสเน นิเวเส
จาติ เคหานิ เจว เคหวตฺถูนิ จ ฯ สนฺธิพฺยุฬเหติ ฆรสนฺธิโย
จ อนิพฺพิทฺธรจฺฉา จ ฯ วีถิโยติ นิพฺพทิ ฺธวีถิโย จ ฯ
[๙๒๖]ปานาคาเร จ โสณฺเฑ จ สูณา โอทนิยา ฆรา
เวสี จ คณิกาโย จ
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
มาลากาเร จ รชเก
คนฺธิเก อถ ทุสฺสิเก
สุวณฺณกาเร มณิกาเร มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
อาฬาริเก จ สูเท จ นฏฏนฏฏกคายเก(๓)
ปาณิสฺสเร กุมฺภถูนิเก มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ
ตตฺถ โสณฺเฑ จาติ อตฺตโน อนุรูเปหิ กณฺกณฺณปลนฺธเนหิ สมนฺนาคเต อาปานภูมึ สชฺชิตฺวา นิสินฺเน
สุราโสณฺเฑ จ ฯ อาฬาริเกติ สูปเก (๔)ฯ สูเทติ ภตฺตการเก ฯ
ปาณิสฺสเรติ ปาณิปฺปหาเรน คายนฺเต ฯ กุมฺภถูนิเกติ
ฆฏททฺทริวาทเกติ ฯ
[๙๒๗]ปสฺส เภรีมุทิงฺคา จ สขา ปณฺฑวเทนฺทิมา
สพฺพฺจ ตาลาวจร มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
# ๑. ม. ปถทฺธิโยติ ฯ ๒. ม. นานาภณฺฑปุณฺเณ ฯ
# ๓. ม. น ฏนาฏกคายิโน ฯ ๔. ม. ปูวปาเก ฯ
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สมฺมตาลฺจ วีณฺจ นจฺจคีต สุวาทิต
ตุรยิ ตาฬิตสงฺฆุฏ
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
ลงฺฆิกา มุฏิกา เจตฺถ มายาการา จ โสภิยา
เวตาลิเก จ ชลฺเล จ มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ
ตตฺถ สมฺมตาลนฺติ (๑) ขทิราทิกตสมฺมฺเจว(๒) กสตาลฺจ ฯ
ตุริยตาฬิตสงฺฆุฏนฺติ นานาตุริยาน ปุถุสมตาฬิตฺเจว
สงฺฆุฏฺจ ฯ มุฏิกาติ มุฏิกมลฺลา ฯ โสภิยาติ นครโสภณา
อิตฺถี (๓) สมฺปนฺนรูปา ปุริสา จ ฯ เวตาลิเกติ เวตาลา อุฏาปเก ฯ
ชลฺเลติ เกสมสฺสุ (๔) กโรนฺเต นหาปเต ฯ
[๙๒๘]สมชฺชา เจตฺถ วตฺตนฺติ อากิณฺณา นรนาริภิ
มฺจาติมฺเจ ภูมิโย มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ
ตตฺถ มฺจาติมฺเจติ มหามฺจาน อุปริ พทฺธมฺเจ ฯ
ภูมิโยติ รมฺมณียา สมชฺชภูมิโย ฯ
ปสฺส มลฺเล สมชฺชสฺมึ โปเถนฺเต ทิคุณ ภุช
นีหเต นีหตมาเน จ มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ
ตตฺถ สมชฺชสฺมินฺติ มลฺลรงฺเค ฯ นีหเตติ นีหนิตฺวา
ชินิตฺวา ิเต ฯ นีหตมาเนติ ปราชิเต ฯ
[๙๒๙]ปสฺส ปพฺพตปาเทสุ นานามิคคณา พหู
สีหา พยคฺฆา วราหา จ อจฺฉโก กตรจฺฉโย
# ๑. ม. สมฺมตาลฺจาติ ฯ ๒. ม. ขทิราทิสมฺมฺเจว ฯ
# ๓. ม. อิตถฺ ี ฯ ๔. ม. มสฺสูนิ ฯ
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ปลสตา จ ควชา จ
มหิสา โรหิตา รุรู
(๑)เอเณยฺยา สรภา เจว(๑) คณิโน นิกฺกสูกรา
กทฺทลีมิคา พหู จิตฺรา วิฬารา(๒) สสกณฺณกา
นานามิคคณากิณฺณ มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต(๓) ฯ
ตตฺถ ปลสตาติ (๔) ขคฺคมิคา ฯ พลสตาติป ปาโ ฯ ควชาติ
ควโย ฯ สรภาติ เอกา มิคชาติกา ตถา คณิโน เจว
นิกฺกสูกรา จ ฯ พหู จิตฺราติ (๕)นานปฺปการวิจิตฺรา มิคา(๕) ฯ
วิฬาราติ(๖) อรฺวิฬารา ฯ สสกณฺณกาติ สสา จ กณฺณกา จ ฯ
[๙๓๐]นชาโย สุปติตฺถาโย โสวณฺณพาลุกสณฺิตา(๗)
อจฺฉา วสนฺติ อมฺพุโย(๘) มจฺฉคุมฺพนิเวสิตา
กุมฺภิลา มกรา เจตฺถ สสสุมารา(๙) จ กจฺฉปา
ปาีนา พหุสา(๑๐) มจฺฉา พลชา มฺุชโรหิตา ฯ
ตตฺถ นชาโยติ นทิโย ฯ โสวณฺณพาลุกสณฺิตาติ สุวณฺณพาลุกาย สณฺิตตลา(๑๑) ฯ กุมฺภิลาติ อิเม สตฺตา เอวรูปา ชลจรา
อนฺโตนทิย วิจรนฺติ เตป มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต(๑๒) ฯ
นานาทุมคณากิณฺณา นานาทิชคณายุตา(๑๓)
เวฬุริยผลกโรทาโย มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต(๑๔) ฯ
# ๑. ม. เอเณยฺยา จ วราหา จ ฯ ๒. ม. พิฬารา ฯ
# ๓. ม. นิมฺมติ นฺติ ฯ ๔. ม. ปลาสาทาติ ฯ ๕. ม. นานปฺปการา
# จตฺรา มิคา ฯ ๖. ม. พิฬาราติ ฯ ๗. ม. โสวณฺณวาลุกสนฺถตา ฯ
# ๘. ม. สวนฺติ อมฺพูนิ ฯ ๙. ม.สุสุมารา ฯ ๑๐. ม. ปาวุสา ฯ
# ๑๑. ม. ปาวุสา ฯ ๑๒. ม. สนฺถตตลา ฯ ๑๒. ม. ปสฺสาหีติ ฯ
# ๑๓. ม. นานาทิชคณากิณฺณา นานาทุมคณายุตา ฯ

# ๑๔. ม.นิมมฺ ิตนฺติ ฯ
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ตตฺถ เวฬุริยผลกโรทาโยติ เวฬุริยผลกปาสาเณสุ ปหริตฺวา
ตสฺส สทฺเทน รุกฺขสกุณาโย สทฺท กโรนฺติโย ฯ
[๙๓๑]ปสฺเสตฺถ โปกฺขรณิโย สุวิภตฺตา จตุทฺทิสา
นานาทิชคณากิณฺณา ปุถุโลมจฺฉเสวิตา(๑)
สมนฺตูทกสมฺปนฺน(๒) มหึ สาครกุณฑ
ฺ ล
อุเปต วนราเชภิ
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต ฯ
ตตฺถ ปุถุโลมจฺฉเสวิตาติ มหามจฺฉนิเวสิตา(๓) ฯ วนราเชภีติ
วนราชีหิ อยเมว วา ปาโ ฯ
[๙๓๒]ปุรโต วิเทเห ปสฺส โคยานิเย จ ปจฺฉโต
กุรโุ ย ชมฺพูทีปฺจ
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
ปสฺส จนฺทฺจ สุริยฺจ โอภาเสนฺเต จตุทฺทิสา
สิเนรุ อนุปริยายนฺเต มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
สิเนรุ หิมวนฺตฺจ
สาครฺจ มหิทฺธิย(๔)
จตฺตาโร จ มหาราเช มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
อาราเม วนคุมฺเพ จ ปาฏิเย จ สิลุจฺจเย
รมฺเม กึปุริสา กิณฺเณ มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
ปารุสก(๕) จิตฺตลต มิสสฺ ก นนฺทน วน
เวชยนฺตฺจ ปาสาท มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
สุธมฺม ตาวตึสฺจ
ปาริจฺฉตฺตฺจ ปุปฺผิต
# ๑. ม. ปุถุโลมนิเสวิตา ฯ ๒. ม. สมนฺโตทกสมฺปนฺน ฯ
# ๓. ม. มหามจฺเฉหิ นิเสวิตา ฯ ๔. ม. สี. ยุ. มหิทฺธกิ  ฯ
# ม. มหีตล ฯ ๕. ม. ผารุสก ฯ
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เอราวณ นาคราชาน มนิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
ปสฺเสตฺถ เทวกฺาโย นภา วิชฺชุริวคุ ฺคตา
นนฺทเน วิจรนฺติโย
มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
ปสฺเสตฺถ เทวกฺาโย เทวปุตฺตปโลภินี
เทวปุตฺเต รมฺมมาเน มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต(๑) ฯ
ตตฺถ วิเทเหติ ปุพฺพวิเทหทีป ฯ โคยานิเย จาติ
อมรโคยานทีป ฯ กุรโุ ย ชมฺพูทีปฺจาติ อุตฺตรกุรุโย(๒) จ
ชมฺพูทีปฺจ ฯ อนุปริยายนฺเตติ เอเต จนฺทิมสุริเย สิเนรุ
อนุปริยายนฺเต ฯ ปาฏิเยติ ปตฺถริตฺวา ปเต วิย ปฏิปาสาเณ ฯ
[๙๓๓]ปโรสหสฺส ปาสาเท (๓) เวฬุริยผลกสนฺถเต
ปชฺชลนฺเตน[๔] วณฺเณน มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
ตาวตึเส จ ยาเม จ ตุสิเต จาป นิมฺมิเต
ปรินิมฺมิตวสวตฺติโน มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิต
ปสฺเสตฺถ โปกฺขรณิโย วิปฺปสนฺโนทกา สุจี
มณฺฑาลเกหิ สฺฉนฺนา ปทุมุปฺปลเกหิ จ(๕) ฯ
ตตฺถ ปโรสหสฺสนฺติ ตาวตึสภวเน อติเรกสหสฺสปาสาเท ฯ
[๙๓๔]ทเสตฺถ ราชิโย เสตา ทสฺสนียา(๖) มโนรมา
ฉ ปงฺคลา ปณฺณรสา(๗) หลิทฺทา จ จตุทฺทส
# ๑. ม. นิมฺมติ นฺติ ฯ ๒. ม. อุตฺตรกุรุ จ ทกฺขิณโต ฯ
# ๓. ม. ปโรสหสฺสปาสาเท ฯ ๔. ม.เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๕. ม. จาติ ฯ ๖. ม. ทส นีลา ฯ ๗. ม.ปนฺนรส ฯ
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วีสติ ตตฺถ โสวณฺณา วีสติ รชตามยา
อินฺทโคปกวณฺณาภา ตาว ทิสฺสนฺติ ตึสติ
ทเสตฺถ กาฬิโย ฉ จ(๑) มฺเชฏา ปฺจวีสติ
มิสฺสา พนฺธกปุปฺเผหิ นีลุปฺปลวิจิตฺตกา
เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺน อจฺฉิมนฺต ปภสฺสร
โอธิสุงฺก มหาราช
ปสฺส ตฺว ทีปทุตฺตมาติ ฯ
ตตฺถ ทเสตฺถ ราชิโยติ ตสฺมึ มณิกฺขนฺเธ ทส เสตา
ราชิโย(๒) ฯ ฉ ปงฺคลา ปณฺณรสาติ [๓] เอกวีสติ ปงฺคลราชิโย ฯ
หลิทฺทาติ หลิทฺทกวณฺณา (๔) จตุทฺทส ฯ ตึสตีติ อินฺทโคปกวณฺณาภา ตึส ราชิโย ฯ ฉ จาติ ทส จ ฉ จ โสฬส
กาฬราชิโย ฯ มฺเชฏา ปฺจวีสตีติ ปฺจวีสติ มฺเชฏกวณฺณา
ปสฺส ฯ มิสสฺ า (๕)พนฺธกปุปฺเผหีติ วิจิตฺตกาฬ มฺเชฏวณฺณา
ราชิโย เอเตหิ ปุปฺเผหิ มิสฺสา วิจิตฺตกา (๖) ปสฺส ฯ เอตฺถ หิ
กาฬราชิโย พนฺธชีวปุปฺเผหิ มิสฺสา มฺเชฏราชิโย นีลุปฺปเลหิ
วิจิตฺตกา ฯ โอธิสุงฺกนฺติ สุงฺกโกฏาส ฯ โย ม ชูเตน(๗) ชินิสฺสติ
ตสฺสิม สุงฺกโกฏาส ภวิสฺสตีติ วทติ ฯ อฏกถายมฺปน โหตุ
สุงฺก มหาราชาติป ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ ทีปทุตฺตม(๘) ปสฺส ตฺว
อิม เอวรูป มณึ อิทมฺเม(๙) มหาราช สุงฺก โหตุ โย ม ชูเตน
# ๑. ม. ฉจฺจ ฯ ๒. ม. เสตราชิโย ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ฉ จ
# ปณฺณรส จาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. หลิทฺทวณฺณา ฯ
# ๕. ม.พนฺธุกปุปฺเผหีติ กาฬมฺเชฏวณฺณราชิโย ฯ
# ๖. ม. วิจิตฺติกา ฯ ๗. ม. ชูเต ฯ ๘. ม. ทฺวิปทุตฺตม ฯ
# ๙. ม. มณิกขฺ นฺธ อิทเมว ฯ
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ชินิสฺสติ ตสฺสิท ภวิสฺสตีติ ฯ
มณิกณฺฑ นิฏ ิต ฯ
เอว วตฺวา ปุณฺณโก มหาราช อห ตาว (๑)ชูเตน
ชิโต อิม มณิรตน ทสฺสามิ ตฺว ปน กึ ทสฺสสีติ อาห ฯ
ตาต มม สรีรฺจ [๒] เสตจฺฉตฺตฺจ อคฺคมเหสิฺจ เปตฺวา
เสส มม สนฺตก ตว สุงฺก โหตูติ ฯ เตน หิ เทว มา
จิรายิ อห ทูราคโต [๓] ชูตมณฺฑล สชฺชาเปหีติ อาห ฯ
ราชา อมจฺเจ อาณาเปสิ ฯ เต ขิปฺป ชูตสาล (๔) สชฺเชตฺวา
รฺโ วรโปตฺถกตฺถรณ อตฺถริตฺวา(๕) เสสราชูนฺจาป อาสนานิ
ปฺาเปตฺวา ปุณฺณกสฺสาป ปฏิรูป อาสน ปฺาเปตฺวา
รฺโ กาล อาโรเจสุ ฯ
ตโต ปุณฺณโก ราชาน คาถาย อชฺฌภาสิ
[๙๓๕]อุปาคต ราช อุเปหิ(๖) ลกฺข
เนตาทิส มณิรตน ตวตฺถิ
ธมฺเมน ชิยฺยาม(๗) อสาหเสน
ชิโต จ โน ขิปฺปมวากโรหีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช ชูตสาลาย กมฺม อุปคต นิฏิต
# ๑. ม. ชูเต ปราชิโต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เทวิฺจาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ขิปฺปนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ชูตมณฺฑล ฯ
# ๕. ม. สนฺถริตฺวา ฯ ๖. ม. มุเปหิ ฯ ๗. ม.ชิสฺสาม ฯ
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เอตาทิส มณิรตน ตว นตฺถิ มา ปปฺจ กโรหิ ฯ อุเปหิ
ลกฺขนฺติ(๑) อกฺเขหิ กีฬนฏาน ชูตสาล อุปคจฺฉ กีฬนฺตา จ
มย ธมฺเมน ชิเนยฺยาม(๒) ธมฺเมเนว โน อสาหเสน ชโย โหตุ
สเจ ปน ตฺว ชิโต ภวิสฺสสิ อถ โน ขิปฺปมวากโรหีติ
ปปฺจ อกตฺวา ชิตธน(๓) ทเทยฺยาสีติ [๔]ฯ
อถ น ราชา มาณว ตฺว มม (๕) ราชาติ มา ภายิ ธมฺเมเนว
โน อสาหเสน ชยปราชโย ภวิสฺสตีติ อาห ฯ
ต สุตฺวา ปุณฺณโก อมฺหาก ธมฺเมเนว ชยปราชยภาว
ชานาถาติ เต ราชาโน สกฺขึ กโรนฺโต คาถมาห
[๙๓๖]ปฺจาล ปจฺจุคฺคตสูรเสน
มจฺฉา จ มทฺทา สห เกกเกภิ
ปสฺสนฺตุ โน เต อสเถน ยุทธฺ 
น โน สภาย น กโรนฺติ กิฺจีติ ฯ
ตตฺถ ปจฺจุคฺคตาติ อุคฺคตตฺตา ปฺาตตฺตา ปากตตฺตา
ปฺจาลราชานเมว อาลปติ ฯ มจฺฉา จาติ ตวฺจ สมฺม
มจฺฉรฏเ ราช (๖) ฯ มทฺทาติ มทฺทราช ฯ สห เกกเกภีติ
เกกเกหิ นาม ชนปเทหิ(๗) สห วตฺตมานเกกราช ตวฺจ ฯ
อถ วา สหสทฺท เกกเกภีติ ปทสฺส ปจฺฉโต เปตฺวา
# ๑. ม. ลกฺข ฯ ๒. ม. ชิสสฺ าม ฯ ๓. ม. อกตฺวาว ชิโต ธน ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วุตฺต โหตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๕. ม. ม ฯ ๖. ม. มจฺฉราช ฯ ๗. ม. เกกเกภินาเมน
# ชนปเทน สห ฯ
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ปจฺจุคฺคตสทฺทฺจ สูรเสนวิเสสน กตฺวา ปฺจาล ปจฺจุคฺคต
สูรเสนมจฺฉราชา จ มทฺทา จ เกกเกภิ สห เสสราชาโน จาติ
เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ปสฺสนฺตุ โน เตติ อมฺหาก
ทวินฺน เอเต ราชาโน อสเถน อกฺขยุทฺธ ปสฺสนฺตุ ฯ น โน
สภาย น กโรนฺติ กฺจีติ เอตฺถ โนติ นิปาตมตฺต ฯ น
สภาย กิฺจิ สกฺขึ น กโรนฺติ(๑) ขตฺติยาป(๒) พฺราหฺมณาป(๓)
กโรนฺติเยว ตสฺมา สเจ ตุมฺเห กิฺจิ อการณ อุปปฺ ชฺชติ น
โน สุต น โน ทิฏนฺติ วตฺตุ น ลภิสฺสถ อปฺปมตฺตา
โหถาติ เอว ยกฺขเสนาปตึ [๔] สกฺขึ อกาสิ ฯ
อถ ราชา เอกสตราชปริวุโต ปุณฺณก คเหตฺวา ชูตสาล
ปาวิสิ ฯ สพฺเพป ปฏิรูปาสเน(๕) นิสีทึสุ ฯ รชตผลเก
สุวณฺณปาสเก ปยึสุ ฯ ปุณฺณโกป ตุริตตุริโต มหาราช
ปาสเกสุ อายา นาม (๖)มาลึ สาวตี พหุลี(๖) สนฺติภทฺราทโย
จตุวีสติ เตสุ ตุมฺเห อตฺตโน รุจฺจนก อาย คณฺหถาติ
อาห ฯ ราชา สาธูติ พหุล คณฺหิ ปุณฺณโก สาวตึ
คณฺหิ ฯ อถ น ราชา อาห เตนหิ ตาต(๗) มาณว ปาสเก
ปาเตหีติ ฯ มหาราช ปม มม วาโร น ปาปุณาติ ตุมฺเห
ปาสเก ปาเตถาติ ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ตสฺส ปน
# ๑. ม. น น กโรนฺติ ฯ ๒. ม. ขตฺติเยป ฯ
# ๓. ม. พฺราหฺมเณป ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ราชาโนติ
# ทิสฺสิต ฯ ๕. ม. ปติรูปาสเนสุ ฯ ๖. ม. มาลิก สาวฏฏ พหุล ฯ
# ๗. ม. ตาว ฯ
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ตติเย อตฺตภาเว มาตา ภูตปุพฺพา อารกฺขเทวตา อตฺถิ ตสฺสา
อานุภาเวนฤ ราชา ชูเตน(๑) ชินาติ ฯ สา ตสฺส อวิทูเร ิตา
อโหสิ ฯ ราชา เทวธีตร อนุสฺสริตฺวา ชูตคีต คายนฺโต
คาถมาห (๒)
[๓]
อถ ปสฺสตุ ม อมฺม วิชย เม ปทิสฺสตุ
อนุกมฺปาหิ เม อมฺม มหนฺต ชยเมสฺสตุ
[๔]
ชมฺโพนทมย ปาส
จตุรสฺส อฏงฺคุลี(๕)
วิภาติ ปริสมชฺเฌ
มณิ (๖)โชติรโส ยถา(๖)
เทวเต เม ชย เทหิ
ปสฺส ม อปฺปโภคิน (๗)
มาตุนุกมฺปโต(๘) โปโส สทา ภทฺรานิ ปสฺสติ
อฏ มาลี สมาขฺยาตา (๙)สาวตี ฉกฺกเมว(๑๐)จ
จตุกฺก พหุล เยฺย ทุวิธ สนฺติภทฺรก(๑๑)
จตุวีสติ อายา จ
มุนนิ ฺเทน ปกาสิตาติ ฯ
ราชา คีต (๑๒) คายิตฺวา ปาสเก หตฺเถน ปริวตฺติตฺวา(๑๓) อากาเส
# ๑. ม. ชูเต ฯ ๒. ม. อิมา คาถา อาห ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพา
# นที วงฺกคตี สพฺเพ กฏมยา วนา ฯ สพฺพิตฺถิโย กเร ปาป ลภมาเน
# นิวาตเกติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เทวเต ตฺวชฺช รกฺข เทวิ
# ปสฺส มา ม วิภาวเยฺย ฯ อนุกมฺปกา ปติฏา จ ปสฺส ภทฺรานิ
# รกฺขิตุนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๕. ม. จตุรสมฏงฺคุลิ ฯ
# ๖. ม. สพฺพกามทโท ภวา ฯ ๗. ม. อปฺปภาคิน ฯ
# ๘. ม. มาตานุกมฺปโก ฯ ๙. ม. อฏก มาลิก วุตฺต ฯ

# ๑๐. ม. สาวฏฺจ ฉก มต ฯ ๑๑. ม. ทฺวิพินฺทุ สนฺติภทฺรก ฯ
# ๑๒. ม. เอว ชูตกีต ฯ ๑๓. ม.ปริวตฺเตตฺวา ฯ
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ขิป ฯ ปุณฺณกสฺสานุภาเวน ปาสกา ราชาน(๑) ปราชินนฺตา
ภสฺสนฺติ ฯ ราชา ชูตสิปปฺ มฺหิสุกุสลตาย(๒) ปาสเก อตฺตโน
ปราชยาย ภสฺสนฺเต ตฺวา อากาเสเยว สกฑฺฒมาโน คเหตฺวา
ปุนากาเส ขิป ฯ ทุติยป อตฺตโน ปราชยาย ภสฺสนฺเต ตฺวา
ตเถว อคฺคเหสิ ฯ ตโต ปุณฺณโก จินเฺ ตสิ อย ราชา มาทิเสน
ยกฺเขน สทฺธึ ชูต กีฬนฺโต ภสฺสมาเน ปาสเก สกฑฺฒิตฺวา
คณฺหติ กินฺนุ โข การณนฺติ ฯ โส ตสฺสา (๓) อารกฺขเทวตาย
อานุภาว ตฺวา อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา กุทฺโธ วิย ต
โอโลเกสิ ฯ สา เตน โอโลกิตมตฺตาว ภีตา(๔) ปลายิตฺวา
จกฺกวาฬปพฺพต มตฺถก ปตฺวา กมฺปมานา[๕] อฏาสิ ฯ ราชา
ตติยป ปาสเก ขิปตฺวา อตฺตโน ปราชยาย ภสฺสนฺเต
ตฺวาป ปุณฺณกสฺสานุภาเวน หตฺถ ปสาเรตฺวา คณฺหิตุ
นาสกฺขิ ฯ เต รฺโ ปราชยาย ปตึสุ ฯ อถสฺส ปราชิตภาว
ตฺวา ปุณฺณโก ตุฏมานโส อปฺโผเฏตฺวา มหนฺเตน สทฺเทน
ชิต เม(๖) ชิต เมติ ติกฺขตฺตุ มหานาท นทิ ฯ โส สทฺโท
สกลชมฺพูทปี  ผริ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๓๗]เต ปาวิสุ อกฺขมเทน มตฺตา
ราชา กุรูน ปุณฺณโก จาป ยกฺโข
# ๑. ม.รฺโ ฯ ๒. ม. ชูตสิปฺปมฺหิ อติกุสลตาย ฯ
# ๓. ม. โส โอโลเกนฺโต ตสฺส ฯ ๔. ม. ภีตตสิตา ฯ
# ๕. ม.เอตฺถนฺตเร โอโลเกตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ราชา กลึ วิจินมคฺคเหสิ
กฏมคฺคหิ(๑) ปุณฺณโก ป ยกฺโข
เต ตตฺถ ชูเต อุภโย(๒) สมาคเต
รฺ สกาเส(๓) สขินฺจ มชฺเฌ
อเชสิ ยกฺโข นรวีรเสฏ
ตตฺถปฺปนาโท ตุมุโล พภูวาติ ฯ
ตตฺถ ปวิสุนฺติ ชูตสาลาย(๔) ปวิสึสุ ฯ วิจินนฺติ ราชา
จตุวีสติยา อาเยสุ วิจินนฺโต กลึ ปราชยคาห อคฺคเหสิ ฯ
กฏมคฺคหีติ ปุณฺณโก ปน นาม ยกฺโข ชยคาห คณฺหิ ฯ เต
ตตฺถ ชูเต อุภโย สมาคเตติ เต ตตฺถ ชูตสาลาย (๕) ชูเต สมาคเต(๖)
สมุปาคเต อุโภ ชูต กีฬึสตู ิ อตฺโถ ฯ รฺนฺติ อถ เตส
เอกสตราชูน สกาเส อวเสสานฺจ สขีน มชฺเฌ โส ยกฺโข
นรวีรเสฏ ราชาน อเชสิ ฯ ตตฺถปฺปนาโท ตุมโุ ล พภูวาติ
ตสฺมึ ชูตมณฺฑเล รฺโ ปราชิตภาว ชานาถ ชิต เม ชิต
เมติ ติกฺขตฺตุ(๗) มหนฺโต สทฺโท อโหสิ ฯ
ราชา ปราชิโต อนตฺตมโน อโหสิ ฯ อถ น สมสฺสาเสนฺโต
ปุณฺณโก คาถมาห
[๙๓๘]ชโย มหาราช ปราชโย จ
อายูหต อฺตรสฺส โหติ
# ๑. ม. กฏ อคฺคหี ฯ ๒. ม. อุภเย ฯ ๓. ม. สกาเส ฯ
# ๔. ม. ชูตสาล ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. สมาคตา ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ชนินฺท ฆินฺโนสิวรนฺธเนน(๑)
ชิโต จ เม ขิปฺปมวากโรหีติ ฯ
ตตฺถ อายูหตนฺติ อมฺหาก (๒) ทวินฺน วายมานาน(๓)
อฺตรสเสว โหติ ตสฺมา ปราชิโตมฺหีติ มา จินฺตยิ ฯ ชินโฺ นสีติ
ปริหีโนสิ วรนฺธเนนาติ วรธเนน ฯ ขิปฺปมวากโรหีติ ขิปฺปเมว
ชยธน เทหีติ ฯ
อถ น ราชา คณฺห ตาตาติ วทนฺโต คาถมาห
[๙๓๙]หตฺถีควสฺสา มณิกุณฺฑลา จ
ยฺจาป มยฺห รตน ปพฺย
คณฺหาหิ กจฺจายน (๔) วร ธนาน
อาทาย เยนิจฺฉสิ เตน คจฺฉาติ ฯ
ปุณฺณโก อาห
[๙๔๐]หตฺถคี วสฺสา มณิกุณฺฑลา จ
ยฺจาป ตุยฺห รตน ปพฺย
เตส วโร วิธุโร นาม กตฺวา
โส เม ชิโต ต เม อวากโรหีติ ฯ
ตตฺถ โส เม ชิโตติ มยา หิ ตุว ชิโต (๕) อุตฺตมรตน(๖)
ชิต โส จ สพฺพรตนาน วโร ตสฺมา(๗) โส มยา ชิโต นาม
# ๑. ม. ชีโนสิ วรทฺธเนน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. วายามมานาน ฯ ๔. ม. กจฺจาน ฯ
# ๕. ม. ตว วิชิเต ฯ ๖. ม. อุตฺตม รตน ฯ
# ๗. ม. วโร วิธุโร ตสฺมา เทว ฯ
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โหติ ต เม เทหีติ ฯ
ราชา อาห
[๙๔๑]อตฺตา จ เม โส สรณ คติ (๑) จ
ทีโป จ เลโณ จ ปรายโน จ
อสนฺตุเลยฺโย มม โส ธเนน
ปาเณน เม สทิโส(๒) เอส กตฺตาติ ฯ
ตตฺถ อตฺตา จ เม โสติ โส หิ(๓) มยฺห อตฺตา มยา จ
อตฺตาน [๔] เปตฺวา เสส ทสฺสามีติ วุตฺต ตสฺมา ต มา
คณฺหิ น เกวลฺจ อตฺตา [๕] อถ โข เม โส สรณฺจ คติ
จ ทีโป จ เลโณ จ ปรายโน จ ฯ อสนฺตุเลยฺโย มม โส
ธเนนาติ น สตฺตวิเธน รตเนน สทฺธึ ตุเลตพฺโพ ฯ
ปุณฺณโก อาห
[๙๔๒]จิร วา(๖) วิวาโท มม ตุยหฺ มสฺส(๗)
กามฺจ ปุจฺฉาม ตเมว คนฺตฺวา
เอเสว(๘) โน วิวรตุ เอตมตฺถ
ย วกฺขติ(๙) โหตุ กถา อุภินนฺ นฺติ ฯ
ตตฺถ วิวรตุ เอตมตฺถนฺติ โส ตว อตฺตา วา น วาติ
เอตมตฺถ เอเสว ปกาเสตุ ฯ โหตุ กถา อุภินฺนนฺติ ย โส วกฺขติ
# ๑. ม. คตี ฯ ๒. ม. สาทิโส ฯ ๓. ม. หิสทฺโท ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร วสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๖. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๗. ม. ตุยฺหฺจสฺส ฯ ๘. ม. เอโสว ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๙. ม. วกฺขตี ฯ
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สาเยว โน อุภินฺน กถา โหตุ ต ปมาณ โหตูติ อตฺโถ ฯ
ราชา อาห
[๙๔๓]อทฺธา หิ สจฺจ ภณสิ น จ มาณว สาหส
ตเมว คนฺตฺวา ปุจฺฉาม เตน ตุสามุโภ(๑) ชนาติ ฯ
ตตฺถ น จ มาณว สาหสนฺติ ปสยฺห สาหสิก วจน น
จ [๒] ภณสิ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ราชา เอกสตราชาโน ปุณฺณกฺจ
คเหตฺวา ตุฏมานโส เวเคน คนฺตฺวา (๓) ธมฺมสภาย ปาวิสิ (๔) ฯ
ปณฺฑิโต(๕) อาสนา โอรุยฺห ราชาน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ อถ ปุณฺณโก มหาสตฺต อามนฺเตตฺวา ปณฺฑิต ตฺว
ธมฺเม ิโต ชีวิตเหตุป มุสาวาท น ภณสีติ กิตฺติสทฺโท เต
สกลโลเก ปากโฏ(๖) อห ปน เต อชฺช ธมฺเม ิตภาว ชานิสฺสามีติ
วตฺวา คาถมาห
[๙๔๔]สจฺจ นุ เทวา วิทหู กุรูน
ธมฺเม ิต วิธุรนฺนามมจฺจ
ทาโสสิ รฺโ อถ วาสิ าติ
วิธโุ รติ สขฺยา กตโมสิ โลเกติ ฯ
ตตฺถ สจฺจ นุ เทวา วิทหู กุรูน ธมฺเม ิต วิธุรนฺนาม
# ๑. ม. ตุสฺสามุโภ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มยฺหนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ธมฺมสภ อคมาสิ ฯ
# ๕. ม. ปณฺฑิโตป ฯ ๖. ม. ผุฏโ  ฯ
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มจฺจนฺติ กุรุรฏเ วิธูโร นาม อมจฺโจ ธมฺเม ิโต
ชีวิตเหตุป มุสาวาท น ภาสตีติ เอว เทวา วิทหุ วิทหนฺติ
[๑]ปกาเสนฺติ ฯ เอว วิทหมานา เต เทวา สจฺจนฺนุ วิทหนฺติ
อุทาหุ อภูตวาทาเยว เต ติ ฯ วิธุโรติ สขฺยา กตโมสิ โลเกติ (๒)
ยา เอสา ตว วิธุโรติ โลเก สขฺยา ปฺตฺติ โส ตฺว
กตโมสิ(๓) ปกาเสหิ กึ (๔) รฺโ ทาโส นีจตรชาติโก อุทาหุ
สโม วา อุตฺตริตโร วา รฺโ าตีติ อิท ตาว เม
อาจิกฺข ทาโสสิ รฺโ อถ วา าตีติ(๕) ฯ
อถ มหาสตฺโต อย ม เอว ปุจฺฉติ อห โข ปเนต
รฺโ าตีติ(๕) [๖] อุตฺตริตโรติป รฺโ น กิฺจิ โหมีติป
สฺาเปตุ สกฺโกมิ [๗] อิมสฺมึ โลเก ปน สจฺจสโม อวสฺสโย
นาม นตฺถิ สจฺจเมว กเถตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา มาณว เนวาห
รฺโ าติ น อุตฺตริตโร จตุนฺน ปน(๘) ทาสาน อฺตโรติ
ทสฺเสตุ คาถทฺวยมาห
[๙๔๕]อามายทาสาป ภวนฺติ เหเก
ธเนน กีตาป ภวนฺติ ทาสา
สยป เหเก อุปยนฺติ ทาสา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กเถนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. กตมาสิ ฯ ๓. ม. สา กตมา อาสิ ตฺว ฯ
# ๔. ม. กินฺนุ ฯ ๕. ม. าตีติป ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร รฺโติ
# ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร เอว สนฺเตปติ ทิสฺสติ ฯ
# ๘. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ภยา ปนุนฺนาป ภวนฺติ ทาสา
เอเต นราน จตุโรป (๑)ทาสา
อทฺธา หิ โยนิโต อหป ทาโส(๒)
ภโว จ รฺโ อภโว จ รฺโ
ทาโสห เทวสฺส ปรป คนฺตฺวา
ธมฺเมน ม มาณว ตุยฺห ทชฺชาติ ฯ
ตตฺถ อามายทาสาติ ทาสสฺส(๓) ทาสิยา กุจฺฉิมฺหิ
ชาตทาสา ฯ สยป เหเก อุปยนฺติ ทาสาติ เย เกจิ
อุปฏากชาติกา สพฺเพ เต สย ทาสภาว อุปคตา ทาสา
นาม ฯ ภยา ปนุนฺนาติ ราชภเยน วา โจรภเยน วา อตฺตโน
วสนฏานโต ปนุนฺนา กรมรา หุตฺวา ปรวิสย คตาป
ทาสาเยว นาม ฯ อทฺธา หิ โยนิโต อหป ทาโสติ มาณว
เอกเสเนว อหป จตูสุ ทาสโยนีสุ เอกโต สย ทาสโยนิโต
นิพฺพตฺตทาโส ฯ ภโว จ รฺโ อภโว จาติ รฺโ
วุฑฺฒิ วา อวุฑฺฒิ วา โหตุ น สกฺกา มยา มุสาวาท(๔)
ภาสิตุ ฯ ปรปติ (๕) ทูร คนฺตฺวาป อห เทวสฺส ทาโสเยว ฯ
ทชฺชาติ ม ราชา ชยธเนน ฉฑฺเฑตฺวา(๖)ตุยฺห เทนฺโต ธมฺเมน
สภาเวเนว ทเทยฺย(๗) ฯ
# ๑. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อหมฺป ชาโต ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. มุสา ฯ
# ๕. ม. ปรมฺปติ ฯ ๖. ม. ขณฺเฑตฺวา ฯ ๗. ม. สภาเวน
# ทเทยฺยาติ ฯ
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ต สุตฺวา ปุณฺณโก ตุฏหฏโ(๑) ปุน อปฺโผเฏตฺวา คาถมาห
[๙๔๖]อยป ทุติโย วิชโย มมชฺช
ปุฏโ หิ กตฺตา วิวเรตฺถ ปฺห
อธมฺมรูโป วต ราชเสฏโ
สุภาสิต นานุชานาสิ มยฺหนฺติ ฯ
ตตฺถ ราชเสฏโติ อย ราชเสฏโ อธมฺมรูโป วต ฯ
สุภาสิตนฺติ วิธุรปณฺฑิเตน สุกถิต สุวินิจฺฉิต ฯ นานุชานาสิ
มยฺหนฺติ อิทาเนว วิธุรปณฺฑิต มยฺห กสฺมา นานุชานาสิ
กิมตฺถ น เทสีติ วทติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา [๒] อย[๓] ปณฺฑิโต มาทิส ยสทายก
อโนโลเกตฺวา อิทานิ ทิฏ  มาณวก โอโลเกสีติ มหาสตฺตสฺส
กุชฺฌิตฺวา มาณว สเจ โส ทาโส[๔] ต คเหตฺวา คจฺฉถาติ(๕)
คาถมาห
[๙๔๗]เอวฺจ(๖) โน โส วิวเรตฺถ ปฺห
ทาโสหมสฺมิ น จ โขสฺมิ าติ
คณฺหาหิ กจฺจายน(๗) วร ธนาน
อาทาย เยนิจฺฉสิ เตน คจฺฉาติ ฯ
ตตฺถ เอวฺจ โน โส วิวเรตฺถ ปฺหนฺติ สเจ โส
# ๑. ม. หฏตุฏโ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อนตฺตมโน หุตฺวาติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เม
# ภเวยฺยาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๕. ม. คจฺฉาติ วตฺวา ฯ
# ๖. ม. เอว เจ ฯ ๗. ม. กจฺจาน ฯ
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อมฺหาก ปฺห ทาโสหมสฺมิ น จ โขสฺมิ าตีติ เอว วิวริ
เอตฺถ ปริสมณฺฑเล อถ กึ อจฺฉสิ สกลโลเก ธนาน วรธน(๑)
เอต คณฺห คเหตฺวา เยนิจฺฉสิ (๒)เตน คจฺฉาติ ฯ
อกฺขขณฺฑ นิฏิตฺ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ราชา จินฺเตสิ ปณฺฑิต มาณโว
ยถารุจึ คเหตฺวา คมิสฺสติ ตสฺส คตกาลโต ปฏาย มยฺห
มธุรธมฺมกถา ทุลลฺ ภา ภวิสฺสติ ยนฺนนู าห (๓) อิม อตฺตโน าเน
เปตฺวา [๔]ฆราวาสปฺห ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถ น เอวมาห
ปณฺฑิต ตุมฺหาก คตกาเล มม มธุรธมฺมกถา ทุลฺลภา [๕]
ภวิสฺสติ อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา อตฺตโน าเน ตฺวา
มยฺห ฆราวาสปฺห กเถถาติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา รฺา ปฺห ปุฏโ วิสชฺเชสิ ฯ
ตตฺราย ปฺหคาถา
[๙๔๘]วิธุร วสมานสฺส
คหฏสฺส สก ฆร
เขมา วุตฺติ กถ อสฺส กถนฺนุ อสฺส สงฺคโห
อพฺยาปชฺฌ กถ อสฺส สจฺจวาที จ มาณโว
อสฺมา โลกา ปร โลก กถ เปจฺจ น โสจตีติ ฯ
# ๑. ม. วร ฯ ๒. ม. คเหตฺวา จ ปน เยน อิจฺฉสิ ฯ
# ๓. ม. ยนูนาห ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อลงฺกตธมฺมาสเน
# นิสีทาเปตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺเร ราชาติ ทิสฺสติ ฯ
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ตตฺถ เขมา วุตฺติ กถ อสฺสาติ กถ ฆราวาส
วสนฺตสฺส คหฏสฺส เขมา นิพฺภยา วุตฺตีติ ชีวิตวุตฺติ
ภเวยฺย ฯ กถนฺนุ อสฺส สงฺคโหติ จตุวิธสงฺคหวตฺถุสขาโต
สงฺคโห ตสฺส กถ ภเวยฺย ฯ อพฺยาปชฺฌนฺติ นิททฺ ุกฺขตา ฯ
สจฺจวาที จาติ กถฺจ(๑) มาณโว สจฺจวาที นาม ภเวยฺย ฯ
เปจฺจาติ ปรโลก คนฺตฺวา ฯ
[๒]ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๔๙]ต ตตฺถ คติมา ธิติมา มติมา อตฺถทสฺสินา(๓)
สขาตา สพฺพธมฺมาน วิธุโร เอตทพฺรวิ
น สาธารณทารสฺส
น ภฺุเช สาธุเมกโก
น เสเว โลกายติก
เนต ปฺาย วฑฺฒน
สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุรโต สขิโล มุทุ
สงฺคเหตา จ มิตฺตาน สวิภาคี วิธานวา
ตปฺเปยฺย อนฺนปาเนน สทา สมณพฺราหฺมเณ
ธมฺมกาโม สุตาธาโร ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก
สกฺกจฺจ ปยิรูปาเสยฺย สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
ฆรมาวสมานสฺส
คหฏสฺส สก ฆร
# ๑. ม. กถ นุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ต สุตฺวา ปณฺฑิโต รโ
# ปฺห กเถสีติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. อตฺถทสฺสิมา ฯ
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เขมา วุตฺติ สิยา เอว เอว นุ อสฺส สงฺคโห
อพฺยาปชฺโฌ สิยา เอว สจฺจวาที จ มาณโว
อสฺมา โลกา ปร โลก เอว เปจฺจ น โสจตีติ ฯ
ตตฺถ ต ตตฺถาติ ภิกขฺ เว ต ราชาน ตตฺถ ธมฺมสภาย ฯ คติมาติ (๑) วรฺาณคติยา คติมา ฯ ธิติมาติ
อพฺโภจฺฉินฺนวิริเยน ธิติสา ฯ มติมาติ(๑) ภูริสมาย วิปุลาย
ปฺาย มติมา ฯ อตฺถทสฺสินาติ(๑) สณฺหสุขุมอตฺถทสฺสินา
าเณน อตฺถทสฺสินา(๒) ฯ สขาตาติ(๑) ปริจฺฉินฺทิตฺวา ชานนาณสขาตาย ปฺาย สพฺพธมฺมาน สขาตา วิธุรปณฺฑิโต เอต
น สาธารณทารสฺสาติ อาทิวจน อพฺรวิ ฯ ตตฺถ โย ปเรส
ทาเรสุ อปรชฺฌติ โส สาธารณทาโร นาม ตาทิโส นาสฺส(๓)
น ภเวยฺย ฯ สาธุเมกโกติ สาธุรส ปณีตโภชน อฺเส
อทตฺวา เอกโกว น ภฺุเชยฺย ฯ โลกายติกนฺติ อนตฺถนิสฺสิต
สคฺคมคฺคาน อทายก อนิยฺยานิก วิตณฺฑสลฺลาป โลกายติกวาท
น เสเวยฺย ฯ เนต ปฺาย วฑฺฒนนฺติ น หิ เอต
โลกายติก ปฺาย วฑฺฒน ฯ สีลวาติ อขณฺเฑหิ ปฺจสีเลหิ(๔)
สมนฺนาคโต ฯ วตฺตสมฺปนฺโนติ ฆราวาส วสนฺโต ราชวตฺเตน
อุปคโต(๕) ฯ อปฺปมตฺโตติ กุสลธมฺเมสุ อปฺปมตฺโต ฯ นิวาตวุตฺตีติ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. อตฺถทสฺสิมา ฯ
# ๓. ม. น อสฺส ฯ ๔. ม. ปฺจหิ สีเลหิ ฯ ๕. ม.ฆราวาสวตฺเตน
# วา ราชวตฺเตน วา สมนฺนาคโต ฯ
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อติมาน อกตฺวา นีจวุตฺติ โอวาทานุสาสนสมฺปฏิจฺฉโก(๑) ฯ
อตฺถทฺโธติ ถทฺธมจฺฉริยรหิโต ฯ สุรโตติ โสรจฺเจน สมนฺนาคโต ฯ
สขิโลติ เปมนียวจโน ฯ มุทูติ กายวจีจิตฺเตหิ อผรุโส ฯ
สงฺคเหตา จ มิตฺตานนฺติ กลฺยาณมิตฺตาน สงฺคหกโร
ทานาทีสุเยว โย เยน สงฺคห คจฺฉติ (๒) ตสฺส เตเนว สงฺคาหโก
โหติ ฯ สวิภาคีติ ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาทีนฺเจว กปณาทีนฺจ(๓)
สวิภาคกโร ฯ วิธานวาติ อิมสฺมึ กาเล กสิตุ วฏฏติ อิมสฺมึ
กาเล วปฺปตุ วฏฏตีติ เอว สพฺพกิจฺเจสุ วิธานสมฺปนฺโน ฯ
ตปฺเปยฺยาติ คหิตคหิตานิ ภาชนานิ (๔) ปูเรตฺวา ททมาโน
ตปฺเปยฺย ฯ ธมฺมกาโมติ ปเวณีธมฺมป สุจริตธมฺมป กามยมาโน
ปตฺถยมาโน สุตาธาโรติ สุตสฺส อาธารณภูโต ฯ ปริปุจฺฉโกติ
ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา กึ ภนฺเต กุสลนฺติ อาทีหิ
วจเนหิ(๕) ปริปุจฺฉนสีโล ฯ สกฺกจฺจนฺติ คารเวน ฯ เอว นุ
อสฺส สงฺคโหติ สงฺคโหป (๖) เอวป กโต นาม ภเวยฺย ฯ
สจฺจวาทีติ เอว ปฏิปนฺโนเยว สจฺจวาที(๗) นาม สิยา ฯ
เอว มหาสตฺโต รฺโ ฆราวาสปฺห กเถตฺวา ปลฺลงฺกา
โอรุยฺห ราชาน วนฺทิ ฯ ราชาปสฺส มหาสกฺการ กตฺวา
# ๑. ม. โอวาทานุสาสนิปฏิจฺฉโก ฯ ๒. ม. อิจฺฉติ ฯ
# ๓. ม. ธมฺมกิ สมณพฺราหฺมณานฺเจว กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาทีนฺจ ฯ
# ๔. ม. คหิตคหิตภาชนานิ ฯ ๕. ม. อาทิวจเนหิ ฯ ๖. ม. สงฺคโหปสฺส ฯ
# ๗. ม. สภาววาที ฯ
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เอกสตราชปริวุโต(๑) อตฺตโน นิเวสนเมว คโต ฯ
ฆราวาสปฺโห นิฏิโต(๒) ฯ
มหาสตฺโต ปน นิวตฺโต(๓) ฯ อถ น ปุณฺณโก อาห
[๙๕๐]เอหิ ทานิ คมิสฺสาม ทินฺโน โน อิสสฺ เรน เม
มเมวตฺถ ปฏิปชฺช
เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ ฯ
ตตฺถ ทินฺโน โนติ เอตฺถ โนติ นิปาตมตฺต ฯ ตฺว
อิสฺสเรน มยฺห ทินฺโนติ อตฺโถ ฯ เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ
มมตฺถ ปฏิปชฺชนฺเตน หิ ตยา อตฺตโน สามิกสฺส อตฺโถ
ปฏิปนฺโน โหติ ยฺเจต สามิกสฺส อตฺถกรณ นาม เอส
ธมฺโม สนนฺตโน โปราณกปณฺฑิตาน สภาโว(๔) ฯ
วิธุรปณฺฑิโต อาห
[๙๕๑]ชานามิ มาณว ตยาหมสฺมิ
ทินฺโนหมสฺมิ ตว อิสฺสเรน
ตีหฺจ(๕) ต วาสเยมุ อคาเร
เยนทฺธุนา อนุสาเสมุ ปุตฺตทาเรติ(๖) ฯ
ตตฺถ ตยาหมสฺมีติ ตยา ลทฺโธหมสฺมีติ อห ชานามิ ม
ลภนฺเตน จ นาฺถา ลทฺโธ ฯ ทินฺโนหมสฺมิ ตว อิสฺสเรนาติ
มม อิสฺสเรน รฺา ตว อห ทินฺโน ฯ ตีหฺจาติ มาณว
# ๑. ม. เอกสตราชูหิ ปริวโุ ต ฯ ๒. ม. ฆราวาสปฺหา นิฏิตา ฯ
# ๓. ม. ปฏินิวตฺโต ฯ ๔. ม.สภาโวติ ฯ ๕. ม. ตีห จ ฯ
# ๖. ม. ปุตฺเตติ ฯ
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อห ตว พหูปกาโร ราชาน อโนโลเกตฺวา สจฺจเมว กเถสึ
เตนาห ตยา ลทฺโธ ตฺว มม มหนฺตภาว ชานาหิ มย ตีณิ
ทิวสานิ อตฺตโน อคาเร วเสมุ ตสฺมา ตฺว เยนทฺธุนา
ยตฺตเกน กาเลน มย ปุตฺตทาเร อนุสาเสมุ ต กาล
อธิวาเสหีติ ฯ
ต สุตฺวา ปุณฺณโก สจฺจ ปณฺฑิโต อาห พหุปกาโร
เอส มม สตฺตาหป อฑฺฒมาสมฺป นิสที าเปหีติ วุตฺเต
อธิวาเสตพฺพเมวาติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๙๕๒]ตมฺเม(๑) ตถา โหตุ วเสมุ ตีห
กุรตุ  ภว อชฺช(๒) ฆเรสุ กิจฺจ
อนุสาสต ปุตฺตทาเร ภวชฺช
ยถา ตยี เปจฺจ (๓) สุขี ภเวยฺยาติ ฯ
ตตฺถ ตมฺเมติ ย ตฺว วเทสิ สพฺพนฺต มม ตถา
โหตุ ฯ ภวชฺชาติ ภว อชฺชโต(๔) ปฏาย ตีห อนุสาสตุ ฯ ตยี
เปจฺจาติ ยถา ตยิ คเต ปจฺฉา ตว ปุตฺตทาโร สุขี ภเวยฺย
เอว อนุสาสตุ ฯ
เอว วตฺวา ปุณฺณโก มหาสตฺเตน สทฺธึเยว ตสฺส นิเวสน
ปาวิสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. ต เม ฯ ๒. ม. ภวชฺช ฯ ๓. ม. คเตติป ปาโ ฯ
# ๔. ม. อชฺช ฯ
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[๙๕๓]สาธูติ วตฺวาน ปหูตกาโม
ปกฺกามิ ยกฺโข วิธุเรน สทฺธึ
ต กฺุชราชฺหยานุจิณฺณ
ปาเวกฺขิ อนฺเตปุรมริยเสฏโติ ฯ
ตตฺถ ปหูตกาโมติ มหาโภโค ฯ ต (๑) กฺุชราชฺหยานุจิณฺณนฺติ กฺุชเรหิ จ อาชฺหเยหิ จ อนุจิณฺณ
ปริปุณฺณ ฯ อริยเสฏโติ อาจารอริเยสุ อุตฺตโม ฯ
ปุณฺณโก ยกฺโข ปณฺฑิตสฺส อนฺเตปุร ปาวิสิ ฯ
มหาสตฺตสฺสล ปน ติณฺณ อุตูน อตฺถาย ตโย ปาสาทา
อเหสุ ฯ เตสุ เอโก โกฺโจ นาม เอโก มยูโร นาม เอโก
ปยเกโต นาม ฯ เต สนฺธาย อย คาถา วุตฺตา
[๙๕๔]โกฺจ มยูรฺจ ปยฺจ เกต
อุปาคมิ ตตฺถ สุรมฺมรูป
ปหูตภกฺข พหุอนฺนปาน
มสกฺกสาร วิย วาสวสฺสาติ ฯ
ตตฺถ ตตฺถาติ เตสุ ตีสุ ปาสาเทสุ ยตฺถ ตสฺมึ
สมเย อตฺตนาวสติ ต สุรมฺมรูป ปาสาท ปุณฺณก อาทาย
อุปาคมิ ฯ [๒] อุปคนฺตฺวา จ ปน อลงฺกตปาสาทสฺส สตฺตมาย
ภูมิยา สยนคพฺภฺเจว มหาตล จ สชฺชาเปตฺวา สิริสยน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
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ปฺาเปตฺวา สพฺพ อนฺนปานาทิวิธึ อุปฏเปตฺวา เทวกฺา(๑)
วิย ปฺจสตา อิตฺถิโย อิมา เต ปาทปริจาริกา โหนฺตุ มา
อุกฺกณฺิโต อิธ วสาหีติ ตสฺส นิยาเทตฺวา อตฺตโน วสนฏาน
คโต ฯ ตสฺส คตกาเล ตา อิตฺถิโย นานาตุริยานิ คเหตฺวา
ปุณฺณกสฺส ปริจริยาย นจฺจาทีนิ อุปฏเปสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๕๕]ตตฺถ นจฺจนฺติ คายนฺติ อวฺหยนฺติ วราวร
อจฺฉรา วิย เทเวสุ
นาริโย สมลงฺกตาติ ฯ
ตตฺถ อวฺหยนฺตีติ ปกฺโกสนฺติ(๒) ฯ วราวรนติ วรโต วร
นจฺจ (๓) คีตฺจ กโรนฺติโย สารมฺภ(๔) กโรนฺติ(๕) ฯ
สมงฺคีกตฺวา ปมุทาหิ(๖) ยกฺข
อนฺเนน ปาเนน จ ธมฺมปาโล
อคฺคตฺถเมวานุวิจินฺตยนฺโต
ปาเวกฺขิ ภริยาย ตทา สกาเสติ ฯ
ตตฺถ ปมุทาหีติ ปมุทาหิ เจว อนฺนปาเนน(๗) จ
สมงฺคีกตฺวา ฯ ธมฺมปาโลติ ธมฺมปาลโก ธมฺมโคปโก(๘) ฯ
อคฺคตฺถเมวาติ อคฺคภูตเมว อตฺถ ฯ ปาเวกฺขิ ภริยายาติ
# ๑. ม. เทวกฺาโย ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. นจฺจฺจ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. ปกฺโกสนฺติ ฯ ๖. ม. ปมทาหิ ฯ ๗. ม. อนฺนปาเนหิ ฯ
# ๘. ม. ธมฺมสฺส ปาลโก โคปโก ฯ
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สพฺพเชฏกาย(๑) ภริยาย ปาเวกฺขิ ปาวิสิ ฯ
ต จนฺทนคนฺธรสานุลิตฺต
สุวณฺณชมฺโพนทนิกฺขสาทิส
ภริย อวจ(๒) เอหิ สุโณหิ โภติ
ปุตฺตานิ อามนฺตย ตมฺพเนตฺเตติ ฯ
ตตฺถ ภริย (๓)อวจาติ ภริย อโวจ(๓) ฯ อามนฺตยาติ
ปกฺโกส ฯ
สุตฺวาน วากฺย ปติโน อโนชา(๔)
สุณิส อวจ(๕) ตมฺพนขึ สุเนตฺต
อามนฺตย จมฺมธรานิ เจเต
ปุตฺตานิ อินฺทวรปุปฺผสาเมติ ฯ
ตตฺถ อโนชาติ เอว นามิกา ฯ สุณิส อวจ ตมฺพนขึ
สุเนตฺตนฺติ สา วจน (๖) สุตฺวา อสฺสุมุขี โรทมานา มยฺห สย
คนฺตฺวา ปุตฺเต ปกฺโกสิตุ อยุตฺต สุณสิ  เปเสสฺสามีติ ตสฺสา
นิวาสนฏาน คนฺตฺวา ตมฺพนขึ สุเนตฺต สุณิส อวจ ฯ
อามนฺตยาติ ปกฺโกส ฯ จมฺมธรานีติ จมฺมธเร(๗) สูเร สมตฺเถติ
อตฺโถ อาภรณภณฺฑเมว จ(๘) อิธ จมฺมนฺติ(๙) อธิปฺเปต ตสฺมา
# ๑. ม. สพฺพเชฏิกาย ฯ ๒. ม. วจา ฯ ๓. ม. วจาติ
# เชฏภริย อวจ ฯ ๔. ม. อนุชชฺ า ฯ ๕. ม. วจ ฯ
# ๖. ม. สา ตสฺส วจน ฯ ๗. ม. วมฺมธรานีติ วมฺมธเร ฯ
# ๘. ม. วา ฯ ๙. ม. วมฺมนฺติ ฯ
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อาภรณธเรติป อตฺโถ ฯ เจเตติ ต นาเมนาลปติ ฯ ปุตฺตานีติ
มม ปุตฺเต จ ธีตโร จ ฯ อินฺทวรปุปฺผสาเมติ ต อาลปติ ฯ
สา สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา ปาสาท อนุวิจริตฺวา(๑) ปตา
โว โอวาท ทาตุกาโม ปกฺโกสติ อิท กิร โว ตสฺส
ปจฺฉิมทสฺสนนฺติ สพฺพเมวสฺส สุหชฺชชนฺจ(๒) ปุตฺตธีตโร จ
สนฺนิปาเตสิ ฯ ธมฺมปาลกุมาโร ปน ต วจน สุตฺวา(๓) โรทนฺโต
กนิฏภาติกปริวุโต(๔) ปตุ สนฺติก อคมาสิ ฯ ปณฺฑิโต ปน เต
ปุตฺเต ทิสฺวา สกภาเวน สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺโต อสฺสุปุณฺเณหิ
เนตฺเตหิ เต อาลึคิตฺวา สีเส จุมฺพิตฺวา เชฏปุตฺต มุหุตฺต
หทเย นิปชฺชาเปตฺวา หทยา โอตาเรตฺวา สิริคพฺภโต นิกฺขมฺม
มหาตเล ปลฺลงฺเก นิสีทิตวฺ า ปุตฺตสหสฺสสฺส โอวาท อทาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๕๖]เต อาคเต มุทฺธนิ ธมฺมปาโล
จุมฺพิตฺวา ปุตฺเต อวิกมฺปมาโน
อามนฺตยิตฺวาน อโวจ วากฺย
ทินฺนาห รฺา อิธ มาณวสฺส
ตสฺสชฺชห อตฺตสุขี วิเธยฺโย
อาทาย เยนิจฺฉติ เตน คจฺฉติ
# ๑. ม. ปาสาทา โอรุยฺห ฯ ๒. . สุหทชนฺจ ฯ
# ๓. ม. สุตฺวาว ฯ ๔. ม. กนิฏภาติกคณปริวุโต ฯ
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อหฺจ โว อนุสาสิตุ อาคโตสฺมิ(๑)
กถ อห อปริตฺตาย คจฺเฉ
สเจ โว ราชา กุรุเขตฺตวาสี(๒)
ชนสณฺโ ปุจฺเฉยฺย ปหูตกาโม
กิมาภิชานาถ ปุเร ปุราณ
กึ โว ปตา อนุสาเส ปุรฏา
สมานาสนา โหถ มยา จ(๓) สพฺเพ
โกนีธ รฺโ อพฺภุติโก มนุสฺโส
ตมฺชลึ กริย วเทถ เอว
มา เหว(๔) เทว น หิ เอส ธมฺโม
วิยคฺฆราชสฺส นิหีนชจฺโจ
สมานาสโน(๕) เทว กถ ภเวยฺยาติ ฯ
ตตฺถ ธมฺมปาโลติ มหาสตฺโต ฯ ทินฺนาหนฺติ อห ชยธน(๖)
ฉฑฺเฑตฺวา(๗) รฺา ทินฺโน ฯ ตสฺสชฺชห อตฺตสุขี วิเธยฺโยติ
อชฺชโต(๘) ปฏาย ตีหมตฺต อห อิมินา อตฺตโน สุเขน
อตฺตสุขี ตโต ปร ปน ตสฺส มาณวสฺสาห วิเธยฺโย [๙]ฯ
โส หิ อิโต จตุตฺเถ ทิวเส เอกเสน ม อาทาย ยตฺถิจฺฉติ
# ๑. ม. สาสิตุมาคโตสฺมิ ฯ ๒. ม. กุรรุ ฏวาสี ฯ
# ๓. ม. ว ฯ ๔. ม. เหว ฯ ๕. ม. สมาสโน ฯ
# ๖. ม. ชยธเนน ฯ ๗. ม. ชณฺเฑตฺวา ฯ ๘. ม. อชฺช ฯ
# ๙. ม. เอตฺถนฺตเร โหมีติ ทิสฺสติ ฯ
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ตตฺถ คจฺฉติ ฯ อปริตฺตายาติ อห ตุมหฺ าก ปริตฺตาน(๑)
อกตฺวา กถ คจฺเฉยฺยนฺติ ตุมฺเห(๒)อนุสาสิตุ อาคโตสฺมิ ฯ
ชนสณฺโติ มิตฺตพนฺธเนน มิตฺตชนสฺส สณฺานกโร ฯ
ปุเร ปุราณนฺติ อิโต ปุพฺเพ ตุมฺเห กึ ปุราณการณ
อภิชานาถ ฯ อนุสาเสติ อนุสาสิ เอว ตุมฺเห รฺา
ปุฏา อมฺหาก ปตา อิมฺจิ มฺจ โอวาท อทาสีติ
กเถยฺยาถ ฯ สมานาสนา โหถาติ สเจ ปน ราชา โว
มยา ทินฺนสฺส โอวาทสฺส กถิตกาเล เอถ ตุมฺเห อชฺช มยา
สทฺธึ สมานาสนา(๓) โหถ ฯ โกนีธ รฺโ อพฺภุติโก
มนุสฺโสติ อิธ ราชกูเล ตุมฺเหหิ อฺโ โก นุ รฺโ
อพฺภุติโก(๔) มนุสฺโสติ อตฺตโน อาสเน นิสีทาเปยฺย ฯ
ตมฺชลินฺติ อถ ตุมฺเห อฺชลึ กตฺวา ต ราชาน เอว
วเทยฺยาถ เทว เอว มา อวจ นหิ อมฺหาก เอส
ปเวณีธมฺโม วิยคฺฆราชสฺสาติ เกสรสีหสฺส ฯ นิหนี ชจฺโจติ
ชรสิงฺคาโล เทว กถ สมานาสโน ภเวยฺย ฯ ยถาป สิงฺคาโล
สีหสฺส สมานาสโน น โหติ ตเถว มย ตุมฺหากนฺติ ฯ
อิม ปนสฺส กถ สุตฺวา ปุตฺตธีตโร จ าติสุหชฺชา(๕)
จ ทาสกมฺมกรโปริสา จ เต สพฺเพ สกภาเวน สณฺาเรตุ
# ๑. ม. ปริตฺต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม.สมาสนา ฯ
# ๔. ม. อพฺภติโก ฯ ๕. ม. าติสุหชฺชาทโย ฯ
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อสกฺโกนฺตา มหาวิรวึสุ(๑) ฯ[๒] มหาสตฺโต เต สฺาเปสิ ฯ
ลกฺขกณฺฑ(๓) นิฏิต ฯ
อถ เน ปณฺฑิโต ปุตฺตธีตโร จ าตโย จ น
อุปคนฺตฺวา ตุณฺหีภูเต ทิสฺวา ตาตา มา จินฺตยิตฺถ มา โสจิตฺถ
มา ปริเทวิตฺถ สพฺเพ สขารา อนิจฺจา อธุวา วิปริณามธมฺมา ยโส นาม วิปตฺติปริโยสาโน อปจ ตุมฺหาก ราชวสตึ
นาม ยสปฏิลาภการณ กเถสฺสามิ ต เอกคฺคจิตฺตา สุณาถาติ
อาห ฯ โส พุทฺธลีลาย ราชวสตึ นาม ปฏเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๕๗]โส จ ปุตฺเต จ มิตฺเต จ าตโย สุหทชฺชเน
อลีนมนสงฺกปฺโป
วิธุโร เอตทพฺรวิ
เอถยฺยา ราชวสตึ
นิสีทิตฺวา สุณาถ เม
ยถา ราชกุลมฺปตฺโต ยส โปโส นิคจฺฉตีติ ฯ
ตตฺถ สุหทชฺชเนติ สุหทยชเน ฯ เอถยฺยาติ เอถ อยฺยา(๔)
ปยวจเนน สมุทาจาเรน ปุตฺเต อาลปติ ฯ ราชวสตินฺติ มยา
วุจฺจมาน ราชปาริจริย สุณาถ ฯ ยถาติ เยน การเณน ฯ
ราชกุลมฺปตฺโตติ (๕) ราชกุล อุปสงฺกมนฺโต รฺโ สนฺติเก จรนฺโต
โปโส ยส นิคจฺฉติ ลภติ ต การณ สุณาถาติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. มหาวิรว วิรวึสุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตสนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. ลกฺขณกณฺฑ ฯ ๔. ม. อยฺโย ฯ ๕. ม. ราชกุล ปตฺโต ฯ
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[๙๕๘]น หิ ราชกุล ปตฺโต อฺาโต ลภเต ยส
(๑)นาติสูโร นาติทุมฺเมโธ(๑) นปฺปมตฺโต กุทาจน
ยทาสฺส สีล ปฺฺจ โสเจยฺยฺจาธิคจฺฉติ
อถ วิสฺสาสเต ตมฺหิ คุยฺหฺจสฺส น รกฺขตีติ ฯ
ตตฺถ อฺาโตติ อปากฏคุโณ อวิทิตกมฺมาปทาโน(๒) ฯ
นาติสูโรติ น อติสูโร (๓)ฯ นาติทุมฺเมโธติ น ภีรุกชาติโก ฯ
ยทาสฺส สีลนฺติ ยทา อสฺส เสวกสฺส ราชา สีลฺจ ปฺฺจ
โสเจยฺยฺจ อธิคจฺฉติ อาจารสมฺปตฺติฺจ าณพลฺจ สุจิ
ภาวฺจ ชานาติ ฯ อถ วิสฺสาสเต ตมฺหีติ อถ ราชา
ตสฺมึ วิสฺสาสติ วิสฺสาส กโรติ อตฺตโน คุยฺห อสฺส น
รกฺขติ น คุยหฺ ติ กเถตีติ อตฺโถ ฯ
[๙๕๙]ตุลา ยถา ปคฺคหิตา สมทณฺฑา สุธาริตา
อชฺฌิฏโ  น วิกมฺเปยฺย ส ราชวสตึ วเส
ตุลา ยถา ปคฺคหิตา สมทณฺฑา สุธาริตา
สพฺพานิ อภิสมฺโภนฺโต ส ราชวสตึ วเสติ ฯ
ตตฺถ ตุลา ยถาติ ยถา เอสา วุตฺตปฺปการา ตุลา
น โอนมติ น อุนฺนมติ เอวเมว ราชเสวโก กิสฺม
ิ ฺจิเทว
กมฺเม รฺา อิท นาม กโรหีติ อชฺฌฏิ โ อาณตฺโต
ฉนฺทาทิอคติคมนวเสน(๔) น วิกมฺเปยฺย สพฺพกิจฺเจสุ ปคฺคหิตตุลา
# ๑. ม. นาสูโร นาป ทุมฺเมโธ ฯ ๒. ม. อวิทิตกมฺมาวทาโน ฯ
# ๓. ม. อสูโร ฯ ๔. ม. ฉนฺทาทิอคติวเสน ฯ
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วิย สโม ภเวยฺย ฯ ส รา ชวสตินฺติ โส เอวรูโป เสวโก
ราชกุเล วาส วเสยฺย ราชาน ปริจเรยฺย เอวมฺปริจรนฺโต จ
ปน ยส ลเภยฺยาติ อตฺโถ ฯ สพฺพานิ อภิสมฺโภนฺโตติ สพฺพานิ
ราชกิจฺจานิ กโรนฺโต ฯ
[๙๖๐]ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ ราชกิจฺเจสุ ปณฺฑิโต
อชฺฌิฏโ  น วิกมฺเปยฺย ส ราชวสตึ วเส
ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ ราชกิจฺเจสุ ปณฺฑิโต
สพฺพานิ อภิสมฺโภนฺโต ส ราชวสตึ วเส
โย จสฺส สุกโต มคฺโค รฺโ สุปฏิยาทิโต
น เตน วุตฺโต คจฺเฉยฺย ส ราชวสตึ วเสติ ฯ
ตตฺถ น วิกมฺเปยฺยาติ อวิกมฺปมาโน ตานิ กิจฺจานิ
กเรยฺย ฯ โย จสฺสาติ โย จ รฺโ คมนมคฺโค สุกโต อสฺส ฯ
สุปฏิยาทิโตติ สุมณฺฑิโต อิมินา มคฺเคน คจฺฉาติ วุตฺโตป
เตน น คจฺเฉยฺย
[๙๖๑]น รฺโ สมก(๑) ภฺุเช กามโภเค กุทาจน
สพฺพตฺถ ปจฺฉโต คจฺเฉ ส ราชวสตึ วเส
น รฺโ สทิส วตฺถ น มาล น วิเลปน
อากปฺป สรกุตตฺ ิฺจ(๒) น รฺโ สทิสมาจเร
อฺ กเรยฺย อากปฺป ส ราชวสตึ วเสติ ฯ
# ๑. ม. สทิส ฯ ๒. ม. สรกุตฺตึ วา ฯ
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ตตฺถ น รฺโติ รฺโ กามโภเคน สม กามโภค
น ภฺุเชยฺย ตาทิสสฺส หิ ราชา กุชฺฌติ ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ
รูปาทีสุ กามคุเณสุ รฺโ ปจฺฉโตว คจฺเฉยฺย หีนตรเมว
เสเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ อฺ กเรยฺยาติ รฺโ อากปฺปโต [๑]
อฺเมว อากปฺป กเรยฺย ฯ สราชวสตึ วเสติ โส ปุคฺคโล
รฺโ อุปคนฺตฺวา วาส วเสยฺย ฯ
[๙๖๒]กีเฬ ราชา อมจฺเจหิ ภริยาหิ ปริวาริโต
นามจฺโจ ราชภริยาสุ ภาว กุพฺเพถ ปณฺฑิโต
อนุทฺธโต อจปโล
นิปโก สวุตินฺทฺริโย
มโนมณิธิสมฺปนฺโน ส ราชวสตึ วเสติ ฯ
ตตฺถ ภาวนฺติ วิสฺสาสวเสน อธิปฺปาย ฯ อจปโลติ
อมณฺฑนสีโล ฯ นิปโกติ ปริปกฺกาโณ ฯ สวุตินฺทฺริโยติ
ปทหิตฉฬินฺทฺริโย ฯ รฺโ วา องฺคปจฺจงฺคานิ โอโรเธ จสฺส(๒)
น โอโลเกยฺย ฯ มโนมณิธิสมฺปนฺโนติ อจเลน(๓) สุฏุ ปเตน
จิตฺเตน สมนฺนาคโต ฯ
[๙๖๓]นาสฺส ภริยาหิ กีเฬยฺย น มนฺเตยฺย รโหคโต
นาสฺส โกสา ธน คณฺเห ส ราชวสตึ วเส
น นิทฺท พหุ (๔)มฺเยฺย น มทาย สุรมฺปเว(๕)
นาสฺส ทาเย มิเค หฺเ ส ราชวสตึ วเส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สรกุตตฺ ิโต จาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. วาสฺส ฯ ๓. ม. อจปเลน ฯ ๔. สี. ยุ. น นิททฺ นฺน
# พหุ มฺเ ฯ ม. น นิททฺ  พหุ ฯ ๕. ส. ม. สุร ปเว ฯ
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นาสฺส ป น ปลฺลงฺก น โกจฺฉ น นาว (๑)รถ
สมฺมโตมฺหีติ อารุฬฺเห ส ราชวสตึ วเส
นาติทูเร ภเช รฺโ นาจฺจาสนฺเน วิจกฺขโณ
สเมกฺขฺจสฺส(๒) ติฏเยฺย สนฺทิสฺสนฺโต สภตฺตุโน
น เม(๓) ราชา สขา โหติ น ราชา โหติ เมถุโน
ขิปฺป กุชฺฌนฺติ ราชาโน สุเกนกฺขีว ฆฏฏิต
น ปูชิโต มฺมาโน เมธาวี ปณฺฑิโต นโร
ผรุสมฺปฏิมนฺเตยฺย(๔) ราชาน ปริส คตนฺติ ฯ
ตตฺถ น มนฺเตยฺยาติ ตสฺส รฺโ ภริยาหิ สทฺธึ
เนว กีเฬยฺย น รโห มนฺเตยฺย ฯ โกสา ธนุ ฺติ รฺโ
โกสา ธน น เถเนตฺวา คณฺเหยฺย ฯ น มทายาติ ตาตา
ราชเสวโก นาม มทตฺถาย สุร น ปเวยฺย ฯ ทาเยติ(๕)
ทินฺนาภเย มิเค น หฺเ น หเนยฺย ฯ โกจฺฉนฺติ
ภทฺทป ฯ สมฺมโตมฺหีติ อห สมฺมโต หุตฺวา เอว กโรมีติ
น อาโรเหยฺย ฯ สเมกฺขฺจสฺส ติฏเยฺยาติ อสฺส รฺโ
ปุรโต ขุทฺทกมหนฺตกถาสวนฏาเน ติฏเยฺย ฯ สนฺทิสฺสนฺโต
สภตฺตุโนติ โส เสวโก (๖) ตสฺส ภตฺตุโน ทสฺสนฏาเน
ติฏเยฺย ฯ สุเกนาติ อกฺขิมฺหิ ปติเตน วีหิสุกาทินา ฆฏฏิต
อกฺขิ ปกติภาว ชหนฺต ยถา กุชฺฌติ นาม เอว กุชฺฌนฺติ
# ๑. สี. ยุ. นาค ฯ ๒. ม. สมฺมุขฺจสฺส ฯ ๓. ม. เว ฯ
# ๔. มง ผรุส ปติมนฺเตยฺย ฯ ๕. ม. นาสฺส ทาเย มิเคติ อสฺส
# รฺโ ฯ ๖. ม. ราชเสวโก ฯ
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น เตสุ วิสฺสาโส กาตพฺโพ ฯ น ปูชิโต มฺมาโนติ อห
ราชปูชิโตมฺหีติ น มฺมาโน ฯ ผรุสนฺติ เยน โส กุชฺฌติ
ตถารูป น มนฺเตยฺย ฯ
[๙๖๔]ลทฺธทฺวาโร ลเภ ทฺวาร เนว ราชูสุ วิสฺสเส
อคฺคิว สโต ติฏเยฺย ส ราชวสตึ วเส
ปุตฺต วา ภาตร ส วา สมฺปคฺคณฺหาติ ขตฺติโย
คาเมหิ นิคเมหิ วา รฏเหิ ชนปเทหิ วา
ตุณฺหีภูโต อุทิกฺเขยฺย(๑) น ภเณ เฉกปาปกนฺติ ฯ
ตตฺถ ลทฺธทฺวาโร ลเภ ทฺวารนฺติ อห นิปฺปฏิหาโร
ลทฺธทฺวาโร อปฺปฏิหาเรตฺวา น ปวิเสยฺย ปุนป ทฺวาร
ลเภยฺย ปฏิหาเรตฺวาว ปวิเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ สโตติ อปฺปมตฺโต
หุตฺวา ฯ ภาตร ส วาติ สกภาตร วา ฯ สมฺปคฺคณฺหาตีติ
อสุกคาม วา อสุกนิคม วา อสุกสฺส(๒) เทมาติ ยทา เสวเกหิ
สทฺธึ กเถสิ (๓)ฯ น ภเณ เฉกปาปกนฺติ ตทา คุณ วา อคุณ
วา น ภเณยฺย ฯ
[๙๖๕]หตฺถาโรเห อนีกฏเ รถิเก ปตฺติการเก
เตส กมฺมาปทาเนน ราชา วฑฺเฒติ เวตฺตน
น เตส อนฺตร(๔) คจฺเฉ ส ราชวสตึ วเส
จาโปว โอณโต ธีโร วโส วาป ปกมฺปเย
# ๑. ม. อุเปปกฺเขยฺย ฯ ๒. ม.อสฺส ฯ ๓. ม. กเถติ ฯ
# ๔. ม. อนฺตรา ฯ
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ปฏิโลม น มนฺเตยฺย ส ราชวสตึ วเส
จาโปวูโนทโร(๑) อสฺส มจฺโฉวสฺส อชิวหตา(๒)
อปฺปาสิ นิปโก สูโร ส ราชวสตึ วเสติ ฯ
ตตฺถ น เตส อนฺตร (๓) คจฺเฉติ เตส ลาภสฺส อนฺตราย
น คจฺเฉยฺย อนฺตราย น กเรยฺย ฯ วโส วาติ ยถา
วสคุมฺพโต อุคฺคตวโส วาเตน ปหตกาเล กมฺปติ เอว รฺา
กถิตกาเล กมฺเปยฺย ฯ ผ๔)จาโปวูโนทโรติ ยถา จาปธนุ น
มโหทโร โหติ เอว น มโหทฺโร สิยา ฯ อชิวฺหตาติ (๕) ยถา
มจฺโฉ อชิวหฺ ตาย น กเถติ ตถา(๖) มนฺทกถาย อชิวฺหตา(๖)
ภเวยฺย ฯ อปฺปาสีติ โภชเน มตฺตฺู ฯ
[๙๖๖]น พาฬฺห อิตฺถึ คจฺเฉยฺย สมฺผสฺส เตชสขฺย
กาส สาส ทร พาลฺย ขีณเมโธ นิคจฺฉติ
นาติเวล ปภาเสยฺย น ตุณฺหี สพฺพทา สิยา
อวิกิณฺณ มิต วาจ
ปตฺเต กาเล อุทีริเย(๗)
อโกธโน อสงฺฆฏโฏ สจฺโจ สณฺโห อเปสุโณ
สมฺผ คิร น ภาเสยฺย ส ราชวสตึ วเสติ ฯ
ตตฺถ น พาฬหนฺติ น ปุนปฺปุน กิเลเสน(๘) คจฺเฉยฺย ฯ
# ๑. ม. จาโปวูนุทโร ฯ ๒. ม. อชิวฺหวา ฯ ๓. ม. อนฺตรา ฯ
# ๔. ม. จาโปวูนุทโรติ ยถา จาโป มโหทโร น โหติ ฯ
# ๕. ม. อชิวหฺ วาติ ฯ ๖. ม. ตถา เสวโก มนฺทกถตาย
# อชิวฺหวา ฯ ๗. ม. อุทีรเย ฯ ๘. ม.กิเลสวเสน ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 320

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 320
เตชสขยนฺติ เอว คจฺฉนฺโต หิ ปุริโส เตชสขฺย ปาปุณาติ
ต สมฺผสฺสนฺโต(๑) พาฬฺห น คจฺฉยฺย ฯ ทรนฺติ กายทรถ ฯ
พาลฺยนฺติ ทุพฺพลภาว ฯ ขีณเมโธติ ปุนปฺปุน กิเลสรติวเสน
ขีณปฺโ ปุริโส เอเต กาสาทโย นิคจฺฉติ ฯ นาติเวลนฺติ
ตาตา ราชูน สนฺติเก ปมาณาติกฺกนฺต น ภาเสยฺย ฯ ปตฺเต
กาเลติ อตฺตโน วจนกาเล สมฺปตฺเต ฯ อสงฺฆฏโฏติ ปร
อสงฺฆฺเฏนฺโต ฯ สมฺผนฺติ นิรตฺถก ฯ คิรนฺติ วจน ฯ
[๙๖๗]มาตาเปติภโร อสฺส กุเล เชฏาปจายิโน
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺโน ส ราชวสตึ วเส
วินีโต สิปฺปวา ทนฺโต กตตฺโต นิยโต มุทุ
อปฺปมตฺโต สุจิทกฺโข ส ราชวสตึ วเส
นิวาตวุตฺติ วุฑฺเฒสุ สปฺปติสฺโส สคารโว
สุรโต สุขสวาโส
ส ราชวสตึ วเส
อารกา ปริวชฺเชยฺย
สณฺหิตุ(๒) ปหิต ชน
ภตฺตารฺเวุทิกฺเขยฺย น(๓) อฺสฺส จ ราชิโนติ(๓) ฯ
ตตฺถ วินีโตติ อาจารสมฺปนฺโน ฯ สิปฺปวาติ อตฺตโน
กุเล สิกฺขิตพฺพสิปฺเปน. สมนฺนาคโต ฯ ทนฺโตติ ฉสุ ทฺวาเรสุ
นิพฺพิเสวโน ฯ กตตฺโตติ สมฺปาทิตตฺโต ฯ นิยโตติ ยสาทีน (๔)
# ๑. ม. สมฺปสฺสนฺโต ฯ ๒. ม. สหิตุ ฯ ๓. ม. น จ อฺสฺส
# ราชนิโนติ ฯ ๔. ม. ยสาทีนิ ฯ
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นิสฺสาย อจลนสภาโว ฯ มุทูติ อนติมานี ฯ อปฺปมตฺโตติ
กตฺตพฺพกิจฺเจสุ ปมาทวิรหิโต ฯ ทกฺโขติ อุปฏานฏาเน(๑) เฉโก ฯ
นิวาตวุตฺตีติ นีจวุตฺติ ฯ สปฺปติสฺโสติ ครุสวาสวสนสีโล(๒) ฯ
สณฺหิตุ ปหิตนฺติ ปรราชูหิ รฺโ (๓) สนฺติก คุยฺหรกฺขนวเสน
วา ปฏิจฺฉนฺนปากฏกรณวเสน วา เปสิต ฯ (๔) ตถารูเปหิ สทฺธึ
กเถนฺโต รฺโ สมฺมุขา กเถยฺย ฯ ภตฺตารฺเวุทิกฺเขยฺยาติ
อตฺตโน สามิกเมว โอโลเกยฺย ฯ น อฺสฺส จ ราชิโนติ
อฺสฺส จ รฺโ สนฺติเก น ภาเสยฺย(๕) ฯ
[๙๖๘]สมเณ พฺราหฺมเณ จาป สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
สกฺกจฺจ ปยิรูปาเสยฺย ส ราชวสตึ วเส
สมเณ พฺราหฺมเณ จาป สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
สกฺกจฺจ อนุวาเสยฺย ส ราชวสตึ วเส
สมเณ พฺราหฺมเณ จาป สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
ตปฺเปยฺย อนฺนปาเนน ส ราชวสตึ วเส
สมเณ พฺราหฺมเณ จาป สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
อาสชฺช ปฺเ เสเวถ อากงฺข วุฑฺฒิมตฺตโน(๖) ฯ
ตตฺถ สกฺกจฺจ ปยิรปู าเสยฺยาติ คารเวน ปุนปฺปุน
อุปสงฺกเมยฺย ฯ อนุวาเสยฺยาติ อุโปสถวาส วสนฺโต อนุวตฺเตยฺย ฯ
# ๑. ม. อุปฏาเน ฯ ๒. ม. ครุสวาสสีโล ฯ ๓. ม. สกรฺโ ฯ
# ๔. ม. ตถารูเปน หิ สทฺธึ กเถนฺโตป รฺโ สมฺมุขาว ฯ
# ๕. ม. ภเวยฺย ฯ ๖. ม. วุฑฺฒิมตฺตโนติ ฯ
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ตปฺเปยฺยาติ ยาวทตฺถ ทาเนน ตปฺเปยฺย ฯ อาสชฺชาติ
อุปคนฺตฺวา ฯ ปฺเติ ปณฺฑิเต ฯ อาสชฺช ปฺหนฺติ(๑) วา
ปาโ ฯ ปฺหนฺติ ปณฺฑิเตหิ ปฺาย กตฺตพฺพ กุสลากุสล
การณ ปุจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ ฯ
[๙๖๙]ทินฺนปุพฺพ น หาเปยฺย ทาน สมณพฺราหฺมเณ
น จ กิฺจิ นิวาเรยฺย ทานกาเล วนิพฺพเก
ปฺวา พุทฺธิสมฺปนฺโน วิธานวิธิโกวิโท
กาลฺู สมยฺู จ ส ราชวสตี วเส
อุฏาย(๒) กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
สุสวิหิตกมฺมนฺโต
ส ราชวสตึ วเส ฯ
ตตฺถ ทินฺนปุพฺพนฺติ ปกติปฏิยตฺต ทานวตฺต ฯ
สมณพฺราหฺมเณติ สมเณ วา พฺราหฺมเณ วา ฯ วนิพฺพเกติ
ทินฺนกาเล วนิพฺพเก อาคเต ทิสฺวา กิฺจิ น นิวาเรยฺย ฯ
ปฺวาติ วิจารณปฺาย ยุตฺโต ฯ พุทฺธิสมฺปนฺโนติ
อเวกลฺลพุทฺธิสมฺปนฺโน ฯ วิธานวิธิโกวิโทติ นานปฺปกาเรสุ
ทาสกมฺมกรโปริสาทีน สวิทหนโกฏาเสสุ เฉโก ฯ กาลฺูติ
อย ทาน ทาตุ อย สีล รกฺขิตุ อย อุโปสถกมฺม กาตุ
กาโลติ ชาเนยฺย ฯ สมยฺูติ อย กสนสมโย อย วปนสมโย
อย โวหารสมโย อย อุปฏานสมโยติ ชาเนยฺย ฯ กมฺมเธยฺเยสูติ
# ๑. ม. อาสชฺชปฺเ ฯ ๒. ม. อุฏาตา ฯ
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อตฺตโน กตฺตพฺพกมฺเมสุ ฯ
[๙๗๐]ขล สาล ปสุ เขตฺต คนฺตฺวา ปสฺส อภิกฺขณ
มิต ธฺ นิธาเปยฺย มิต ปจาปเย(๑) ฆเร
ปุตฺต วา ภาตร ส วา สีเลสุ อสมาหิต
อนงฺควา หิ เต พาลา ยถา เปตา ตเถว เต
โจฬฺจ เนสมฺปณฺฑฺจ อาสีนาน ปทาปเย(๒)
ทาเส กมฺมกเร โปเส(๓) สีเลสุ สุสมาหิเต
ทกฺเข อุฏานสมฺปนฺเน อาธิปจฺจสฺมึ าปเยติ ฯ
ตตฺถ ปสุ เขตฺตนฺติ โคกุลฺจ(๔) สสฺสฏานฺจ ฯ
คนฺตฺวาติ (๕) คมนสีโล ฯ มิตนฺติ มินติ ฺวา เอตฺตกนฺติ ตฺวา
โกฏเสุ นิธาเปยฺย ฯ ฆเรติ ฆเรป ปริชน คเณตฺวา มิตเมว
ปจาเปยฺย ฯ สีเลสุ อสมาหิตนฺติ เอวรูป ทุสฺสลี  อนาจาร
กิสฺมิฺจิ อาธิปจฺจฏาเนน เปยฺยาติ อตฺโถ ฯ อนงฺควา หิ
เต พาลาติ องฺคเมต มนุสฺสาน ภาตาติ โลเก ปวุจฺจติ ฯ
กิฺจาป เชฏกนิฏภาตโร (๖)องฺคสมานตฺตา องฺคาติ(๖) วุตฺตา
อิเม ปน ทุสฺสีลา ตสฺมา องฺคสมา น โหนฺติ ยถา ปน
สุสาเน ฉฑฺฑิตา เปตา มตา ตเถว เต ตสฺมา ตาทิสา
อาธิปจฺจฏาเนน เปตพฺพา ฯ กุฏมฺพ หิ เต วินาเสนฺติ
# ๑. ม. มิต ว ปาจเย ฯ ๒. สี. ยุ. ทาปเย ฯ
# ๓. ม. เปสฺเส ฯ ๔. ม. โคกุลฺเจว ฯ ๕. ม. คนฺตาติ ฯ
# ๖. ม. องฺคสมานตาย องฺคนฺติ ฯ
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วินฏกุฏมฺพสฺส จ ทลิททฺ สฺส จ ราชวสติ นาม น
สมฺปชฺชติ ฯ อาสีนานนฺติ อาคนฺตฺวา นิสินฺนาน ฯ มตาน (๑)
มตกภตฺต (๒) วิย เทนฺโต ฆาสจฺฉาทนมตฺต ทาเปยฺย ฯ
อุฏานสมฺปนฺเนติ อุฏานวิริเยน(๓) สมนฺนาคเต ฯ
[๙๗๑]สีลวา จ อโลโภ(๔) จ อนุวตฺโต จสฺส ราชิโน
อาวีรโห หิโต ตสฺส ส ราชวสตึ วเส
ฉนฺทฺู ราชิโน จสฺส จิตฺตตฺโถ จสฺส ราชิโน
อสกุสกวุตฺติสฺส
ส ราชวสตึ วเส
อจฺฉาทเน (๕)จ นหาปเน โธเว ปาเท อโธสิร
อาหโตป น กุปเฺ ปยฺย ส ราชฺวสตึ วเสติ ฯ
ตตฺถ อโลโภติ(๖) อลุทฺโธ ฯ อนุวตฺโต จสฺส ราชิโนติ
อสฺส ราชิโน มน อนุวตฺโต ฯ จิตฺตตฺโถติ จิตฺเต ิโต
ราชจิตฺตวสิโกติ อตฺโถ ฯ อสกุสกวุตฺติสฺสาติ อปฏิโลมวุตฺติ
อสฺส ฯ อโธสิรนฺติ ปาเท โธวนฺโตป สิร อโธ(๗) กตฺวา
เหฏามุโขว โธเวยฺย น รฺโ มุข โอโลเกยฺยาติ อตฺโถ ฯ
[๙๗๒](๘)กุมฺภิมฺหิ อฺชลึ กยิรา(๘) วายส วาป ปทกฺขิณ
กิเมว สพฺพกามาน ทาตาร ธีรมุตฺตม
# ๑. ม. ปุตฺตภาตาน มตสตฺตาน ฯ ๒. สี. ยุ. ชูติกภตฺต ฯ
# ๓. ม. อุฏานวีริเยน ฯ ๔. ม. อโลโล ฯ ๕. ม. อุจฺฉาทเย ฯ
# ๖. ม. อโลโลติ ฯ ๗. ม. อโธ สิร ฯ ๘. ม. กุมฺภมฺปฺชลึ กริยา ฯ
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โย เทติ สยน วตฺถ
ยาน อาวสถ ฆร
ปชฺชุนฺโนริว ภูตาน
โภเคหิ อภิวสฺสติ
เอเสยฺยา ราชวสตี(๑) วตฺตมาโน ยถา นโร
อาราธยติ ราชาน
ปูช ลภติ ภตฺตุสูติ ฯ
ตตฺถ (๒) กุมฺภิมฺหิ อฺชลึ กยิรา(๒) วายส วาป ปทกฺขิณนฺติ
วุฑฺฒึ ปจฺจาสึสนฺโต หิ ปุริโส อุทกภริต กุมฺภึ (๓) ทิสฺวา
ตสฺส อฺชลึ กเรยฺย วายส (๔) วาป สกุณฺจ ปทกฺขิณ กเรยฺย
(เยส) อฺชลึ (๕)กตฺวา ปทกฺขิณ กโรนฺตสฺส เต กิฺจิ ทาตุ
น สกฺโกนฺติ ฯ กิเมวาติ โย ปน สพฺพกามาน ทาตา
ธีโร [๖] ต ราชาน กึ การณา น นมสฺเสยฺย ราชาเยว
หิ นมสฺเสยฺย ราชาเยว หิ นมสฺสิตพฺโพ จ อาราเธตพฺโพ
จาติ ฯ ปชฺชนุ ฺโนริวาติ เมโฆ วิย ฯ เอเสยฺยา ราชวสตีติ
อยฺยา ยา อย มยา กถิตา เอสา ราชวสตี นาม ราชเสวกาน
อนุสาสนี ฯ ยถาติ ยาย ราชวสติยา วตฺตมาโน นโร ราชาน
อาราเธติ ราชูนฺจ สนฺติกา ปูช ลภติ เอสาติ (๗)ฯ เอว
อสมธุโร วิธโุ ร(๘) พุทฺธลีลาย ราชวสตึ กเถสีติ ฯ
ราชวสตีกณฺฑ(๙) นิฏิต ฯ
# ๑. ม. ราชวสติ ฯ ๒. ม. กุมฺภมฺปฺชลึ กริยา ฯ
# ๓. ม. อุทกปูริต กุมภ ฯ ๔. ม. จาฏฺจ สกุณ ฯ
# ๕. ม. อฺชลึ วา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๗. ม. ลภติ สา เอสาติ ฯ ๘. ม. วิธรุ ปณฺฑิโต ฯ
# ๙. ม. ราชวสติกณฺฑ ฯ
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เอว ปุตฺตทารมิตฺตสุหชฺชาทโย อนุสาสนฺตสฺเสว ตสฺส
(๑)ตติโย ทิวโส ชาโต(๑) ฯ โส ทิวสปาริปูรึ ตฺวา ปาโตว
นหาตฺวา นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา ราชาน อปโลเกตฺวา
มาณเวน สทฺธึ คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา าติคณปริวุโต
ราชนิเวสน คนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต ิโต
วตฺตพฺพยุตฺตกวจน อโวจ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๗๓]เอว สมนุสาสิตฺวา
าติสงฺฆ วิจกฺขโณ
ปริกิณฺโณ สุหเทหิ
ราชานมุปสงฺกมิ
วนฺทิตฺวา สิรสา ปาเท กตฺวา จ น ปทกฺขิณ
วิธโุ ร อวจ ราชาน
ปคฺคเหตฺวาน อฺชลึ
อยมฺม(๒) มาณโว เนติ กตฺตุกาโม ยถามตึ
าตีนตฺถ ปวกฺขามิ ต สุโณหิ อรินทฺ ม
ปุตฺเต จ เม อุทิกฺเขสิ ยฺจมฺ ฆเร ธน
ยถา เปจฺจ นหาเปยฺย (๓) าติสงฺโฆ มยี คเต
ยเถว ขลติ ภูมยิ า
ภูมฺยาเยว ปติฏติ่
เอเวต ขลิต มยฺห
เอต ปสฺสามิ อจฺจยนฺติ ฯ
ตตฺถ สุหเทหีติ สุหทเยหิ าติมิตฺตาทีหิ ฯ ยฺจมฺนฺติ ยฺจ เม อฺ ตยา เจว อฺเหิ ราชูหิ จ
# ๑. ม. ตโย ทิวสา ชาตา ฯ ๒. ม. อย ม ฯ ๓. ม. หาเยถ ฯ
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ทินฺน ฆเร อปริมาณ ธน ต สพฺพ ตฺวเมว โอโลเกยฺยาสิ ฯ
เปจฺจาติ ปจฺฉา (๑)ฯ ขลลตีติ ปกฺขลติ ฯ เอเวตนฺติเอว เอต ฯ
หิ ภูมิย ขลิตฺาผ๒) ตตฺเถว ปติฏิตปุริโส วิย ตุมฺเหสุ ขลิตฺวา
ตุมฺเหสุเยว ปติฏหามิ ฯ เอต ปสฺสามีติ โย เอส มม กินฺเต(๓)
ราชา โหตีติ มาณเวน ปุฏสฺส ตุมฺเห(๔) อโนโลเกตฺวา สจฺจ
ปฏเปตฺวา ทาโส หมสฺมีติ วทนฺตสฺส อจฺจโย เอต อจฺจย
ปสฺสามิ อฺโ ปน เม โทโส นตฺถิ ตมฺเม อจฺจย ขมถ(๕)
มา เอต หทเย กตฺวา ปจฺฉา มม ปุตฺตทาเร อปรชฺฌิตฺถ(๖) ฯ
ต สุตฺวา ราชา ปณฺฑติ ตว คมน มยฺห น
รุจฺจติ มาณว อุปาเยเนว ปกฺโกสิตฺวา(๗) ฆาเตตฺวา กิลฺเชน
ปฏิจฺฉาเทม มยฺห ต(๘) รุจฺจตีติ ทีเปนฺโต คาถมาห
[๙๗๔]สกฺกา น คนฺตุ อิติ มยฺห โหติ
ฆตฺวา(๙) วธิตฺวา อิธ กาติยาน
อิเธว โหหิ(๑๐) อิติ มยฺห รุจฺจติ
มา ตฺว อคา อุตฺตมภูริปฺาติ ฯ
ตตฺถ ฆตฺวาติ อิธ ราชเคเหเยว น(๑๑) โปเถตฺวา มาเรตฺวา
ปฏิจฺฉาเทม(๑๒) ฯ
# ๑. ม. ปจฺฉากาเล ฯ ๒. ม. ขลิตฺวา ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ปุฏสฺส มม ตุมฺเห ฯ ๕. ม. ต เม อจฺจย ตุมฺเห ขมถ ฯ
# ๖. ม. ปุตฺตทาเรสุ มา อปรชฺฌิตฺถาติ ฯ ๗. ม. ปกฺโกสาเปตฺวา ฯ
# ๘. ม. ปฏิจฉฺ าเทตุ ฯ ๙. ม. เฉตฺวา ฯ ๑๐. ม. โหหี ฯ
# ๑๑. ม. เฉตฺวาติ อิเธว ราชเคเห ต ฯ
# ๑๒. ม. ปฏิจฺฉาเทสฺสามีติ ฯ
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ต สุตฺวา มหาสตฺโต เทว ตุมฺหาก เอวรูโป อชฺฌาสโย
อยุตฺโตติ วตฺวา อาห
[๙๗๕]มา เหว ธมฺเมสุ มน ปณิทหิ
อตฺเถ จ ธมฺเม จ ยุตฺโต ภวสฺสุ
ธิรตฺถุ กมฺม อกุสล อนริย
ย กตฺวา ปจฺฉา นิรย วชฺเชยฺย(๑)
เนเวส ธมฺโม น ปุเนติ กิจฺจ
อยิโร หิ ทาสสฺส ชนินฺท อิสฺสโร
ฆาเตตุ (๒)ฌาเปตุ อโถป หนฺตุ
น จ มยฺห โกธตฺถิ วชฺชามิหนฺติ ฯ
ตตฺถ มา เหว ธมฺเมสูติ(๓) มา เหว อธมฺเมสุ อนตฺเถสุ
อปฺุเสุ ตว จิตฺต(๔) ปณิทหีติ อตฺโถ ฯ ปจฺฉาติ ย กมฺม
กตฺวา อชรามโร น โหติ อถ โข ปจฺฉา นิรยเมว
อุปฺปชฺเชยฺย ฯ ธิรตฺถุ กมฺมนฺติ ต กมฺม ธิ ครหิต อตฺถุ
ภเวยฺย ฯ เนเวสาติ เนว เอส โปราณกปณฺฑิตาน สภาโว
ธมฺโม ฯ อยิโรติ สามิโก ฯ ฆาเตตุนฺติ เอตานิ ฆาตาทีนิ
กาตุ อยิโร นาม ทาสสฺส อิสฺสโร สพฺพา เนตานิ
กาตุ ลภติ มยฺห มาณเว อปฺปมตฺตโกป โกโธ นตฺถิ
# ๑. ม. วเชยฺย ฯ ๒. ม. ฆเตตุ ฯ ๓. ม. ธมฺเมสุ มน
# ปณีทหีติ ฯ ๔. ม. อยุตฺเตสุ ตว จิตฺต มา เหว ฯ
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ทินฺนกาลโต ปฏาย [๑] จิตฺต สณฺาเรตุ วฏฏติ วชฺชามิห(๒)
นิรนฺทาติ อาห ฯ
เอว วตฺวา มหาสตฺโต ราชาน วนฺทิตฺวา ราโชโรเธ(๓)
จ ราชปริสฺจ โอวทิตฺวา เตสุ สกภาเวน อสณฺหิตฺวา (๔)
มหาวิรว วิรวนฺเตสุป (๕) ราชนิเวสนา นิกฺขมิ ฯ สกลนครวาสิโน
ปณฺฑิโต กิร (๖)มาณวเกน สทฺธึ คจฺฉติ (๗) เอถ ปสฺสิสฺสาม
นนฺติ [๗] ราชงฺคเณเยว สนฺนิปติตฺวา น ปสฺสึสุ ฯ อถ เน
มหาสตฺโต [๘] ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ สพฺเพ สขารา อนิจฺจา
สรีร อธุว ยโส นาม วิปตฺติปริโยสาโน อปจ ตุมฺเห
ทานาทีสุเยว(๙) อปฺปมตฺตา โหถาติ โอวทิตฺวา นิวตฺเตตฺวา(๑๐)
อตฺตโน เคหาภิมุโข ปายาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ธมฺมปาลกุมาโร
ภาติคณปริวุโต(๑๑) ปตุ ปจฺจุคฺคมน กริสฺสามีติ นิกฺขมนฺโต(๑๒)
นิเวสนทฺวาเรเยว ปตุ สมฺมุโข อโหสิ ฯ มหาสตฺโต ต
ทิสฺวา โสก สณฺาเรตุ(๑๓) อสกฺโกนฺโต ต อุปคุยฺหิตฺวา(๑๔) อุเร
นิปชฺชาเปตฺวา นิเวสนมฺปาวิสิ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตวาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วชฺชามิ อห ฯ
# ๓. ม. รฺโ โอโรเธ จ ปุตฺตทาเร จ ฯ
# ๔. ม. อสกฺกุณิตฺวา ฯ ๕. ม. วิรวนฺเตสุเยว ฯ
# ๖. ม. มาณเวน สทฺธึ คมิสฺสติ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร มนฺตยิตฺวาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร อสฺสาเสตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๙. ม. ทานาทีสุ ปฺุเสุ ฯ ๑๐. ม. โหถาติ เตส โอวาท
# วตฺวา นิวตฺตาเปตฺวา ฯ ๑๑. ม. ภาติกคณปริวุโต ฯ
# ๑๒. ม. นิกขฺ นฺโต ฯ ๑๓. ม. สกภาเวน สณฺาตุ ฯ

# ๑๔. ม. อุปคุยฺห ฯ ๑๕. ม. นิเวสน ปาวิสิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 330

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 330
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๗๖]เชฏปุตฺต อุปคุยฺห วิเนยฺย หทเย ทร
อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ ปาวิสิ โส มหาฆรนฺติ ฯ
ฆเร ปนสฺส สหสฺสปุตฺตา สหสฺสธีตโร สหสฺสภริยา(๑)
สตฺตวณฺณทาสีสตานิ จ [๒] เตหิเจว อวเสสทาสกมฺมกราติมิตฺเตหิ (๓) จ ตสฺส สกลนิเวสน ยุคนฺตวาตาภิฆาตปติเตหิ สาเลหิ
สาลวน วิย นิรนฺตร อโหสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๗๗]สาลาว สมฺปมทฺทิตา(๔) มาลุเตน ปมทฺทิตา
เสนฺติ ปุตฺตา จ ทารา จ วิธุรสฺส นิเวสเน
อิตฺถีสหสฺส ภริยาน ทาสีสตฺตสตานี จ
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ วิธุรสฺส นิเวสเน
โอโรธา จ กุมารา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ วิธุรสฺส นิเวสเน
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ วิธุรสฺส นิเวสเน
สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ วิธุรสฺส นิเวสเน
# ๑. ม. สหสฺสภริยาโย จ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อวเสสทาสิทาสกมฺมกรฺาติมิตฺตสุหชฺชาทีหิ ฯ
# ๔. ม. สมฺมปติตา ฯ
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อิตฺถีสหสฺส ภริยาน ทาสาสตฺตสตานิ จ(๑)
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ กสฺมา โน วิชเหสฺสสิ(๒)
โอโรธา จ กุมารา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ กสฺมา โน วิชเหสฺสสิ(๓)
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ กสฺมา โน วิชเหสฺสสิ
สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ กสฺมา โน วิชเหสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ เสนฺตีติ มหาตเล ฉินฺนปาทา วิย ปติตา
อาวฏฏนฺตา ปริวตฺตนฺตา สยนฺติ ฯ ภริยานนฺติ ภริยานเมว
อิตฺถีน สหสฺส ฯ กสฺมา โนติ เกน การเณน อมฺเห
วิชเหสฺสสีติ ปริเทวึสุ ฯ
มหาสตฺโต สพฺพนฺต มหาชน อสฺสาเสตฺวา อวเสสานิ
กิจฺจานิ(๔) กตฺวา อนฺโตชน(๕) พหิชนฺจ โอวทิตฺวา อาจิกฺขิตพฺพยุตฺตก สพฺพ ปุตฺตทารสฺส(๖) อาจิกฺขิตฺวา ปุณฺณกสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา อตฺตโน นิฏิตกิจฺจ ตสฺส อาโรเจสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. ทาสิสตฺตสตานิ จ ฯ ๒. ม. วิชหิสฺสสิ ฯ
# ๓. ม. วิชหิสฺสสีติ ฯ ๔. ม. อสฺสาเสตฺวา ฆเร อวเสสกิจฺจานิ ฯ
# ๕. ม. อนฺโตชนฺจ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๙๗๘]กตฺวา ฆเรสุ กิจฺจานิ อนุสาสิตฺวา สก ชน
มิตฺตามจฺเจ จ ภจฺเจ จ ปุตฺตทาเร จ พนฺธเว
กมฺมนฺต สวิเธตฺวาน อาจิกฺขิตฺวา ฆเร ธน
นิธิฺจ อิณทานณฺจ ปุณฺณก เอตทพฺรวิ
อวสี ตุว มยฺห ติห (๑)อคาเร
กาตนิ กิจจฺ านิ ฆเรสุ มยฺห
อนุสาสิตา ปุตฺตทารา มยา จ
กโรหิ(๒)กิจฺจานิ ยถามตินฺเตติ ฯ
ตตฺถ กมฺมนฺต สวิเธตฺวานาติ เอวฺจ เอวฺจ กาตุ
วฏฏตีติ ฆเร กตฺตพฺพกิจฺจ(๓) สวิทหิตฺวา ฯ นิธินตฺ ิ ตตฺถ
ตตฺถ นิหิตธน ฯ อิณทานนฺติ อิณวเสน ปโยชิตธน (๔)ฯ
ยถามตินฺเตติ อิทานิ ตว อชฺฌาสยานุรูป กโรหีติ(๕) ฯ
อถ น ปุณฺณโก อาห
[๙๗๙]สเจ หิ กตฺเต อนุสาสิตา เต
ปุตฺตา จ ทารา จ อนุชีวิโน จ
หนฺเทหิทานิ(๖) ตรมานรูโป
ทีโฆ หิ อทฺธาป อย ปุรฏา(๗)
อสมฺภีโตว คณฺหาหิ อาชานิยสฺส วาลธึ
อิท ปจฺฉิมก ตุยฺห
ชีวโลกสฺส ทสฺสนนฺติ ฯ
# ๑. ม. ตีห ฯ ๒. ม. กโรม ฯ ๓. ม. กตฺตพฺพยุตฺตก กมฺม ฯ
# ๔. ม. สโยชิตธน ฯ ๕. ม. กโรมาติ วทติ ฯ
# ๖. ม. หนฺเทหิ ทานี ฯ ๗. ม. ปุรตฺถา ฯ
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ตตฺถ กตฺเตติ โสมนสฺสปฺปตฺโต ยกฺโข มหาสตฺต อาลปติ ฯ
อทฺธาปติ คนฺตพฺพมตฺโตป ทีโฆ ฯ อสมฺภีโตวาติ นิพฺภโย ฯ อิท
โส เหฏาปาสาท อโนตริตฺวา ตโตว คนฺตุกาโม อวจ (๑)ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห
[๙๘๐]โสห กิสฺสานุภายิสฺส (๒) ยสฺส เม นตฺถิ ทุกกฺ ฏ
กาเยน วาจา มนสา เยน คจฺเฉยฺย ทุคฺคตินฺติ ฯ
ตตฺถ โสห กิสฺสานุภายิสฺสนฺติ อิท มหาสตฺโต อสมฺภีโตว
คณฺหาหีติ วุตฺโต เอวมาห ฯ
เอว มหาสตฺโต สีหนาท นทิตฺวา อสมฺภีโต เกสรสีโห
วิย นิพฺภโย หุตฺวา อย เม สาฏโก มม อรุจิยา มา มฺุจตูติ
อธิฏา นปารมึ ปุเรจาริก กตฺวา ทฬฺห นิวาเสตฺวา อสฺสสฺส
วาลธึ วิยูหิตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ ทฬฺห วาลธึ คเหตฺวา
ทฺวีหิ ปาเทหิ อสฺสสฺส อูรูสุ ปลิเวเตฺวา มาณว คหิโต
เม อสฺสวาลธิ (๓) ยถารุจึ ยาหีติ อาห ฯ ตสฺมึ ขเณ ปุณฺณโก
มโนมยสินฺธวสฺส สฺมทาสิ ฯ โส ปณฺฑิต อาทาย อากาเส
ปกฺขนฺทิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๘๑]โส อสฺสราชาวิธุร วหนฺโต
ปกฺกามิ เวหาย สมนฺตลิกฺเข
# ๑. ม. คนฺตกุ าโม หุตฺวา อวจ ฯ ๒. ม. กิสฺส นุ ภายิสฺส ฯ
# ๓. ม. วาลธิ ฯ
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สาขาสุ เสเลสุ อสชฺชมาโน
กาฬาคิรึ ขิปฺปมุปาคมาสีติ ฯ
ตตฺถ สาขาสุ เสเลสุ อสชฺชมาโนติ ปุณฺณโก กิร จินฺเตสิ
อห ทูร อาคนฺตฺวา อิม หิมวนฺตปฺปเทเส รุกฺขปพฺพเตสุ (๑)
โปเถนฺโต มาเรตฺวา หทยมส อาทาย กเฬวร ปพฺพตนฺตเร
ฉฑฺเฑตฺวา นาคภวน คนฺตฺวา ต วิมลาย เทวิยา ทตฺวา
อิรนฺทตึ คเหตฺวา ปจฺจาคมิสฺสามีติ ฯ
โส รุกฺเข จ ปพฺพเต จ ปหริตฺวา เตส มชฺเฌเยว
อสฺส เปเสสิ ฯ มหาสตฺตสฺสานุภาเวน รุกฺขาป ปพฺพตาป
ตสฺส สรีรโต อุโภสุ ปสฺเสสุ รตนมตฺต ปฏิกฺกมนฺติ ฯ โส
มโต วา โน วาติ ปริวตฺเตตฺวา(๒) มหาสตฺตสฺส มุข โอโลเกนฺโต
กาฺจนาทาสมิว วิปฺปสนฺน มุข ทิสวฺ า อย เอว น
มรตีติ ปุนป หิมวนฺตปฺปเทเส(๓) รุกเฺ ข จ ปพฺพเต จ ติกฺขตฺตุ
โปเถนฺโตป (๔) เตส มชฺเฌเยว อสฺส เปเสสิ ฯ ตเถว รุกฺขาป
ปพฺพตาป ทูรตร(๕) ปฏิกฺกมนฺติเยว ฯ มหาสตฺโต ปรมกิลนฺตกาโย
อโหสิ(๖) ฯ โส อิทานิ น วาตกฺขนฺเธ จุณฺณวิจุณฺณ กริสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา วาตกฺขนฺเธ อสฺส เปเสสิ ฯ มโต วา โน วาติ
ปริวตฺเตตฺวา วิกสิตปทุม วิย มหาสตฺตสฺส มุข โอโลเกสิ ฯ โส
# ๑. ม. รุกฺเขสุ ปพฺพเตสุ ฯ ๒. ม. ปริวตฺติตฺวา ฯ
# ๓. ม. สกลหิมวนฺตปฺปเทเส ฯ ๔. ม. เอว โปเถนฺโตป ฯ
# ๕. ม. ตเถว รุกฺขปพฺพตา ทูรเมว ฯ ๖. ม. มหาสตฺโต
# ปน กิลนฺตกาโย อโหสิ ฯ
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โกธาภิภูโต สตฺตม วาตกฺขนฺธ ปกฺขนฺทิ ฯ โพธิสตฺตสฺสานุภาเวน
วาตกฺขนฺโธ ทฺวิธา หุตฺวา โพธิสตฺตสฺส โอกาส อทาสิ (๑)ฯ
ตโต เวรมฺภวาเตป ปหริ (๒)ฯ เวรมฺภวาโตป(๓) สตสหสฺส อสนีสทฺโท
วิย ทฺวิธา หุตฺวา โพธิสตฺตสฺส โอกาส อทาสิ (๔)ฯ โสป
ตสฺส อนฺตรายาภาว ปสฺสนฺโต ต อาทาย กาฬาคิริปพฺพต(๕)
อคมาสิ ฯ เตน วุตฺต ฯ
[๖]
สาขาสุ เสเลสุ อสชฺชมาโน
กาฬาคิรึ ขิปฺปมุปาคมาสีติ ฯ
ตตฺถ อสชฺชมาโนติ อลคฺคมาโน อปฺปฏิหฺมาโน
วิธุรปณฺฑิต วหนฺโต กาฬปพฺพตมตฺถก อุปคโต อโหสิ ฯ
เอว ปุณฺณกสฺส มหาสตฺต คเหตฺวา คตกาเล ปณฺฑิตสฺส
ปุตฺตทาราทโย ปุณฺณกสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา [๗] มหาสตฺต
อทิสฺวา ฉินฺนปาทา วิย ปติตฺวา อปราปร ปริวตฺตมานา
มหาสทฺเทน ปริเทวึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๘๒]อิตฺถีสหสฺส ภริยาน ทาสาสตฺตสตานิ จ(๘)
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ยกฺโข พฺราหฺมณวณฺเณน
# ๑. ม. อกาสิ ฯ ๒. ม. เวรมฺภวาเตหิ ปหราเปสิ ฯ
# ๓. ม. เวรมฺภวาตาป ฯ ๔. ม. อทสุ ฯ ๕. ม. กาฬปพฺพต ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร โส อสฺสราชา วุธุร วหนฺโต ปกฺกามิ
# เวหายสมนฺตลิกฺเขติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. อิตฺถิสหสฺส ภริยาน ทาสิสตฺตสตานิ จ ฯ
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วิธุร อาทาย คจฺฉติ
โอโรธา จ กุมารา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ยกฺโข พฺราหฺมณวณฺเณน
วิธุร อาทาย คจฺฉติ
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ยกฺโข พฺราหฺมณวณฺเณน
วิธุร อาทาย คจฺฉติ
สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ยกฺโข พฺราหฺมณวณฺเณน
วิธุร อาทาย คจฺฉติ
อิตฺถีสหสฺส ภริยาน ทาสีสตฺตสตานิ จ
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ปณฺฑิโต โส กุหึ คโต
โอโรธา จ กุมารา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ปณฺฑิโต โส กุหึ คโต
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ปณฺฑิโต โส กหึ คโต
สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ ปณฺฑิโต โส กุหึ คโตติ ฯ
มหาสตฺต คเหตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺต ทิสฺวา จ
สุตฺวา จ เอวมฺป กนฺทิตฺวา(๑) เต สพฺเพป สกลนครวาสีหิ
# ๑. ม. เอว ปกฺกนฺทิตฺวา จ ปน ฯ
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สทฺธึ กนฺทนฺตา(๑) ราชทฺวาร อคมสุ ฯ ราชา มหนฺต
ปริเทวนสทฺท สุตฺวา สีหปฺชร วิวริตฺวา[๒] กสฺมา ปริเทวถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อถสฺส เต เทว โส กิร มาณโว น พฺราหฺมโณ
ยกฺโข พฺราหฺมณรูเปน(๓) อาคนฺตฺวา ปณฺฑิต อาทาย คโต
เตน วินา อมฺหาก ชีวิต นตฺถิ สเจ(๔) อิโต สตฺตเม ทิวเส
ปณฺฑิโต นาคมิสฺสติ มย สกฏสเตหิ สกฏสหสฺเสหิ ทารูนิ(๕)
สกฑฺฒิตฺวา สพฺเพ อคฺคึ ปวิสิสฺสามาติ อิมมตฺถ อาโรเจนฺตา
อิม คาถมาหสุ ฯ
[๙๘๓]สเจ โส สตฺตรตฺเตน ปณฺฑิโต นาคมิสฺสติ(๖)
สพฺเพ อคฺคึ ปวิสฺสาม(๗) นตฺถตฺโถ ชีวิเตน โนติ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺธปรินิพฺพานกาเลป(๘) มย อคฺคึ ปวิสิตฺวา
มริสฺสามาติ วตฺตาโร (๙) นาเหสุ อโห สุวสิต มหาสตฺเตน
นครมฺหีติ ฯ ราชา เตส กถ สุตฺวา ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ มา
โสจิตฺถ มา ปริเทวิตฺถ มธุรกโถ ปณฺฑิโต มาณว ธมฺมกถาย
ปโลเภตฺวา อตฺตโน ปาเทสุ ปาเตตฺวา [๑๐] น จิรสฺเสว
อมฺหาก อสฺสุมุขานิ หาเสนฺโต อาคมิสฺสติ มา โสจยิตฺถาติ
วตฺวา คาถมาห
# ๑. ม. โรทิตฺวา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตุมฺเหติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. ยกฺโข ปน พฺราหฺมณวณฺเณน ฯ
# ๔. ม. สเจ โส ฯ ๕. ม.สกฏสหสฺเสหิ จ ทารูนิ ฯ
# ๖. ม. นาคจฺฉิสฺสติ ปณฺฑิโต ฯ ๗. ม. ปเวกฺขาม ฯ
# ๘. ม. สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพุตกาเลป ฯ
# ๙. ม. วตฺตาโร นาม ฯ ๑๐. ม. เอตฺถนฺตเร สกลนครวาสีนนฺติ

# ทิสฺสติ ฯ
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[๙๘๔]ปณฺฑิโต จ วิยตฺโต จ วิภาวี จ วิจกฺขโณ
ขิปฺป โมเจติ(๑) อตฺตาน มา ภายิตฺถาคมิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ วิยตฺโตติ เวยฺยตฺติยา วิจารณปฺาย สมนฺนาคโต ฯ
วิภาวีติ อตฺถานตฺถ การณาการณ วิภาเวตฺวา ทสฺเสตฺวา กเถตุ
สมตฺโถ ฯ วิจกฺขโณติ ต ขณเยว านุปฺปตฺติการณวิชานนปฺาย(๒)
ยุตฺโต ฯ มา ภายิตฺถาติ มา ภายิตฺถ(๓) ขิปฺป อตฺตาน โมเจตฺวา
อาคมิสฺสตีติ อสฺสาเสสิ ฯ
นาคราป ปณฺฑิโต [๔] รฺา สทฺธึ (๕) กเถตฺวา คโต
ภวิสฺสตีติ อสฺสาส ปฏิลภึสูติ ฯ
อนฺตรเปยฺยาโล นิฏิโต ฯ
ปุณฺณโกป มหาสตฺต กาฬาคิริมตฺถเก เปตฺวา อิมสฺมึ
ชีวมาเน มยฺห วุฑฺฒิ นาม นตฺถิ อิม มาเรตฺวา หทยมส
คเหตฺวา นาคภวน เนตฺวา วิมลาย ทตฺวา อิรนฺทตึ คเหตฺวา
เทวโลก คมิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๘๕]โส ตตฺถ คนฺตฺวาน วิจินฺตยนฺโต
อุจฺจาวจา เจตนกา ภวนฺติ
# ๑. ม. โมจยิ ฯ ๒. ม. ตขเณเยว านุปฺปตฺติกาย
# การณจินฺตนปฺาย ฯ ๓. ม. มา ภายถ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร กิร รฺโติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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น อิมสฺส(๑) ชีเวน มมตฺถิ กิฺจิ
หนฺตฺวานิม หทย อานยิสฺสนฺติ(๒) ฯ
ตตฺถ โสติ โส ปุณณ
ฺ โก ฯ ตตฺถ คนฺตฺวานาติ
คนฺตฺวา ตตฺถ กาฬาคิริมตฺถเก ิโต ฯ เจตนกาติ ขเณ ขเณ
อุปฺปชฺชมานา เจตฺนา อุจฺจาป อวจาป อุปฺปชฺชนฺติ าน โข
ปเนต น วิชชฺ ติ ยเมตสฺส(๓) ชีวิตทานเจตนาป อุปฺปชฺเชยฺยาติ
อิมสฺส ปน ชีเวน(๔) ตหึ นาคภวเน มม อปฺปมตฺตกมฺป
กิฺจิ กิจฺจ นตฺถิ อิเธวิม หนฺตฺวาน(๕) อสฺส หทย อานยิสฺสามีติ
สนฺนิฏานมกาสีติ อตฺโถ ฯ
ตโต ปุณฺณโก(๖) จินฺเตสิ ยนฺนูนาห อิม สหตฺเถน
อมาเรตฺวา เภรวรูปทสฺสเนน ชีวิตกฺขย ปาเปยฺยนฺติ ฯ โส
เภรวยกฺขรูป นิมฺมิตฺวา (๗) ตชฺเชนฺโต อาคนฺตฺวา ตมฺปาเตตฺวา
ปาเท คเหตฺวา ทนฺตนฺตเร(๘) กตฺวา ขาทิตุกาโม วิย อโหสิ ฯ
เอว สนฺเตป มหาสตฺตสฺส โลมหสนมตฺตมฺป นาโหสิ ฯ ตโต
สีหรูเปน จ มตฺตมหาหตฺถิรูเปน จ อาคนฺตฺวา ทาาหิ เจว
ทนฺเตหิ จ โอวิชฺฌิตุกาโม วิย หุตฺวา(๙) ตถาป อภายนฺตสฺส
# ๑. ม. นยิมสฺส ฯ ๒. สี. ยุ. หทย อาทิยิสฺสนฺติ ฯ
# ม. หทยมานยิสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. ย มเมตสฺส ฯ
# ๔. ม. ชีวิเตน ฯ ๕. ม. มาเรตฺวา ฯ ๖. ม. ปุน ฯ
# ๗. ม. นิมฺมนิ ิตฺวา มหาสตฺต ฯ ๘. ม. ต ปาเตตฺวา ทาาน
# อนฺตเร ฯ ๙. ม. วิชฺฌิตกุ าโม วิย อโหสิ ฯ
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เอกโทณิกนาวปฺปมาณ มหนฺต สปฺปวณฺณ นิมฺมิตฺวา อสฺสสนฺโต(๑)
อาคนฺตฺวา [๒] สกลสรีร เวเตฺวา มตฺถเก ผณ ธาเรสิ (๓)ฯ ตสฺส
สารชฺชนมตฺตมฺป นาโหสิ ฯ อถ น ปพฺพตมตฺถเก เปตฺวา
ปาเตตฺวา จุณฺณวิจุณฺณ กริสฺสามีติ มหาวาต สมุฏาเปสิ ฯ
โส ตสฺส เกสคฺคมตฺตมฺป น จาเลสิ (๔) ฯ อถ น ตตฺเถว
ปพฺพตมตฺถเก เปตฺวา หตฺถี วิย ขชฺชรู ีรุกฺข ปพฺพต อปราปร
จาเลสิ ฯ ตถาป น ิตฏานโต เกสคฺคมตฺตมฺป จาเลตุ
นาสกฺขิ ฯ
ตโต สทฺทสนฺตาเสนสฺส หทยผาลน กตฺวา มาเรสฺสามีติ
อนฺโตปพฺพต ปวิสิตฺวา ปวิฺจ นภฺจ เอกนินฺนาท กโรนฺโต
มหานาท นทิ ฯ เอวมฺปสฺส สารชฺชนมตฺตมฺป (๕) นาโหสิ ฯ
ชานาติ หิ มหาสตฺโต ยกฺขสีหหตฺถินาคราชเวเสน(๖) อาคโตป
วาตวุฏิปพฺพตจลนาน การโกป (๗) อนฺโตปพฺพต ปวิสิตฺวา นาท
วิสชฺเชนฺโตป มาณโวเยว น อฺโติ ฯ ตโต ยกฺโข จินฺเตสิ
นาห อิม พาหิรุปกฺกเมหิ มาเรตุ สกฺโกมิ สหตฺเถเนว
น มาเรสฺสามีติ ฯ โส มหาสตฺต ปพฺพตมุทฺธนิ เปตฺวา
# ๑. ม. อสฺสสนฺโต ปสฺสสนฺโต สุสูติ สทฺท กโรนฺโต ฯ
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มหาสตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. ผณ กตฺวา อฏาสิ ฯ ๔. ม. จาเลตุ นาสกฺขิ ฯ
# ๕. ม. สารชฺชมตฺตมฺป ฯ ๖. ม. ยกฺขสีหหตฺถินาคราชเวเสหิ ฯ
# ๗. ม. มหาวาตวุฏึ สมุฏาปโกป ปพฺพตจลน กโรนฺโตป ฯ
# ๘. ม. ปุณณ
ฺ โก ฯ ๙. ม. ตโต ยกฺโข ฯ
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ปพฺพตปาท คนฺตฺวา มณิกฺขนฺเธ ปณฺฑุกมฺพลสุตฺต(๑) ปเวเสนฺโต
วิย นทนฺโต อนฺโตปพฺพเตน อุคฺคนฺตฺวา มหาสตฺต ทฬฺห(๒)
คเหตฺวา ปริวตฺเตตฺวา อโธสิร กตฺวา อนาลมฺเพ อากาเส
วิสชฺเชสิ ฯ
เตน วุตฺต
[๙๘๖]โส ตตฺถ คนฺตฺวา ปพฺพตมนฺตรสฺมึ(๓)
อนฺโต ปวิสิตฺวาน ปทุฏจิตฺโต
อสมฺผุตสฺมึ ชคติปฺปเทเส
อโธสิร ธารยิ กาติยาโนติ ฯ
ตตฺถ [๔] คนฺตฺวาติ [๕] ปพฺพตมตฺถกา ปพฺพตปาท
คนฺตฺวา ตตฺถ ปพฺพตนฺตเร เปตฺวา (๖) ตสฺส อนฺโต ปวิสิตฺวา
ปพฺพตมตฺถเก ิตสฺส เหฏา ปฺายมาโน อสมฺผุเต
ภูมิปฺปเทเส ฯ ธารยีติ(๗) น อาทิโตว ธาเรสิ
ตตฺถ ปน น ขิปตฺวา ปม ปณฺณรสโยชานมตฺต
ภสฺสกาเล ปพฺพตมุทฺธนิิโตว หตฺถ ปสาเรตฺวา อโธสิร
ภสฺสนฺต ปาเทสุ คเหตฺวา อโธสิรเมว อุกฺขิปตฺวา มุข
โอโลเกนฺโต อย (๘) น มรตีติ ตฺวา ทุติยมฺป ขิปตฺวา
# ๑. ม. ปณฺฑุสุตฺต ฯ ๒. ม. ปาเท ทฬฺห ฯ
# ๓. ม. ปพฺพตนฺตรสฺมึ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โส ตตฺถาติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร โส ปุณฺณโกติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๖. ม. ตฺวา ฯ ๗. ม. อสผุเต ภูมิปเทเส ธาเรสีติ น ฯ
# ๘. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ตึสโยชนมตฺต ภสฺสกาเล ตเถว อุกฺขิปตฺวา มุข โอโลเกตฺวา(๑)
ชีวนฺตเมว ทิสฺวา จินฺเตสิ สเจ อิทานิ สฏีโยชนมตฺตมฺป
ภสฺสิตฺวา น มริสฺสติ ปาเทสุ น คเหตฺวา ปพฺพตมุทฺธนิ
โปเถตฺวา มาเรสฺสามีติ ฯ อถ น ตติยมฺป ขิปตฺวา สฏีโยชนฏาน(๒) ภสฺสกาเล หตฺถ ปสาเรตฺวา ปาเทสุ น
คเหตฺวา อุกฺขิป ฯ มหาสตฺโตป จินฺเตสิ อย ม ปม
ปณฺณรสโยชนฏาน ขิป ทุติยมฺป ตึสโยชน ตติยมฺป
สฏีโยชน อิทานิ น ม ปุน(๓) ขิปสฺสติ อุกฺขิปนฺโตเยว ปน
ปพฺพตมุทฺธนิ ปหริตฺวา ม มาเรสฺสติ ยาว ม อุกขฺ ิปตฺวา
ปพฺพตมตฺถเกน โปเถติ (๔) ตาว น อโธสิโร โอลมฺพนฺโตว
มารณการณ ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ [๕] โส อสมฺภีโต อสนฺตสนฺโต
ตถา อกาสิ ฯ เตน วุตฺต [๖]
[๙๘๗]โส ลมฺพมาโน นรเก ปปาเต
มหพฺภเย โลมหเส วิทุคฺคเต(๗)
อสนฺตสนฺโต กุรูน กตฺตุเสฏโ
อิจฺจพฺรวิ ปุณฺณาก (๘)นาม ยกฺข
# ๑. ม. โอโลเกนฺโต ฯ ๒. ม. สฏิโยชนมตฺต ฯ
# ๓. ม. ปุน ม น ฯ ๔. ม. ปพฺพตมุทฺธนิ น โปเถติ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เอว จินฺเตตฺวา จ ปนาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ธารยิ กาติยาโนติ ติกฺขตฺตุ
# ขิปตฺวา ธารยีติ อตฺโถติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๗. ม. วิทุคฺเค ฯ
# ๘. ม. ปุณณ
ฺ ก ฯ
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อริยาวกาโส(๑) อนรียรูโป
อสฺโต สฺตสนฺนิกาโส
อจฺจาหิต กมฺม กโรสิ ลุทฺท
ภาเว จ เต กุสล นตฺถิ กิฺจิ
ย ม ปปาตสฺมึ ปปาตุมิจฺฉสิ
โก นุ ตวตฺโถ มรเณน มยฺห
อมานุสสฺเสว เต อชฺช(๒) วณฺโณ
อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ เทวตาติ ฯ
ตตฺถ โส ลมฺพมาโนติ โส กุรนู  กตฺตุเสฏโ ตติยวาเร
ลมฺพมาโน ฯ อริยาวกาโสติ รูเปน อริยสทิโส เทววณฺณี (๓)
หุตฺวา จรสิ ฯ อสฺโตติ กายาทีหิ อสฺโต ทุสฺสีโล ฯ
อจฺจาหิตนฺติ หิตาติกฺกนฺต อติอหิต วา ฯ ภาเว จ เตติ ตว
จิตฺเต อปฺปมตฺตกมฺป กุสล นตฺถิ ฯ อมานุสสฺเสว เต อชฺช (๔)
วณฺโณติ อชฺช ตเวท (๕) การณ อมนุสฺสสฺเสว ฯ กตมาสิ เทวตาติ
ยกฺขาน อนฺตเร กตรยกฺโข นาม ตฺวนฺติ (๖)ฯ
อถ น (๗)ปุณฺณโก อาห
[๙๘๘]ยทิ เต สุโต ปุณฺณโก นาม ยกฺโข
รฺโ กุเวรสฺส หิ โส สชีโว(๘)
# ๑. ม. อริยาวกาโสสิ ฯ ๒. ม. ตวชฺช ฯ ๓. ม. เทววณฺโณ ฯ
# ๔. ม. ตวชฺช ฯ ๕. ม. ตว อิท ฯ ๖. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ม. สชิพฺโพ ฯ
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ภูมินฺธโร วรุโณ นาม นาโค
พฺรหา สุจี วณฺณพลูปปนฺโน
ตสฺสานุช ธีตร กามยามิ
อิรนฺทตี นาม สา นาคกฺา
ตสฺสา สุมชฺฌาย ปยาย เหตุ
ปตารยึ ตุยฺห วธาย ธีราติ ฯ
ตตฺถ สชีโวติ สชีโว อมจฺโจ ฯ พฺรหาติ อาโรหปรินาหสมฺปนฺโน ฯ สุจีติ (๑) อุฏ าปตกาฺจนรูปสทิโส ฯ วณฺณพลูปปนฺโนติ
สรีรวณฺเณน จ กายพเลน จ อุปคโต ฯ ตสฺสานุชนฺติ ตสฺส
อนุชาต ธีตร ฯ ปตารยินตฺ ิ จิตฺต ปวตฺเตสึ สนฺนิฏาน
อกาสินฺติ (๒)อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต อย โลโก ทุคฺคหิเตน นสฺสติ
นาคมาณวิกมฺปตฺเถนฺตสฺส(๓) มม มรเณน กึ ปโยชน ตตฺตโต น (๔)
ชานิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๙๘๙]มาเหว เต (๕)ยกฺข อโหสิ โมโห(๖)
นฏา พหู ทุคฺคหิเตน โลกา (๗)
กินฺเต (๘) สุมชฺฌาย ปยาย กิจฺจ
มรเณน เม อิงฺฆ สุโณหิ สพฺพนฺติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สนฺนฏิ านมกาสินฺติ ฯ
# ๓. ม. นาคมาณวิก ปตฺเถนฺตสฺส ฯ ๔. ม. ตถโต การณ ฯ
# ๕. ม. ตฺว ฯ ๖. ม. มูฬโฺ ห ฯ ๗. ม. โลเก ฯ
# ๘. ม. กึ เต ฯ
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อถสฺส(๑) ปุณฺณโก อาจิกฺขนฺโต อาห
[๙๙๐]มหานุภาวสฺส มโหรคสฺส
ธีตุกาโม าติภโตหมสฺมิ
ต ยาจมาน สสุโร อโวจ
ยถา มมฺึสุ สุกามนีต
ทชฺเชมุ โข เต สุตนน สุเนตฺต
สุวิมฺหิต จนฺทนลิตฺตคตฺต
สเจ ตุว หทย ปณฺฑิตสฺส
ธมฺเมน ลทฺธา อิธ มาหเรสิ
เอเตน จิตฺเตน กุมาริ ลพฺภา
นาฺ ธน อุตฺตรึ (๒)ปตฺถยาม
เอว น มุฬโฺ หสฺมิ สุโณหิ กตฺเต
น จาป เม ทุคฺคหิตมตฺถิ (๓)กิฺจิ
หทเยน เต ธมฺมลทฺเธน นาคา
อิรนฺทตึ นาคกฺ ททนฺติ
ตสฺมา อหนฺตุยฺห วธาย ยุตฺโต
เอวมฺมมตฺโถ(๔) มรเณน ตุยฺห
อิเธว ต นรเก ปาตยิตฺวา
หนฺตวาน ต หทย อานยิสฺสนฺติ(๕) ฯ
# ๑. ม. ต สุตฺวา ตสฺสา ฯ ๒. ส. ม. นฺ ธน อุตฺตริ ฯ
# ๓. ส. ม. ทุคฺคหิตตฺถิ ฯ ๔. ม. เอว มมตฺโถ ฯ
# ๕. ม. หทยมานยิสฺสนฺติ ฯ
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ตตฺถ ธีตุกาโมติ ธีตร กาเมมิ ปตฺเถมิ ธีตุ อตฺถาย
วิจรามิ ฯ าติภโตหมสฺมีติ ตสฺสา (๑) าติภติโก นาม อห(๑) ฯ
ตนฺติ ต นาคกฺ ฯ ยาจมานนฺติ ยาจนฺต ม ฯ ยถา มนฺติ
ยสฺมา ม ฯ สุกามนีตนฺติ สุฏุ เอกเสน(๒) กาเมน นีโตติ
สุกามนีต (๓) อมฺึสุ ชานึสุ ตสฺมา มม สสฺสโุ ร ทชฺเชมุ
โข เตติอาทิมาห (๔)ฯ ตตฺถ ทชฺเชมูติ ทเทยฺยาม ฯ สุตนุนฺติ
สุนฺทรสรีร ฯ อิธ มาหเรสีติ อิธ อาหเรยฺยาสิ (๕)ฯ
ตสฺส ต กถ สุตฺวา มหาสตฺโต จินฺเตสิ วิมลาย มม
หทเยน กิจฺจ นตฺถิ วรุเณน(๖) ธมฺมกถ สุตฺวา มณินา ม
ปูเชตฺวา ตตฺถ คเตน นาคราเชน มม ธมฺมกถิกภาโว
วณฺณิโต ภวิสฺสติ ตโต วิมลาย มม ธมฺมกถาย โทหโฬ
อุปฺปนฺโน ภวิสฺสติ วรุเณน ทุคฺคหิต คเหตฺวา ปุณฺณโก
อาณตฺโต ภวิสฺสติ สฺวาย อตฺตนา ทุคฺคหิเตน ม มาเรตุ
เอวรูป ทุกฺข ปาเปสิ มม ปณฺฑิตภาโว านุปฺปตฺติการณวินฺทนสมตฺถตา อิมสฺมึ ม มาเรนฺเต กึ กริสฺสติ หนฺทาห น
มาณว สฺาเปสฺสามีติ มาณว อห สาธุนรธมฺม นาม
ชานามิ ยาวาห น มรามิ ตาว ม ปพฺพตมุทฺธนิ นิสีทาเปตฺวา
สาธุนรธมฺม สุณ(๗) ปจฺฉา ย อิจฺฉสิ ต กเรยฺยาสีติ วตฺวา
# ๑. ม. ตสฺมา ตสฺส าติภตโก นาม อห อมฺหิ ฯ
# ๒. ม. เอส ฯ ๓. ม. สุกามนีโต ต สุกามนีต ฯ
# ๔. ม. อาทิมโวจ ฯ ๕. ม. นาคภวเน ธมฺเมน ลทฺธา
# อาหเรยฺยาสีติ ฯ ๖. ม. วรุณนาคราเชน มม ฯ
# ๗. ม.สาธุนรธมฺม นาม สุโณหิ ฯ
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สาธุนรธมฺม วณฺเณนฺโต ชีวิต อาหราเปยฺยนฺติ(๑) ฯ โส อโธสิโร
โอลมฺพนฺโตว คาถมาห
[๙๙๑]ขิปฺป มม อุทฺธร กาติยาน
หทเยน เม ยทิ เต อตฺถิ กิจฺจ
เยเกจิเม สาธุ นรสฺส ธมฺมา
สพฺเพว เต ปาตุกโรมิ อชฺชาติ ฯ
ต สุตฺวา ปุณฺณโก อย กิร ปณฺฑิเตน เทวมนุสฺสาน
อกถิตปุพฺโพ ธมฺโม ภวิสฺสติ หนฺทาห ขิปฺปเมว น อุทฺธริตฺวา
สาธุนรธมฺม โสสฺสามีติ (๒)จินฺเตตฺวา มหาสตฺต อุกฺขิปตฺวา
ปพฺพตมุทฺธนิ นิสีทาเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๙๒]ส(๓) ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ
นคมุทฺธนิ ขิปฺป ปติฏเปตฺวา
อสฺสฏมาสีน สเมกฺขิยาน
ปริปุจฺฉิ กตฺตารมโนมปฺ
สมุฏิโต(๔) เมสิ ตุว ปปาตา
หทเยน เต อชฺช มมตฺถิ กิจฺจ
เยเกจิเม สาธุ นรสฺส ธมฺมา
สพฺเพว เม ปาตุกโรหิ อชฺชาติ ฯ
# ๑. ม. วณฺเณตฺวา อตฺตโน ชีวิต อาหราเปนฺโต ฯ
# ๒. ม. สุณสิ ฺสามีติ ฯ ๓. ม. โส ฯ
# ๔. ม. สมุทธฺ โฏ ฯ
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ตตฺถ อสฺสฏนฺติ ลทฺธสฺสาส หุตฺวา [๑]ฯ สเมกฺขิยานาติ
ทิสฺวา ฯ สาธุ นรสฺส ธมฺมาติ นรสฺส สาธุ ธมฺมา
สุนทรธมฺมา(๒) ฯ
[๓]มหาสตฺโต อาห
[๙๙๓]สมุฏิโต(๔) ตฺยสฺมิ อหมฺปปาตา
หทเยน เม ยทิ เต อตฺถิ กิจฺจ
เยเกจิเม สาธุ นรสฺส ธมฺมา
สพฺเพว เต ปาตุกโรมิ อชฺชาติ ฯ
ตตฺถ สมุฏิโต ตฺยสฺสมีติ ตยา สมุฏิโต อห อสฺมิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต กิลิฏสรีโรมฺหิ(๕) นหายามิ ตาวาติ
อาห ฯ ยกฺโข (๖) สาธูติ นหาโนทก อาหริตฺวา นหานกาเล
มหาสตฺตสฺส ทิพฺพทุสฺสทิพฺพคนฺธมาลาทีนิ (๗) ทตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺตกาเล ทิพฺพโภชน อาทาสิ ฯ [๘] มหาสตฺโต ภุตฺตโภชโน
กาฬาคิริมตฺถก อลงฺการาเปตฺวา อาสน ปฺาเปตฺวา
อลงฺกตาสเน นิสีทิตฺวา พุทฺธลีลาย สาธุนรธมฺม เทเสนฺโต
คาถมาห
[๙๙๔]ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว
อลฺลฺจ ปาณึ ปริวชฺชยสฺสุ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นิสินฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. สุนทฺ รธมฺมาติ อตฺโถ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ต
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. สมุทธฺ โฏ ฯ ๕. ม.กิลฏิ คตฺโตมฺหิ ฯ
# ๖. ม. ยกฺโขป ฯ ๗. ม.ทิพฺพทุสฺสคนฺธมาลาทีนิ ฯ
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร อถสทฺโท อตฺถิ ฯ
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มา จสฺสุ มิตฺเตสุ กทาจิ ทุพฺภิ
มา จ วส อสตีน นิคจฺเฉติ ฯ
ตตฺถ อฺลฺจ ปาณึ ปริวชฺชยสฺสูติ อลฺล ตินฺต ปาณึ มา
ทหิ มา ฌาปยิ ฯ
ยกฺโข สขิตฺเตน กถิเต(๑) จตฺตาโร สาธุนรธมฺเม พุชฺฌิตุ
อสกฺโกนฺโต วิตฺถาเรน ปุจฺฉิ(๒)
[๙๙๕]กถ นุ ยาต อนุยายี(๓) โหติ
อลฺลฺจ ปาณึ ทหเต กถ โส
อสตี จ กาโก ปน มิตฺตทุพฺโภ
อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถนฺติ ฯ
มหาสตฺโตปสฺส กเถสิ
[๙๙๖]อสณฺต โนปจ(๔) ทิฏปุพฺพ
โย อาสเนนาป นิมนฺตเยยฺย
ตสฺเสว อตฺถ ปุริโส กเรยฺย
ยาตานุยายีติ ตมาหุ ปณฺฑิตา
ยสฺเสกรตฺติมฺป(๕) ฆเร วเสยฺย
ยตฺถนฺนปาน ปุริโส ลเภถ
น ตสฺส ปาป มนสาป เจตเย(๖)
อลฺลฺจ ปาณึ ทหเต มิตฺตทุพฺโภ
# ๑. ม.ภาสิเต ฯ ๒. ม. ปุจฺฉนฺโต คาถมาห ฯ
# ๓. ม. อนุยายิ ฯ ๔. ม. อสนฺถุต โนป จ ฯ
# ๕. ม. ยสฺเสกรตฺตมฺป ฯ ๖. ม. จินฺตเย ฯ
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ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาข ภฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก
ปุณฺณมฺป เจ ม ปวี ธเนน
ทชฺชิตฺถิยา ปุรโิ ส สมฺมตาย
ลทฺธา ขณ อติมฺเยฺย ตมฺป
ตาส วส อสตีน น คจฺเฉ
เอว โข ยาต อนุยายี โหติ
อลฺลฺจ ปาณึ ทหเต ปุเนว
อสตี จ สาโส ปน มิตฺตทุพฺโภ
โส ธมฺมิโก โหหิ ชหสฺสุ อธมฺมนฺติ ฯ
ตตฺถ อสณฺตนฺติ เอกาห ทวิหมฺป เอกโต อวุฏปุพฺพ ฯ
โย อาสเนนาปติ โย เอวรูป [๑] อาสนมตฺเตนาป นิมนฺเตยฺย
ปเคว อนฺนปานาทีหิ ฯ ตสฺเสวาติ ตสฺส เอว(๒) ปุพฺพการิสฺส
อตฺถ ปุรโิ ส กโรเตว ฯ ยาตานุยายีติ ปุพฺพการินา(๓) ยาตสฺส
มคฺคสฺส (๔) อนุยายี ฯ ปม กโรนฺโต หิ ยายี นาม ปจฺฉา
กโรนฺโต ปน อนุยายี นามาติ เอว ปณฺฑิตา กเถนฺติ อย
เทวราช ปโม สาธุนรธมฺโม ฯ อลฺลฺจ ปาณินฺติ(๕) ทรูภก(๖)
อตฺตโน ภฺุชนหตฺถเมว ทหนฺโต หิ มิตฺตทุพฺภี นาม โหติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปุคฺคลนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ปุพฺพการิตาย ฯ ๔. ม. ปุคฺคลสฺส ฯ ๕. ม. อทุพฺภปาณินฺติ ฯ
# ๖. ม. อทุพภฺ ก ฯ
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อิติ อลฺลหตฺถสฺส อชฺฌาปน นาม อย ทุติโย สาธุนรธมฺโม ฯ
น ตสฺสาติ ตสฺส สาข วา ปตฺต วา องฺกุร วา น ภินฺเทยฺย(๑)
กึ การณา มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก อิติ ปริภุตฺตจฺฉายสฺส
อเจตนสฺส รุกฺขสฺสาป ปาป กโรนฺโต มิตฺตทุพฺภี นาม โหติ
กิมงฺค ปน มนุสฺสภูตสฺส (๒)ฯ เอว มิตฺเตสุ อทุพฺภน นาม
อย ตติโย สาธุนรธมฺโม ฯ ทชฺชิตฺถิยาติ ทเทยฺย อิตฺถิยา ฯ
สมฺมตายาติ อหเมวสฺสาป โย(๓) น อฺโ มมฺเว สา อิตฺถี(๔)
อิจฺฉตีติ เอว สุฏุ สมฺมตาย ฯ ลทฺธา ขณนฺติ อติจารสฺส
โอกาส ลภิตวฺ า ฯ อสตีนนฺติ อสทฺธมฺเมน สมนฺนาคตาน
อิตฺถีน ฯ อิติ มาตุคาม นิสฺสาย ปาปสฺส อกรณ นาม อย
จตุตฺโถ สาธุนรธมฺโม ฯ โส ธมฺมโิ ก โหหีติ โส ตฺว เทวราช
อิเมหิ จตูหิ สาธุนรธมฺเมหิ ยุตฺโต ธมฺมิโก(๕) โหหีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต ยกฺขสฺส จตฺตาโร สาธุนรธมฺเม
พุทฺธลีลาย กเถสิ ฯ [๖] เต สุณนฺโตเยว ปุณฺณโก สลฺลกฺเขสิ
จตูสุ (๗) าเนสุ ปณฺฑิโต อตฺตโน ชีวิตเมว ยาจติ อย โข ปน
มยฺห ปุพฺเพ อสณฺตสฺเสว สกฺการมกาสิ อหมสฺส นิเวสเน
ตีห มหนฺต ยส อนุภวนฺโต วสึ อหฺจ อิม(๘) ปาปกมฺม
# ๑. ม. น ภฺเชยฺย ฯ ๒. ม. มนุสฺสภูตสฺสาติ ฯ
# ๓. ม. อหเมว ตสฺสา ปโย ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สาธุนรธมฺมกณฺฑ
# นิฏิตนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๗. ม. จตูสุป ฯ ๘. ม. อหฺจิม ฯ
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กโรนฺโต มาตุคาม นิสฺสาย กโรมิ สพฺพถาป อหเมว มิตฺตทุพฺภี
สเจ ปณฺฑิต อปรชฺฌิสฺสามิ(๑) น สาธุนรธมฺเม วตฺติสฺสามิ
นาม [๒] กึ เม นาคมาณวิกาย อินฺทปตฺตวาสีน(๓) อสฺสุมุขานิ
หสาเปนฺโต (๔) อิม เวเคน[๕] เนตฺวา ธมฺมสภาย โอตาเรสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อาห(๖)
[๙๙๗]อวสึ อห ตุยฺห ตีห อคาเร
อนฺเนน ปาเนน อุปฏิโตสฺมิ
มุตฺโต มมา สิ วิสชฺมามห ต(๗)
กาม ฆร อุตฺตม ปฺ คจฺฉ
อป หายตุ นาคกุลสฺส (๘)อตฺโถ
อลมฺป เม นาคกฺาย เหตุ(๙)
โส ตฺว สเกเนว สุภาสิเตน
มุตฺโตสิ เม อชฺชวธาย ปฺาติ ฯ
ตตฺถ อุปฏิโตสฺมีติ ตยา อุปฏิโต อสฺมิ ฯ วิสชฺชามห
ตนฺติ วิสชฺเชมิ อห ต ฯ กามนฺติ เอกเสน ฯ วธายาติ
วธโต ฯ ปฺาติ ปณฺวนฺต ฯ
อถ น มหาสตฺโต มาณว มา ตาว ม อตฺตโน ฆร
# ๑. ม. อปรชฺฌามิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อินฺทปตฺถนครวาสีน ฯ ๔. ม. หาเสนฺโต ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. คาถมาห ฯ
# ๗. ม. มิตฺโต มมาสี วิสชฺชามห ต ฯ ๘. ม. นาคกุลา ฯ
# ๙. ม. โหตุ ฯ
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เปสยิ(๑) นาคภวนเมว ม เนหีติ วทนฺโต คาถมาห
[๙๙๘]หนฺท ตุว ยกฺข มมมฺป เนหิ
สสุรนฺติเก อตฺถ มยี จรสฺสุ
อหมฺป นาคาธิปตีวิมาน (๒)
ทกฺเขมิ (๓)นาคสฺส อทิฏปุปฺพนฺติ ฯ
ตตฺถ หนฺทาติ อุปสคฺคตฺเถ (๔) นิปาโต ฯ สสุรนฺติเก
อตฺถ มยิ จรสฺสูติ ตว สสุรสฺส สนฺตกิ (๕) อตฺถ มยิ จร
มา นาสยิ (๖)ฯ นาคาธิปตีวิมานนฺติ (๗)นาคาธิปติฺจ วิมานฺจสฺส
อทิฏปุพฺพ ปสฺเสยฺย (๘)ฯ
ปุณฺโณ(๙) อาห
[๙๙๙]ย เว นรสฺส อหิตาย อสฺส
น ต ปฺโ อรหติ ทสฺสนาย
อถ เกน วณฺเณน อมิตฺตคาม
ตุวมิจฺฉสิ อุตฺตม ปฺ คนฺตุนฺติ ฯ
ตตฺถอมิตฺตคามนฺติ อมิตฺตสฺส วสนฏาน อมิตฺตสมาคมนฺติ
อตฺโถ ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห
# ๑. ม. ฆร มา เปเสหิ ฯ ๒. ม. มย จ นาคาธิปตึ วิมาน ฯ
# ๓. ม. ทกฺเขมุ ฯ ๔. ม. ววสฺสคฺคตฺเถ ฯ ๕. ม. สนฺตก ฯ
# ๖. ม. นาเสหิ ฯ ๗. ม. นาคาธิปตึ วิมานนฺติ อหมฺป ฯ
# ๘. ม. ปสฺเสยฺย ฯ ๙. ม. ต สุตฺวา ปุณฺณโก ฯ
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[๑๐๐๐]อทฺธา ปชานามิ อหมฺป เอต
น ต ปฺโ อรหติ ทสฺสนาย
ปาปฺจ เม นตฺถิ กต กุหิฺจิ
ตสฺมา น สงฺเก มรณาคมายาติ
ตตฺถ มรณาคมายาติ มรณสฺส อาคมาย ฯ อปจ โข(๑)
เทวราช ตฺว มยา(๒) ตาทิโส กกฺขโล[๓] ธมฺมกถาย ปโลเภตฺวา
มุทุกโต อิทาเนว ม อล เม นาคมาณวิกาย อตฺตโน ฆร
ยาหีติ วเทสิ นาคราชสฺส มุทุกรณ มม ภาโร เนหิเยว ม
ตตฺถาติ ฯ
ต สุตฺวา(๔) ปุณฺณโก ตสฺส วจน(๕) สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา [๖]
อาห
[๑๐๐๑]หนฺท จ าน อตุลานุภาว
มยา สห ทกฺขสิ เอหิ กตฺเต
ยตฺถจฺฉติ นจฺจคีเตหิ นาโค
ราชา ยถา เวสฺสวณฺโณ นิฬ
ิ ฺ (๗)
ต นาคกฺา จริต คเณน
นิกีฬิต นิจฺจมโห จ รตฺตึ
# ๑. ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มยาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ตสฺส ต วจน
# สุตฺวา ฯ ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร
# ตุฏจิตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. นฬิฺ ฯ
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ปหุตมาลฺย พหุ ปุปฺผฉนฺน
โอภาสติ วิชฺชูรวิ นฺตลิกฺเข
อนฺเนน ปาเนน อุเปตรูป
นจฺเจหิ คีเตหิ จ วาทิเตหิ
ปริปุร กฺาหิ อลงฺกตาหิ
อุปโสภติ วตฺถปลนฺธเนนาติ ฯ
ตตฺถ หนฺท จาติ นิปาตมตฺตเมว ฯ านนฺติ นาคราชสฺส
วสนฏาน ฯ นิฬิฺนฺติ นิฬิฺ นาม ราชธานิย ฯ จริต
คเณนาติ ต นาคกฺาน คเณน จริต ฯ นิกีฬิตนฺติ นิจฺจ
อโห จ รตฺติฺจ นาคกฺาหิ กีฬิตานุกีฬิต ฯ
[๑]ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๐๒]โส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ
นิสีทยิ ปจฺฉโต อาสนสฺมึ
อาทาย กตฺตารมโนมปฺ
อุปาคมิ(๒) ภวน นาครฺโ
ปตฺวาน าน อตุลานุภาว
อฏาสิ กตฺตา ปจฺฉโต ปุณฺณกสฺส
สามคฺคิเปกฺขี(๓) ปน นาคราชา
ปุพฺเพว ชามาตรมชฺชภาสถาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอวฺจ ปน วตฺวา ปุณฺณโก มหาสตฺต
# อสฺสปฏ อาโรเปตฺวา ตตฺถ เนสีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๓. ม. สามคฺคิเปกฺขมาโน ฯ
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ตตฺถ โส ปุณฺณโกติ ภิกฺขเว โส ปุณฺณโก เอว นาคภวน
วณฺเณตฺวา ปณฺฑิต อตฺตโน อาชฺ อาโรเปตฺวา นาคภวน
เนสิ ฯ านนฺติ นาคราชสฺส วสนฏาน ฯ ปจฺฉโต ปุณฺณกสฺสาติ
ปุณฺณกสฺส จ กิร เอตทโหสิ สเจ นาคราชา ปณฺฑิต
ทิสฺวา มุทุจิตฺโต ภวิสฺสติ อิจฺเจต กุสล โน เจ ตสฺส ต
อปสนฺตสฺเสว สินฺธว อาโรเปตฺวา อาทาย คมิสฺสามีติ ฯ อถ
น ปจฺฉโต เปสิ ฯ เตน วุตฺต ฯ ปจฺฉโต ปุณฺณกสฺสาติ ฯ
สามคฺคิเปกฺขีติ สมคฺคึ เปกฺขมาโน ฯ สาม อเปกฺขีติป ปาโ ฯ
อตฺตโน ชามาตร ปสฺสติ ฺวา ปมตร สยเมว อชฺฌภาสถาติ
อตฺโถ ฯ
นาคราชา อาห
[๑๐๐๓]ย นุ ตุว อคมา มจฺจโลก
อนฺเวสมาโน หทย ปณฺฑิตสฺส
กจฺจิ สมิทฺเธน อิธานุปตฺโต
อาทาย กตฺตารมโนมปฺนฺติ ฯ
ตตฺถ กจฺจิ สมิทฺเธนาติ กจฺจิ เตน มโนรเถน สมิทฺเธน
นิปฺผนฺเนน อิธาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ
ปุณฺณโก อาห
[๑๐๐๔]อย หิ โส อาคโต ย ตฺวมิจฺฉสิ
ธมฺเมน ลทฺโธ มม ธมฺมปาโล
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ต ปสฺสถ สมฺมขุ า ภาสมาน
สุโข หเว สปฺปุริเสหิ สงฺคโมติ ฯ
ตตฺถ ย ตวมิจฺฉสีติ ย ตฺว อิจฺฉสิ ฯ ย ตุวมิจฺฉสีติป(๑)
ปาโ ฯ ภาสมานนฺติ ต โลเก ปากฏ (๒) ธมฺมปาล อิทานิ
มธุเรน สเรน ธมฺม ภาสมาน สมฺมขุ าว ปสฺสถ สปฺปุริเสหิ
เอกฏาเน สมาคโม หิ นาม สุโข โหตีติ ฯ
กาฬาคิริกณฺฑ นิฏิต ฯ
[๓]นาคราชา มหาสตฺต ทิสฺวา คาถมาห
[๑๐๐๕]อทิฏปุพฺพ ทิสฺวาน มจฺโจ มจฺจุภยทฺทิโต
พฺยมฺหิโต นาภิวาเทสิ น อิท ปฺวตมิวาติ ฯ
ตตฺถ พฺยมฺหิโตติ ภีโต ฯ อิท วุตฺต โหติ ปณฺฑิต
ตฺว อทิฏปุพฺพ นาคภวน ทิสฺวา มรณภเยน จ อทฺทิโต
ภีโต หุตฺวา ย ม นาภิวาเทสิ อิท การณ ปฺวนฺตาน
น โหตีติ ฯ
เอว นาคราชาน วนฺทน ปจฺจาสึสมาน(๔) มหาสตฺโต น
ตฺว มยา วนฺทิตพฺโพติ อวตฺวาว อตฺตโน าณตาย อุปายโก
สลฺเลน อห วชฺฌปฺปตฺตภาเวน ต น วนฺทามีติ วทนฺโต
คาถทฺวยมาห
# ๑. ม. ยนฺตุ มิจฺฉสีติป ฯ ๒. ม. สี. โลกปาลก ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ปจฺจาสีสนฺต ฯ
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[๑๐๐๖]น จมฺหิ พฺยมฺหิโต นาค น จ มจฺจุภยทฺทิโต
นวชฺโฌ อภิวาเทยฺย วชฺฌ วา นาภิวาทเย
กถ นุ (๑)อภิวาเทยฺย อภิวาทาปเยถ เว
ย นโร หนฺตุมจิ ฺเฉยฺย ต กมฺม นุปปชฺชตีติ ฯ
ตสฺสตฺโถ เนวาห นาคราช อทิฏ ปุพฺพ นาคภวน
ทิสฺวา ภีโต น มรณภยตชฺชิโต มาทิสสฺส หิ มรณภย นาม
นตฺถิ วชฺโฌ ปน ชเนน วธิตพฺโพ ปุคฺคโล อตฺตาน วธก
ชน อภิวาเทตุ วชฺฌ วธโกป อภิวาเทตุ(๒) น ลภติ ย หิ นโร
หนฺตุมิจฺเฉยฺย ต กถ นุ อภิวาเทยฺย กถ วา เตน อตฺตาน
อภิวาทาปเยถ เว ตสฺส หิ ต กมฺม น อุปปชฺชติ ตฺวฺจ
กิร ม มาเรตุ อิธ (๓) อาณาเปสิ กถ อห ต วนฺทามีติ ฯ
ต สุตฺวา นาคราชา ตุฏโ มหาสตฺตสฺส ถุตึ กโรนฺโต
เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๐๐๗]เอวเมต ยถา พฺรูสิ สจฺจ ภาสสิ ปณฺฑิต
น วชฺโฌ อภิวาเทยฺย วชฺฌ วา นาภิวาทเย
กถ นุ(๔) อภิวาเทยฺย อภิวาทาปเยถ เว
ย นโร หนฺตุมจิ ฺเฉยฺย ต กมฺม นุปปชฺชตีติ ฯ
อิทานิ มหาสตฺโต นาคราเชน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต อาห
# ๑. ส. ม. โน ฯ ๒. ม. วชฺฌ วา อวชฺโฌป อภิวาทาเปตุ ฯ
# ๓. ม. มาราเปตุ อิม ฯ ๔. ม.โน ฯ
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[๑๐๐๘]อสสฺสต สสฺสต นุ ตว อิท (๑)
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
ปุจฺฉามิ ต นาคราเช ตมตฺถ
กถ นุ เต ลทฺธมิท วิมาน
อธิจฺจ ลทฺธ ปริณามชนฺเต
สย กต อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน
อกฺขามิ (๒)เม นาคราเช ตมตฺถ
ยเถว เต ลทฺธมิท วิมานนฺติ ฯ
ตตฺถ ตว อิทนฺติ อิท ตว ยสชาต วิมาน วา อสสฺสต
สสฺสตสทิส มา โข ยส นิสฺสาย ปาปมกาสีติ อิมินา
ปเทน อตฺตโน ชีวิต ยาจติ ฯ อิทฺธีติ นาคิทฺธิ จ นาคชุติ
จ กายพลฺจ เจตสิกวิริยฺจ นาคภวเน อุปปตฺติ จ ยฺจ
เต อิท วิมาน ปุจฺฉามิ ต นาคราช เอตมตฺถ กถ นุ เต
อิท สพฺพ ลทฺธนฺติ กินฺนุ ตยา อิท วิมาน เอว สมฺปนฺน
นาคภวน (๓) อธิจฺจ อการเณน ลทฺธ อุทาหุ อุตุปริณามชนฺเต
อิท อุทาหุ สย สหตฺเถเนว กต อุทาหุ เทเวหิ เต ทินฺน
ยเถว อิท ลทฺธ เม เอตมตฺถ อกฺขาหีติ ฯ
[๔]นาคราชา อาห
# ๑. ม. ตวยิท ฯ ๒. ม. อกฺขาหิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ต สุตวฺ าติ ทิสฺสนฺติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 360

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 360
[๑๐๐๙]นาธิจฺจ ลทฺธ น ปรินามชมฺเม(๑)
น สยีกต (๒)นาป เทเวหิ ทินฺน
สเกหิ กมฺเมหิ อปาปเกหิ
ปฺุเหิ เม ลทฺธมิท วิมานนฺติ ฯ
ตตฺถ อปาปเกหีติ อลามเกหิ ฯ
[๓]มหาสตฺโต อาห
[๑๐๑๐]กินฺเต วตฺต (๔)กิมฺปน พฺรหฺมจริย
กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
อิทฺจ เต นาค มหาวิมานนฺติ ฯ
ตตฺถ กินฺเต วตฺตนฺติ นาคราช ปุริมภเว ตว กึ วตฺต
อโหสิ โก [๕] พฺรหฺมจริยวาโส กตรสฺส สุจริตสฺเสโส อิทฺธิอาทิโก
วิปาโกติ ฯ
[๖]นาคราชา อาห
[๑๐๑๑]อหฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก
สทฺธา อุโภ ทานปติ อหุมฺหา
โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ
สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ
# ๑. ม. ปริณามช เม ฯ ๒. ม. น สย กต ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# ตโตติ ทิสสฺ ติ ฯ ๔. ม. วต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ต สุตวฺ าติ ทิสฺสนฺติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 361

*เลมที่ 37 วิธรุ ชาตก หนา 361
มาลฺจ คนฺธฺจ วิเลปนฺจ
ปทีปย เสยฺยมุปสฺสยฺจ
อทฺฉาทน สยน อนฺนปาน (๑)
สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ
ต เม วตฺต ตมฺปน(๒) พฺรหฺมจริย
ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
อิทฺจ เม ธีร มหาวิมานนฺติ ฯ
ตตฺถ มนุสฺสโลเกติ องฺครฏเ กาฬจมฺปากนคเร ฯ ต
เม วตฺตนฺติ ต สกฺกจฺจ ทินฺน ทานเมว มยฺห วตฺตสมาทาน
พฺรหฺมจริยฺจ อโหสิ ตสฺเสว สุจิณฺณสฺส อย อิทฺธาทิโก
วิปาโก(๓) ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๐๑๒]เอวฺจ(๔) เต ลทฺธมิท วิมาน
ชานาสิ ปฺุาน ผลูปปตฺตึ
ตสฺมา หิ ธมฺม จร อปฺปมตฺโต
ยถา วิมาน ปุน มาวเวสีติ ฯ
ตตฺถ ชานาสีติ สเจ ตยา ทานานุภาเวเนว ต ลทฺธ
เอว สนฺเต ชานาสิ นาม ปฺุาน ผลฺจ ปฺุผเลน
นิพฺพตฺต อุปปตฺติฺจ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา ปฺุเหิ ตยา อิท
# ๑. ม. สายนมนฺนปาน ฯ ๒. ม. วต ต ปน ฯ
# ๓. ม. วิปาโกติ ฯ ๔. ม. เอว เจ ฯ
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ลทฺธ ตสฺมา ฯ ปุน มาวเสสีติ ยถา ปุนป อิม นาคภวน
อชฺฌาวสิ (๑)เอว ธมฺม จร ฯ
[๒]นาคราชา อาห
[๑๐๑๓]นยีธ สนฺติ สมณพฺราหฺมณา วา(๓)
เยสนฺนปานานิ ทเทมุ กตฺเต
อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ
ยถา วิมาน ปุน มาวเสมาติ ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๐๑๔]โภคี หิ เต สนฺติ อิธูปปนฺนา
ปุตฺตา จ ทารา อนุชีวิโน จ
เตสุ ตุว วจสา กมฺมุนา จ
อสมฺปทุฏโ จ ภวาหิ นิจฺจ
เอว ตุว นาค อสมฺปโทส
อนุปาลย วจสา กมฺมุนา จ
ตฺวา อิธ ยาวตายุก วิมาเน
อุทฺธ อิโต คจฺฉสิ เทวโลกนฺติ ฯ
ตตฺถ โภคีติ โภคิโน นาคาติ อตฺโถ ฯ เตสูติ เตสุ
ปุตฺตาทีสุ โภคีสุ วาจาย กมฺเมน จ นิจฺจ อสมฺปทุฏโ ภว ฯ
# ๑. ม. อชฺฌาวสสิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ต สุตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๓. ม. สมณพฺราหฺมณา จ ฯ
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อนุปาลยาติ เอว ปุตฺตาทีสุเยว เสสสตฺเตสุ จ เมตฺตจิตฺตสขาต
อสมฺปโทส อนุรกฺข ฯ อุทฺธ อิโตติ อิโต นาคภวนโต [๑]
อุปริ เทวโลก คมิสฺสสิ เมตฺตจิตฺต หิ ทานโต อติเรกตร
ปฺุนฺติ ฯ
เอว(๒) นาคราชา มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ตุฏจิตฺโต(๓)
น สกฺกา ปณฺฑิเตน พหิ ปปฺจ กาตุ ต (๔) วิมลาย ทสฺเสตฺวา
สุภาสิต (๕) สาเวตฺวา โทหฬ ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา ธนฺชยราชาน
โตเสตุ ปณฺฑิต เปเสตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา คาถามาห
[๑๐๑๕]อทฺธา หิ โส โสจติ ราชเสฏโ
ตยา วินา ยสฺส ตุว สชีโว(๖)
ทุกฺขูปนีโตป ตยา สเมจฺจ
วินฺเทยฺย โปโส สุขมาตุโรปติ ฯ
ตตฺถ สชีโวติ อมจฺโจ ฯ สเมจฺจาติ ตยา สห
สมาคนฺตฺวา ฯ อาตุโรปติ พาฬฺหคิลาโนป สมาโน ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต นาคราชสฺส ถุตึ กโรนฺโต อิตร
คาถมาห
[๑๐๑๖]อทฺธา สต ภาสสิ นาค ธมฺม
อนุตฺตร อตฺถปท สุจิณฺณ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จุโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ตโต ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. หาเสนฺโต ฯ ๖. ม. สชิพฺโพ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 364

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 364
เอตาทิสิยาสุ หิ อาปทาสุ
ปฺาย เต มาทิสาน วิเสโสติ ฯ
ตตฺถ สตนฺติ อทฺธา สต (๑) ปณฺฑิตาน ธมฺม ภาสสิ ฯ
อตฺถปทนฺติ หิตโกฏาส ฯ เอตาทิสิยาสูติ เอวรูปาสุ อาปทาสุ
อีทิเสสุ ภเยสุ อุปตฺถิเตสุ มาทิสาน ปฺวนฺตาน วิเสโส
ปฺายติ ฯ
ต สุตฺวา นาคราชา อติเรกตร ตุฏ หฏโ(๒) คาถมาห
[๑๐๑๗]อกฺขาหิ โน ตาย มุธานุลทฺโธ
อกฺขาหิ โน ตาย อเชสิ ชูเต
ธมฺเมน ลทฺโธ อิติมายมาห
กถ ตุว (๓)หตฺถมิมสฺสมาคโตติ ฯ
ตตฺถ อกฺขาหิ โนติ อาจิกฺข อมฺหาก ฯ ตายนฺติ ต
อย มุธานุลทฺโธติ กึ นุ โข มุธา อมูลเกเนว ลภิ อุทาหุ
ชูเตน อเชสิ ฯ อติมายมาหาติ อย ปุณฺณโก ธมฺเมน เม
ปณฺฑิโต ลทฺโธติ วทติ ฯ กถ ตุว หตฺถมิมสฺสมาคโตติ ตฺว
กถ อิมสฺส หตฺถคต อาคโต ฯ
อถ น(๔) มหาสตฺโต อาห
[๑๐๑๘]โย มิสฺสโร ตตฺถ อโสสิ(๕) ราชา
ตมายมกฺเขหิ อเชสิ ชูเต
# ๑. ม. อทฺธา สตนฺติ เอกเสน สนฺตาน ฯ ๒. ม. ตุฏโ  ตเมว
# ปุจฺฉนฺโต ฯ ๓. ม. กถ นุ ตฺว ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. อโหสิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 365

*เลมที่ 37 วิธรุ ชาตก หนา 365
โส ม ชิโต ราชา อิมสฺสทาสิ
ธมฺเมน ลทฺโธสฺมิ อสาหเสนาติ ฯ
ตตฺถ โย มิสฺสโรติ โย เม(๑) อิสฺสโร ฯ อิมสฺสทาสีติ
อิมสฺส [๒] อทาสิ ฯ
[๓]ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๑๙]มโหรโค อตฺตมโน อุทคฺโค
สุตฺวาน ธีรสฺส สุภาสิตานิ
หตฺเถ คเหตฺวาน อโนมปฺ
ปาเวกฺขิ ภริยาย ตทา สกาเส
เยน ตฺว วิมเล ปณฺฑุ เยน ภตฺต น รุจฺจติ
น จ เม ตาทิโส วณฺโณ อยเมโส ตโมนุโท
ยสฺส เต หทเย นตฺโก อาคโตย (๔)ปภงฺกโร
ตสฺส วากฺย นิสาเมหิ ทุลลฺ ภ ทสฺสน ปุนาติ ฯ
ตตฺถ ปาเวกฺขีติ ปวิฏโ ฯ เยนาติ ภทฺเท วิมเล เยน
การเณน ตฺว ปณฺฑุ เจว น จ เต ภตฺต รุจฺจติ ฯ น จ เม
ตาทิโส วณฺโณติ ปวีตเล วา เทวโลเก วา น จ
เอตาทิโส(๕) วณฺโณ อฺสฺส กสฺสจิ อตฺถิ ยาทิโส เอตสฺส
คุณวณฺโณ ปตฺถริโต (๖)ฯ อยเมโส ตโม ย นุโทติ ย นิสฺสาย
# ๑. สี. อิเม ฯ ๒. ม. ม ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปุณฺณกสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ต สุตวฺ า นาคราชา ตุฏโ อโหสีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๔. ม. อาคตาย ฯ ๕. ม. ตา โส ฯ ๖. ม. ปตฺถโฏ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 366

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 366
ตว โทหโฬ อุปฺปนฺโน อย เอโส สพฺพโลกสฺส ตโมนุโท ฯ
ปุนาติ ปุน เอตสฺส ทสฺสนนฺนาม ทุลลฺ ภนฺติ วทติ ฯ
[๑]
[๑๐๒๐]ทิสฺวาน ต วิมลา ภูริปฺ
ทสงฺคุลึ อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
หฏเน ภาเวน ปตีตรูปา
อิจฺจพฺรวิ กุรูน กตฺตุเสฏนฺติ ฯ
ตตฺถ หฏเน ภาเวนาติ ตุฏเน(๒) จิตฺเตน ฯ ปตีตรูปาติ
โสมนสฺสชาตา ฯ
อิโต ปร วิมลา อาห(๓)
อทิฏปุพฺพ ทิสฺวาน มจฺโจ
มจฺจุภยทฺทิโต พฺยมฺหิโต
นาภิวาเทสิ น อิท ปฺวตมิวาติ(๔) ฯ
ปณฺฑิโต อาห
[๑๐๒๑]น จมฺหิ พยมฺหิโต นาคิ น จ มจฺจุ ภยทฺทิโต
น วชฺโฌ อภิวาเทยฺย วชฺฌ วา นาภิวาทเย
กถ นุ(๕) อภิวาเทยฺย อภิวาทาปเยถ เว
ย นโร หนฺตุมจิ ฺเฉยฺย ต กมฺม นุปปชฺชตีติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิมลาป ต ทิสฺวา ปฏิสนฺถาร อกาสิ ฯ
# ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. ปหฏเน ฯ ๓. ม.วิมลาย จ มหาสตฺตสฺส จ วจนนฺปปฏิวจนคาถา
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. นยิท ปฺวตามิว ฯ ๕. ม. โน ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 367

*เลมที่ 37 วิธรุ ชาตก หนา 367
วิมลา อาห
[๑๐๒๒]เอวเมต ยถาพฺรูสิ สจฺจ ภาสสิ ปณฺฑิต
น วชฺโฌ อภิวาเทยฺย วชฺฌ วา นาภิวาทเย๗
กถนฺนุ (๑)อภิวาเทยฺย อภิวาทาปเยถ เว
ย นโร หนฺตุมจิ ฺเฉยฺย ต กมฺม นุปปชฺชตีติ(๒) ฯ
อถ มหาสตฺโต วมลาย สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อาห
[๑๐๒๓]อสสฺสต สสฺสต นุ ตว อิท (๓)
(วิมาน) อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
ปุจฺฉามิ ต นาคกฺเ ตมตฺถ
กถ นุ เต ลทฺธมิท วิมาน
อธิจฺจ ลทฺธ ปริณามชนฺเต(๔)
สยีกต (๕) อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน
อกฺขาหิ เม นาคกฺเ ตมตฺถ
ยเถว เต ลทฺธมิท วิมานนฺติ(๖) ฯ
วิมลา อาห
[๑๐๒๔]นาธิจฺจ ลทฺธ น ปริณามชมฺเม(๗)
น สย กต น จ เทเวหิ ทินฺน
สเกหิ กมฺเมหิ อปาปเกหิ
ปฺุเหิ เม ลทฺธมิท วิมานนฺติ(๘) ฯ
# ๑. ม. กถ โน ฯ ๒. ม. นุปปชฺชติ ฯ ๓. ม. ตวยิท ฯ
# ๔. ม. ปริณามช, เต ๕. ม. สยกต ฯ ๖. ม. วิมาน ฯ
# ๗. ม. ปริณามช เม ฯ ๘. ม. วิมาน ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 368

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 368
มหาสตฺโต อาห
[๑๐๒๕]กินฺเต วตฺต กึ ปน พฺรหฺมจริย
กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
อิทฺจ เต นาคิ มหาวิมานนฺติ (๑) ฯ
อถ น วิมลา อาห
[๑๐๒๖]อหฺจ โข สามิโก จาป มยฺห
สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา
โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ
สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณาจ
มาลฺจ คนฺธฺจ วิเลปนฺจ
ปทีปย เสยฺยมุปสฺสยฺจ(๒)
อจฺฉาทน สยน อนฺนปาน
สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ
ต เม วตฺต ตมฺปน พฺรหฺมจริย
ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
อิทฺจ เม ธีร มหาวิมานนฺติ(๑) ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห
# ๑. ม. มหาวิมาน ฯ ๒. ม. ปทีปย เสยฺยมุปสฺสย จ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 369

*เลมที่ 37 วิธรุ ชาตก หนา 369
[๑๐๒๗]เอวฺจ(๑) เต ลทฺธมิท วิมาน
ชานาสิ ปฺุาน ผลูปปตฺตึ
ตสฺมา หิ ธมฺมฺจร อปฺปมตฺตา
ยถา วิมาน ปุน มาวเสสีติ(๒) ฯ
วิมลา อาห
[๑๐๒๘]มยีธ สนฺตี (๓)สมณพฺราหฺมณา จ
เยสนฺนปานานิ ทเทมุ กตฺเต
อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ
ยถา วิมาน ปุน มาวเสมาติ(๔) ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๐๒๙]โภคี หิ เต สนฺติ อิธูปปนฺนา
ปุตฺตา จ สามี(๕) อนุชีวโน จ
เตสุ ตุว วจสา กมฺมุนา จ
อสมฺปทุฏา จ ภวาหิ นิจฺจ
เอว ตุว นาคิ อสมฺปโทส
อนุปาลย วจสา กมฺมุนา จ
ตฺวา อิธ ยาวตายุก วิมาเน
อุทฺธ อิโต คจฺฉสิ เทวโลกนฺติ(๖) ฯ
# ๑. ม. เอว เจ ฯ ๒. ม. มาวเสสิ ฯ ๓. ม. นยิธ สนฺติ ฯ
# ๔. ม.มาวเสม ฯ ๕. ม. ทารา ฯ ๖. ม. เทวโลก ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 370

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 370
วิมลา อาห
[๑๐๓๐]อทฺธา หิ โส โสจติ ราชเสฏโ
ตยา วินา ยสฺส ตุว สชีโว(๑)
ทุกฺขูปโตนีป (๒)ตยา สเมจฺจ
วินฺเทยฺย โปโส สุขมาตุโรปติ(๓) ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๐๓๑]อทฺธา สต ภาสสิ นาคิ ธมฺม
อนุตฺตร อตฺถปท สุจิณฺณ
เอตาทิสิยาสุ หิ อาปทาสุ
ปฺายเต มาทิสาน วิเสโสติ(๔) ฯ
วิมลา อาห
[๑๐๓๒]อกฺขาหิ โน ตาย มุธานุลทฺโธ
อกฺขาหิ โน ตาย อเชสิ ชูเต
ธมฺเมน ลทฺโธ อิติมายมาห(๕)
กถ ตุว (๖)หตฺถมิมสฺส มาคโตติ(๗) ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห
[๑๐๓๓]โย มิสฺสโร ตตฺถ อโหสิ ราชา
ตมายมกฺเขหิ อเชสิ ชูเต
# ๑. ม. สชิพโฺ พ ฯ ๒. ม. ทุกฺขูปนีโตป ฯ ๓. ม. สุขมาตุโรป ฯ
# ๔. ม. วิเสโส ฯ ๕. ม. อิติ ตายมาห ฯ ๖. ม. กถ นุ ตฺว ฯ
# ๗. ม. มาคโต ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 371

*เลมที่ 37 วิธรุ ชาตก หนา 371
โส ม ชิโต ราชา อิมสฺสทาสิ
ธมฺเมน ลทฺโธสฺมิ อสาหเสนาติ ฯ
อิมาส คาถาน เหฏา วุตฺตนเยเนวตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
มหาสตฺตสฺส วจน สุตฺวา อติเรกตร ตุฏา วิมาลา มหาสตฺต
คเหตฺวา สหสฺสคนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา นหานกาเล มหาสตฺตสฺส
ทิพฺพทุสฺสทิพฺพคนฺธมาลาทีนิ ทตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺตกาเล ทิพฺพโภชน อทาสิ (๑)ฯ ภุตฺตโภชโน อลงฺกตาสน
ปฺาเปตฺวา มหาสตฺโต อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา พุทฺธลีลาย
ธมฺม เทเสสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๓๔]ยเถว วรุโณ นาโค ปฺห ปุจฺฉิตฺถ ปณฺฑิต
ตเถว นาคกฺาป ปฺห ปุจฺฉิตฺถ ปณฺฑิต
ยเถว วรุณ นาค
ธีโร โตเสสิ ปุจฺฉิโต
ตเถว นาคกฺมฺป ธีโร โตเสสิ ปุจฺฉิโต
อุโภป เต อตฺตมเน วิทิตฺวา
มโหรค นาคกฺฺจ ธีโร
อจฺฉมฺภี อพฺภีโต อโลมหฏโ
อิจฺจพฺรวิ วรุณ นาคราช(๒)
มา เภถยิ(๓) นาค อยาหมสฺมิ
# ๑. ม. โภเชสิ ฯ ๒. ม. นาคราชาน ฯ ๓. ม. โรธยิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 372

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 372
เยน ตว อตฺโถ(๑) อิท สรีร
หทเยน มเสน กโรหิ กิจฺจ
สย กริสฺสามิ ยถา มตินฺเตติ(๒) ฯ
ตตฺถ อฉมฺภีติ นิกมฺโป ฯ อโลมหฏโติ ภเยน
อหฏโลโม ฯ อิจฺจพฺรวีติ วีมสนวเสน อิติ อพฺรวิ ฯ มา
เภถยีติ มิตฺตทุพฺภิกมฺม กโรมีติ มา ภายิ กถ นุ โข อิม
อิทานิ หนิสฺสามีติ มา จินฺตยิ(๓) ฯ นาคาติ วรุณมาลปติ(๔) ฯ
อยาหมสฺมีติ อย อหมสฺมิ (๕) อยเมว วา ปาโ ฯ สย กริสฺสามีติ
สเจ ตฺว อิมสฺส เม สนฺติเก ธมฺโม สุโตติ ม มาเรตุ น วิสหสิ
อหเมว ยถา ตว อชฺฌาสโย ตถา สย กริสฺสามีติ ฯ
นาคราชา อาห
[๑๐๓๕]ปฺาหเว หทย ปณฺฑิตาน
เต ตฺยมฺห ปฺาย มย สุตุฏา
อนูนนาโม ลภตชฺชทาร
อชฺเชว ต กุรุโย ปาปยาตูติ ฯ
ตตฺถ เต ตฺยมฺหาติ เต มย ตว ปฺาย สุตุฏา ฯ
อนูนนาโมติ สปุณฺณนาโม ปุณฺณโก ยกฺขเสนาปติ ฯ
ลภตชฺชทารนฺติ ลภตุ อชฺช ทาร ททามสฺส (๖) ธีตร อิรนฺทตึ ฯ
# ๑. ม. ตวตฺโถ ฯ ๒. ม. ยถามติ เตติ ฯ ๓. ม. มาเรสฺสามีติ วา
# มา จินฺตยิ ฯ ๔. ม. วรุณ อาลปติ ฯ ๕. ม. อายาหมสฺมีติ อาโย
# อห อสฺมิ ฯ ๖. ม. ททามิ อสฺส ฯ
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ปาปยาตูติ อชฺเชว ต กุรรุ ฏ ปุณฺณโก ปาเปตุ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา วรุโณ อิรนฺทตึ ปุณฺณกสฺส
อทาสิ ฯ โส ต ลภิตฺวา ตุฏจิตฺโต มหาสตฺเตน สทฺธึ สลฺลป ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๓๖]ส ปุณฺณโก อตฺตมโน อุทคฺโค
อิรนฺทตึ นาคกฺ ลภิตฺวา
หฏเน ภาเวน ปตีตรูโป
อิจฺจพฺรวิ กุรูน กตฺตุเสฏ
ภริยาย ม ตฺว อกรี สมงฺคึ
อหฺจ เต วิธุร กโรมิ กิจฺจ
อิทฺจ เต มณิรตน ททามิ
อชฺเชว ต กุรุโย ปาปยามีติ ฯ
ตตฺถ มณิรตนนฺติ ปณฺฑิต อห เต(๑) คุเณสุ ปสนฺโน
อรหามิ ตวานุจฺฉวิก กิจฺจ กาตุ ตสฺมา อิมฺจ เต จกฺกวตฺติปริโภค มณิรตน ทมฺมิ (๒)อชฺเชว ต อินฺทปตฺต ปาเปมิ (๓)ฯ
อถ มหาสตฺโต ตสฺส ถุตึ กโรนฺโต อิตร คาถมาห
[๑๐๓๗]อชฺเชยฺย เมสา ตว โหตุ เมตฺตี (๔)
ภริยาย กจฺจายน(๕) ปยาย สทฺธึ
# ๑. ม. ตว ฯ ๒. ม. เทมิ ฯ ๓. ม. อินทฺ ปตฺถ ปาเปมีติ ฯ
# ๔. ม. เมตฺติ ฯ ๕. ม. กจฺจาน ฯ
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อานนฺทจิตฺโต สุมโน ปติโต(๑)
ทตฺวา มณึ มม นยินฺทปตฺตนฺติ(๒) ฯ
ตตฺถ อชฺเชยฺยเมสาติ เอสา ตว ภริยาย สทฺธึ
ปยสวา สเมตฺตี อเชยฺยา โหตุ ฯ อานนฺทจิตฺโตติ อาทีหิ
ปติสมงฺคีภาวเมวสฺส วทติ ฯ นยินฺทปตฺตนฺติ นย อินฺทปตฺต ฯ
เตน วุตฺต ฯ
[๑๐๓๘]ส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ
นิสีทยิ ปุรโต อาสนสฺมึ
อาทาย กตฺตารมโนมปฺ
อุปานยิ นคร อินฺทปตฺต
มโน มนุสฺสสฺส ยถาป คจฺเฉ
ตโตป สขิปฺปตร อโหสิ
(๓)ย ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ
อุปานยิ นคร อินฺทปตฺตนฺติ(๔) ฯ
อถ น ปุณฺณโก อาห
[๑๐๓๙]เอตินฺทปตฺต (๕) นคร ปทิสฺสติ
รมฺมานิ จ อมฺพวนานิ ภาคโส
อหฺจ ภริยาย สมงฺคีภูโต
ตุวฺจ ปตฺโตสิ สก นิเกตนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปตีโต ฯ ๒. ม จ นยินฺทปตฺถนฺติ ฯ
# ๓. ม. ส ฯ ๔. ม. อุปาานยี นคร อินฺทปตฺถ ฯ
# ๕. ม. เอตินฺทปตฺถ ฯ
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ตตฺถ ยถาป คจฺเฉติ มโน นาม [๑] น คจฺฉติ ทูเร
อารมฺมณ คณฺหนฺโต ปน คโตติ วุจจฺ ติ ตสฺมา มนสฺส
อารมฺมณคฺคหณโตป ขิปฺปตร ตสฺส มโนมยสินฺธวสฺส คมน
อโหสีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ เอตินฺทปตฺตนฺติ อสฺสปฏเ 
นิสินฺนสฺเสว ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ สก นิเกตนฺติ ตุวฺจ
อตฺตโน นิเวสน สมฺปตฺโตติ อาห ฯ
ตสฺมึ ปน ทิวเส ปจฺจูสกาเล ราชา สุปน อทฺทส ฯ
เอวรูโป สุปโ น อโหสิ ฯ รฺโ นิเวสนทฺวาเร เอโก
ปฺากฺขนฺโธ สีลสาโข(๒) ปฺจโครสผโล อลงฺกตหตฺถิอสฺสปฏิจฺฉนฺโน(๓) มหารุกฺโข ิโต มหาชโน ตสฺส มหาสกฺการ
กตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห นมสฺสติ (๔) อเถโก กณฺโห ปุริโส(๕)
รตฺตสาฏกนิวตฺโถ รตฺตปุปฺผกณฺณธโร อาวุธหตฺโถ อาคนฺตฺวา
มหาชนสฺส ปริเทวนฺตสฺเสว ต รุกฺขมูล (๖)ฉินฺทิตฺวา อากฑฺฒนฺโต
อาทาย คนฺตฺวา ปุนาหริตฺวา(๗) ปกติฏาเนเยว เปตฺวา
ปกฺกามีติ ฯ ราชา ต สุปน  ปริคฺคณฺหนฺโต มหารุกฺโข วิย
น อฺโ โกจิ วิธุรปณฺฑิโต มหาชนสฺส ปริเทวนฺตสฺเสว
ต รุกฺขมูล (๘) ฉินฺทิตฺวา อาทาย คตปุริโส วิย น อฺโ
โกจิ ปณฺฑิต คเหตฺวา คตมาณโว ปุน ต รุกฺข อาหริตฺวา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กิฺจาปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. ยุ. สีลาขปสาโข ฯ
# ม. สีลมยสาโข ฯ ๓. ม. อลงฺกตหตฺถิควาสฺสปฏิจฺฉนฺโน ฯ
# ๔. ม. นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ ๕. ม. กณฺหปุริโส ฯ
# ๖. สี. ยุ. มูเล ฯ ม. รุกข สมูล ฯ ๗. ม. ปุน ต อาหริตฺวา ฯ
# ๘. ม. สมูล ฯ
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ปกติฏาเนเยว เปตฺวา คโต วิย เสฺว(๑) มาณโว [๒] ปณฺฑิต
อาเนตฺวา ธมฺมสภาย ทฺวาเร เปตฺวา ปกฺกมิสฺสติ อทฺธา
อชฺช มย ปณฺฑิต ปสฺสิสฺสามาติ สนฺนิฏาน กตฺวา
โสมนสฺสปฺปตฺโต สกลนคร อลงฺการาเปตฺวา ธมฺมสภ
สชฺชาเปตฺวา อลงฺกตรตนมณฺฑเป ธมฺมาสน ปฺาเปตฺวา
เอกสตราชอมจฺจคณนครวาสิชนปริวุโต(๓) อชฺช ตุมฺเห ปณฺฑิต
ปสฺสิสฺสถ มา ภายิตฺถาติ(๔) มหาชน อสฺสาเสนฺโต(๕) ปณฺฑิตสฺส
อาคมน โอโลเกนฺโต ธมฺมสภาย นิสีทิ ฯ[๖] ปุณณ
ฺ โกป ปณฺฑิต
โอตาเรตฺวา ธมฺมสภาย ทฺวาเร ปริสมชฺเฌ(๗) เปตฺวา
อาปุจฺฉิตฺวา อิรนฺทตึ อาทาย อตฺตโน เทวนครเมว คโต ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๔๐]ส ปุณฺณโก กุรูน กตฺตุเสฏ
โอโรปยิ ธมฺมสภาย มชฺเฌ
อาชฺมารุยฺห อโนมวณฺโณ
ปกฺกามิ เวหาย สมนฺตลิกฺเข
ต ทิสฺวา ราชา ปรมปฺปติโต(๘)
อุฏาย พาหาหิ ปลิสฺสชิตวฺ า
# ๑. ม. โส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปุน ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอกสตราชอมจฺจคณนครวาสิชานปทปริวุโต ฯ
# ๔. ม. โสจิตฺถาติ ฯ ๕. ม. อสฺสาเสตฺวา ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อมจฺจาทโยป นิสีทสึ ุ ฯ ตสฺมึ ขเณติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๗. ม. ปริสมชฺเฌเยว ฯ ๘. ม. ปรมปฺปตีโต ฯ
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อวิกมฺปย ธมฺมสภาย มชฺเฌ
นิสีทยิ ปมุข อาสนสฺมินฺติ(๑) ฯ
ตตฺถ อโนมวณฺโณติ อหีนวณฺโณ อุตฺตมวณฺโณ ฯ
อวิกมฺปยนฺติ ภิกฺขเว โส ราชา ปณฺฑติ  ปลิสฺสชิตฺวา
มหาชนมชฺเฌ อวิกมฺปนฺโต อโนลียนฺโตเยว หตฺเถ คเหตฺวา
อตฺตโน อภิมุข กตฺวา อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทาเปสิ ฯ
อถ ราชา เตน สทฺธึ สมฺโมทิตวฺ า มธุรปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต คาถมาห
[๑๐๔๑]ตฺว โน ปเนตาสิ รถว นฏ
นนฺทนฺติ ต กุรโุ ย ทสฺสเนน
อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ
กถ ปโมกฺโข อหุ มาณวสฺสาติ ฯ
ตตฺถ นฏนฺติ ยถา นฏ รถ สารถิ อุปเนติ(๒) เอว ตฺว
อมฺหาก การเณน นเยน หิตกิริยาสุ วิเนตาสิ (๓)ฯ นนฺทนฺติ ตนฺติ
ต ทิสฺวาว อิเม กุรรุ ฏวาสิโน ตว ทสฺสเนน นนฺทนฺติ ฯ
มาณวสฺสาติ มาณวสฺส สนฺติกา กถ ตว โมกฺโข (๔) อโหสิ โย
วา ต มฺุจนฺตสฺส มาณวสฺส ปโมกฺโข โส เกน การเณน
อโหสีติ อตฺโถ ฯ
อถ น (๕)มหาสตฺโต อาห
# ๑. ม. ปมุขมาสนสฺมินฺติ ฯ ๒. ม. วิเนติ ฯ ๓. ม. วิเนตา ฯ
# ๔. ม. ปโมกฺโข ฯ ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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[๑๐๔๒]ย มาณโว ตฺยาภิวทิ ชนินฺท
น โส มนุสฺโส นรวิริยเสฏ(๑)
ยทิ เต สุโต ปุณฺณโก นาม ยกฺโข
รฺโ กุเวรสฺส หิ โส สชีโว(๒)
ภูมินฺธโร วรุโณ นาม นาโค
พฺรหา สุจีวณฺณพลูปปนฺโน
ตสฺสานุช ธีตร กามยาโน
อิรนฺทตี นาม สา นาคกฺา
ตสฺสา สุมชฺฌาย ปยาย เหตุ
ปตารยิตฺถ มรณาย มยฺห
โส เจว ภริยาย สมงฺคีภูโต
อหฺจานฺุาโต มณิ จ ลทฺโธติ ฯ
ตตฺถ ย มาณโว ตฺยาภิวทีติ ชนินฺท ย ตฺว
มาณโวติ อภิวทสิ ฯ ภูมนิ ฺธโรติ ภูมินฺธโร นาคภวนวาสี (๓)ฯ
สา นาคกฺาติ [๔] ย นาคกฺ โส กามยมาโน(๕) มม
มรณาย ปตารยิ สา นาคกฺา อิรนฺทตี นาม ฯ ปยาย
เหตูติ มหาราช โส หิ นาคราชา จตุโปสถิกปฺหวิสชฺชเน
ปสนฺโน ม มณินา ปูเชตฺวา นาคโลก (๖) คโต วิมลาย นาม
# ๑. ม. นรวีรเสฏ ฯ ๒. ม. สชิพฺโพ ฯ ๓. ม. ภูมนิ ฺธรนาคภวนวาสี ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จิตฺต ปวตฺเตสีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๕. ม. ปตฺถยมาโน ฯ ๖. ม. นาคภวน ฯ
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เทวิยา กหนฺเต มณีติ(๑) ปุจฺฉิโต มม ธมฺมกถิกภาว วณฺเณสิ สา
มม(๒) ธมฺมกถ โสตุกามา หุตฺวา มม หทเยน(๓) โทหฬ อุปปฺ าเทสิ
นาคราชา ทุคฺคหิเตน อตฺตโน ธีตร อิรนฺทตึ อาห มาตา เต
วิธุรสฺส หทยมส โทหฬินี ตสฺส หทยมส อาหริตุ สมตฺถ สามิก
ปริเยสาหีติ สา ปริเยสนฺตี กุเวรสฺส ภาคิเนยฺย ปุณฺณก นาม
ยกฺข ทิสฺวา ต อตฺตนิ ปฏิพทฺธจิตฺต ตฺวา ปตุ สนฺติก เนสิ
อถ น โส วิธรุ ปณฺฑิตสฺส หทยมส อาหริตุ สกฺโกนฺโต อิรนฺทตึ
ลภิสฺสสีติ อาห โส เวปุลฺลปพฺพตโต จกฺกวตฺติปริโภค มณึ
อาหริตฺวา ตุมฺเหหิ สทฺธึ ชูต กีฬิตฺวา ม ลภิตฺวา ตีห(๔) มม
นิเวสเน วสิตฺวา ม อสฺสสฺส วาลธึ (๕)คาหาเปตฺวา หิมวนฺเต
รุกฺเขสุ จ ปพฺพเตสุ จ โปเถตฺวา ม มาเรตุ อสกฺโกนฺโต สตฺตเม
วาตกฺขนฺเธ เวรมฺภวาตาภิมุโข(๖) ปกฺขนฺทิตฺวา สฏีโยชนุพฺเพเธ
กาฬาคิริปพฺพตมตฺถเก เปตฺวา สีหเวสาทิวเสน อิทฺจิทฺจ
กตฺวา ม มาเรตุ อสกฺโกนฺโต มยา อตฺตโน มรณการณ
ปุฏโ อาจิกฺขิ อถสฺสาห สาธุนรธมฺม กเถสึ โส ต สุตฺวา
ปสนฺนจิตฺโต ม อิธาเนตุกาโม(๗) อโหสิ อถาหนฺต อาทาย
นาคภวน คนฺตฺวา นาครฺโ จ วิมลาย จ ธมฺม เทเสสึ
# ๑. ม. เทวิยา ต มณึ อทิสฺวา เทว กุหึ มณีติ ฯ
# ๒. ม. มยฺห ฯ ๓. ม. หทเย ฯ ๔. ม. อหฺจ ฯ
# ๕. ม. โสป ม อสฺสวาลธึ ฯ ๖. ม. เวรมฺภาวาตมุเข ฯ
# ๗. ม. อิธ อาเนตุกาโม ฯ
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สพฺพาว นาคปริสา(๑) ปสีทึสุ นาคราชา มม ธมฺมเทสนาย
ตุฏกาเล(๒) อิรนฺทตึ ปุณฺณกสฺส อทาสิ โส ต ลภิตฺวา
ปสนฺนจิตฺโต[๓] ม มณิรตเนน ปูเชตฺวา นาคราเชนาณตฺโต(๔) ม
มโนมยสินฺธว อาโรเปตฺวา สย มชฺฌิมาสเน นิสีทิตฺวา ม
ปูรโต อาสเน นิสีทาเปตฺวา อิรนฺทตึ ปจฺฉิมาสเน นิสีทาเปตฺวา
อิธาเนตฺวา ม ปริสมชฺเฌ โอตาเรตฺวา อิรนฺทตึ อาทาย
อตฺตโน นครเมว คโต เอว มหาราช โส ปุณฺณโก ตสฺสา
สุมชฺฌาย ปยาย เหตุ ปตารยิตฺถ มรณาย มยฺห อเถว(๕) ม
นิสฺสาย โส เจว ภริยาย สมงฺคีภูโต มม ธมฺมเทสน (๖)สุตฺวา
ปสนฺเนน นาคราเชน อหฺจ อนฺุาโต ตสฺส เม ปุณฺณกสฺส
สนฺติกา อย สพฺพกามทโท จกฺกวตฺติปริโภคมณิ จ ลทฺโธ
คณฺหถ เทว อิม มณินฺติ มณึ รฺโ [๗] อทาสิ ฯ
ตโต ราชา ปจฺจูสกาเล อตฺตนา ทิฏสุปน นครวาสีน
กเถตุ (๘) โภนฺโต นครวาสิโน อชฺช มยา ทิฏสุปน สุณาถาติ
วตฺวา อาห
[๑๐๔๓]รุกฺโข หิ มยฺห ฆรทฺวาเร ชาโต(๙)
ปฺากขนฺโธ สีลมยสฺส สาขา
# ๑. ม. ตโต นาคราชา จ วิมลา จ สพฺพนาคปริสา จ ฯ
# ๒. ม. ตตฺถ มยา ฉาห วุตฺถกาเล ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. นาคราเชน อาณตฺโต ฯ
# ๕. ม. อเถว ฯ ๖. ม. ธมฺมกถ ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร รตนนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. กเถตุกาโม ฯ ๙. ม. ปทฺวาเร สุชาโต ฯ
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อตฺเถ จ ธมฺเม จ ิโต นิปาโก
ควปฺผโล หตฺถิควาสฺสฉนฺโน
นจฺจคีตตุริยาภินาทิเต
อุจฺฉิชฺช เสน ปุริโส อโหสิ(๑)
โส โน อย อาคโต สนฺนิเกต
รุกขฺ สฺสิมสฺสาปจิตึ กโรถ
เยเกจิ จิตฺตา(๒) มม ปจฺจเยน
สพฺเพว เต ปาตุกโรนฺตุ อชฺช
ติพฺพานิ กตฺวาน อุปายนานิ
รุกขฺ สฺสิมสฺสาปจิตึ กโรถ
เยเกจิ พนฺธา(๓) มม อตฺถิ รฏเ
สพฺเพว เต พนฺธนา โมจยนฺตุ
ยเถวาย(๔) พนฺธนสฺมา ปมุตฺโต
ตเถว เต(๕) มฺุจเร พนฺธนสฺมา
อุนฺนงฺคลา มาสมิม กโรนฺตุ
มโสทน พฺราหฺมณา ภกฺขยนฺตุ
อมชฺชปา มชฺชรหา ปวนฺตุ
ปุณฺณาหิ ถาลาหิ ปลิสฺสุตาหิ
มหาปถ นิจฺจ สมวฺหยนฺตุ
ติพฺพฺจ รกฺข วิทหนฺตุ รฏเ
# ๑. ม. อหาสิ ฯ ๒. ม.วิตฺตา ฯ ๓. ม. พทฺธา ฯ
# ๔. ม. ยเถวย ฯ ๕. ม. เอวเมเต ฯ
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ยถาฺมฺ น วิเหเยยฺยุ
รุกขฺ สฺสิมสฺสาปจิตึ กโรถาติ ฯ
ตตฺถ สีลมยสฺสาติ เอตสฺส รุกฺขสฺส สีลมยา สาขา ฯ อตฺเถ
จ ธมฺเม จาติ วุฑฺฒิยฺจ สภาเว จ ิโต ฯ นิปาโกติ โส
ปฺมโย รุกฺโข ปติฏิโต ฯ ควปฺผโลติ ปฺจวิธโครสปฺผโล ฯ
หตฺถิควาสฺสฉนฺโนติ อลงฺกเตหิ หตฺถิควาสฺเสหิ สฺฉนฺโน ฯ
นจฺจคีตตุริยาภินาทิเตติ อถสฺส รุกฺขสฺส ปูช กโรนฺเตน
มหาชเนน ตสฺมึ รุกฺเข เอเตหิ นจฺจาทีหิ อภินาทิเต [๑]
เอโก กณฺคหปุริโส อาคนฺตฺวา ต รุกขฺ  อุจฺฉิชฺช ปริวาเรตฺวา
ิต เสน ปลาเปตฺวา อโหสิ ปุน รุกฺโข อาคนฺตฺวา อมฺหาก
นิเวสนทฺวาเรเยว ิโต โส โน อย มหารุกฺขสทิโส (๒) ปณฺฑิโต
สนฺนิเกต อาคโต อิทานิ สพฺเพว ตุมฺเห รุกฺขสฺสิมสฺส(๓) อปจิตึ
กโรถ มหาสกฺการ ปวตฺเตตฺถ(๔) ฯ
มม ปจฺจเยนาติ อมฺโภ อมจฺจา เยเกจิ ม นิสสฺ าย
ลทฺเธน ยเสน จิตฺตา ตุฏ จิตฺตา เต สพฺเพ อตฺตโน จิตฺต
ปาตุกโรนฺตุ ฯ ติพฺพานีติ พหลานิ มหนฺตานิ ฯ อุปายนานีติ
ปณฺณาการานิ (๕)ฯ เยเกจีติ อนฺตมโส กีฬนตฺถาย พนฺเธ มิคปกฺขี(๖)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุจฺฉิชฺช เสน ปุริโส อหาสีตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. รุกฺขสทิโส ฯ ๓. ม. รุกฺขสฺส อิมสฺส ฯ ๔. ม. ปวตฺเตถ ฯ
# ๕. ม. ปณฺณากาเร ฯ ๖. ม. พทฺเธ มิคปกฺขิโน ฯ
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อุปาทาย ฯ มฺุจเรติ มฺุจนฺตุ ฯ อุนฺนงฺคลา มาสมิม กโรนฺตูติ
อิม มาส กสนนงฺคลานิ อุสฺสาเปตฺวา เอกมนฺเต เปตฺวา
นคเร เภริฺจาราเปตฺวา สพฺเพ มนุสฺสา มหาฉณ กโรนฺตุ ฯ
ภกฺขยนฺตูติ ภฺุชนฺตุ ฯ อมชฺชปาติ [๑] อกาโร นิปาตมตฺต ฯ
มชฺชปา ปุรสิ า มชฺชรหา อตฺตโน อตฺตโน อาปานฏาเน
สนฺนิสินฺนา (๒) ปวนฺตูติ อตฺโถ ฯ ปุณณ
ฺ าหิ ถาลาหีติ ปุณฺเณหิ
ถาเลหิ ฯ ปลิสฺสุตาหีติ อติปุณฺณตฺตา ปคฺฆรมานาหีติ (๓) อตฺโถ ฯ
มหาปถ นิจฺจ สมวฺหยนฺตูติ อลงฺกตมหาปถ ราชมคฺค นิสฺสาย
ิตา เวสิโย นิจฺจ กิเลสวเสน กิเลสตฺถิกชน อวหยนฺตูติ
อตฺโถ ฯ ติพฺพนฺติ คาฬฺห ฯ ยถาติ ยถา รุกฺขสฺส สุสวิทหิตตฺตา
อุนฺนงฺคลา หุตฺวา รุกฺขสฺสิมสฺส อปจิตึ กโรนฺตา อฺมฺ
น วิเหเยฺยุ เอว รุกฺข สวิทหนฺตูติ อตฺโถ ฯ
เอว [๔] วุตฺเต
[๑๐๔๔]โอโรธา จ กุมารา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
พหุ อนฺนฺจ ปานฺจ ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
พหุ อนฺนฺจ ปานฺจ ปณฺฑิตสฺสสาภิหารยุ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อาปานฏาเนสุ
# นิสินฺนา ฯ ๓. ม. ปคฺฆรมาเนหิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร
# รฺาติ ทิสฺสติ ฯ
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สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
พหุ อนฺนฺจ ปานฺจ ปณฺฑิตสฺสาภิหารยุ
พหุชฺชโน ปสนฺโนสิ ทิสฺวา ปณฺฑิตมาคเต
ปณฺฑิตมฺหิ อนุปฺปตฺเต เจลุกฺเขโป ปวตฺตถาติ ฯ
ตตฺถ อภิหารยุนฺติ เอว รฺา อาณตฺตา มหาชน(๑)
ปฏิยาเทตฺวา สพฺเพ สตฺเต พนฺธนา โมเจตฺวา เอเต [๒]
โอโรธาทโย นานปฺปการ ปณฺณาการ สชฺเชตฺวา(๓) เตน สทฺธึ
อนฺนฺจ ปานฺจ ปณฺฑิตสฺส เปเสสุ ฯ ปณฺฑิตมาคเตติ ปณฺฑิเต
อาคเต ต ปณฺฑิต ทิสฺวา พหุชชฺ โน ปสนฺโน อโหสิ ฯ
ฉโณ มาเสน โอสาน อคมาสิ ฯ [๔] มหาสตฺโต
พุทฺธกิจฺจ สาเธนฺโต วิย มหาชนสฺส ธมฺม เทเสนฺโต ราชาน
อนุสาเสนฺโต ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรนฺโต(๕) อุโปสถกมฺมานิ
กโรนฺโต ยาวตายุก ตฺวา อายุหปริโยสาเน สคฺคปรายโน
อโหสิ ฯ ตสฺโสวาเท ตฺวา ราชาน อาทึ กตฺวา สพฺเพป
กุรุรฏวาสิโน(๖) ยาวชีว สีล รกฺขิตฺวา[๗] ทานาทีนิ ปฺุานิ
กตฺวา อายุหปริโยสาเน สคฺคปทเมว(๘) ปูรยึสุ ฯ
# ๑. ม. มหาฉณ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺเพติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. สชฺชติ ฺวา ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. กตฺวา ฯ ๖. ม. นครวาสิโน ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร
# ปุณฺฑิตสฺโสวาเท ตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๘. ม. สคฺคปุร ฯ
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สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป ตถาคโต ปฺาสมฺปนฺโน อุปายกุสโลเยวาติ วตฺวา
สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา ปณฺฑิตสฺส
มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ ตสฺส เชฏภริยา ราหุลมาตา
อโหสิ เชฏปุตฺโต ราหุโล อโหสิ วิมลา อุปฺปลวณฺณา
วรุณนาคราชา สาริปุตฺโต อโหสิ สุปณฺณราชา โมคฺคลฺลาโน
สกฺโก อนุรทุ ฺโธ โกรพฺยราชา อานนฺโท อโหสิ ปุณฺณโก
ฉนฺโน มโนมยสินฺธโว กณฺสฺสราชา เสสปริสา พุทฺธปริสา
วิธุรปณฺฑิโต ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ (๑)ฯ
วิธรุ ชาตก นิฏิต(๒) ฯ
# ๑. ม. สมฺมาสมฺพุทฺโธ อโหสีติ ฯ ๒. ม. วิธุรชาตกวณฺณนา
# นวมา ฯ
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เวสฺสนฺตรชาตก
ผุสฺสตี วรวณฺณาเภติ อิท สตฺถา กปลวตฺถุสฺม(ึ ๑)
อุปนิสฺสาย นิโคฺรธาเม วิหรนฺโต โปกฺขรวสฺส อารพฺภ
กเถสิ ฯ
ยทา หิ สตฺถา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อนุกกฺ เมน
ราชคห คนฺตฺวา ตตฺถ เหมนฺต วีตินาเมตฺวา อุทายิตฺเถเรน
มคฺคุทฺเทสเกน(๒) วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต ปมคมเนน ยาว
กปลวตฺถุ อคมาสิ ฯ ตทา สกฺยราชาโน มย อิม (๓)
สิทฺธตฺถกุมาร อมฺหาก าติเสฏ ปสฺสิสฺสามาติ สนฺนิปติตฺวา
ภควโต วสนฏาน วิมสมานา นิโคฺรธสกฺกสฺสาราโม
รมฺมณีโยติ สลฺลกฺเขตฺวา ตตฺถ สพฺพ ปฏิชคฺคนวิธึ กตฺวา
คนฺธปุปฺผจุณฺณาทิหตฺถา(๔) ปจฺจุคฺคมน กโรนฺตา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต ทหรทหเร นาครทารเก จ นาครทาริกาโย จ
ปม ปหิณึสุ ฯ ตโต ราชกุมาเร จ ราชกุมาริกาโย จ
เตส อนฺตรา สาม คนฺธปุปฺผจุณฺณาทีหิ สตฺถาร ปูชยมานา(๕)
ภควนฺต คเหตฺวา นิโคฺรธารามเมว อคมสุ ฯ ตตฺถ ภควา
วีสติสหสฺสขีณฺณาสวปริวุโต ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสีทิ ฯ
# ๑. ม. กปลวตฺถุ ฯ ๒. ม. มคฺคเทสเกน ฯ
# ๓. ม. อมฺหาก ฯ ๔. ม. คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา ฯ
# ๕. ม. ปูเชตฺวา ฯ
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ตทา[๑] สากิยา มานชาติกา มนถทฺธา(๒) เต อย สิทฺธตฺถกุมาโร
อมฺเหหิ ทหรตโร อมฺหาก กนิฏโ  ภาคิเนยฺโย ปุตฺโต
นตฺตาติ จินฺเตตฺวา เต ทหรทหเร ราชกุมาเร (๓) อาหสุ ตุมฺเห
ภควนฺต วนฺทถ มย ตุมฺหาก ปฏิโต นิสีทิสฺสามาติ ฯ
เตสุ เอว ภควนฺต อวนฺทิตฺวา นิสินฺเนสุ ภควา เตส
อชฺฌาสย ตฺวา (๔) น ม าตโย วนฺทนฺติ หนฺทาห เต
วนฺทาเปสฺสามีติ อภิฺาปาทก จตุตฺถชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา
ตโต ปฏาย (๕) อากาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา เตส าตีน สีเส
ปาทปงฺสุ โอกีริยมาโน (๖) วิย คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล ยมกปาฏิหาริยสทิส
ปาฏิหาริย อกาสิ ฯ ตทา สุทฺโธทนมหาราชา ต อจฺฉริย
ทิสฺวา อาห ภนฺเต ตุมฺหาก ชาตทิวเส อิสิสฺส กาฬเทวลสฺส
ชฏิลสฺส วนฺทนตฺถ อุปนีตาน โว ปาเท ปริวตฺเตตฺวา
พฺราหฺมณสฺส มตฺถเก ิเต ทิสฺวา อห ตุมฺหาก [๗] วนฺทึ อย
เม ปมวนฺทนา [๘] วปฺปมงฺคลทิวเส ชมฺพูฉายาย สิริสยเน
นิปนฺนาน โว ชมฺพูฉายาย อปริวตฺตน ทิสฺวา อห ตุมฺหาก
ปาเท วนฺทึ อย เม ทุติยวนฺทนา อิทานิ อิม อทิฏปุพฺพ
ปาฏิหาริย ทิสฺวาป อห ตุมฺหาก ปาเท วนฺทามิ อย
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. มานุตฺถทฺธา ฯ
# ๓. ม. ราชกุมาเร จ ราชกุมาริกาโย จ ฯ ๔. ม. โอโลเกตฺวา ฯ
# ๕. ม. วุฏาย ฯ ๖. ม. โอกิรมาโน ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร
# ปาเทติ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร ปุนปติ ทิสฺสติ ฯ
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เม ตติยวนฺทนาติ ฯ ตสฺมึ รฺา ปน วนฺทิเต อวนฺทิตฺวา
าตุ สมตฺโถ นาม เอกสากิโยป นาโหสิ ฯ สพฺเพป เต
วนฺทึสุเยว ฯ
อิติ ภควา าตโย วนฺทาเปตฺวา อากาสโต โอตริตฺวา
ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน(๑) นิสีทิ ฯ นิสินฺเน ปน ภควติ
สิกฺขปฺปตฺโต าตสมาคโม อโหสิ ฯ สพฺเพป เอกคฺคจิตฺตา
หุตฺวา นิสีทึสุ ฯ ตโต มหาเมโฆ อุฏ หิตฺวา โปกฺขรวสฺส
วสฺสิ ฯ ตามฺพวณฺณ อุทก เหฏา วิรวนฺต คจฺฉติ ฯ เย
เตมิตุกามาว เต เตเมนฺติ อเตมิตุกามสฺส สรีเร เอกพินฺธุมตฺตมป
น ปตติ ฯ ต ทิสฺวา สพฺเพ เต อจฺฉริยพฺภูตชาตา (๒) อเหสุ ฯ
อโห อจฺฉริย อโห อพฺภตู  อโห พุทธฺ าน อานุภาโว เยส
าตีน สมาคเม มหาเมโฆ เอวรูป โปกฺขรวสฺส วสฺสีติ กถ
สมุฏาเปสุ ฯ ต สุตฺวา สตฺถา[๓] กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น
ภิกฺขเว อิทาเนว สพฺเพป โพธิสตฺตกาเล มม าติสมาคเม
เอวรูโป มหาเมโฆ โปกฺขรวสฺส วสฺสิเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี
อโหสิ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว สิวิรฏเ เชตุตฺตนคเร สิวิมหาราชา นาม
# ๑. ม. ปฺตฺตวรพุทฺธาสเน ฯ ๒. ม. อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพปติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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รชฺช กาเรนฺโต สฺชย นาม ปุตฺต ปฏิลภิ ฯ โส ตสฺส
วยปฺปตฺตสฺส มทฺทราชธีตร ผุสฺสตึ นาม ราชกฺ อาเนตฺวา
ตสฺส รชฺช นิยฺยาเทตฺวา ผุสฺสตึ นาม อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ
ตสฺสา อย ปุพฺพโยโค ฯ อิโต หิ เอกนวุติกปฺปาวสาเน วิปสฺสี
นาม สตฺถา โลเก อุทปาทิ ฯ ตทา พนฺธุมตินคเร พนฺธุโม
นาม ราชา รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺมึ พนฺธมุ ตินคร อุปนิสฺสาย
เขเม มิคทาเย วิหรนฺเต ตสฺมึ กาเล เอโก ราชา รฺโ
พนฺธุมสฺส อนคฺเฆน จนฺทนสาเรน สทฺธึ สตสหสฺสคฺฆนิก
สุวณฺณมาล เปเสสิ ฯ รฺโ ปน เทฺว ธีตโร อเหสุ ฯ
โส ต ปณฺณาการ ตาส ทาตุกาโม หุตฺวา จนฺทนสาร
เชฏกาย อทาสิ ฯ สุวณฺณมาล กนิฏ าย อทาสิ ฯ ตา
อุโภป น มย อิม อมฺหาก สรีเร อุปเนสฺสาม สตฺถารเมว
ปูเชสฺสามาติ จินฺเตตฺวา ราชานมาหสุ ตาต จนฺทนสาเรน จ
สุวณฺณมาลาย จ ทสพล ปูเชสฺสามาติ ฯ ต สุตฺวา ราชา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สา สุขุม จนฺทนสาร จุณฺณ กาเรตฺวา
สุวณฺณสมุคฺเค ปูเรตฺวา คณฺหาเปสิ ฯ กนิฏภคินี ปน
สุวณฺณมาล อุรจฺฉทมาล กาเรตฺวา สุวณฺณสมุคฺเค ปูเรตฺวา
คณฺหาเปสิ ฯ ตา อุโภป มิคทายวิหาร คนฺตฺวา ตาสุ ทฺวีสุ
เชฏกา ปน จนฺทนจุณฺเณน ทสพลสฺส สุวณฺณวณฺณสรีร(๑)
# ๑. ม. สุวณฺณวณฺณ สรีร ฯ
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ปูเชตฺวา เสสจนฺทนจุณฺณานิ(๑) คนฺธกุฏิย วิกีริตวฺ า ภนฺเต
อนาคเต กาเล ตุมหาทิสสฺส พุทฺธสฺส มาตา ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน
อกาสิ คาถมาห
เอสา จนฺทนจุณฺเณน ปูชา ตุมฺเหสุ เม กตา
ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส มาตา เหสฺส อนาคเตติ ฯ
กนิฏภคินี(๒) ปน ทสพลสฺส สุวณฺณวณฺณ สรีร
สุวณฺณมาลาย อุรจฺฉเทน ปูเชตฺวา ภนฺเต ยาว อรหตฺตปฺปตฺติ
ตาว อิท ปสาธน มม สรีรา มา วิคต โหตูติ ปตฺถน
อกาสิ คาถมาห
ภนฺเต สุวณฺณมาลาย มยา ตฺว ปูชิโต อสิ
เตน มยฺห อุเร โหตุ มาลา ปฺุเน นิมฺมิตาติ ฯ
สตฺถา(๓) ปน ตาส ปูชานุโมทน อกาสิ
ยา เจตฺถ ทฺวีหิ ตุมฺเหหิ ปูชา มยฺห ปติฏิตา
ตาย อิชฺฌนฺตุ ตุมฺหาก ยถา โว ปตฺถนา ตถาติ ฯ
ตา อุโภป ยาวตายุก ตฺวา อายุหปริโยสาเน ตโต
จริตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ ฯ ตาสุ เชฏภคินี เทวโลกโต
มนุสฺสโลก มนุสฺสโลกโต เทวโลก สสรนฺตี เอกนวุติกปฺปาวสาเน
พุทฺธสฺส มาตา มหามายา เทวี นาม อโหสิ ฯ กนิฏภคนี
ปน ตเถว สสรนฺตี กสฺสปทสพลสฺส อุปฺปาทกาเล (๔) กิกิสฺส
# ๑. ม. เสสจุณฺณานิ ฯ ๒. ม. กนิฏภคินีป ฯ
# ๓. ม. สตฺถาป ฯ ๔. ม. กาเล ฯ
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รฺโ ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ สา จิตฺตกมฺมกาตาย วิย
อุรจฺฉทมาลาย อลงฺกเตน อุเรน ชาตตฺตา อุรจฺฉทา นาม
กุมาริกา หุตฺวา โสฬสวสฺสิกกาเล ตถาคตสฺส(๑) ภตฺตานุโมทน
สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาย อปรภาเค ภตฺตานุโมทน
สุณนฺเตเนว ปตรา โสตาปตฺติผลปตฺตทิวเสเยว อรหตฺต ปตฺวา
ปพฺพชิตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ กกิราชาป อฺา สตฺตธีตโร
ปฏิลภิ ฯ ตาส นามานิ
สมณี สมณคุตฺตา
ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา(๒)
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ สงฺฆทาสี จ สตฺติมาติ ฯ
ตา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท
เขมา จ อุปฺปลฺลวณฺณา จ ปฏิจฺฉรา จาป โคตมี(๓)
ธมฺมทินฺนา มหามายา วิสาขา จาป สตฺติมาติ(๔) ฯ
ตาสุ ผุสฺสตี สุธมฺมา นาม หุตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ
กตฺวา วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กตาย จนฺทนจุณฺเณน ปูชาย
ผเลน รตฺตจนฺทนปริปฺโผสิเตน วิย สรีเรน ชาตตฺตา ผุสฺสตี
นาม กุมาริกา หุตฺวา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สสรนฺตี
อปรภาเค สกฺกสฺส เทวรฺโ อคฺคมเหสี หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
อถสฺสา ยาวตายุก ตฺวา ปฺจสุ ปุพฺพนิมิตฺเตสุ อุปฺปนฺเนสุ
# ๑. ม. สตฺถุ ฯ ๒. ม. สมณคุตฺตา ฯ ๓. ม. อุปฺปลวณฺณา
# จ ปฏาจารา จ โคตมี ฯ ๔. ม. สตฺตมีติ ฯ
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สกฺโก เทวราชา ตสฺสา ปริกฺขีณายุกภาว ตฺวา มหนฺเตน
ยเสน ต อาทาย นนฺทวนุยฺยาน คนฺตฺวา ตตฺถ ต
อลงฺกตสิริสยนปฏเ นิปนฺน สย สิริสยนปสฺเส(๑) นิสีทิตฺวา
เอวมาห(๒) ภทฺเท ผุสฺสติ เต ทส วเร ทมฺมิ เต คณฺหาหีติ(๓) ฯ
สกฺโก ต วร ททนฺโต อิมสฺมึ คาถาสหสฺสปฏิมณฺฑิเต
มหาเวสฺสนฺตฺรชาทเก ปม คาถมาห
[๑๐๔๕]ผุสฺสตี วรวณฺณาเภ วรสฺสุ ทสธา วเร
ปพฺยา จารุปุพฺพงฺคิ ย ตุยฺห มนโส ปยนฺติ ฯ
เอวเมสา มหาเวสฺสนฺตรธมฺมเทสนา เทวโลเก ปติฏาปตา
นาม โหติ ฯ ตตฺถ ผุสฺสตีติ ต นาเมน อาลปติ ฯ
วรวณฺณาเภติ วราย วณฺณาภาย สมนฺนาคเต ฯ ทสธาติ
ทสวิเธ ฯ ปพฺยาติ ปวิย คเหตพฺเพ กตฺวา ฯ วรสฺสูติ
คณฺหาหีติ วทติ ฯ จารุปุพฺพงฺคีติ จารุนา ปุพฺพงฺเคน
วรลกฺขเณน สมนฺนาคเต ฯ ย ตุยฺห มนโส ปยนฺติ ย ย
วร (๔) ตว มนโส(๕) ปย ต ต ทสหิ โกฏาเสหิ คณฺหาหีติ
วทติ ฯ
สา อตฺตโน จวนธมฺมต อชานนฺตี ปมตฺตา หุตฺวา
ทุติย คาถมาห(๖)
# ๑. ม. อลงกฺกตสยนปฏเ  นิสินฺน สย สยนปสฺเส ฯ
# ๒. ม. เอตทโวจ ฯ ๓. ม. ครฺหสฺสูติ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. มนสา ฯ ๖. ม. ทุติยคาถมาห ฯ
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[๑๐๔๖]เทวราช มโน(๑) ตยตฺถุ กึ ปาป ปกต มยา
รมฺมา จาเวสิ ม านา วาโตว ธรณีรุหนฺติ ฯ
ตตฺถ มโน(๑) ตยตฺถูติ นโม เต อตฺถุ ฯ กึ ปาปนฺติ กึ ปาป
มยา ตว สนฺติเก ปกตนฺติ ปุจฺฉติ ฯ ธรณีรุหนฺติ รุกขฺ  ฯ
อถสฺสา ปมตฺตภาว ตฺวา สกฺโก เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๐๔๗]น เจว เต กต ปาป น จ เม ตฺวมสิ อปฺปยา
ปฺฺุจ เต ปริกฺขีณ เยน เตว วทามิห
สนฺติเก มรณ ตุยฺห วินาภาโว ภวิสฺสติ
ปฏิคฺคณฺหาหิ เม เอเต วเร ทส ปเวจฺฉโตติ ฯ
ตตฺถ เยน เตวนฺติ เยน การเณน(๒) ต(๓) เอว วทามิ
อห (๔)ฯ ตุยฺห วินาภาโวติ ตว อมฺเหหิ สทฺธึ วิโยโค
ภวิสฺสติ ฯ ปเวจฺฉโตติ ททมานสฺส ฯ
สา สกฺกสฺส วจน สุตฺวา นิจฺฉเยน อตฺตโน มรณ
ตฺวา วร คณฺหนฺตี อาห
[๑๐๔๘]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
สิวิราชสฺส ภทฺทนฺเต ตตฺถ อสฺส นิเวสเน
นีลเนตฺตา นีลภมู (๕) นีลกฺขีว(๖) ยถา มิคี
ผุสฺสตี นาม นาเมน ตตฺถ อสฺส ปุรินฺทุ
# ๑. ม. นโม ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. เต ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. นีลภมุ ฯ ๖. ม. นีลกฺขี จ ฯ
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ปุตฺต ลเภถ วรท
ยาจโยค อมจฺฉรึ
ปูชิต ปฏิราชูหิ
กิตฺติมนฺต ยสสฺสิน
คพฺภ เม ธารยนฺติยา มชฺฌิมงฺค อนุนฺนต
กุจฉฺ ิ อนุนฺนโต อสฺส จาปว ลิขิต สม
ถนา เม นปฺปวตฺเตยฺยุ ปลิตา นสฺสนฺตุ วาสว
กาเย รโช น ลิมเฺ ปถ วชฺฌฺจาป ปโมจเย
มยูรโกฺจาภิรุเท
นารีวรคณายุเต
ขุชฺชเจลาวกากิณฺเณ สูทมาคธวณฺณิเต
จิตฺรคฺคเฬรุฆุสิเต
สุรามสปฺปโพธเน
สิวิราชสฺส ภทฺทนฺเต ตตฺถ อสฺส มเหสิยาติ ฯ
ตตฺถ สิวิราชสฺสาติ สา ชมฺพูทีปตล (๑) โอโลเกนฺตี อตฺตโน
อนุจฺฉวิก สิวิรฺโ นิเวสน ทิสฺวา ตตฺถ อคฺคมเหสีภาว
ปตฺเถนฺติ เอวมาห ฯ ยถา มิคีติ เอกวสฺสิกา [๒] มิคโปติกา
วิย ฯ นีลกฺขตี ิ นิมฺมลนีลเนตฺตา โหมิ (๓)ฯ เตเนวมาห ฯ ตตฺถ
ผุสฺสตีติ อิมินา(๔) นาเมน อสฺส ฯ ลเภถาติ ลเภยฺย ฯ
วรทนฺติ อลงฺกตสีสอกฺขิยุคลหทยมสรุธิรเสตจฺฉตฺตปุตฺตทาราทิกสฺส
ยาจิตยาจกสฺส(๕) วรภณฺฑสฺส ทายก ฯ กุจฺฉีติ มชฺฌิมงฺคนฺติ
# ๑. ม. สกลชมฺพุทีปตล ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ
# ๓. ม. โหติ ฯ ๔. ม. ปสฺสนฺติ ตตฺถป อิมินาว ฯ
# ๕. ม. ...มสรุธิรเสตจฺฉตฺตปุตฺตทาเรสุ ยาจิตยาจิตสฺส ฯ
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วุตฺต สรูปโต ทสฺเสติ ฯ ลิขิตนฺติ ยถา เฉเกน ธนุกาเรน
สมฺมา ลิขิต ธนุ ฯ อนุนฺนตนฺติ อนุนฺนตมชฺฌ ตุลาวฏฏ (๑) สม
โหติ ฯ เอวรูโป เม กุจฺฉิ ภเวยฺย ฯ
นปฺปวตฺเตยฺยุนฺติ (๒) ปติตฺวา โอลมฺพมานา (๓) น ภเวยฺยุ ฯ
ปลิตา นสฺสนฺตุ วาสวาติ วาสว เทวเสฏ สิรสฺมึ ปลิตานิป
เม สีเส (๔) นสฺสนฺตุ (๕) มา ปฺายึสุ ฯ ปลิตานิ สิโรรุหาติป
ปาโ ฯ วชฺฌฺจาปติ กิพฺพิสการก ราชาปราธิก วชฺฌปฺปตฺต
โจร (๖) อตฺตโน พเลน โมเจตุ สมตฺถา อสฺส (๗) อิมินา อตฺตโน
อิสฺสริยภาว ทีเปติ ฯ สูทมาคธวณฺณิเตติ โภชนกาลาทีสุ
ถุติวเสน กาล อาโรเจนฺเตหิ สูเทหิ เจว มาคธิเกหิ (๘)
จ สวณฺณิเต(๙) ฯ จิตฺรคฺคเฬรุฆุสิเตติ ปฺจางฺคิกตุริยสทฺทสทิสิ
มโนรมฺมวร รวนฺเตหิ สตฺตรตนวิจิตฺเตหิ อคฺคเฬหิ ทฺวารกวาเฏหิ
อุคฺโฆสิเต ฯ สุรามงฺสปฺปโพธเนติ ปวถ ขาทถาติ สุรามเสห
ปโพธิยมาเน เอวรูเป สิวริ าชสฺส นิเวสเน ตสฺส อคฺคมเหสี
ภเวยฺยนฺติ อิเม ทส วเร คณฺหิ ฯ
ตตฺถ สิวิราชสฺส อคฺคมเหสีภาโว ปโม วโร ฯ
นีลเนตฺตตา ทุติโย วโร ฯ นีลภมุกตา ตติโย วโร ฯ ผุสฺสตีติ
# ๑. สี. ม. ยุ. คุฬาวฏฏ ฯ ๒. ม. นปฺปปเตยฺยุนฺติ ฯ
# ๓. ม. ลมฺพา ฯ ๔. ม. สิรสฺมึ ฯ ๕. ม. น สนฺตุ ฯ
# ๖. ม. วชฺฌปฺปตฺตโจร ฯ ๗. ม.ภเวยฺย ฯ ๘. ม. มาคธเกหิ ฯ
# ๙. ม. วณฺณเิ ต ฯ
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นาม จตุตฺโถ วโร ฯ ปุตตฺ ปฏิลาโภ ปฺจโม วโร ฯ
อนุนฺนตกุจฺฉิตา ฉฏโ วโร ฯ อลมฺพตฺถนตา สตฺตโม วโร ฯ
อปลิตภาโว อฏโม วโร ฯ สุขุมจฺฉวีภาโว(๑) นวโม วโร ฯ
วชฺฌปโมจนสมตฺถตา ทสโม วโร(๒) ฯ
ต สุตฺวา สกฺโก อาห
[๑๐๔๙]เย เต ทส วรา ทินฺนา มยา สพฺพงฺคโสภเน
สิวิราชสฺส วิชิเต
สพฺเพ เต ลจฺฉสิ วเรติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๕๐]อิท วตฺวาน มฆวา เทวราชา สุชมฺปติ
ผุสฺสติยา วร ทตฺวา
อนุโมทิตฺถ วาสโวติ ฯ
ตตฺถ อนุโมทิตฺถาติ ปมุทิตจิตฺโต โสมนสฺสปฺปตฺโต ฯ
สพฺเพ เต ลจฺฉสิ วเรติ สพฺเพ เต วเร ลภสิ ฯ
เอว สกฺโก ทส วเร ทตฺวา ปมุทติ จิตฺโต(๓) หุตฺวา
ตุฏมานโส อโหสิ(๔) ฯ
ทสวรคาถา(๕) นิฏิตา ฯ
อิติ สา วเร คเหตฺวา ตโต จุตา มทฺทรฺโ
อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ (๖) ชายมานาย จนฺทนจุณฺเณน
ปริปฺโผสิเตน วิย สรีเรน ชาตตฺตา(๖) เตนสฺสา นามคฺคหณทิวเส
# ๑. ม. สุขุมจฺฉวิภาโว ฯ ๒. ม. วโรติ ฯ ๓. ม. ปมุทิโต ฯ
# ๔. ม. อโหสีติ อตฺโถ ฯ ๕. ม. ทสวรกถา ฯ ๖. ม. ชายมานา
# จ จนฺทนจุณฺณปริกิณฺเณน วิย สรีเรน ชาตา ฯ
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ผุสฺสตีเตฺวว นาม กรึสุ ฯ สา มหนฺเตน ปริวาเรน
วฑฺฒิตฺวา โสฬสวสฺสิกกาเล อุตฺตมรูปธรา อโหสิ ฯ อถ น
สิวิมหาราชา ปุตฺตสฺส สฺชยกุมารสฺสตฺถาย(๑) อาเนตฺวา ตสฺส
ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา ต(๒) โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน เชฏก
กตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ
เตน วุตฺต
[๑๐๕๑]ตโต จุตา สา ผุสฺสตี ขตฺติเย อุปปชฺชถ
เชตุตฺตรมฺหิ นคเร
สฺชเยน สมาคมีติ
สา สฺชยสฺส ปยา มนาปา อโหสิ ฯ อถ [๓] สกฺโก
อาวชฺชมาโน มยา ผุสฺสติยา ทินฺเนสุ วเรสุ นว วรา
สมิทฺธาติ ทิสฺวา เอโก ปุตฺตวโร น ตาว สมิชฺฌติ
ตปสฺสา สมิชฺฌาเปสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ ตทา มหาสตฺโต
ตาวตึสเทวโลเก วสติ ฯ อายุ จสฺส ปริกฺขีณ อโหสิ ฯ ต
ตฺวา สกฺโก ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา มาริส ตยา
มนุสฺสโลก คนฺตุ วฏฏติ ตตฺเถว สิวิรฺโ อคฺคมเหสิยา
ผุสฺสติยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิตุ วฏฏตีติ วตฺวา ตสฺส เจว
อฺเสฺจ คโต ฯ มหาสตฺโตป ตโต จวิตฺวา ตตฺถุปฺปนฺโน
เสสเทวปุตฺตาป สฏีสหสฺสาน อมจฺจาน เคเหสุ นิพฺพตฺตึสุ ฯ
มหาสตฺเต ปน มาตุกุจฺฉิคเต ผุสตี โทหฬินี หุตฺวา จตูสุ
# ๑. ม. สฺชยกุมารสฺส อตฺถายฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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นครทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ จ นิเวสนทฺวาเร (๑) จาติ ฉ
ทานสาลาโย(๒) การาเปตฺวา เทวสิก เทวสิก ฉ สตฺตสหสฺสานิ
วิสชฺเชตฺวา ทาน ทาตุกามา อโหสิ ฯ อถ ราชา ตสฺสา
โทหฬ สุตฺวา เน มิตฺตเก พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา มหาสกฺการ
กตฺวา ตมตฺถ ปุจฺฉิ ฯ เนมิตฺตกา มหาราช เทวิยา กุจฺฉิมฺหิ
ทานาภิรโต สตฺโต อุปฺปนฺโน ทาเนน ติตฺตึ น คมิสฺสตีติ
พฺยากรึสุ(๓) ฯ ต สุตฺวา ราชา ตุฏมานโส หุตฺวา วุตฺตปฺปการา
ฉ ทานสาลาโย การาเปตฺวา วุตฺตปฺปการ ทาน ปฏเปสิ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต ปฏาย รฺโ อายปฺปมาณ
นาม นาโหสิ ฯ ตสฺส ปฺุานุภาเวน สกลชมฺพทู ีปราชาโน
ตสฺส ปณฺณาการ ปหิณึสุ ฯ เทวี มหนฺเตน ปริวาเรน
คพฺภ ธาเรนฺตี ทสมาเส ปริปุณฺเณ นคร ทฏุกามา หุตฺวา
รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา นคร เทวนคร วิย อลงฺการาเปตฺวา
เทวึ รถวร อาโรเปตฺวา นคร ปทกฺขณ
ิ  กาเรสิ ฯ ตสฺสา
เวสฺสวิถิยา มชฺฌปฺปตฺตกาเล กมฺมชวาตา จลึสุ ฯ รฺโ
อาโรจยึสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา เวสฺสวิถยิ า(๔) มชฺเฌ ตสฺสา ปสูติฆร
กาเรตฺวา อารกฺข คณฺหาเปสิ ฯ สา ตตฺถ ปุตฺต วิชายิ ฯ
เตน วุตฺต
# ๑. ม. ราชนิเวสนทฺวาเร ฯ ๒. ม. ฉสุ าเนสุ ฉ ทานสาลาโย ฯ
# ๓. ม. วทึสุ ฯ ๔. ม. เวสฺสวีถิยเยว ฯ
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ทส มาเส ธารยิตฺวา กโรนฺตี ปุรปทกฺขิณ
เวสฺสาน วิถิยา มชฺเฌ ชเนสิ ผุสฺสตี มมนฺติ ฯ
มหาสตฺโต มาตุ กุจฺฉิโต นิกฺขมนฺโต(๑) วิสทุ ฺโธ หุตฺวา
อกฺขีนิ อุมฺมีลิตฺวาว นิกฺขมิ นิกฺขมนฺโตเยว จ โส มาตุยา
หตฺถ ปสาเรตฺวา อมฺม ทาน ทสฺสามิ อตฺถิ กิฺจิ (๒) ธนุติ
อาห ฯ อถสฺส มาตา ตาต ยถา อชฺฌาสเยน ทาน
เทหีติ ปสาริตหตฺเถ สหสฺสถวิก เปสิ ฯ
มหาสตฺโตป อุมฺมงฺคชาตเก อิมสฺมึ ชาตเก ปจฺฉิมตฺตภาเวติ
ตีสุ าเนสุ ชาตมตฺโตเยว มาตรา สทฺธึ กเถสิ ฯ
อถสฺส นามคฺคหณทิวเส เวสฺสวิถิยา ชาตตฺตา เวสฺสนฺตโรติ
นาม กรึสุ ฯ
เตน วุตฺต
น มยฺห มาติก นาม นป เปติกสมฺภว
ชาโตมฺหิ เวสฺสวิถิยา ตสฺมา เวสฺสนฺตโร อหุนฺติ ฯ
ชาตทิวเสเยว ปนสฺส เอกา อากาสจารินี กเรณุกา
อภิมงฺคลสมฺมต สพฺพเสต หตฺถิโปตก อาเนตฺวา มงฺคลหตฺถิฏาเน เปตฺวา ปกฺกามิ ฯ ตสฺส มหาสตฺตสฺส ปจฺจย
กตฺวา อุปฺปนฺนตฺตา ปจฺจโยเตฺวว นาม กรึสุ ฯ [๓] ราชา
# ๑. ม. นิกฺขนฺโตเยว ฯ ๒. ม. กิฺจิ เต ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตทิวสเมว อมจฺจเคเหสุ
# สฏีสหสฺสกุมารกา ชายึสูติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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มหาสตฺตสฺส อติทีฆาทิโทสวชฺชิตา อลมฺพตฺถนิโย มธุรขีราโย
จตุสฏีธาติโย ทาเปสิ (๑)ฯ เตน สทฺธึ ชาตกานฺจ
สฏีทารกสหสฺสานมฺป เอเกกา ธาติโย ทาเปสิ ฯ โส
สฏีสหสฺเสหิ ทารเกหิ สทฺธึ มหนฺเตน ปริวาเรน วฑฺฒติ ฯ
อถสฺส ราชา สตสหสฺสคฺฆนิก กุมารปลนฺธน กาเรสิ ฯ
โส จตุปฺจวสฺสิกกาเล ต โอมฺุจิตฺวา ธาตีน ทตฺวา ปุน
ตาหิ ทิยมาน น คณฺหิ ฯ ตา น ปวตฺตึ รฺโ
อาโรจยึสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา มม ปุตฺเตน ทินฺน สุทินนฺ 
พฺรหฺมเทยฺยเมว โหตูติ อปร ปลนฺธน การาเปสิ ฯ กุมาโร
ตป ปลนฺธน อทาสิเยว ฯ โส (๒) ทารกกาเลเยว ธาตีน นว
วาเร ปลนฺธน อทาสิ ฯ
โส (๓) อฏวสฺสิกกาเล ปน ปาสาทวรคโต สยนปฏเ
นิสินฺโนเยว จินฺเตสิ อห พาหิรกทานเมว เทมิ ต ม
น ปริโตเสติ อชฺฌตฺติกทาน ทาตุกาโมมฺหิ[๔] สเจป ม โกจิ
หทย ยาเจยฺย อุร ภินฺทิตฺวา หทย นีหริตฺวา ตสฺส ทเทยฺย
สเจ อกฺขีนิ ม ยาเจยฺย อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา ทเทยฺย สเจ
สรีรมส ยาเจยฺย สกลสรีรโต มส เฉตฺวา ทเทยฺย สเจป
ม โกจิ รุธิร ยาเจยฺย รุธิร คเหตฺวา ทเทยฺย อถ วาป
# ๑. ม. อุปฏาเปสิ ฯ ๒. ม. อิติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔.ม . เอตฺถนฺตเร สีส ยาเจยฺย สีส ฉินฺทิตฺวา ตสฺส
# ทเทยฺยนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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ม โกจิ เม ทาโส โหหีติ วเทยฺย อตฺตานมสฺส สมสฺสาเสตฺวา(๑)
ทาส กตฺวา ทเทยฺยนฺติ ฯ ตสฺเสว สภาว สรสจิตฺต จินฺเตนฺตสฺส
จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา อย มหาปวี มตฺตวรวารโณ
วิย ตชฺชมานา กมฺป ฯ สิเนรุปพฺพตราชา สุเสทิตเวตตงฺกุโร
วิย โอณมิตวฺ า เชตุตฺตรนคราภิมุโข อฏาสิ ฯ ปวีสทฺเทน
เทโว ตชฺชนฺโต ขณิกวสฺส วสฺสิ ฯ อกาลวิชฺชุลตา นิจฺฉรึสุ ฯ
สาคโร อุพพฺ ตฺติ (๒)ฯ สกฺโก เทวราชา อปฺโผเฏสิ ฯ มหาพฺราหฺมา
สาธุการมทาสิ ฯ[๓] ยาว พฺรหฺมโลกา เอกโกลาหล อโหสิ ฯ
วุตฺตมฺป เจต
ยถาห ทารโก โหมิ
ชาติยา อฏวสฺสิโก
ตทา นิสชฺช ปาสาเท ทาน ทาตุ วิจินฺตยึ
หทย ทเทยฺย จกฺขุ
มสป รุธป(๔) จ
ทเทยฺย กาย สาเวตฺวา ยทิ โก ยาจเย มมนฺติ(๕)
สภาว จินฺตยนฺตสฺส อกมฺปตมสณฺิต
อกมฺป ตตฺถ ปวี
สิเนรุวนวฏสกาติ ฯ
โพธิสตฺโต โสฬสวสฺสิกกาเลเยว สพฺพสิปฺปาน(๖) นิปฺผตฺตึ
ปาปุณิ ฯ อถสฺส ปตา รชฺช ทาตุกาโม มาตรา สทฺธึ
มนฺเตตฺวา มทฺทราชกุลโต มาตุลธีตร มทฺทึ นาม ราชกฺ
# ๑. ม. สาเวตฺวา ฯ ๒. ม.สงฺขุภิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# ปฏายาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ส. ม. รุธริ มฺป ฯ ๕. มม ฯ
# ๖. ม. สพฺพสิปฺเปสฺ ฯ
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อาเนตฺวา โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน เชฏก กตฺวา อคฺคมเหสิฏ-
าเน เปตฺวา(๑) มหาสตฺต รชฺเช อภิสิฺจิ ฯ มหาสตฺโต รชฺเช
ปติฏิตกาลโต ปฏาย เทวสิก เทวสิก (๒) ฉ สตสหสฺสานิ
วิสชฺเชนฺโต มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ อปรภาเค มทฺที เทวี
ปุตฺต วิชายิ ฯ ต กาฺจนชาเลน สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ เตนสฺส
ชาลิกุมาโรเตฺวว นาม กรึสุ ฯ ตสฺส ปทสา คมนกาเล สา
ธีตร วิชายิ ฯ ต กณฺหาชิเนน สมฺปฏิจฉฺ ึสุ ฯ เตนสฺสา
กณฺหาชินาเตฺวว นาม กรึสุ ฯ มหาสตฺโต เอกมาสสฺส (๓) ฉกฺขตฺตุ
อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคโต ฉ ทานสาลาโย โอโลเกสิ ฯ
ตทา กาลิงฺครฏเ ทุพฺพุฏิกา อโหสิ ฯ สสฺสานิ น
สมฺปชฺชึสุ ฯ มหนฺต ฉาตกภย อุปฺปชฺชิ (๔) ฯ มนฺสฺสา ชีวิตุ
อสกฺโกนฺตา โจรกมฺม กโรนฺติ ฯ ทุพภฺ ิกฺขปฬิตา ชานปทา
ราชงฺคเณ สนฺนิปติตฺวา [๕] อุปกฺโกสึสุ ฯ ต สุตฺวา รฺา
กึ ตาตาติ วุตฺเตป ตมตฺถ อาโรจยึสุ ฯ อถ ราชา สาธุ ตาตา
เทว วสฺสาเปสฺสามีติ วตฺวา เต อุยฺโยเชตฺวา สมาทินฺนสีโลป
สตฺตาห อุโปสถวาส วสนฺโตป เทว วสฺสาเปตุ นาสกฺขิ ฯ
โส นาคเร สนฺนิปาเตตฺวา อหป สมาทินฺนสีโล สตฺตาห
อุโปสถ วสิตฺวา เทว วสฺสาเปตุ นาสกฺขึ กินฺนุ โข
# ๑. ม. อคฺคมเหสึ กตฺวา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. มาสสฺส ฯ ๔. ม. ฉาตภย ปวตฺติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
# ราชานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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กาตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ ฯ สเจ เทว เทว วสฺสาเปตุ น สกฺโกสิ
เอส เชตุตฺตรนคเร สฺชยรฺโ ปุตโฺ ต เวสฺสนฺตโร นาม
ทานาภิรโต ตสฺส [๑] สพฺพเสโต มงฺคลหตฺถี อตฺถิ ยสฺส
คตคตฏาเน เทโว วสฺสติ(๒) พฺราหฺมเณ เปเสตฺวา ต หตฺถึ
ยาจาเปตฺวา อาเนถาติ(๓) ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา พฺราหฺมเณ สนฺนิปาเตตฺวา
เตสุ [๔] อฏ ชเน วิจินิตฺวา เตส นามานิ ราโม ธโช
ลกฺขโณ สุชาติมนฺโต ยฺโ สุชาโต สุยาโม โกฺฑฺโติ
สตฺตนฺน พฺราหฺมณาน ปมุโข ราโม เตส ปริพฺพย กตฺวา (๕) คจฺฉถ
เวสฺสนฺตร หตฺถึ ยาจิตฺวา อาเนถาติ เปเสสิ ฯ อฏ
พฺราหฺมณา อนุปุพฺเพน เชตุตฺตรนคร คนฺตฺวา ทานคฺเค ภตฺต
ภฺุชิตฺวา อตฺตโน สรีร รโชปริกิณฺณ ปสุมคฺคิต กตฺวา
ปุน ทิวเส ราชาน หตฺถึ ยาจิตุกามา หุตฺวา รฺโ
ทานคฺค คมนกาเล(๖) ปาจีนทฺวาร อคมสุ ฯ ราชาป ทานคฺค
โอโลเกสฺสามีติ ปาโตว นหาตฺวา นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา [๗]
อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคโต ปาจีนทฺวาร อคมาสิ ฯ พฺราหฺมณา
ตตฺโถกาส อลภิตฺวา ทกฺขิณทฺวาร คนฺตฺวา อุนฺนตปฺปเทเส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กิรสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. วสฺสิ ฯ
# ๓. ม. ยาจาเปตุ วฏฏติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร คุณวณฺณสมฺปนฺเนติ
# ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ทตฺวา ฯ ๖. ม. อาคมนกาเล ฯ
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร อลงฺกริตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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ตฺวา รฺโ ปาจีนทฺวาเร ทานคฺค โอโลเกตฺวา ทกฺขิณทฺวาร
อาคมนกาเล(๑) ทกฺขิณหตฺถ(๒) ปสาเรตฺวา ชยตุ ภว ชยตุ ภว
เวสฺสนฺตโรติ [๓] อาหสุ ฯ มหาสตฺโต[๔] พฺราหฺมเณ ทิสฺวา
หตฺถึ เตส ิตฏาน เปเสตฺวา หตฺถิกฺขนฺเธ นิสินฺโนว ปม
คาถมาห
[๑๐๕๒]ปรุฬฺหกจฺฉนขโลมา ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา
ปคฺคยฺห ทกฺขิณ พาหุ กึ ม ยาจนฺติ พฺราหฺมณาติ ฯ
ตตฺถ ปรุฬฺหกจฺฉนขโลมาติ ปรุฬฺหกจฺฉา ปรุฬฺหนขา
ปรุฬฺหโลมา ทีฆนขา ทีฆโลมาติ อตฺโถ ฯ กจฺเฉ ชาตา
โลมา ฯ กจฺฉา จ นขา จ โลมา จ กจฺฉนขโลมา ฯ ปรุฬฺหา
กจฺฉนขโลมา เยส เต ปรุฬฺหกจฺฉนขโลมา ฯ
พฺราหฺมณา อาหสุ
[๑๐๕๓]รตน เทว ยาจาม สิวนี  รฏวฑฺฒน
ททาหิ ปวร นาค
อีสาทนฺต อุรุฬฺหวนฺติ ฯ
ตตฺถ อุรุฬฺหวนฺติ อุพฺพาหนสมตฺถ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต อห สีสมาทึ กตฺวา
อชฺฌตฺติกทาน ทาตุกาโมมฺหิ อิเม [๕] ม พาหิรกทานเมว
ยาจนฺติ ตถาป ปูเรสฺสามิ เตส มโนรถนฺติ จินฺเตตฺวา
# ๑. ม. ทกฺขิณฑฺวาราคมนกาเล ฯ ๒. ม. หตฺเถ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ติกฺขตฺตุนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
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หตฺทิกฺขนฺธวรคโต อิม(๑) คาถมาห
[๑๐๕๔]ททามิ น วิกมฺปามิ ย ม ยาจนฺติ พฺราหฺมณา
ปภินฺน กฺุชร ทนฺตึ อุปคุยฺห คชุตฺตมนฺติ ฯ
เตน วุตฺต ฯ ปฏิชานิตฺวา จ ปน
[๑๐๕๕]หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห ราชา จาคาธิมานโส
พฺราหฺมณาน อทา ทาน สิวีน รฏวฑฺฒโนติ ฯ
ตตฺถ อุปคุยฺหนฺติ ราชวาหน ฯ จาคาธิมานโสติ
จาเคน อธิกมานโส อทาติ พฺราหฺมณาน อทาสิ ฯ โส
วารณสฺส อลงฺกตฏาเน โอโลกนตฺถ ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ
กตฺวา อนลงฺกตฏาเน อทิสฺวา กุสฺมมิสฺสกสุคนฺโธทกภริต
สุวณฺณภิงฺคาร คเหตฺวา อิโต เอถ มหาพฺราหฺมณาติ (๒) วตฺวา
อลงฺกตรชตทามสทิส หตฺถิโสณฺฑ [๓] เตส หตฺเถสุ (๔) เปตฺวา
อุทก ปาเตตฺวา อลงฺกตวารณ [๕] อทาสิ ฯ
ตสฺส จตูสุ ปาเทสุ อลงฺการา(๖) จตฺตาริ สตสหสฺสานิ
อคฺฆนฺติ ฯ อุโภสุ ปสฺเสสุ อลงฺการา(๖) เทฺว สตสหสฺสานิ
อคฺฆนฺติ ฯ เหฏา อุทเร รตฺตกมฺพล สตสหสฺส อคฺฆติ ฯ
ปฏิย มุตฺตาชาล มณิชาล กาฺจนชาลนฺติ ตีณิ ชาลานิ
ตีณิ สตสหสฺสานิ อคฺฆนฺติ (๗)ฯ อุโภสุ กนฺเณสุ อลงฺการา
# ๑. ม. ตติย ฯ ๒. ม. เอถาติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร คเหติวาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. หตฺเถ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร พฺราหฺมณานนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. อลงฺกาโร ฯ ๗. ม. อคฺฆติ ฯ
# ๘. ม.กมฺพล ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 406

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 406
เทฺว สตสหสฺสานิ อคฺฆนฺติ ฯ ปฏิย อตฺถรณกมฺพล สตสหสฺส
อคฺฆติ ฯ กุมภฺ าลงฺกาโร สตสหสฺส ฯ ตโย วฏสกา ตีณิ
สตสหสฺสานิ ฯ กณฺณจูฬาลงฺการา เทฺว สตสหสฺสานิ ฯ
ทฺวินฺน ทนฺตาน อลงฺการา เทฺว สตสหสฺสานิ ฯ โสณฺฑาย
โสวตฺถิกาลงฺกาโร สตสหสฺส ฯ นงฺคุฏาลงฺกาโร สตสหสฺส ฯ
เปตฺวา อนคฺฆภณฺฑ กายารุฬฺห ปสาธน พาวีสติสตสหสฺสานิ
อคฺฆติ ฯ อาโรหณนิสฺเสณิ สตสหสฺส ฯ ภฺุชนกฏาห
สตสหสฺสนฺติ อิท(๑) ตาว เอตฺตก ธน จตุวีสติสตสหสฺสานิ
อคฺฆติ ฯ ฉตฺตปณฺฑิย ปน มณิ จุฬามณิ มุตฺตาหาโร(๒) มณิ
องฺกุโส(๓) มณิ หตฺถิโน กณฺเวนมุตฺตาหาโร มณิ หตฺถิกุมเฺ ภ
มณีติ อิมานิ ฉ อนคฺฆานิ หตฺถีป อนคฺโฆเยวาติ หตฺถินา
สทฺธึ สตฺต อนคฺฆานิ ตานิ สพฺพานิ พฺราหฺมณาน อทาสิ ฯ
ตถา หตฺถิโน ปริจารกานิ ปฺจ กุสลตานิ หตฺถิเมณฺฑหตฺถิโคปเกหิ สทฺธึ อทาสิ ฯ สห ทาเนเนว ปนสฺส เหฏา
วุตฺตนเยเนว ภูมิกมฺปาทโย อเหสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๕๖]ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ เมทนี สมกมฺปถ
ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ ขุภิตฺถ นคร ตทา
# ๑. ม. เอว ฯ ๒. ม. มุตฺตาหาเร ฯ ๓. ม. องฺกุเส ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 407

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 407
สมากุล ปุร อาสิ
โฆโส จ วิปโุ ล มหา
หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเนติ ฯ
ตตฺถ ตทาสีติ ตทา อาสิ ฯ หตฺถนิ าเคติ หตฺถสิ ขาเต
นาเค ฯ ขุภิตฺถ นคร ตทาติ สขุภิ [๑]อโหสิ ฯ
พฺราหฺมณา กิร ทกฺขิณทฺวาเร หตฺถึ ลภิตฺวา หตฺถิปฏเ
นิสีทิตฺวา มหาชนปริวารา นครมชฺเฌน ปายึสุ ฯ มหาชนา(๒)
เต ทิสฺวา อาหสุ (๓) อมฺโภ พฺราหฺมณา อมฺหาก หตฺถึ
อภิรุฬฺหา กุโต โว ลทฺโธ หตฺถีติ ฯ พฺราหฺมณา อาหสุ
เวสฺสนฺตรมหาราเชน โน หตฺถี ทินโฺ น เก ตุมฺเหติ มหาชน
หตฺถีวิการาทีหิ (๔) ฆเฏนฺตา นครมชฺเฌน ปาเชตฺวา (๕) อุตฺตรทฺวาเรน
นิกฺขมึสุ ฯ นาครา เทวตาวฏฏเนน โพธิสตฺตสฺส กุทฺธา
ราชทฺวาเร สนฺนิปติตฺวา มหนฺต อุปกฺโกสมกสุ ฯ
เตน วุตฺต
สมากุล ปุร อาสิ
โฆโส จ วิปโุ ล มหา
หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
[๑๐๕๗]อเถตฺถ วตฺตติ สทฺโท ตุมุโล เภรโว มหา
หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ ขุภิตฺถ นคร ตทา
อเถตฺถ วตฺตติ สทฺโท ตุมุโล เภรโว มหา
หตฺตินาเค ปทินฺนมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเนติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตทา เชตุตฺตรนคร สงฺขุภิตนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. มหาชโน ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม.หตฺถวิการาทีหิ ฯ ๕. ม. คนฺตฺวา ฯ
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ตตฺถ โฆโสติ อุปกฺโกสนสทฺโท ฯ วิปุโลติ (๑) ปตฺถฏตฺตา
วิปุโล ฯ มหาติ (๒) อุทฺธ คตตฺตา มหา ฯ สิวีน รฏวฑฺฒเนติ
สิวิรฏวาสีน รฏวฑฺฒนกเร(๓) ฯ
อถสฺส ทาเนน สขุพฺภิตจิตฺตา หุตฺวา นครวาสิโน
รฺโ อาโรเจสุ ฯ
เตน วุตฺต
[๑๐๕๘]อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
เกวโล จาป นิคโม
สิวิโย จาป สมาคตา(๔)
ทิสฺวา นาค นิยมาน เต รฺโ ปฏิเวทยุ
วิธม เทว เต รฏ
ปุตฺโต เวสฺสนฺตโร ตว
กถ โน หตฺถิน ทชฺชา นาค รฏสฺส ปูชิต
กถ โน กฺุชร ทชฺชา อีสาทนฺต อุรุฬฺหว
เขตฺตฺ สพฺพยุทฺธาน สพฺพเสต คชุตฺตม
ปณฺฑุกมฺพลสฺฉนฺน ปภินฺน สตฺตุมทฺทน
ทนฺตึ สวาลวีชนึ
เสต เกลาสสาทิส
สเสตจฺฉตฺต สุปตฺเถยฺย (๕) สาถพฺพน สหตฺถิป
อคฺคยาน ราชวาหึ
พฺราหฺมณาน อทา ธนุ ฺติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. สิวิรฏสฺส วุทฺธิกเร ฯ ๔. ม. สิวโย จ สมาคตา ฯ
# ๕. ม. สอุปาเธยฺย ฯ
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ตตฺถ อุคฺคาติ อุคฺคตา ปฺาตา ปากฏา(๑) ฯ นิคโมติ
เนคมกุฏมฺพิกชโน ฯ วิธม เทว เต รฏนฺติ เทว ตว รฏ
วิธม ฯ กถ โน หตฺถิน ทชฺชาติ เกน นาม การเณน
อมฺหาก หตฺถิน อภิมงฺคลสมฺมต กาลิงฺครฏวาสีน พฺราหฺมณาน
ทเทยฺย ฯ เขตฺตฺ สพฺพยุทฺธานนฺติ สพฺพยุทฺธานป ชยภูม-ิ
สีสปชานนสมตฺถ (๒)ฯ ทนฺตินฺติ มโนรมทนฺตยุตฺต ฯ สวาลวีชนินฺติ
วาลวีชนิยา สห ยุตฺต ฯ สุปตฺเถยฺยนฺติ สอตฺถรณภณฺฑ ผ๓)ฯ
สาถพฺพนนฺติ สหตฺถิเวชฺช ฯ สหตฺถิปนฺติ หตฺถิปริจารกาน
ปณฺจนฺน กุลสตาน หตฺถิเมณฺฑหตฺถิโคปกานฺจ วเสน
สหตฺถิป ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา ปุน เอวมาหสุ
[๑๐๕๙]อนฺนปานฺจ โส ทชฺชา วตฺถเสนาสนานิ จ
เอต โข ทานปฏิรูป เอต โข พฺราหฺมณารห
อย เต วสราชาโน
สิวีน รฏวฑฺฒโน
กถ เวสฺสนฺตโร ปุตฺโต คช ภาเชติ สฺชย
สเจ ตฺว น กริสสฺ สิ
สิวีน วจน อิท
มฺเ ต สห ปุตฺเตน สิวิหตฺเถ(๔) กริสฺสเรติ ฯ
ตตฺถ วสราชาโนติ ปเวณิยา อาคโต มหาราชา ฯ
ภาเชตีติ เทติ ฯ สิวิหตฺเถ กริสฺสเรติ สิวิรฏวาสิโน ชนา สห
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เขตฺตภูมิสีสชานนสมตฺถ ฯ
# ๓. ม. สอตฺถรณ ฯ ๔. ม. สิวี หตฺเถ ฯ
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ปุตฺเตน ต อตฺตโน หตฺเถ กริสฺสนฺติ(๑) ฯ
ต สุตฺวา ราชา เอเต เวสฺสนฺตร มาเรตุ (๒) อิจฺฉนฺตีติ
สฺาย อาห
[๑๐๖๐]กาม ชนปโท มาสิ รฏฺจาป วินสฺสตุ
นาห สิวีน วจนา
ราชปุตฺต อทูสก
ปพฺพาเชยฺย สกา รฏา ปุตฺโต หิ มม โอรโส
กาม ชนปโท มาสิ
รฏฺจาป วินสฺสตุ
นาห สิวีน วจนา
ราชปุตฺต อทูสก
ปพฺพาเชยฺย สกา รฏา ปุตฺโต หิ มม อตฺรโช
น จาห ตสฺมึ ทุพฺเภยฺย อริยสีลวโต หิ โส
อสิโลโกป เม อสฺส ปาปฺจ ปสเว พหุ
กถ เวสฺสนฺตร ปุตฺต สตฺเถน ฆาตยามเสติ ฯ
ตตฺถ มาสีติ มา อโหสิ (๑) ฯ มา โหตูติ อตฺโถ ฯ อริยสีลวโตติ
อริเยน สีเลน วเตน จ อริยาย สมาจารสมฺปตฺติยา
สมนฺนาคโต ฯ ฆาตยามเสติ ฆาเตสฺสาม ฯ ทุพฺเภยฺยนฺติ มม
ปุตฺต นิทฺโทส นิรปราธนฺติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา สิวิโย(๓) อโวจุ
[๑๐๖๑]มา น ทณฺเฑน สตฺเถน น หิ โส พนฺธนารโห
ปพฺพาเชหิ จ น รฏา วงฺเก วสตุ ปพฺพเตติ ฯ
# ๑. ม. กริสสฺ นฺตีติ ฯ ๒. ม. มาราเปตุ ฯ ๓. ม. สิวโย ฯ
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ตตฺถ มา น ทณฺเฑน สตฺเถนาติ เทว มา ตุมฺเห
ต ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา ฆาตยิตฺถ ฯ น หิ โส
พนฺธนารโหติ โส พนฺธนารโหป น โหติเยว ฯ
ต สุตฺวา ราชา อาห
[๑๐๖๒]เอโส เจ สิวีน ฉนฺโท ฉนฺท น ปนุทามหเส
อิม โส วสตุ รตฺตึ
กาเม จ ปริภ
ุ ฺชตุ
ตโต รตฺยา วิวสเน(๑) สุริยสฺสุคฺคมน ปติ
สมคฺคา สิวิโย(๒) หุตฺวา รฏา ปพฺพชยนฺตุ ตนฺติ ฯ
ตตฺถ วสตูติ โส ปุตฺตทารสฺส โอวาท ททมาโน วสตุ
เอกรตฺติมสฺส โอกาส เทถาติ วทติ ฯ
เต เอกรตฺติมตฺต วสตูติ รฺโ วจน สมฺปฏิจฉึสุ ฯ อถ
เน นาคเร ราชา อุยฺโยเชตฺวา ปุตฺตสฺส สาสน เปเสนฺโต กตฺตาร
อามนฺเตตฺวา ตสฺส สนฺตกิ  เปเสสิ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
เวสฺสนฺตรสฺส นิเวสน คนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ (๓)อาโรเจสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๖๓]อุฏเหิ กตฺเต ตรมาโน คนฺตฺวา เวสฺสนฺตร วท
สิวิโย เทว เต กุทฺธา เนคมา จ สมาคตา
อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
# ๑. ม. วิวสาเน ฯ ๒. ม. สิวโย ๓. ม. ปวตฺตึ ฯ
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เกวโล จาป นิคโม
สิวิโย จาป สมาคตา
อสฺมา รตฺยา วิวสเน สุริยสฺสสุคฺคมน ปติ
สมคฺคา สิวิโย(๑) หุตฺวา รฏา ปพฺพาชยนฺติ ต
[๑๐๖๔]สกตฺตา ตรมาโนว สิวิราเชน เปสิโต
อามุตฺตสพฺพาภรโณ(๒) สุวตฺโถ จนฺทนปฺโผสิโต(๓)
สีสนหาโต อุทเก โส อามุตฺตมณิกุณฺฑโล
อุปาคมิ ปุร รมฺม
เวสฺสนฺตรนิเวสน
ตตฺถทฺทส กุมาร โส รมฺมมาน สเก ปุเร
ปริกิณฺณ อวจฺเจหิ
ติทสานว วาสว
[๑๐๖๕]โส ตตฺถ คนฺตฺวา รมฺมมาน (๔) กตฺตา เวสฺสนฺตรมพฺรวิ
ทุกฺข เต เวทยิสฺสามิ มา เม กุชฺฌ(๕) รเถสภ
วนฺทิตฺวา โรทมาโน โส กตฺตา ราชานมพฺรวิ
ภตฺตา เมสิ มหาราช สพฺพกามรสาหโร
ทุกฺข เต เวทยิสฺสามิ ตตฺถ อสฺสาสยนฺตุ ม
สิวิโย เทว เต กุทฺธา เนคมา จ สมาคตา
อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
เกวโล จาป นิคโม
สิวิโย(๑) จาป สมาคตา
# ๑. ม. สิวโย ฯ ๒. ม. อามุตฺตหตฺถาภรโณ ฯ
# ๓. ม. จนฺทนภูสิโต ฯ ๔. ม. ตรมาโน ฯ ๕. ม. กุชฺฌิ ฯ
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อสฺมา รตฺยา วิวสเน(๑) สุรยิ สฺสุคฺคมน ปติ
สมคฺคา สิวิโย(๒) หุตฺวา รฏา ปพฺพาชยนฺติ ตนฺติ ฯ
ตตฺถ กุมารนฺติ มาตาปตูน อตฺถิตาย กุมาโรเตฺวว
สขฺย คต ราชาน ฯ รมฺมานนฺติ อตฺตนา ทินฺนทานสฺส
วณฺณ กถยมาน โสมนสฺสปฺปตฺต หุตฺวา นิสินฺน ฯ
อมจฺเจหีติ สหชาเตหิ สฏีสหสฺเสหิ อมจฺเจหิ ปริวุต
สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต ราชาสเน นิสินฺน ฯ เวทยิสฺสามีติ
กถยิสฺสามิ ฯ ตตฺถ อสฺสายนฺตุ มนฺติ ตสฺมึ ทุกฺขสาสเน
อาโรจิเต กิลมนฺต(๓) ม เทว เต ปาทา อสฺสาเสนฺตุ วิสตฺโถ
กเถหีติ ม วทถาติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๐๖๖]กิสฺมึ เม สิวโิ ย(๒) กุทฺธา โย น(๔) ปสฺสามิ ทุกฺกฏ
ต เม กตฺเต วิยาจิกฺข กสฺมา ปพฺพาชยนฺติมนฺติ ฯ
ตตฺถ กิสมินฺติ กตรสฺมึ การเณ ฯ วิยาจกฺขาติ วิตฺถารโต
กาเถหิ ฯ
กตฺตา อาห
[๑๐๖๗]ลอุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
นาคทาเนน ขียนฺติ ตสฺมา ปพฺพาชยนฺตนฺติ
# ๑. ม. วิวสาเน ฯ ๒. ม. สิวโย ฯ ๓. ม. ทุกฺขสาสนาโรจเน
# กเถตุ อวิสหวเสน กิลนฺต ฯ ๔. ม. นาห ฯ
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ตตฺถ ขียนฺตีติ กุชฺฌนฺติ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต โสมนสฺสปฺปตฺโต[๑]อาห
[๑๐๖๘]หทย จกฺขุมฺปห ทชฺช กึ เม พาหิรก ธน
หิรฺ วา สุวณฺณ วา มุตฺตา เวฑุริยา (๒) มณี
ทกฺขิณ วามห (๓)พาหุ ทิสฺวา ยาจกมาคเต
ทเทยฺย น วิกมฺเปยฺย ทาเน เม รมตี มโน
กาม ม สิวิโย สพฺเพ ปพฺพาเชนฺตุ หนนฺตุ วา
เนว ทานา วิรมิสฺส
กาม ฉินฺทนฺตุ สตฺตธาติ ฯ
ตตฺถ ยาจกมาคเตติ ยาจเก อาคเต ต ยาจก ทิสฺวา ฯ
เนว ทานา วิรมิสฺสนฺติ เนว ทานา วิรมิสฺสามิ ฯ
ต สุตฺวา กตฺตา เนว รฺา น นาคเรหิ ทินฺน อตฺตโน
มติยาว อปรป สาสน กเถนฺโต อาห
[๑๐๖๙]เอวนฺต สิวิโย อาหุ เนคมา จ สมาคตา
โกนฺติมาราย ตีเรน คิริมารฺชร ปติ
เยน ปพฺพาชิตา ยนฺติ เตน คจฺฉตุ สุพฺพโตติ ฯ
ตตฺถ โกนฺติมารายาติ โกนฺติมาราย นาม นทิยา ตีเรน ฯ
คิริมารฺชร ปตีติ อารฺชร นาม คิรึ อภิมุโข หุตฺวา ฯ
เยนาติ เยน มคฺเคน รฏา ปพฺพาชิตา ราชาโน คจฺฉนฺติ เตน
มคฺเคน สุพฺพโต เวสฺสนฺตโรป คจฺฉตูติ เอว สิวิโย กเถนฺตีติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เวฬุริยา ฯ
# ๓. ม. วาปห ฯ
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อาห ฯ อิท กิร โส เทวตาวิคฺคหิโต หุตฺวา กเถติ ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต สาธุ โทสการกาน ราชูนมห
คมนมคฺเคน(๑) คมิสฺสามิ ม โข ปน นาครา น อฺเน
โทเสน ปพฺพาเชนฺติ มยา หตฺถิสฺส ทินฺนตฺตา ปพฺพาเชนฺติ เอว
สนฺเตป อห เอกทิวส สตฺตสตกมหาทาน ทสฺสามิ นาครา
เม เอกทิวส ทาน ทาตุ โอกาส เทนฺตุ เสฺว ทาน ทตฺวา
ตติยทิวเส คมิสฺสามีติ วตฺวา อาห
[๑๐๗๐]โสห เตน คมิสฺสามิ เยน คจฺฉนฺติ ทูสกา
รตตินฺทิว เม ขมถ
ยาว ทาน ททามิหนฺติ ฯ
ต สุตฺวา กตฺตา สาธุ เทว นาคราน ราชูนฺจ ต
วกฺขามีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ มหาสตฺโต ต อุยโฺ ยเชตฺวา
มหาเสนาคุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา [๒] อห เสฺว สตฺตสตกมหาทาน
ทสฺสามิ สตฺตหตฺถิสตานิ สตฺตอสฺสสตานิ สตฺตรถสตานิ
สตฺตอิตฺถีสตานิ สตฺตเธนุสตานิ สตฺตทาสสตานิ สตฺตทาสีสตานิ
ปฏิยาเทหิ นานปฺปการานิ จ อนฺนปานาทีนิ อนฺตมโส สุรป
อทาตพฺพยุตฺตก สพฺพ ต อุปฏเปหีติ สตฺตสตกมหาทาน
วิจาเรตฺวา อมจฺเจ อุยฺโยเชตฺวา เอกโกว มทฺทิยา วสนฏาน
คนฺตฺวา สิริสยนปฏเ นิสีทิตฺวา ตาย สทฺธึ กถ ปวตฺเตสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. คตมคฺเคน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตาตาติ ทิสฺสติ ฯ
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[๑๐๗๑]อามนฺตยิตฺถ ราชา น มทฺทึ สพฺพงฺคโสภน
ย เต กิฺจิ มยา ทินฺน ธนธฺฺจ วิชฺชติ
หิรฺ วา สุวณฺณ วา มุตฺตา เวฑุริยา พหู
สพฺพนฺต นิทเหยฺยาสิ ยฺจ เต เปติก ธนุ ฺติ ฯ
ตตฺถ นิทเหยฺยาสีติ นิธึ กตฺวา เปยฺยาสิ ฯ เปติกนฺติ
ปติโต อาภฏ ฯ
[๑๐๗๒]ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี มทฺที สพฺพงฺคโสภนา
กุหึ เทว นิทเหยฺยาสิ(๑) ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
ตตฺถ ตมพฺรวีติ มยฺห สามินา เวสฺสนฺตเรน เอตฺตก
กาล ธน นิทเหยฺยาสีติ(๒) น วุตฺตปุพฺพ อิทาเนว วทติ กุหึ
นุ โข นิทเหตพฺพ ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา ต อพฺรวิ ฯ
เวสฺสนฺตโร อาห
[๑๐๗๓]สีลวนฺเตสุ ทชฺเชสิ(๓) ทาน มทฺทิ ยถารห
น หิ ทานา ปร อตฺถิ ปติฏา สพฺพปาณินนฺติ ฯ
ตตฺถ ทชฺเชสีติ ภทฺเท มทฺทิ มม วิชิเต โกฏาทีสุ
าเนสุ ธน อนิทหิตฺวา อนุคามิก นิธึ นิทหมานา สีลวนฺเตสุ
ทชฺเชยฺยาสีติ ฯ น หิ ทานา ปรนฺติ ทานโต อุตฺตริตร
ปติฏา นาม นตฺถิ ฯ
สา สาธูติ ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถ น อุตฺรึ
# ๑. ส. ม. นิทหามิ ฯ ๒. ม. นิเธหีติ ฯ ๓. ม.ทชฺชาสิ ฯ
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โอวทนฺโต อาห
[๑๐๗๔]ปุตฺเตสุ มทฺทิ ทเยสิ
สสฺสุยา สสฺสุรมฺหิ จ
โย จ ต ภตฺตา มฺเยฺย
สกฺกจฺจนฺต อุปฏหิ
โน เจ ต ภตฺตา มฺเยฺย มยา วิปฺปวเสน เต
อฺ ภตฺตาร ปริเยสิ (๑) มา กิลิตฺถ(๒) มยา วินาติ ฯ
ตตฺถ ทเยสีติ ทย เมตฺต กเรยฺยาสิ ฯ โย จ ต
ภตฺตา มฺเยฺยาติ ภทฺเท โย จ มยิ คเต อห เต ภตฺตา
ภวิสฺสามีติ[๓] มฺิสฺสติ ตป สกฺกจฺจ อุปฏเหยฺยาสิ ฯ มยา
วิปฺปวเสน เตติ มยา สทฺธึ ตว วิปฺปวาเสน สเจ โกจิ อห
เต ภตฺตา ภวิสฺสามีติ ต น มฺเยฺย อถ สยเมว อฺ
ภตฺตาร ปริเยสิ ฯ มา กิลิตฺถ มยา วินาติ มยา วินา ภูตา
หุตฺวา มา กิลา ภว มา กิลมสีติอตฺโถ ฯ
อถ น มทฺที กึ นุ โข เอส เอวรูป วจน [๔] ภณตีติ
จินฺเตตฺวา กสฺมา เทว อิม อยุตฺตก กถ กเถสีติ ปุจฺฉิ ฯ อถ
น มหาสตฺโต ภทฺเท มยา หตฺถิสฺส ทินฺนตฺตา สิวิโย กุทฺธา
ม รฏา ปพฺพาเชนฺติ เสฺว อห สตฺตสตกมหาทาน ทตฺวา
ตติยทิวเส นครา นิกฺขมิสฺสามีติ วตฺวา อาห
[๑๐๗๕]อห หิ วน คจฺฉามิ โฆร พาฬมิคายุต
สสโย ชีวิต มยฺห
เอกกสฺส พฺรหาวเนติ ฯ
# ๑. ม. ปริเยส ฯ ๒. ม. กิลิตฺโถ ฯ ๓. ม. เอติถนฺตเร ตนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร มนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ตตฺถ สสโยติ อเนกปจฺจตฺถิเก เอกนฺตสุขุมาลสฺส มม วเน
วสนฺตสฺส กุโต ชีวิต นิจฺฉเยน มริสฺสามีติ อธิปฺปาเยเนวมาห
[๑๐๗๖]ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี มทฺที สพฺพงฺคโสภนา
อภุมฺเม กถ นุ ภณสิ ปาปก วต ภาสสิ
เนส ธมฺโม มหาราช ย ตฺว คจฺเฉยฺย เอกโก
อห ป เตน คจฺฉามิ เยน คจฺฉสิ ขตฺติย
มรณ วา ตยา สทฺธึ ชีวิต วา ตยา วินา
ตเทว มรณ(๑) เสยฺโย ยฺเจ ชีเว ตยา วินา
อคฺคึ อุชฺชาลยิตฺวาน เอกชาลสมาหิต
ตตฺเถว มรณ เสยฺโย ยฺเจ ชีเว ตยา วินา
ยถา อารฺิก นาค ทนฺตึ อเนฺวติ หตฺถินี
เชสฺสนฺต คิริทุคฺเคสุ สเมสุ วิสเม จ
เอวนฺต อนุคจฺฉามิ ปุตเฺ ต อาทาย ปจฺฉโต
สุภรา เต ภวิสฺสามิ น เต เหสฺสามิ ทุพฺภราติ ฯ
ตตฺถ อภุมฺเมติ อภูตปุพฺพ วต เม กเถยฺยาสิ ฯ คจฺเฉยฺยาติ
คจฺฉติ ฯ เนส ธมฺโมติ น เอโส สภาโว เนต การณ ฯ
ตเทวาติ ย ตยา สทฺธึ มรณ [๒] ตเทว มม เสยฺโย ฯ
ตตฺถาติ ตสฺมึ เอกชาลภูเต ทารุจิตเก ฯ เชสฺสนฺตนฺติ วิจรนฺต ฯ
เอว วตฺวา ปุน สา ทิฏปุพฺพ วิย หิมวนฺตปฺปเทส
วณฺเณนฺตี อาห
# ๑. ม. ตตฺถ เม มรณ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺถีติ ทิสฺสติ ฯ
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[๑๐๗๗]อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต มฺชุเก ปยภาณิเน
อาสิเน(๑) วนคุมฺพสฺมึ น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต มฺชุเก ปยภาณิเน
กีฬนฺเต วนคุมฺพสฺมึ น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต มฺชุเก ปยภาณิเน
อสฺสเม รมฺมณียมฺหิ น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต มฺชุเก ปยภาณิเน
กีฬนฺเต อสฺสเม รมฺเม น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต มาลธารี อลงฺกเต
อสฺสเม รมณียมฺหิ
น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต มาลธารี อลงฺกเต
กีฬนฺเต อสฺสเม รมฺเม น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา ทกฺขสิ นจฺจนฺเต กุมาเร มาลธาริเน
อสฺสเม รมณียมฺหิ
น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา ทกฺขสิ นจฺจนฺเต กุมาเร มาลธาริเน
กีฬนฺเต อสฺสเม รมฺเม น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา ทกฺขสิ มาตงฺค กฺุชร สฏิหายน
เอก อรฺเ วิจรนฺต(๒) น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา ทกฺขสิ มาตงฺค กฺุชร สฏิหายน
# ๑. ส. ม. อาสีเน ฯ ๒. ม. จรนฺต ฯ
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สาย ปาโต วิจรนฺต น รชฺชสฺส สริสสฺ สิ
ยทา กเรณุสงฺฆสฺส
ยูถสฺส ปุรโต วช
โกฺจ กาหติ มาตงฺโค กฺุชโร สฏิหายโน
ตสฺส ต นทโต สุตฺวา นฺ รชฺชสฺส สริสฺสสิ
อุภโต วนวิกาเส ยทา ทกฺขสิ กามท (๑)
วเน พาฬมิคากิณฺเณ น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
มิค ทิสฺวาน สายณฺห ปฺจมาลินิมาคต(๒)
กึปุริเส จ นจฺจนฺเต น รชฺชสฺส สริสสฺ สิ
ยทา โสสฺสสิ นิคฺโฆส สนฺทมานาย สินฺธุยา
คีต กึปุริสานฺจ
น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา โสสฺสสิ นิคฺโฆส คิริคพฺภรจาริโน
วสมานสฺสุลูกสฺส
น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา สีหสฺส พฺยคฺฆสฺส ขคฺคสฺส ควยสฺส จ
วเน โสสฺสสิ พาฬาน น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณ วรหิน(๓) มตฺถกาสิน
โมร ทกฺขสิ นจฺจนฺต น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณ อณฺฑช จิตฺรเปกฺขุน(๔)
โมร ทกฺขสิ นจฺจนฺต น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
# ๑. ม. กามโท ฯ ๒. ม. ปฺจมาลินมาคต ฯ
# ๓. ม. พริหนี  ฯ ๔. ส. เปกฺขน ฯ ม. จิตฺรเปกฺขิน ฯ
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ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณ นีลคีว สิขิณฺฑิน (๑)
โมร ทกฺขสิ นจฺจนฺต น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา ทกฺขสิ เหมนฺเต ปุปฺผิเต ธรณีรุเห
สุรภิสมฺปวายนฺเต(๒) น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา เหมนฺตเก มาเส หริต ทกฺขสิ เมทนึ
อินฺทโคปกสฺฉนฺน น รชฺสฺส สริสฺสสิ
ยทา ทกฺขสิ เหมนฺเต ปุปฺผิเต ธรณีรุเห
กุฏช พิมฺพชาลฺจ
ปุปฺผิต โลทฺทปทมก
สุรภิสมฺปวายนฺเต
น รชฺชสฺส สริสฺสสิ
ยทา เหมนฺตเก มาเส วน ทกฺขสิ ปุปผฺ ิต
โอปุปฺผานิ [๓]ปทุมานิ น รชฺชสฺส สริสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ มฺชุเกติ มธุรสเร มธุรกเถ ฯ กเรณุสงฺฆสฺสาติ
หตฺถินีฆฏาย ฯ ยูถสฺสาติ หตฺถิยูถสฺส ปุรโต[๔] คจฺฉนฺโต ฯ
อุภโตติ อุภโต(๕) มคฺคสฺส ฯ วนวิกาเสติ วนฆฏาโย ฯ กามทนฺติ
มยฺห สพฺพกามทท ฯ สินธฺ ุยาติ นทิยา ฯ วสมานสฺสุลูกสฺสาติ
อุลูกสกุณสฺส วสโต ฯ พาฬานนฺติ พาฬมิคาน ฯ เตส หิ
สายณฺหสมเย โส สทฺโท ปฺจางฺคิกตุริยสทฺโท วิย ภวิสฺสติ
ตสฺมา เตส สทฺท สุตฺวา น รชฺชสฺส สริสฺสสีติ วทติ ฯ
# ๑. ส. ม. สิขณฺฑิน ฯ ๒. ม. สุรภึ สมฺปวายนฺเต ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วชนฺโตติ
# ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. อุภยปสฺเสสุ ฯ
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วรหินนฺติ กลาปสฺฉนฺน ฯ มตฺถกาสินนฺติ นิจฺจ ปพฺพตมตฺถเก
นิสินฺน ฯ มตฺตกาสินนฺติป ปาโ ฯ กามมทมตฺต หุตฺวา
กาสินนฺติ อตฺโถ ฯ พิมฺพชาลนฺติ รตฺตงฺกุรปตฺต ฯ โอปุปฺผานีติ
โอลมฺพกปุปผฺ านิ ปติตปุปฺผานิ ฯ
เอว มทฺที หิมวนฺตวาสินี วิย เอตฺตกาหิ คาถาหิ
หิมวนฺต วณฺเณสิ ฯ
หิมวนฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ผุสฺสตีป โข เทวี ปุตฺตสฺส เม กฏกสาสน อาคต
กินฺนุ โข กโรติ อห คนฺตฺวา ชานิสฺสามีติ ปฏิจฺฉนฺนโยเคน
อาคนฺตฺวา สิริสยนคพฺภทฺวาเร ิตา เตส ต สลฺลาป สุตฺวา
กลูน ปริเทว ปริเทวิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๗๘]เตส ลาลปต สุตฺวา ปุตฺตสฺส สุณิสาย จ
กลูน ปริเทเวสิ
ราชปุตฺตี ยสสฺสินี
เสยฺโย วิส เม ขายิต ปปาตา ปปเตยฺยห
รชฺชยุ า พชฺฌมิยาห
กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
อชฺฌายิก(๑) ทานปตึ ยาจโยค อมจฺฉรึ
ปูชิต ปฏิราชูหิ
กิตฺติมนฺต ยสสฺสิน
# ๑. ม. อชฺฌายก ฯ
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กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
มาตา เปติภร ชนฺตุ กุเล เชฏาปจายิน
กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
รฺโ หิต เทวหิต (๑) าตีน สขิน หิต
หิต สพฺพสฺส รฏสฺส
กสฺมา เวสฺสนฺตร ปุตฺต ปพฺพาเชนฺติ อทูสกนฺติ ฯ
ตตฺถ ราชปุตฺตีติ ผุสฺสตี มทฺทราชธีตา ฯ ปปเตยฺยหนฺติ
ปปเตยฺย อห ฯ รชฺชุยา พชฺฌมิยาหนฺติ รชฺชุยา คีว
พนฺธิตฺวา มเรยฺย อห ฯ กสฺมาติ เอว อมตายเมว มยิ
เกน การเณน มม ปุตฺต อทูสก สิวิโย(๒) ปพฺพาเชนฺติ ฯ
อชฺฌายิกนฺติ ติณฺณ เวทาน ปารคต นานาสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ
ปตฺต ฯ
อิติ สา กลูน ปริเทวิตฺวา ปุตฺตฺจ สุณิสฺจ อสฺสาเสตฺวา
รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา อาห
[๑๐๗๙]มธูเนว ปฬิตานิ(๓) อมฺพาว ปติตา ฉมา
เอว เหสฺสติ เต รฏ ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
หโส นิกฺขีณปตฺโตว ปลฺลลสฺมึ อนูทเก
อปวิฏโ อมจฺเจหิ
เอโก ราชา วิหฺสิ(๔)
# ๑. ม. เทวิหิต ฯ ๒. ม. รฏา ฯ ๓. ม. มธูนิว ปลาตานิ ฯ
# ๔. ม. วิหิยยฺ สิ ฯ
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ต ต พฺรูมิ มหาราช อตฺโถ เต มา อุปชฺฌคา
มาน สิวีน วจนา
ปพฺพาเชสิ อทูสกนฺติ ฯ
ตตฺถ ปฬิตานีติ ปลาตมกฺขิกานิ มธูนิ วิย ฯ ปติตา
ฉมาติ ภูมิย ปติตานิ อมฺพปกฺกานิ วิย จ ฯ เอว มม
ปุตฺเต ปพฺพาชิเต เทว(๑) ตว รฏ สพฺพสาธารณ ภวิสฺสตีติ
ทสฺเสสิ (๒)ฯ นิกฺขีณปตฺโตติ ปคฺฆริตปตฺโต (๓)ฯ อปวิฏโ  อมจฺเจหีติ
มม ปุตฺเตน สหชาเตหิ สฏีสหสฺเสหิ อมจฺเจหิ ฉฑฺฑิโต
หุตฺวา ฯ วิหฺสีติ กิลมิสฺสสิ ฯ สิวีน วจนาติ สิวีน วจเนน
มา น อทูสก มม ปุตฺต ปพฺพาเชสีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อาห
[๑๐๐]ธมฺมสฺสาปจิตึ กุมฺมึ (๔) สิวีน วินย ธช
ปพฺพาเชมิ สก ปุตฺต ปาณา ปยตโร หิ เมติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภทฺเท อห สิวีน ธช เวสฺสนฺตรกุมาร
วินย (๕)วินยนฺโต ปพฺพาเชนฺโต สิวริ ฏเ โปราณกราชูน
ปเวณีธมฺมสฺส อปจิตึ กุมฺมึ (๕) กโรมิ ตสฺมา สเจป เม ปาณา
ปยตโรป โส ตถาป น ปพฺพาเชมีติ ฯ
สา ต สุตฺวา ปริเทวมานา อาห
[๑๐๘๑]ยสฺส ปุพฺเพ ธชคฺคานิ กณิการาว ปุปผฺ ิตา
ยายนฺตมนุยายนฺติ
สฺวาชฺเชโกว คมิสฺสติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ทีเปติ ฯ ๓. ม. ปคฺฆริตปตฺโต วิย ฯ
# ๔. ม. กุมฺมิ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ยสฺส ปุพฺเพ ธชคฺคานิ กณิการา วนานิว
ยายนฺตมนุยายนฺติ
สฺวาชฺเชโกว คมิสฺสติ
ยสฺส ปุพฺเพ อนีกานิ กณิการาว ปุปฺผิตา
ยายนฺตมนุยายนฺติ
สฺวาชฺเชโกว คมิสฺสติ
ยสฺส ปุพฺเพ อนีกานิ กณิการา วนานิว
ยายนฺตมนุยายนฺติ
สฺวาชฺเชโกว คมิสฺสติ
อินฺทโคปกวณฺณาภา คนฺธารา ปณฺฑุกมฺพลา
ยายนฺตมนุยายนฺติ
สฺวาชฺเชโกว คมิสฺสติ
โย ปุพฺเพ หตฺถินา ยาติ สิวิกาย รเถน จ
สฺวาชฺช เวสฺสนฺตโร ราชา กถ คจฺฉติ ปตฺติโก
กถ จนฺทนลิตฺตงฺโค นจฺจคีตปฺปโพธโน
(๑)ขราชิน ปราสฺุจ ขาริกาชฺจ หาริติ(๑)
กสฺมา นาภิหรียนฺติ (๒) กาสาวา อชินานิ จ
ปวิสนฺต พฺรหารฺ กสฺมา จีร น พชฺฌเร
กถ นุ จีร ธาเรนฺติ
ราชปพฺพชิตา ชนา
กถ กุสมย จีร
มทฺที ปริทเหสฺสติ
กาสิยานิ ปธาเรตฺวา(๓) โขมโกทุมฺพรานิ จ
กุสจีรานิ ธาเรนฺตี
กถ มทฺที กริสฺสติ
# ๑. ม. ขุราชิน ผรสฺุจ ขาริกาชฺจ หาหิติ ฯ
# ๒. ม. นาภิหริสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. กาสิยานิ จ ธาเรตฺวา ฯ
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วยฺหาหิ ปริยายิตฺวา สิวกิ าย รเถน จ
สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี กถ คจฺฉติ ปตฺติกา
ยสฺสา มุทุตลา หตฺถา จลนาว สุเข ิตา(๑)
สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี ปถ คจฺฉติ ปตฺติกา
ยสฺสา มุทุตลา ปาทา จลนาว สุเข ิตา
ปาทุกาหิ สุวณฺณาหิ ปฬมานาว คจฺฉติ
สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี ปถ คจฺฉติ ปตฺติกา
ยสฺสุ อิตฺถีสหสฺสสฺส (๒) ปุรโต คจฺฉติ มาลินี
สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี วน คจฺฉติ เอกิกา
ยา สา(๓) สิวาย สุตฺวาน มหุ (๔)อุตรฺ สเต ปุเร
สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี วน คจฺฉติ ภีรุกา
ยา สา(๓) อินฺทสโคตฺตสฺส อุลูกสฺส ปวสฺสโต
สุตฺวาน นทโต ภีตา วาริณีว ปเวธติ
สา กถชฺช อนุจฺจงฺคี วน คจฺฉติ ภีรุกา
สกุณี หตปุตฺตาว
สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส สฺุ อาคมฺมิม ปุร
สกุณี หตปุตฺตาว
สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
กีสา ปณฺฑุ ภวิสฺสามิ ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี
สกุณี หตปุตฺตาว
สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
# ๑. ม. จลนา จ สุเขธิตา ฯ ๒. ม. ยาสฺสุ อิตฺถิสหสฺสาน ฯ
# ๓. ม. ยาสฺสุ ฯ ๔. ม. มุหุ ฯ
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เตน เตน ปธาวิสฺส ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี
กุรรุ ีว หตจฺฉาปา(๑) สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส สฺุ อาคมฺมิม ปุร
กุรรุ ีว หตจฺฉาปา
สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
กีสา ปณฺฑุ ภวิสฺสามิ ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี
กุรรุ ีว หตจฺฉาปา
สฺุ ทิสฺวา กุลาวก
เตน เตน ปธาวิสฺส ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี
สา นูน จากวากีว (๒) ปลฺลลสฺมึ อนูทเก
จิร ทุกฺเขน ฌายิสฺส สฺุ อาคมฺมิม ปุร
สา นูน จากวากีว
ปลฺลลสฺมึ อนูทเก
กีสา ปณฺฑุ ภวิสฺสามิ ปเย ปุเต อปสฺสตี
สา นูน จากวากีว
ปลฺลลสฺมึ อนูทเก
เตน (๓)เตน ปธาวิสฺส ปเย ปุตฺเต อปสฺสตี
เอวฺจ เม วิลปนฺติยา ราชปุตฺต อทูสก
ปพฺพาเชสิ จ(๔) น รฏา มฺเ เหสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ
ตตฺถ กณิการาวาติ สุวณฺณาภรณาลงฺการสุวณฺณวตฺถปฏิมณฺฑิตตาย(๕) สุปุปฺผิตกณิการา วิย ฯ ยายนฺตมนุยายนฺตีติ
อุยฺยานวนกีฬาทีน อตฺถาย คจฺฉนฺต เวสฺสนฺตร อนุคจฺฉนฺติ ฯ
# ๑. ม. กุรรี หตฉาปาว ฯ ๒. ม. จกฺกวากีว ฯ ๓. ม. เอว ฯ
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. สุวณฺณาภรณสุวณฺณวตฺถปฏิมณฺฑิตตฺตา ฯ
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สฺวาชฺเชโก วาติ โส อชฺช เอโกว [๑] คมิสฺสติ ฯ อนีกานีติ
หตฺถานีกาทีนิ ฯ คนฺธารา ปณฺฑุกมฺพลาติ คนฺธารรฏเ
อุปฺปนฺนา สตสหสฺสคฺฆนิกา เสนาย ปารุตา รตฺตกมฺพลา ฯ
หาริตีติ ขนฺเธ กตฺวา หริสฺสติ ฯ ปวิสนตนฺติ ปวิสนฺตสฺส
เวสฺสนฺตรสฺส ฯ กสฺมา จีร น พชฺฌเรติ กสฺมา พนฺธิตุ
ชานนฺตา วากจีร น พนฺธนฺติ ฯ ราชปพฺพชิตาติ ราชาโน
หุตฺวา ปพฺพชิตา ฯ โขมโกทุมฺพรานีติ โขมรฏเ โกทุมฺพรรฏเ
อุปฺปนฺนานิ สาฏกานิ ฯ สา กถชฺชาติ สา กถ อชฺช ฯ
อนุจฺจงฺคีติ อนินฺทิตอครหิตงฺคี (๒)ฯ ปฬมานาวาติ (๓) กมฺปตฺวา
กิลนฺตา วิย(๔) คจฺฉติ ฯ ยสฺสุ อิตฺถีสหสฺสาติ(๕) อาทีสุ ปเทสุ
อสฺสูติ นิปาโต ยาติ อตฺโถ ฯ ยาสาติป ปาโ ฯ สิวายาติ
สิงฺคาลิยา ฯ ปุเรติ ปุพฺเพ นคเร วสนฺตี ฯ อินฺทสโคตฺตสฺสาติ
โกสิยโคตฺตสฺส ฯ วาริณีวาติ เทวตาปวิฏา ยกฺขทาสี วิย ฯ
ทุกฺเขนาติ ปุตฺตวิโยคโสกทุกฺเขน ฯ อาคมฺมิม ปุรนฺติ อิม [๖] ปุตฺเต
คเต ปุตฺตสฺส นิเวสน อาคนฺตฺวา ฯ ปเย ปุตฺเตติ เวสฺสนฺตรฺจ
มทฺทิฺจ สนฺธายาห ฯ หตจฺฉาปาติ หตปุตฺตา หตโปตกา ฯ
ปพฺพาเชสิ จ น รฏาติ ยทิ น เวสฺสนฺตร รฏา ปพฺพาเชสิ(๗) ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อครหิตองฺคี ฯ
# ๓. ม. ปฬมานาว คจฺฉตีติ ฯ ๔. ม. กมฺปตฺวา กมฺปตฺวา ติฏนฺตี วิย ฯ
# ๕. ม. ยาสฺสุ อิตฺถิสหสฺสานนฺติ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร มมาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. ปพฺพาเชสีติ ฯ
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เทวิยา ปริเทวสทฺท สุตฺวา สพฺพา สฺชยสฺส สิวิกฺาโย(๑)
สมาคตา ปกฺกนฺทึสุ ฯ ตาส ปกฺกนฺทิตสทฺท สุตฺวา มหาสตฺตสฺส
นิเวสเน ตเถว ปกฺกนฺทึสุ ฯ อิติ ทฺวีสุ ราชกุเลสุ โกจิ
สกภาเวน สณฺาเรตุ(๒) อสกฺโกนฺโต วาตเวเคน ปมทฺทิตา
สาลา วิย ปติตฺวา ปริเทวมาโน ปริเทวิ (๓)ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๘๒]ตสฺสา ลาลปต (๔)สุตวฺ า สพฺพา อนฺเตปุเร อหุ
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ สิวิกฺา สมาคตา
สาลาว สมฺปมถิตา
มาลุเตน ปมทฺทิตา
เสนฺติ ปุตฺตา จ ทารา จ เวสฺสนฺตรนิเวสเน
โอโรธา จ กุมารา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ เวสฺสนฺตรนิเวสเน
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ เวสฺสนฺตรนิเวสเน
ตโต รตฺยา วิวสเน
สุริยสฺสุคฺคมน ปติ
อถ เวสฺสนฺตโร ราชา ทาน ทาตุ อุปาคมิ
วตฺถานิ วตฺถกามาน โสณฺฑาน เทถ วารุณึ
โภชน โภชนตฺถีน
สมฺมาเทว ปเวจฺฉถ
# ๑. ม. สิวิกฺา ฯ ๒. ม. สณฺาตุ ฯ ๓. ม. ปริวตฺตมานา
# ปริเทวึสุ ฯ ๔. ม. ลาลปฺปต ฯ
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มา จ กิฺจิ วนิพฺพเก เหฏยิตฺถ อิธาคเต
ตปฺเปถ อนฺนปาเนน คจฺฉนฺติ(๑) ปฏิปูชิตา
[๑๐๘๓]เตสุ มตฺตา กิลนฺตาว สมฺปตนฺติ วนิพฺพกา
นิกฺขมนฺเต มหาราเช สิวีน รฏวฑฺฒเน
อจฺเฉจฺฉุ วต โภ รุกฺข นานาผลทท ทุม
ยถา เวสฺสนฺตร รฏา ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
อจฺเฉจฺฉุ วต โภ รุกฺข นานาผลธร ทุม
ยถา เวสฺสนฺตร รฏา ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
อจฺเฉจฺฉุ วต โภ รุกฺข สพฺพกามทท ทุม
ยถา เวสฺสนฺตร รฏา ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
อจฺเฉจฺฉุ วต โภ รุกฺข สพฺพกามรสาหร
ยถา เวสฺสนฺตร รฏา ปพฺพาเชนฺติ อทูสก
เย วุฑฺฒา เย จ ทหรา เย จ มชฺฌิมโปริสา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ
นิกฺขมนฺเต มหาราเช สิวีน รฏวฑฺฒเน
อติยกฺขา เวสฺสวรา
อิตฺถาคารา จ ราชิโน
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ
นิกฺขมนฺเต มหาราเช สิวีน รฏวฑฺฒเน
ถิโยป ตตฺถ ปกฺกนฺทุ ยาตมฺหิ นคเร อหุ(๒)
# ๑. ม. คจฺฉนฺตุ ฯ ๒. ม. อหุ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 431

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 431
นิกฺขมนฺเต มหาราเช สิวีน รฏวฑฺฒเน
เย พฺราหฺมณา เย จ สมณา อฺเ วาป วนิพฺพกา
พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ อธมฺโม กิร โภ อิติ
ยถา เวสฺสนฺตโร ราชา ยชมาโน สเก ปุเร
สิวีน วจนตฺเถน
สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
สตฺตหตฺถิสเต ทตฺวา สพฺพาลงฺการภูสิเต
สุวณฺณกจฺเฉ มาตงฺเค เหมกปฺปนิวาสเส
อารุเฬฺห คามณีเยภิ โตมรงฺกุสปาณิภิ
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
สตฺตอสฺสสเต ทตฺวา สพฺพาลงฺการภูสิเต
อาชานีเย จ(๑) ชาติยา สินฺธเว สีฆพาหเน
อารุเฬฺห คามณีเยภิ อินฺทยิ าจาปธาริภิ
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
สตฺตรถสเต ทตฺวา
สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ สพฺพาลงฺการภูสิเต
อารูเฬฺห คามณีเยภิ จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ(๒)
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
สตฺตอิตฺถีสเต ทตฺวา เอกาเมกา รเถ ิตา
สนฺนทฺธา นิกฺขรชฺชูหิ สุวณฺเณน(๓) อลงฺกตา
# ๑. ม. อาชานีเย ว ฯ ๒. ม. วมฺมิภิ ฯ ๓. ม. สุวณฺเณหิ ฯ
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ปตาลงฺการา ปตวสนา ปตาภรณภูสิตา
อาฬารปฺปมุขา(๑) หสุลา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
สตฺตเธนุสเต ทตฺวา สพฺพา กสุปธาริโน(๒)
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
สตฺตทาสีสเต ทตฺวา สตฺตทาสสตานิ จ
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
หตฺถี อสฺเส รเถ ทตฺวา นาริโย จ อลงฺกตา
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชติ
ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
มหาทาเน ปทินฺนมฺหิ เมทนี สมกมฺปถ
ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
ย ปฺชลีกโต ราชา สมฺหา รฏา นิรชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ สิวิกฺาติ ภิกฺขเว ผุสฺสติยา ปริเทวิตสทฺท
สุตฺวา สพฺพาป สฺชยสฺส สิวิรฺโ อิตฺถิโย สมาคตา
หุตฺวา ปกฺกนฺทุ โรทึสุ (๓)ฯ เวสฺสนฺตรนิเวสเนติ ตตฺถ อิตฺถีน
ปกฺกนฺทิต สทฺท สุตฺวา เวสฺสนฺตรสฺสาป นิเวสเน ตเถว
ปกฺกนฺทิตฺวา ทฺวีสุป ราชกุเลสุ เกจิ สกภาเวน สณฺาเรตุ(๔)
อสกฺโกนฺตา วาตเวเคน สมฺปมถิตา สาลา วิย ปติตฺวา
# ๑. ม. อาฬารปมฺหา ฯ ๒. ม. กสุปธารณา ฯ
# ๓. ม. ปริเทวึสุ ฯ ๔. ม.สณฺาตุ ฯ
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ปริวตฺตนฺตา ปริเทวึสุ ฯ ตโต รตฺยา วิวสเนติ ภิกฺขเว ตโต
ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน สุริเย อุคฺคเต ทานเวยฺยาวฏิกา ทาน
ปฏิยาทิตนฺติ รฺโ อาโรเจสุ (๑)ฯ น อถ เวสฺสนฺตโร ราชา
ปาโตว นหายิตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต สาธุรสโภชน
ภฺุชิตฺวา มหาชนปริวุโต สตฺตสตกมหาทาน ทาตุ ทานคฺค
อุปาคมิ ฯ
เทถาติ ตตฺถ คนฺตฺวา สฏีสหสฺเส อมจฺเจ อาณาเปนฺโต
เอวมาห ฯ วารุณินฺติ มชฺชทาน นาม นิปฺผลนฺติ ชานาติ
เอว สนฺเตป สุราโสณฺฑา ทานคฺค ปตฺวา เวสฺสนฺตรสฺส
ทานคฺเค สุร ปวิตุ น ลภิมฺหาติ วตฺตุ มา ลภนฺตูติ
ทาเปสิ ฯ วนิพฺพเกติ วนิพฺพกชเนสุ ยาจเกสุ กิฺจิ เอกป
มา วิเหยิตฺถ ฯ ปฏิปูชติ าติ มยา ปูชิตา หุตฺวา ยถา ม
โถมยมานา คจฺฉนฺติ ตถา [๒] กโรถาติ วทติ ฯ
อิติ โส สุวณฺณาลงฺการาน สุวณฺณธชาน เหมชาลปฏิจฺฉนฺนาน หตฺถีน สตฺตสตานิ จ ตถารูปานฺเจว อสฺสาน
สตฺตสตานิ จ สีหจมฺมาทีหิ ปริกฺขิตฺตาน นานารตนวิจิตฺราน
โสวณฺณธชาน รถาน สตฺตสตานิ จ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตาน
อุตฺตมรูปธราน ขทฺติยกฺาทีน อิตฺถีน สตฺตสตานิ จ
วรอุสภเชฏกาน กุณฺโฑปโทหินีน เธนูน สตฺตสตานิ จ
# ๑. ม. อาโรจยึสุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตุมฺเหติ ทิสฺสติ ฯ
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สุวินีตาน สุสิกฺขิตาน ทาสีน สตฺตสตานิ จ ตถารูปานฺจ
ทาสาน(๑) สตฺตสตานิ จ อปริมาณปานโภชนนฺติ สตฺตสตกมหาทาน อทาสิ ฯ
ตสฺมึ เอว ทาน ททมาเน เชตุตฺตรนครวาสิโน
ขตฺติยพฺราหฺมณเวสฺสสุทฺทาทโย สามิ เวสฺสนฺตร สิวิรฏวาสิโน
ต ทาน เทนฺต(๒) ปพฺพาเชนฺติ ตฺว ปุน ทานเมว เทสีติ ปริเทวึสุ
เตน วุตฺต
[๑๐๘๔]อเถตฺถ วตฺตติ สทฺโท ตุมุโล เภรโว มหา
ทาเนน ต นีหรนฺติ
ปุน ทาน ททาติ โสติ(๓) ฯ
ทานปฏิคฺคาหกา ปน ทาน คเหตฺวา อิทานิ กิร
เวสฺสนฺตโร ราชา อเมฺห อนาเถ กตฺวา อรฺ ปวิสิสฺสติ
อิโต ปฏาย กสฺส สนฺตกิ  คมิสฺสามาติ ฉินฺนปาทา วิย
ปตนฺตา อาวฏฏนฺตา ปริวตฺตนฺตา มหาสทฺเทน ปริเทวึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๘๕]เต สุ มตฺตา กิลนฺตาว สมฺปตนฺติ วนิพฺพกา
นิกฺขมนฺเต มหาราเช สิวีน รฏวฑฺฒเนติ ฯ
ตตฺถ เต สุ มตฺตาถิ เอตฺถ สุกาโร นิปาตมตฺโต
เต วนิพฺพกาติ อตฺโถ ฯ มตฺตา กิลนฺตาวาติ มตฺตา วิย
จ กิลนฺตา วิย หุตฺวา ฯ สมฺปตนฺตีติ ปริวตฺติตฺวา ภูมิย
# ๑. ม. ตถา ทาสีน ฯ ๒. ม. เทตีติ ฯ ๓. ม. อทา ตุวนฺติ ฯ
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ปตนฺติ ฯ อจฺเฉจฺฉุ วตาติ ฉินฺทึสุ วต(๑) ฯ ยถาติ เยน
การเณน ฯ อติยกฺขาติ ภูตเวชฺชาป อิกฺขณิกาป ฯ เวสฺสวราติ
อุทฺทตทีชา โอโรธปาลกา ฯ วจนตฺเถนาติ วจนการเณน ฯ
สมฺหา รฏา นิรชฺชตีติ อตฺตโน รฏา นิคจฺฉติ ฯ คามณีเยภีติ
หตฺถาจริเยหิ ฯ ชาติเยติ ชาติสมฺปนฺเน ฯ คามณีเยภีติ
อสฺสาจริเยหิ ฯ อินฺทิยาจาปธาริภีติ อินฺทิเย จ อาจาเป(๒) จ
ธาเรนฺเตหิ ฯ ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆติ ทีปจมฺมพฺยคฺฆจมฺเมหิ
ปริกฺขิตฺเต ฯ เอกเมกา รเถ ิตาติ โส กิร เอเกก (๓)อิตฺถีรตน
รเถ เปตฺวา อฏหิ วณฺณทาสีหิ (๔) ปริวุต อทาสิ ฯ
นิกฺขรชฺชูหีติ สุวณฺณนิกฺขสุตฺตมเยหิ (๕) ปามงฺเคหิ ฯ
อาฬารปฺปมุขาติ วิสาลกฺขิคณฺฑา ฯ หสุลาติ หสิตปุพฺพงฺคมกถา ฯ
สุสฺาติ สุสฺโสณิโย ฯ ตนุมชฺฌิมาติ ตนุมชฺฌิมงฺคา(๖) ฯ
กสุปาธาริโนติ อิธ กสนฺติ รชตสฺส นาม ฯ รชตมเยน
ขีรปฏิจฺฉนฺนภาชเนน สทฺธึเยว อทาสีติ อตฺโถ ฯ ปทินฺนมฺหตี ิ
ทียมาเน ฯ สมกมฺปถาติ ทานานุภาเวน (๗) กมฺปต ฺถ ฯ ย
ปฺชลีกโตติ ย โส เวสฺสนฺตโร ราชา มหาทาน ทตฺวา
อฺชลึ ปคฺคยฺห อตฺตโน ทาน นมสฺสมาโน สพฺพฺุตาณสฺเสว
# ๑. ม. วตาติ นิปาตมตฺต ฯ ๒. ม. อิลลฺ ิยฺจ จาปฺจ ฯ
# ๓. ม.เอกเมก ฯ ๔. ม. อฏอฏวณฺณทาสีหิ ฯ
# ๕. ม. สุวณฺณสุตฺตมเยหิ ฯ ๖.ม . กรตลมิว ตนุมชฺฌิมภาคา ฯ
# ๗. ม. ทานเตเชน ฯ
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เม อิท ปจฺจโย โหตูติ ปฺชลิกโต อโหสิ ตป ภึสนกเมว(๑)
อโหสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ปวี กมฺปตฺถาติ อตฺโถ ฯ นิรชฺชตีติ
เอว ทตฺวาป นิคจฺฉติเยว น น โกจิ นิวาเรตีติ อตฺโถ
ตทา ปน เทวตา(๒) ชมฺพูทีปตเล ราชูน เวสฺสนฺตโร ราชา
ขตฺติยกฺาทิก (๓) มหาทาน เทตีติ อาโรจยึสุ ฯ ตสฺมา [๔]
ขตฺติยา เทวตานุภาเวน อาคนฺตฺวา ตา ขตฺติยกฺาโย
คณฺหิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
เอว ขตฺติยพฺราหฺมณเวสฺสสุทฺทาทโย ตสฺส ทาน คเหตฺวา
ปกฺกมึสุ ฯ อป จ ตสฺส ทาน ททนฺตสฺเสว สาย อโหสิ ฯ
โส อตฺตโน นิเวสฺนเมว คนฺตฺวา มาตาปตโร วนฺทิตฺวา เสฺว
คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อลงฺกตรเถน มาตาปตูน วสนฏาน
คโต มทฺที เทวีป อหป สามินา สทฺธึ คนฺตฺวา สสฺสุสสฺสุเร(๕)
อนุชานาเปสฺสามีติ เตน(๖) สทฺธึ คตา ฯ มหาสตฺโต ปตร
วนฺทิตฺวา อตฺตโน คมนภาว กเถสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๘๖]อามนฺตยิตฺถ ราชาน สฺชย ธมฺมกิ (๗) วร
อวรุทฺธสิ ม เทว
วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต
เย หิ เกจิ มหาราช ภูตา เย จ ภวิสฺสเร
# ๑. ม. ตทาป ภีสนกเมว ฯ ๒. ม. เทวตาโย ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม.เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. มาตาปตโร ฯ ๖. ม. เตเนว ฯ ๗. ม. ธมฺมิน ฯ
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อติตฺตาเยว กาเมหิ คจฺฉนฺติ ยมสาธน
โสห (๑)สเก อภิสสึ ยชมาโน สเก ปุเร
สิวีน วจนตฺเถน
สมฺหา รฏา นิรชฺชห
อฆนฺต ปฏิเสวิสฺส  วเน พาฬมิคากิณฺเณ
ขคฺคทีปนิเสวิเต
อห ปฺุานิ กโรมิ ตุเมฺเห ปงฺกมฺหิ สีทถาติ ฯ
ตตฺถ ธมฺมิก วรนฺติ ธมฺมิกราชูน อนฺตเร อุตฺตม ฯ
อวรุทฺธสีติ รฏา นีหรสิ ฯ ภูตาติ อตีตา ฯ ภวิสฺสเรติ
เย จ อนาคเต ภวิสฺสนฺติ ปจฺจุปฺปนฺเน จ นิพฺพตฺตา ฯ
โสห สเก อภิสสินฺติ โส อห อตฺตโน นครวาสิโนเยว
ปเฬสึ กึ กโรนฺโต ฯ ยชมาโนติ ทาน ททมาโน ฯ สเก
ปุเรติ สกปาสาเท ฯ ปาลิย ปน โสห ทาน ททมาโนติ
ลิขิต ฯ นิรชฺชหนฺติ นิกฺขมนฺโต อห ฯ อฆนฺตนฺติ ย อรฺเ
วสนฺเตน ปฏิเสวิตพฺพ ทุกฺข ต ปฏิเสวิสฺสามิ ฯ ปงฺกมฺหีติ
ตุเมฺห ปน กามปงฺเก สีทถาติ วทติ ฯ
อิติ มหาสตฺโต อิมาหิ จตูหิ คาถาหิ ปตรา
สทฺธึ กเถตฺวา มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช
อนุชานาเปนฺโต อาห
[๑๐๘๗]อนุชานาหิ ม อมฺม ปพฺพชฺชา มม รุจฺจติ
โสห สเก อภิสสึ
ยชมาโน สเก ปุเร
# ๑. ม. สฺวาห ฯ
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สิวีน วจนตฺเถน
สมฺหา รฏา นิรชฺชห
อฆนฺต ปฏิเสวิสฺส
วเน พาฬมิคากิณฺเณ
อห ปฺุานิ กโรมิ วงฺก คจฺฉามิ(๑) ปพฺพตนฺติ ฯ
ต สุตฺวา ผุสฺสตี อาห
[๑๐๘๘]อนุชานามิ ต ปุตฺต ปพฺพชฺชา เต สมิชฺฌตุ
อยฺจ มทฺที กลฺยาณี สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
อจฺฉต สห ปุตฺเตหิ กึ อรฺเ กริสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ สมิชฺฌตูติ ฌาเนน สมิทฺธา โหตุ ฯ อจฺฉตนฺติ
อจฺฉตุ อิเธว โหตูติ วทติ ฯ
เวสฺสนฺตโร อาห
[๑๐๘๙]นาห อกามา ทาสีป(๒) อรฺ เนตุมุสฺสเห
สเจ ม อิจฺฉติ อเนฺวตุ สเจ เนจฺฉติ อจฺฉตูติ ฯ
ตตฺถ อกามาติ อมฺม กึ นาเมต กเถุ อห อนิจฺฉาย
ทาสึป เนตุ น อุสฺสหามิ ฯ
ตโต ราชา ปุตฺตสฺส กถ สุตฺวา สุณฺห ยาจิตุ
ปฏิปชฺชิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๙๐]ตโต สุณฺห มหาราชา ยาจิตุ ปฏิปชฺชถ
มา จนฺทนสมาจาเร รโชชลฺล อธารยิ
# ๑. ม. ตุมฺเห ปงฺกมฺหิ สีทถาติ ฯ ๒. ม.ทาสิมฺป ฯ
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กาสิยานิ ปธาเรตฺวา(๑) กุสจีรมธารยิ
ทุกฺโข วาโส อรฺสฺมึ มา หิ ตฺว ลกฺขเณ คมีติ ฯ
ตตฺถ ปฏิปชฺชถาติ ภิกฺขเว ปุตฺตสฺส กถ สุตฺวา ราชา
สุณฺห ยาจิตุ ปฏิปชฺชิ ฯ มา จนฺทนสมาจาเรติ โลหิตจนฺทเนน
ปริกิณฺณสรีเร ฯ มา หิ ตฺว ลกฺขเณ คมีติ สุภลกฺขเณน
สมนฺนาคเต มา หิ(๒) ตฺว อรฺ คมีติ ฯ
[๑๐๙๑]ตมพฺรวี ราชปุตฺตี มทฺที สพฺพงฺคโสภณา
นาหนฺต สุขมิจฺเฉยฺย ย เม เวสฺสนฺตร วินาติ ฯ
ตตฺถ ตมพฺรวีติ ต สสฺสุร อพฺรวิ อโวจ(๓) ฯ
[๑๐๙๒]ตมพฺรวี มหาราชา สิวีน รฏวฑฺฒโน
อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ วเน เย โหนฺติ ทุสฺสหา
พหู กีฏา ปฏงฺคา จ มกสา มธุมกฺขิกา
เตป ต ตตฺถ หึเสยฺยุ ตนฺเต ทุกฺขตร สิยา
อปเร ปสฺส สนฺตาเส (๔) นทีนูปนิเสวิเต
สปฺปา อชครา นาม อวิสา เต มหพฺพเล(๕)
เต มนุสฺส มิค วาป อปจาสนฺนมาคต(๖)
ปริกฺขิปตฺวา โภเคหิ วสมาเนนฺติ อตฺตโน
อฺเป กณฺหาชฏิโน อจฺฉา นาม อฆมฺมิคา
# ๑. ม. มา กาสิยานิ ธาเรตฺวา ฯ ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. สนฺตาเป ฯ
# ๕. ม. มหพฺพลา ฯ ๖. ม. อป มาสนฺนมาคต ฯ
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น เตหิ ปุริโส ทิฏโ รุกขฺ มารุยฺห มฺุจติ
สงฺฆฏฏยนฺตา สิงฺฆานิ ติกฺขคฺคานิ ปหาริโน(๑)
มหิสา(๒) วิจรนฺเตตฺถ นทึ โสตุมฺพร ปติ
ทิสฺวา มิคาน ยูถาน คว วิจรนฺต วเน
เธนุว วจฺฉคิทฺธาว
กถ มทฺทิ กริสฺสสิ
ทิสฺวา สมฺปติเต โฆเร ทุมฺมคฺเคสุ ปลฺวงฺคเม
อเขตตฺาย เต มทฺทิ ภวิตนฺเต(๓) มหพฺภย
ยา ตฺว สิวาย สุตฺวาน มหุ อุตฺตสเต(๔) ปุเร
สา ตฺว วงฺก อนุปฺปตฺตา(๕) กถ มทฺทิ กริสฺสสิ
ิเต มชฺฌนฺติเก กาเล สนฺนิสินฺเนสุ ปกฺขิสุ
สุณเตว พฺรหารฺ ตตฺถ กึ คนฺตุมจิ ฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ ตมพฺรวีติ ต สุณฺห อพฺรวิ ฯ อปเร ปสฺส
สนฺตาเสติ อฺเป สนฺตาเส ภยชนเก ปสฺส ปสฺสาหิ(๖) ฯ
นทีนูปนิเสวิเตติ นทีน อุปนิเสวิเต อาสนฺนฏาเนน นทีกูเล
วสนฺเตติ อตฺโถ ฯ อวิสาติ นิพฺพิสา ฯ อปจาสนฺนนฺติ อาสนฺน
อตฺตโน สรีรผสฺส อาคตนฺติ อตฺโถ ฯ อฆมฺมิคาติ อฆกรา
มิคา ฯ ทุกฺขาวหา มิคาติอตฺโถ ฯ นทึ โสตุมฺพร ปตีติ
โสตุมฺพราย นาม นทิยา ตีเร ฯ ยูถานนฺติ ยูถานิ ฯ อยเมว
# ๑. ม. ติกฺขคฺคาติปฺปหาริโน ฯ ๒. ม. มหึสา ฯ ๓. ม. ภวิสฺสเต ฯ
# ๔. ม. มุหุ อุตฺตสยี ฯ ๕. ม. วงฺกมฺนปุ ฺปตฺตา ฯ ๖. ม. เปกฺข ฯ
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[๑]ปาโ ฯ เธนุว วจฺฉคิทฺธาวาติ ตว ทารเก อปสฺสนฺตี
วจฺฉคิทฺธา เธนุ วิย กถ กริสฺสสิ ฯ วกาโร ปเนตฺถ
นิปาตมตฺโตว ฯ สมฺปติเตติ สมฺปตนฺเต ฯ โฆเรติ ภึสนเก
วิรูเป ฯ ปลฺวงฺคเมติ มกฺกเฏ ฯ อเขตฺตฺายาติ อรฺเ
ภูมิย อกุสลาย(๒) ฯ ภวิตนฺเตติ ภวิสฺสติ เต ฯ ยา ตฺว สิวาย
สุตฺวานาติ สิงฺคาลิยา สทฺท สุตฺวา ฯ มหุนฺติ(๓) นคเร วสนฺตีป
ปุนปฺปุน อุตตฺ สสิ ฯ สุณเตวาติ นทติ สทฺท กโรติ(๔) วิย ฯ
[๑๐๙๓]ตมพฺรวี ราชปุตฺตี มทฺที สพฺพงฺคโสภณา
ยานิ เอตานิ อกฺขาสิ วเน ปฏิภายานิ เม
สพฺพานิ อภิสมฺโภสฺส คจฺฉฺเว รเถสภ
กาส กุส โปตกิล
อุสิร มฺุชปพฺพช
อุรสา ปนูทเหสฺสามิ นาสฺส เหสฺสามิ ทุนฺนยา
พหูหิ วตฺตจริยาหิ
กุมารี วินฺทเต ปตึ
อุทรสฺสุปโรเธน
โคหนุเวฏเนน จ
อคฺคิสฺส ปาริจริยาย อุทกุมฺมชฺชเนน จ
เวธพฺย กฏก โลก
คจฺฉฺเว รเถสภ
อปสฺสา โหติ อปฺปตฺโต อุจฺฉิฏ ปริภฺุชิตุ(๕)
โย น หตฺเถ คเหตฺวาน อกาม ปริกฑฺฒติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. อรฺภูมิอกุสลตาย ฯ
# ๓. ม. มุหุนฺติ ฯ ๔. ม. สุณเตวาติ นทติ วิย สุณนฺต ฯ
# ๕. ม. อุจฺฉิฏมฺป ภฺุชิตุ ฯ
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เวธพฺย กฏก โลเก
คจฺฉฺเว รเถสภ
เกสคฺคหณมุกฺเขปา ภูมยฺ าจ ปริสุมฺภนา
ทตฺวา จ โน ปกฺกมติ พหุ ทุกฺข อนปฺปก
เวธพฺย กฏก โลเก
คจฺฉฺเว รเถสภ
สุกฺกจฺฉวี เวธเวรา
ทตฺวา สุภคฺคมานิโน
อกาม ปริกฑฺฒนฺติ อุลูกฺเว วายสา
เวธพฺย กฏก โลเก
คจฺฉฺเว รเถสภ
อป าติ กุเล ผิเต(๑) กสปฺปชฺโชตเน วส
เนวาติวากฺย น ลเภ ภาตูหิ สขิเกหิ(๒) จ
เวธพฺย กฏก โลเก
คจฺฉฺเว รเถสภ
นคฺคา นที อนูทกา นคฺค รฏ อราชิก(๓)
อิตฺถีป วิธวา นคฺคา ยสฺสาป ทส ภาตโร
เวธพฺย กฏก โลเก
คจฺฉฺเว รเถสภ
ธโช รถสฺส ปฺาณ ธูโม ปฺาณมคฺคิโน
ราชา รฏสฺส ปฺาณ ภตฺตา ปฺาณมิตฺถิยา
เวธพฺย กฏก โลเก
คจฺฉฺเว รเถสภ
ยา ทลิทฺที ทลิททฺ สฺส อฑฺฒา อฑฺฒสฺส กิตฺติมา
ต เว เทวา ปสสนฺติ ทุกกฺ ร หิ กโรติ สา
สามิก อนุพนฺธิสฺส
สทา กาสาย วาสินี
ปพฺยาป อภิชฺชนฺตฺยา เวธพฺย กฏกิตถฺ ิยา
# ๑. ม. ผีเต ฯ ๒. ม. สขินีหิป ฯ ๓. ม.อราชก ฯ
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อป สาครปริยนฺต
พหุวิตฺตธร มหึ
นานารตนปริปูร
นิจฺเฉ เวสฺสนฺตร วินา
กถนฺนุ ตาส หทย
สุขรา วต อิตฺถิโย
ยา สามิเก ทุกฺขิตมฺหิ สุขมิจฺฉนฺติ อตฺตโน
นิกฺขมนฺเต มหาราเช สิวีน รฏวฑฺฒเน
ตมห อนุพนฺธิสฺส
สพฺพกามทโท หิ เมติ ฯ
ตตฺถ ตมพฺรวีติ ภิกขฺ เว มทฺที รฺโ วจน สุตฺวา ต
ราชาน อพฺรวิ ฯ อภิสมฺโภสฺสนฺติ สหิสฺสามิ อภิวาเสสฺสามิ ฯ
โปตกิลนฺติ โปตกิลติณ ฯ ปนูทเหสฺสามีติ เทฺวธา กตฺวา
เวสฺสนฺตรสฺส ปุรโต คมิสฺสามิ ฯ อุทรสฺสุปโรเธนาติ อุปวาเสน
ขุทาธิวาเสน ฯ โคหนุเวฏเนนาติ วิสาลกฏิโย โอนตปสฺสา [๑]
จ สามิก ลภนฺตีติ ตฺวา (๒) โคหนุนา กฏิผลก โกฏาเปตฺวา
เวฏเนน ปสฺสานิ โอนาเมตฺวา กุมาริกา ปตึ ลภนฺติ (๓) ฯ
กฏกนฺติ อสาต ฯ คจฺฉฺเวาติ คมิสฺสามิเยว ฯ
[๔] อปฺปตฺโตติ อสฺสา วิธวาย อุจฺฉิฏก ปริภฺุชิตุ
อนนุจฺฉวิโกเยว(๕) ฯ โย นนฺติ โย นีจชจฺโจ ต วิธว
อนิจฺฉมานฺเว หตฺเถ คเหตฺวา กฑฺฒติ ฯ เกสคฺคหณมุกฺเขปา
ภูมฺยา จ ปริสุมฺภนาติ อสฺสามิก อิตฺถึ หตฺถปาเทหิ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิตฺถิโยติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. ลภติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อปสฺสา โหตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๕. ม. อุจฺฉิฏกมฺป ภฺุชิตุ อนนุจฺฉวิโกว ฯ
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เกสคฺคหณ อุกฺเขปา ภูมิย ปาเตนฺติ เอตา อวมฺา
นาติกฺกมนฺติ(๑) ฯ ทตฺวา จาติ อสฺสามิกาย อิตฺถิยา เอวรูป
พหุ อนปฺปก ทุกฺข ปโร ปุริโส ทตฺวา จ ฯ โน
ปกฺกมตีติ ต นิราสโก โอโลเกนฺโตว ติฏติ ฯ
สุกฺกจฺฉวีติ นหานิยจุณฺเณหิ อุพฺภตฺติตฉวิวณฺณา(๒) ฯ
เวธเวราติ วิธวตฺถิกา(๓) ฯ ทตฺวาติ กิฺจิเทว อปฺปมตฺตก ธน
ทตฺวา ฯ สุภคฺคมานิโนติ มย สุภคฺคาติ มฺมานา ฯ
อกามนฺติ ต วิธว อสฺสามิก อกาม ฯ อุลูกฺเว วายสาติ กากา
วิย อุลูก ปริกฑฺฒนฺติ ฯ กสปฺปชฺโชตเนติ สุวณฺณภาชเนหิ(๔)
ปชฺโชตนฺเต ฯ วสนฺติ เอวรูเปป าติกุเล วสมานา ฯ
เนวาติวากฺย น ลเภติ อย อิตฺถี นิสฺสามิกา ยาวชีว
อมฺหากฺเว ภารา ชาตาติ อาทีนิ วจนานิ วทนฺเตหิ
ภาตูหิป สขิเกหิป (๕) อติวากฺย ครหวจน เอต วจน เนว น
ลเภ ลภติเยว ฯ ปฺาณนฺติ ปากฏภาวกรณ ฯ ยา ทลิทฺที
ทลิทฺทสฺสาติ เทว กิตฺติสมฺปนฺนา ยา อิตฺถี อตฺตโน สามิกสฺส
ทลิทฺทสฺส ทุกฺขปฺปตฺตสฺส กาเล สยป ทลิทฺที สมานา
ทุกฺขา จ โหติ(๖) ฯ ตสฺส สามิกสฺส อฑฺฒสฺส สุขปฺปตฺตสฺส
# ๑. ม. ปาตนนฺติ เอตานิ อวมฺนานิ กตฺวา อติกฺกมนฺติ ฯ
# ๒. ม. อุพภฺ าปตจฺฉวิวณฺณา ฯ ๓. ม. วิธวิตฺถิกามา
# ปุริสา ฯ ๔. ม. สุวณฺณภาชนาภาย ฯ ๕. มง สขินีหิป ฯ
# ๖. ม. ทุกฺขาว โหติ ฯ
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กาเล เตเนว สทฺธึ อฑฺฒา สุขปฺปตฺตา โหติ ฯ ต เว เทวา
ปสสนฺตีติ เทวาป ต เอวรูป อิตฺถึ ปสสนฺติ ฯ อภิชฺชนฺตฺยาติ
อเภชฺชนฺติยา สเจป หิ อิตฺถิยา สกลปวี น ภิชชฺ ติ สกลาย
ปวิยา สา จ อิสฺสรา โหติ ตถาป เวธพฺย กฏกเมวาติ
อตฺโถ ฯ สุขรา วต อิตฺถิโยติ สุฏุ ขรา วต อิตฺถิโยติ ฯ
[๑๐๙๔]ตมพฺรวี มหาราชา มทฺทึ สพฺพงฺคโสภน
อิเม เต ทหรา ปุตฺตา ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
นิกฺขิป ลกฺขเณ คจฺฉ มยนฺเต โปสยามเสติ ฯ
ตตฺถ ชาลี กณฺหาชินา จุโภติ ชาลี จ กณฺหาชินา จาติ
อุโภ ฯ นิกฺขปิ าติ อิเม นิกฺขิปตฺวา เปตฺวา(๑) คจฺฉาหีติ ฯ
[๑๐๙๕]ตมพฺรวี ราชปุตฺตี มทฺที สพฺพงฺคโสภ นา
ปยา เม ปุตฺตกา เทว ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
ตฺยมฺห ตตฺถ รมิสฺสนฺติ อรฺเ ชีวิโสกินนฺติ(๒) ฯ
ตตฺถ ตฺยมฺหนฺติ เต ทารกา อมฺหาก ตตฺถ อรฺเ ฯ
ชีวิโสกินนฺติ อวิคตโสกาน หทย รมิสฺสนฺตีติ(๓) อตฺโถ ฯ
[๑๐๙๖]ตมพฺรวี มหาราชา สิวีน รฏวฑฺฒโน
สาลีนโมทน (๔)ภุตฺวา สุจิมสูปเสจน
รุกขฺ ผลานิ ภฺุชนฺตา กถ กาหนฺติ ทารกา
ภุตฺวา สตปเล กเส โสวณฺเณ สตราชิเก
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ชีวโสกินนฺติ ฯ
# ๓. ม. รมยิสฺสนฺตีติ ฯ ๔. ม. สาลีน โอทน ฯ
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รุกขฺ ปตฺเตสุ ภฺุชนฺตา กถ กาหนฺติ ทารกา
กาสิยานิ ปธาเรตฺวา (๑) โขมโกทุมฺพรานิ จ
กุสจีรานิ ธาเรนฺตา กถ กาหนฺติ ทารกา
วยฺหาหิ ปริยายิตฺวา สิวกิ าย รเถน จ
ปตฺติกา ปริธาวนฺตา กถ กาหนฺติ ทารกา
กูฏาคาเร สยิตฺวาน นิวาเต ผุสฺสิตคฺคเฬ(๒)
สยนฺตา รุกฺขมูลสฺมึ กถ กาหนฺติ ทารกา
ปลฺลงฺเกสุ สยิตฺวาน โคนเก จิตฺรสนฺถิเต
สยนฺตา ติณสนฺถเร(๓) กถ กาหนฺติ ทารกา
คนฺธิเกน(๔) วิลิมฺเปตฺวา อคฺคลุจนฺทเนน จ
รโชชลานิ(๕) ธาเรนฺตา กถ กาหนฺติ ทารกา
จามรโมรหตฺเถหิ
วิชิตงฺคา(๖) สุเข ิตา
ผุฏา ฑเสหิ มกเสหิ กถ กาหนฺติ ทารกาติ ฯ
ตตฺถ สตปเล กเสติ ปลสเตน กตาย กาฺจนปาติยา ฯ
โคนเก จิตฺรสนฺถเตติ มหาปิย กาฬโกชเวหิ เจว จิตฺรสนฺถเรหิ
จ สนฺถเต(๗) ฯ จามรโมรหตฺเถหีติ จามเรหิเจว โมรหตฺเถหิ จ
วิชิตงฺคา ฯ
# ๑. ม. กาสิยานิ จ ธาเรตฺวา ฯ ๒. ม. ผุสิตคฺคเฬ ฯ ๓. ม. ติณสนฺถาเร ฯ
# ๔. ม. คนฺธเกน ฯ ๕. ม. รโชชลฺลานิ ฯ ๖. มง พิชติ งฺคา ฯ
# ๗. ม. มหาปฏิย กาฬโชเว เจว วิจิตฺตเก สนฺถเร จ ฯ
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เอว เตส สลฺลปนฺตานฺเว รตฺติ วิภายิ สุรโิ ย
อุคฺคจฺฉิ ฯ มหาสตฺตสฺส จตุสินฺธวยุตฺต อลงฺกตรถ อาเนตฺวา
ราชทฺวาเร ปยึสุ ฯ มทฺที เทวี สสฺสสุ สฺสุเร วนฺทิตฺวา
เสสิตฺถิโย อปโลเกตฺวา เทฺว ปุตฺเต อาทาย เวสฺสนฺตรโต
ปมตร คนฺตฺวา รเถ อฏาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๐๙๗]ตมพฺรวี ราชปุตฺตี มทฺที สพฺพงฺคโสภนา
มา เทว ปริเทเวสิ
มา จ ตฺว วิมโน อหุ
ยถา มย ภวิสฺสาม
ตถา เหสฺสนฺติ ทารกา
อิท วตฺวาน ปกฺกามิ มทฺที สพฺพงฺคโสภนา
สิวิมคฺเคน อเนฺวสิ
ปุตฺเต อาทาย ลกฺขณาติ ฯ
ตตฺถ สิวิมคฺเคนาติ สิวิรฺา คนฺตพฺพมคฺเคเนว ฯ
อเนฺวสีติ ต อคมาสิ ปาสาทา โอตริตฺวา รถ อภิรุหีติ อตฺโถ ฯ
[๑๐๙๘]ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา ทาน ทตฺวาน ขตฺติโย
ปตุ มาตุ จ วนฺทิตฺวา กตฺวา จ น ปทกฺขิณ
จตุวาหึ รถ ยุตฺต
สีฆมารุยฺห สินฺธว
อาทาย ปุตฺตทารฺจ วงฺก ปายาสิ ปพฺพตนฺติ ฯ
ตตฺถ ตโตติ ภิกฺขเว ตสฺสา มทฺทยิ า รถ อภิรุหิตฺวา
ิตกาเล ฯ ทตฺวานาติ หิยฺโย ทาน ทตฺวา ฯ กตฺวา จ น
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ปทกฺขิณนฺติ ปทกฺขิณฺจ กตฺวา ฯ นนฺติ นิปาตมตฺต ฯ
[๑๐๙๙]ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา เยนาสิ พหุโก ชโน
อามนฺต โข ต คจฺฉาม อโรคา โหถ าตโยติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภิกฺขเว ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา ยมฺหิ(๑)
าเน เวสฺสนฺตร ราชาน ปสฺสิสฺสามาติ พหุโก ชโน ิโต
อาสิ ตตฺถ รถ เปเสตฺวา มหาชน อาปุจฺฉนฺโต อามนฺต
โข ต คจฺฉาม อโรคา โหถ าตโยติ อาห ฯ ตตฺถ
ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ ภิกฺขเว [๒] เวสฺสนฺตโร ราชา าตเก
อาห าตกา(๓) ตุมฺเห อามนฺเตตฺวา มย คจฺฉาม ตุมฺเห สุขิตา
โหถ นิทฺทกุ ขฺ าติ ฯ
เอว มหาสตฺเต มหาชน อามนฺเตตฺวา อปฺปมตฺตา
โหถ ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรถาติ เตส โอวาท ทตฺวา(๔)
คจฺฉนฺเต โพธิสตฺตสฺส มาตา ปุตฺโต(๕) ทานจิตฺตโก ทาน เทตูติ
อาภรเณหิ สทฺธึ สตฺตรตนปูรานิ สกฏานิ อุโภสุ ปสฺเสสุ
เปเสสิ ฯ โสป อตฺตโน กายารุฬฺหเมว อาภรณภณฺฑ
โอมฺุจิตฺวา สมฺปตฺตยาจกาน อฏารส วาเร ทตฺวา อวเสส
สพฺพ อทาสิ ฯ โส นครา นิกฺขมิตฺวา นิวตฺติตฺวา นคร(๖)
โอโลเกตุกาโม อโหสิ ฯ อถสฺส มน ปฏิจฺจ รถปฺปมาเณ าเน
# ๑. ม. ยตฺถ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. โอวทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
# ๕. ม. โพธิสตฺเต มาตา ปุตฺโต เม ฯ ๖. ม. อย ปาโ
# นตฺถิ ฯ
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ปวี(๑) ภิชชฺ ิตฺวา กุลาลจกฺก วิย ปริวตฺติตฺวา รถ นคราภิมุข
อกาสิ ฯ โส มาตาปตูน วสนฏาน โอโลเกสิ ฯ เตน
การฺุเน ปวีกมฺปาทโย อเหสุ (๒)ฯ
เตน วุตฺต ฯ
[๑๑๐๐]นิกฺขมิตฺวาน นครา นิวตฺตติ ฺวา วิโลกิเต
ตทาป ปวี กมฺป
สิเนรุวนวฏสกาติ ฯ
สย ปน โอโลเกตฺวา มทฺทึป โอโลเปตุ(๓) คาถมาห
[๑๑๐๑]อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ รมฺมรูปว ทิสฺสติ
อาวาโส(๔) สิวิเสฏสฺส เปตฺติก ภวน มมนฺติ(๕) ฯ
ตตฺถ นิสาเมหีติ โอโลเกหิ ฯ
อถ มหาสตฺโต สหชาเต สฏีสหสฺเส อมจฺเจ จ
เสสชนฺจ นิวตฺตาเปตฺวา รถ ปาเชนฺโต มทฺทึ อาห ภทฺเท
สเจ ปจฺฉโต ยาจกา อาคจฺฉนฺติ อุปธาเรยฺยาสีติ ฯ สาป
โอโลเกนฺตี นิสีทิ ฯ อถสฺส สตฺตสตกมหาทาน สมฺปาปุณิตุ
อสกฺโกนฺตา จตฺตาโร พฺราหฺมณา นคร คนฺตฺวา กุหึ[๖] ราชาติ
ปุจฺฉิตฺวา ทาน ทตฺวา คโตติ วุตฺเต กึ คเหตฺวา คโตติ
ปุจฺฉิตฺวา รเถน คโตติ สุตฺวา อสฺเส น ยาจิสฺสามาติ
อนุพนฺธึสุ ฯ อถ มทฺที เต อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา ยาจกา
# ๑. ม. มหาปถวี ฯ ๒. ม. การเณน ปถวีกมฺโป อโหสิ ฯ
# ๓. ม. มทฺทมิ ป โอโลกาเปตุ ฯ ๔. ม. อาวาส ฯ
# ๕. ม. มมาติ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร เวสฺสนฺตโรติ
# ทิสฺสติ ฯ
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อาคจฺฉนฺติ เทวาติ อาโรเจสิ ฯ มหาสตฺโต รถ เปสิ ฯ
เต อาคนฺตฺวา อสฺเส ยาจึสุ ฯ มหาสตฺโต จตุโร อสฺเส
เตส อทาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๐๒]ต พฺราหฺมณา อนฺวคมม เต ต อสฺเส อยาจิสุ
ยาจิโต ปฏิยาเทสิ
จตุนฺน จตุโร หเยติ ฯ
อสฺเสสุ ปน ทินฺเนสุ รถธุร อากาเสเยว อฏาสิ ฯ
อถ พฺราหฺมเณสุ คตมตฺเตสุเยว จตฺตาโร เทวปุตฺตา โรหิตมิควณฺเณนา คนฺตฺวา รถธุร สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อคมสุ ฯ มหาสตฺโต
เตส เทวปุตฺตภาว ตฺวา อิม คาถมาห
[๑๑๐๓]อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ จิตฺตรูปว ทิสฺสติ
มิคา โรหิตวณฺเณน(๑) ทกฺขิณสฺสา วหนฺติมนฺติ ฯ
ตตฺถ ทกฺขิณสฺสา วหนฺติ มนติ สุสิกฺขิตา อสฺสา วิย ม
วหนฺติ ฯ
อถ น เอว คจฺฉนฺต อปโร พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา
รถ ยาจิ ฯ มหาสตฺโต ปุตฺตทาร โอตาเรตฺวา รถ ตสฺส
อทาสิ ฯ รเถ ปน ทินฺเน เทวปุตฺตา อนฺตรธายึสุ ฯ รถสฺส
ปน(๒) ทินนฺ ภาว ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. มิคโรหิจฺจวณฺเณน ฯ ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๑๑๐๔]อเถตฺถ ปฺจโม อาคา โย น(๑)รถมยาจถ
ตสฺส ต (๒)ปฏิยาเทสิ น จสฺส(๒) ปหโต มโน
[๑๑๐๕]ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา โอโรเปตฺวา สก ชน
อสฺสาสยิ อสฺสรถ
พฺราหฺมณสฺส ธเนสิโนติ ฯ
ตตฺถ เอถตฺถาติ อเถตสฺมึ (๓) วเน ฯ น จสฺส ปหโต
มโนติ น จสฺส มโน โอลิโน (๔)ฯ อสฺสาสยีติ ปริโตเสนฺโต
นิยฺยาเทสิ ฯ
ตโต ปฏาย ปน เต สพฺเพป ปตฺติกาว อเหสุ ฯ
อถ มหาสตฺโต มทฺทึ อโวจ
[๑๑๐๖]ตฺว มทฺทิ กณฺหาชิน (๕)คณฺหาหิ
ลหุกา เอสา กนิฏกา
อห ชาลึ คณฺหสิ ฺสามิ (๖)
ครุโก ภาติโก หิ โสติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อุโภป [)] เทฺว ทารเก องฺเกนาทาย
ปกฺกมึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๐๗]ราชา กุมาร อาทาย (๘) ราชปุตฺตี จ ทาริก
สมฺโมทมานา ปกฺกามม อฺมฺ ปย วทาติ ฯ
ทานกณฺฑ นิฏิต(๙) ฯ
# ๑. ม. โส ต ฯ ๒. ม. ยาจิโตทาสิ น จสฺสุ ฯ
# ๓. ม. อถ ตสฺมึ ฯ ๔. ม. โอลีโน ฯ ๕. ม. กณฺห ฯ
# ๖. ม. คเหสฺสามิ ฯ ๗. ม.เอตฺถนฺตเร ขตฺติยาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๘. ม. กุมารมาทาย ฯ ๙. ม. ทานกณฺฑวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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เต ปฏิปเถ(๑) อาคจฺฉนฺเต มนุสฺเส ทิสฺวา กุหึ
วงฺกปพฺพโตติ ปุจฺฉนฺติ ฯ มนุสฺสา ทูเรติ วทนฺติ ฯ
เตน วุตฺต
[๑๑๐๘]ยทิ เกจิ มนุชา เอนฺติ อนุมคฺเค ปฏีปเถ
มคฺคนฺเต ปฏิปุจฺฉาม กุหึ วงฺกตปพฺพโต
เต ตตฺถ อมฺเห ปสฺสิตฺวา กลูน ปริเทวยุ
ทุกขนฺเต ปฏิเวเทนฺติ ทูเร วงฺกตปพฺพโตติ ฯ
มคฺคสฺส อุโภสุ ปสฺเสสุ วิวิธผลธาริโน รุกเฺ ข ทิสฺวา
ทารกา โรทนฺติ(๒) ฯ มหาสตฺตสฺสานุภาเวน ผลธาริโน รุกฺขา
โอนมิตฺวา หตฺถสมฺผสฺส อาคจฺฉนฺติ ฯ ตโต สุปกฺกผลาผลานิ
อุจฺจินิตฺวา เตส เทติ ฯ ต ทิสฺวา มทฺที อจฺฉริย ปเวเทติ(๓) ฯ
เตน วุตฺต
[๑๑๐๙]ยทิ ปสฺสนฺติ ปวเน ทารกา ผลิเต(๔) ทุเม
เตส ผลาน เหตุมฺหิ อุปโรทนฺติ ทารกา
โรทนฺเต ทารเก ทิสฺวา อุพฺพิคฺคา วิปุลา ทุมา
สยเมโวนมิตฺวาน
อุปคจฺฉนฺติ ทารเก
อิท อจฺเฉรก ทิสฺวา อพฺภูต โลมหสน
สาธุการ ปวตฺเตสิ
มทฺที สพฺพงฺคโสภณา
อจฺเฉร วต โลกสฺมึ อพฺภูต โลมหสน
เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน สยเมโวนตา ทุมาติ ฯ
# ๑. ม. ปฏิปถ ฯ ๒. ม. กนฺทนฺติ ฯ ๓. ม. ปเวเทสิ ฯ
# ๔. ม. ผลิเน ฯ
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เชตุตฺตรนครโต สุวณฺณคิริตาโล นาม ปพฺพโต ปฺจโยชนานิ ตโต โกนฺติมารา นาม นที ปฺจโยชนานิ ตโต
อฺชนาคิริ (๑) นาม ปพฺพโต ปฺจโยชนานิ ตโต ตุณฺณวิถนาลิทณฺฑพฺราหฺมณคาโม (๒) ปฺจโยชนานิ ตโต มาตุลนคร
ทสโยชนานิ อิติ ต รฏ (๓) เชตุตฺตรนครโต ตึสโยชน โหติ ฯ
เทวตา ต มคฺค สขิปสุ ฯ เต เอกทิวเสเนว มาตุลนคร
ปาปุณึสุ ฯ
เตน วุตฺต
[๑๑๑๐]สขิปสุ ปถ ยกฺขา
อนุกมฺปาย ทารเก
นิกฺขนฺตทิวเสเนว
เจตรฏมุปาคมุนฺติ (๔)ฯ
อุปคจฺฉนฺตา จ ปน เชตุตฺตรนครโต ปาตราสสมเย
นิกฺขมิตฺวา สายณฺหสมเย เจตรฏเ มาตุลนคร สมฺปตฺตา(๕) ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๑๑]เต คนฺตฺวา ทีฆมทฺธาน เจตรฏมุปาคมม
อิทฺธ ผิต ชนปท
พหุมสสุโรทนนฺติ ฯ
ตทา มาตุลนคเร สฏีขตฺติยสหสฺสานิ วสนฺติ ฯ
มหาสตฺโต อนฺโตนคร อปวิสิตฺวา นครทฺวาเร(๖) สาลาย นิสีทิ ฯ
อถสฺส มทฺที มหาสตฺตสฺส (๗) ปาเทสุ รช ปฺุชติ ฺวา ปาเท
# ๑. ม. อฺจรคิริ ฯ ๒. ม.ทุนฺนิวิฏพฺราหฺมณคาโม ฯ
# ๓. ม. มคฺค ฯ ๔. ม. เจตรฏ อุปาคมุนฺติ ฯ
# ๕. ม. ปตฺตา ฯ ๖. ม. นครทฺวาเรเยว ฯ
# ๗. ม. โพธิสตฺตสฺส ฯ
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สมฺพาหิตฺวา เวสฺสนฺตรสฺส อาคตภาว ชานาเปสฺสามีติ สาลาโต
นิกฺขมิตฺวา ตสฺส จกฺขุปเถ สาลทฺวาเร อฏาสิ ฯ เตน(๑) นคร
ปวิสนฺติโย จ นิกฺขมนฺติโย จ อิตฺถิโย ต ทิสฺวา ปริวาเรสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๑๒]เจติโย ปริกรึสุ(๒) ทิสฺวา ลกฺขณมาคต
สุขุมาลี อย(๓) อยฺยา ปตฺติกา ปริธาวติ
วยฺหาหิ ปริยายิตฺวา สิวกิ าย รเถน จ
สาชฺช มทฺที อรฺสฺมึ ปตฺติกา ปริธาวตีติ ฯ
ตตฺถ ลกฺขณมาคตนฺติ สพฺพลกฺขณสมปนฺน มทฺทึ อาคต ฯ
ปริธาวตีติ เอว สุขุมาลี วต หุตฺวา ปตฺติกาว วิจรติ ฯ
ปริยายิตฺวาติ ปุพฺเพ เชตุตฺตรนคเร วิจริตฺวา ฯ สิวิกายาติ
สุวณฺณสิวิกาย ฯ
มหาชโน มทฺทิฺจ เวสนฺตรฺจ เทฺว ปุตฺเต จสฺส
อนาถาคมเนน อาคเต ทิสฺวา คนฺตฺวา ราชูน อาโรเจสิ(๔) ฯ เต
สฏีสหสฺสา ราชาโน โรทนฺตา ปริเทวนฺตา ตสฺส สนฺติก
อาคมึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๑๓]ต ทิสฺวา เจตปาโมกฺขา โรทมานา อุปาคมม
กจฺจิ นุ เทว กุสล
กจฺจิ เทว อนามย
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปริวารึสุ ฯ
# ๓. ม. วต ฯ ๔. ม.อาจิกฺขิ ฯ
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กจฺจิ ปตา อโรโค เต สิวนี ฺจ อนามย
โก เต พล มหาราช โก นุ เต รถมณฺฑล
อนสฺสโก อรถโก
ทีฆมทฺธานมาคโต
กจฺจามิตฺเตหิ ปกโต อนุปฺปตฺโตสิม ทิสนฺติ ฯ
ตตฺถ ทิสฺวาติ ทูรโตว ปสฺสิตฺวา ฯ เจตปาโมกฺขาติ
เจตราชาโน ฯ อุปาคมุนฺติ อุปสงฺกมึสุ ฯ กุสลนฺติ อาโรคฺย ฯ
อนามยนฺติ นิทฺทุกฺขภาว ฯ โก เต พลนฺติ กุหึ นุ ตว
พลนิกาโย ฯ อนสฺสโกติ อนสฺสโกเยว(๑) ฯ อรถโกติ อยานโก ฯ
ทีฆมทฺธานมาคโตติ ทีฆมคฺค อาคโตสิ ฯ ปกโตติ อภิภูโต
อุปทฺทุโต ฯ
อถ เนส สฏีสหสฺสาน ราชูน(๒) มหาสตฺโต อตฺตโน
อาคตการณ กเถนฺโต อาห
[๑๑๑๔]กุสลฺเจว เม สมฺมา อโถ สมฺมา อนามย
อโถ ปตา อโรโค เม สิวนี ฺจ อนามย
อห หิ กฺุชร ทชฺช
อีสาทนฺต อุรุฬฺหว
เขตฺตฺ สพฺพยุทฺธาน สพฺพเสต คชุตฺตม
ปณฺฑุกมฺพลสฺฉนฺน ปภินฺน สตฺตุมทฺทน
ทนฺตึ สวาลวีชนึ เสต เกลาสสาทิส
สเสตจฺฉนฺต สุปตฺเถยฺย(๓)สาถพฺพน สหตฺถิป
# ๑. ม. อสฺสวิรหิโต ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อหฺหิ ฯ ๔. ม. สเสตจฺฉตฺต สอุปาเธยฺย ฯ
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อคฺคยาน ราชวาหึ
พฺราหฺมณาน อทา(๑) ธน
ตสฺมึ เม สิวิโย กุทฺธา ปตา จุปหโตมโน
อวรุทฺธสิ ม ราชา
วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต
โอกาส สมฺมา ชนาถ วเน ยตฺถ วเสมฺหเสติ(๒) ฯ
ตตฺถ ตสฺมึ เมติ ตสฺมึ การเณ มยฺห สิวิโย(๓) กุทฺธา ฯ
อุปหโตมโนติ อุปหตจิตฺโต กุทโฺ ธว หุตฺวา ม รฏา
ปพฺพาเชสิ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ วเน มย วเสยฺยาม ตตฺถ โน
วสโนกาส ชานาถาติ อาห ฯ
ตโต ราชาโน อาหสุ
[๑๑๑๕]สฺวาคตนฺเต มหาราช อโถ เต อทุราคต
อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต ย อิธตฺถิ ปเวทย
สาก ภึส(๔) มธุมส(๔) สุทฺธสาลินโมทน
ปริภฺุช มหาราช
ปาหุโน โนสิ อาคโตติ ฯ
ตตฺถ ปเวยาติ กเถหิ สพฺพ ปฏิยาเทตฺวา ทสฺสาม ฯ
ภึสนฺติ ภึสมูล ยงฺกิฺจิ กนฺทชาต ฯ
ตโต เวสฺสนฺตโร อาห
[๑๑๑๖]ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน สพฺพสฺส อคฺฆิย กต
อวรุทฺธสิ ม ราชา
วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต
โอกาส สมฺมา ชานาถ วเน ยตฺถ วเสมฺหเสติ(๒) ฯ
# ๑. ม. อทาสห ฯ ๒. ม.วสามเสติ ฯ ๓. ม. สิวโย ฯ
# ๔. ม. ภิส มธุ มส ฯ
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ตตฺถ ปฏิคฺคหิตนฺติ สพฺพเมต ตุมฺเหหิ ทินฺน มยา จ
ปฏิคฺคหิตเมว โหตุ ฯ สพฺพสฺส อคฺฆิย กตนฺติ สพฺพสฺส ตุมฺเหหิ
มยฺห อคฺฆิย นิเวทย กต ฯ อวรุทฺธสิ ม ราชาติ ราชา ปน
ม อวรุทฺธสิ รฏา ปพฺพาเชสิ ตสฺมา วงฺกตเมว(๑)คมิสฺสามิ
ตสฺมึ เม อรฺเ วสนฏาน ชานาถาติ ฯ
เต ราชาโน อาหสุ
[๑๑๑๗]อิเธว ตาว อจฺฉสฺสุ เจตรฏเ รเถสภ
ยาว เจตา คมิสฺสนฺติ รฺโ สนฺติกยาจิตุ
นิชฺฌาเปตุ มหาราช สิวีน รฏวฑฺฒน
ต ต เจตา ปุรกฺขิตฺวา ปติตา(๒) ลทฺธปจฺจยา
ปริวาเรตฺวาน คจฺฉนฺติ เอว ชานาหิ ขตฺติยาติ ฯ
ตตฺถ รฺโ สนฺติกยาจิตุนฺติ รฺโ สนฺติก ยาจนตฺถาย
คมิสฺสนฺติ ฯ นิชฺฌาเปตุนฺติ ตุมฺหาก นิทฺโทสภาว ชานาเปตุ ฯ
ลทฺธปจฺจยาติ ลทฺธปติฏ า ฯ คจฺฉนฺตีติ คมิสฺสนฺติ ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๑๑๘]มา โว รุจิตฺถ คมน รฺโ สนฺติกยาจิตุ
นิชฺฌาเปตุ มหาราช ราชา(๓) ตตฺถ น อิสฺสโร
อจฺจุคฺคตา หิ สิวิโย(๔) พลคฺคา เนคมา จ เย
เต ปธเสตุมิจฺฉนฺติ(๕) ราชาน มม การณาติ ฯ
# ๑. ม. วงฺกเมว ฯ ๒. ม. ปุรกฺขตฺวา ฯ ๓. ม. ราชาป ฯ
# ๔. ม. สิวโย ฯ ๕. ม. วิธเสตุมิจฺฉนฺติ ฯ
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ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺมึ มม นิทฺโทสภาว นิชฺฌาปเน ราชาป
อนิสฺสโร ฯ อจฺจุคฺคตาติ อติกุทฺธา ฯ พลคฺคาติ พลกายา
พลนายกา ฯ
ปธเสตุนฺติ(๑) รชฺชโต นีหริตุ ฯ ราชานนฺติ ราชานป ฯ
เต ราชาโน อาหสุ
[๑๑๑๙]สเจ เอสา ปวตฺเตตฺถ รฏสฺมึ รฏวฑฺฒน
อิเธว รชฺช กาเรหิ
เจเตหิ ปริวาริโต
อิทฺธ ผิตฺจิท รฏ อิทฺโธ ชนปโท มหา
มตึ กโรหิ ตฺว เทว
รชฺชสฺสมนุสาสิตุนฺติ ฯ
ตตฺถ สเจ เอสา ปวตฺเตตฺถาติ สเจ เอตสฺมึ รฏเ
เอสา ปวตฺติ ฯ รชฺชสฺสมนุสาสิตุนฺติ รชฺช อนุสาสิตุ ฯ อยเมว
วา ปาโ ฯ
ตโต(๒) เวสฺสนฺตโร อาห
[๑๑๒๐]น เม ฉนฺโท มติ อตฺถิ รชฺชสฺสมนุสาสิตุ(๓)
ปพฺพาชิตสฺส รฏสฺมา เจตปุตฺตา สุณาถ เม
อตุฏา สิวิโย อสฺสุ(๔) พลคฺคา เนคมา จ เย
ปพฺพาชิตสฺส รฏสฺมา เจตา รชฺเชภิเสจยุ
อสมฺโมทิยป โว อสฺส อจฺจนฺต มม การณา
# ๑. ม. วิธเสตุนฺติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ ฯ ๓. ม. รชฺชสฺส
# อนุสาสิตุ ฯ ๔. ม. สิวโย อาสุ ฯ
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สิวีหิ ภณฺฑนฺจาป วิคฺคโห เม น รุจฺจติโ
อถสฺส ภณฺฑน โฆร สมฺปหาโร อนปฺปโก
เอกสฺส การณา มยฺห หึเสยฺย พหุโก ชโน
ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน
สพฺพสฺส อคฺฆิย กต
อวรุทฺธสิ ม ราชา
วงฺก คจฺฉามิ ปพฺพต
โอกาส สมฺมา ชานาถ วเน ยตฺถ วเสมฺหเสติ(๑) ฯ
ตตฺถ เจตา รชฺเขภิเสจยุนฺติ เจตรฏวาสิโน กิร เวสฺสนฺตร
รชฺเช อภิเสจยุนฺติ (๒) ตุมฺหากป เต อตุฏา อสฺสุ (๓)ฯ อสมฺโมทิยนฺติ
อสามคฺคิย ฯ อสฺสาติ ภเวยฺย ภวิสฺสตีตฺยตฺโถ ฯ อถสฺสาติ อถ
มยฺห เอกสฺส การณา ตุมฺหาก ภณฺฑน ภวิสฺสตีติ ฯ
เอวฺจ(๔) ปน วตฺวา มหาสตฺโต อเนกปริยาเยน ยาจิโตป
รชฺช น อิจฉฺ ิ ฯ อถสฺส เต เจตราชาโน มหนฺต สกฺการ
กรึสุ ฯ โส อนฺโตนคร (๕) ปวิสิตุ น อิจฺฉติ (๖)ฯ อถ น สาลเมว
อลงฺกริตฺวา สาณิยา ปริกเฺ ขป กตฺวา มหาสยน ปฺาเปตฺวา
สพฺเพ ราชาโน อารกฺข กตฺวา ปริวารยึสุ (๗)ฯ โส เอกรตฺต(๘)
วสิตฺวา เตหิ สคหิตารกฺโข สาลาย สยิตฺวา ปุน ทิวเส
ปาโตว นหาตฺวา นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา เตหิ ราชูหิ
ปริวุโต สาลาโต นิกฺขมิ ฯ เต สฏีสหสฺสา ขตฺติยา เตน
# ๑. ม. วสามเสติ ฯ ๒. ม. อภิสิฺจึสูติ ฯ ๓. ม. อาสุ ฯ
# ๔. ม. เอว ฯ ๕. ม. นคร ฯ ๖. ม. อิจฺฉิ ฯ
# ๗. ม. กรึสุ ฯ ๘. ม. เอกรตฺตึ ฯ
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สทฺธึ ปณฺณรสโยชนมคฺค คนฺตฺวา วนทฺวาเร ตฺวา ปุรโต
ปณฺณรสโยชนมคฺค อาจิกฺขนฺตา อาหสุ
[๑๑๒๑]ตคฺฆ เต มยมกฺขาม ยถาป กุสลา ตถา
ราชิสี ยตฺถ สมฺมนฺติ อาหุตคฺคี สมาหิตา
เอส เสโล มหาราช ปพฺพโต คนฺธมาทโน
ยตฺถ ตฺว สห ปุตฺเตหิ สห ภริยาย จจฺฉสิ
[๑๑๒๒]ต เจตา อนุสาสึสุ อสฺสุเนตฺตา รุทมฺมุขา(๑)
อิโต คจฺฉ มหาราช อุชุ เยนุตฺตรา มุโข
อถ ทกฺขสิ ภทฺทนฺเต วิปุล นาม ปพฺพต
นานาทุมคณากิณฺณ สีตจฺฉาย มโนรม
ตมติกฺกม(๒) ภทฺทนฺเต อถ ทกฺขสิ อาปก(๓)
นทึ เกตุมตึ นาม
คมฺภีร คิริคพฺภร
ปุถุโลมมจฺฉากิณฺณ สุปติตฺถ มโหทก
ตตฺถ นหาตฺวา ปวิตฺวา จ อสฺสาเสตฺวา สปุตฺตเก
อถ ทกฺขสิ ภทฺทนฺเต นิโคฺรธ มธุวิปผฺ ล
รมฺมเก สิขเร ชาต
สีตจฺฉาย มโนรม
อถ ทกฺขสิ ภทฺทนฺเต นาลิก นาม ปพฺพต
นานาทิชคณากิณฺณ เสล กึปุริสายุต
ตสฺส อุตฺตรปุพฺเพน มุจลินฺโท นามโส สโร
# ๑. ม. รุทมุขา ฯ ๒. ม. ตมติกฺกมฺม ฯ ๓. ม. อาปค ฯ
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ปุณฺฑรีเกหิ สฺฉนฺโน เสตโสคนฺธิเยหิ(๑) จ
โส วน เมฆสงฺกาส
ธุว หริตสทฺทล
สีโหวามิสเปกฺขีว
วนสณฺฑ วิคาหิย(๒)
ปุปฺผรุกฺเขหิ สฺฉนฺน ผลรุกฺเขหิ จูภย
ตตฺถ พินฺทุสฺสรา วคฺคู นานาวณฺณา พหู ทิชา
กูชนฺตมุปกูชนฺติ
อุตุสมฺปุปฺผิเต ทุเม
คนฺตฺวา คิริวิทุคฺคานิ(๓) นทีน ปภวานิ จ
โส อทฺทส(๔) โปกฺขรณึ กรฺชกกุธายุต
ปุถุโลมมจฺฉากิณฺณ สุปติตฺถ มโหทก
สมฺจ จตุรสฺสฺจ สาธุ อปฺปฏิคนฺธิย
ตสฺสา อุตฺตรปุพฺเพน ปณฺณสาล อมาปย
ปณฺณสาล อมาเปตฺวา อฺุฉาจริยาย อีหถาติ ฯ
ตตฺถ ราชิสีติ ราชาโน หุตฺวา ปพฺพชิตา ฯ สมาหิตาติ
เอกคฺคจิตฺตา หุตฺวา ฯ เอสาติ ทกฺขิณหตฺถ อุขิปตฺวา อิมินา
ปพฺพตปาเทน คจฺฉถาติ อาจิกฺขนฺตา วทนฺติ ฯ อจฺฉสีติ
วสิสฺสสิ ฯ อาปกนฺติ (๕)อาปค อุทกวาหก(๖) นทึ ฯ คิริคพฺภรนฺติ
คิรีน กุจฺฉิโต ปวตฺต ฯ มธุวิปฺผลนฺติ มธุรผล ฯ รมฺมเกติ
รมฺมณีเย ฯ กึปุริสายุตนฺติ กึปุริเสหิ อายุตฺต ปริกิณณ
ฺ ฯ
# ๑. ม. เสตโสคนฺธิเกหิ ฯ ๒. ม. วิคาหย ฯ
# ๓. ม. คิริวิทุคฺคาน ฯ ๔. ม. ทกฺขิสิ ฯ ๕. ม. อาปคนฺติ ฯ
# ๖. ม.อุทกวาหนทิอาวฏฏ ฯ
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เสตโสคนฺธิเยหิ จาติ นานปฺปกาเรหิ เสตุปฺปเลหิ เจว
(๑)โสคนฺธิเยหิ จ สมนฺนาคโต(๑) ฯ สีโหวามิสเปกฺขีวาติ อามิส
ปตฺเถนฺโต สีโห วิย ฯ
พินฺทุสสฺ ราติ สมฺปณ
 ฺฑิตสรา ฯ วคฺคูติ มธุรสรา ฯ
กูชนฺตมุปกูชนฺตีติ ปม กูชมาน ปกฺขึ ปจฺฉา ปุน
อุปกูชนฺติ ฯ อุตุสมฺปุปฺผิเต ทุเมติ อุตสุ มเย ปุปฺผิเต ทุเม
นิลียิตฺวา กูชนฺต อุปกูชนฺติ ฯ โส อทฺทสาติ โส ตฺว ปสฺสิสฺสสีติ
อตฺโถ ฯ กรฺชกกุธายุตนฺติ กรฺชรุกฺเขหิ เจว กุกุธรุกฺเขหิ จ
สมฺปริกิณฺณ ฯ อปฺปฏิคนฺธิยนฺติ ปฏิกลู คนฺธวิรหิต ฯ มธุโรทกสฺส
สมฺปุณฺณ นานปฺปกาเรหิ ปทุมุปฺปลาทีหิ(๒) สฺฉนฺน ฯ ปณฺณสาล
อมาปยาติ ปณฺณสาล มาเปยฺยาสิ ฯ อมาเปตฺวาติ มาเปตฺวา ฯ
อฺุฉาจริยาย อีหถาติ อถ ตุมฺเห เทว อฺุฉาจริยาย ยาเปนฺตา
อปฺปมตฺตา อีหถ อารทฺธวิริยา หุตฺวา วิหเรยฺยาถาติ อตฺโถ ฯ
เอว เจตราชาโน (๓) ตสฺส ปณฺณรสโยชนมคฺค อาจิกฺขิตฺวา
ต อุยฺโยเชตฺวา เวสฺสนฺตรสฺส อนฺตรายภยสฺส วิโนทนตฺถ มา
โกจิ เทว ปจฺจามิโต โอกาส ลเภยฺยาติ จินฺเตตฺวา เอก
พฺยตฺต สุสิกฺขิต เจตปุตฺต ปกฺโกสาเกปตฺวา (๔) ตฺว คจฺฉนฺเต จ
อาคจฺฉนฺเต จ ปริคณฺหาหีติ วตฺวา วนทฺวาเร อารกฺขณตฺถาย
# ๑. ม. โสคนฺธิเกหิ จ สฺฉนฺโน ฯ ๒. ม. มธุโรทกปริกิณฺณ
# นานปฺปการปทุมุปฺปลาทีหิ ฯ ๓. ม. เต ราชาโน ฯ
# ๔. ม. อามนฺเตตฺวา ฯ
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เปตฺวา สกนคร ปจฺจาคมึสุ (๑)ฯ เวสฺสนฺตโรป สปุตฺตทาโร
คนฺธมาทน ปตฺวา ต ทิวส ตตฺถ วสิตฺวา ตโต อุตฺตราภิมุโข
วิปุลปพฺพตปาเทน คนฺตฺวา เกตุมตีนทีตีเร นิสีทติ ฺวา วนจรเกน
ทินฺน มธุรมส (๒) ขาทิตฺวา ตสฺส สุวณฺณสูจึ ทตฺวา ตตฺถ
นหาตฺวา [๓] ปฏิปฺปสฺสทฺธทรโถ นทึ (๔) อุตฺตริตฺวา สานุปพฺพตสิขเร
ิตสฺส นิโคฺรธสฺส มูเล โถก นิสีทิตวฺ า นิโคฺรธผลานิ
ขาทิตฺวา อุฏาย คจฺฉนฺโต นาลิก นาม ปพฺพต ปตฺวา ต
ปริหรนฺโต มุจลินทสร คนฺตฺวา สรตีเรน ปุพฺพุตฺตรกณฺณ ปตฺวา
เอกปทิกมคฺเคน วนฆฏ ปวิสิตฺวา ต อติกฺกมฺม คิริทุคฺคาน
นทีปภวาน ปุรโต จตุรสฺสโปกฺขรณึ สมฺปาปุณิ (๕)ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ
สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา มหาสตฺโต หิมวนฺต
ปวิฏโ(๖) ตสฺส วสนฏาน ลทฺธุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา วิสฺสุกมฺม
อามนฺเตตฺวา คจฺฉ ตาต ตฺว วงฺกตปพฺพตกุจฺฉิมฺหิ รมฺมณีเย
าเน อสฺสมปท มาเปตฺวา เอหีติ วิสฺสุกมฺม เปเสสิ ฯ โส
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เทวโลกโต โอตริตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
เทฺว ปณฺณสาลาโย ทฺวิจงฺกเม รตฺติฏ านทิวาฏานานิ จ
มาเปตฺวา จงฺกมโกฏิย เตสุ เตสุ าเนสุ นานาปุปฺผวิจิตฺเต
# ๑. ม. คมึสุ ฯ ๒. ม. มธุมส ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปวิตฺวาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. นทิโต ฯ ๕. ม. ปาปุณิ ฯ ๖. ม. ปวิฏโติ
# ตฺวา ฯ
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ปุปฺผคจฺเฉ จ กทลีวนานิ จ ทสฺเสตฺวา สพฺเพ ปพฺพชิตปริกฺขาเร
ปฏิยาเทตฺวา เย เกจิ ปพฺพชิตุกามา เต อิเม คณฺหนฺตูติ
อกฺขรานิ ลิขติ ฺวา อมนุสฺเส จ เภรวสทฺเท มิคปกฺขิโน จ
ปฏิกฺกมาเปตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
มหาสตฺโตป เอกปทิกมคฺค ทิสฺวา ปพฺพชิตาน วสนฏาน
ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขตฺวา มทฺทิฺจ ปุตฺเต จ อสฺสมปททฺวาเร
เปตฺวา สย อสฺสมปท ปวิสิตฺวา อกฺขรานิ โอโลเกตฺวา
สกฺเกน ทิฏโสฺมีติ สกฺกทตฺติยภาว ตฺวา ปณฺณสาลทฺวาร
วิวริตฺวา ปวิสิตฺวา ขคฺคฺจ ธนฺุจ อปเนตฺวา สาฏเก
โอมฺุจิตฺวา รตฺตวากจีร นิวาเสตฺวา อชินจมฺม องฺเส กตฺวา
ชฏามณฺฑล พนฺธิตฺวา อิสิเวส คเหตฺวา กตฺตรทณฺฑ อาทาย
ปณฺณสาลาโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตสิรึ สมุฏหนฺโต อโห สุข
ปรม(๑) สุข ปพฺพชฺชา เม อธิคตาติ อุทาน อุทาเนตฺวา จงฺกม
อารุยฺห อปราปร จงฺกมิตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสทิเสน อุปสเมน
ปุตฺตทาราน สนฺติก อคมาสิ ฯ (๒) มทฺที เทวีป โอโลเกนฺตี
สฺชานิตฺวา มหาสตฺตสฺส ปาเทสุ นิปติตฺวา วนฺทิตฺวา โรทิตวฺ า
เตเนว สทฺธึ อสฺสมปท ปวิสิตฺวา อตฺตโน ปณฺณสาล คนฺตฺวา
รตฺตวากจีร นิวาเสตฺวา อชินจมฺม องฺเส กตฺวา ชฏามณฺฑล
พนฺธิตฺวา อิสินีเวส คณฺหิ ฯ เต ปจฺฉา ปุตฺเตป ตาปสกุมาเร
กรึสุ ฯ จตฺตาโรป ขตฺติยา วงฺกตปพฺพตกุจฺฉิย วสึสุ ฯ อถ
# ๑. ม. อโห ฯ ๒. ม. มทฺทีป มหาสตฺตสฺส ปาเทสุ ปติตฺวา ฯ
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มทฺที มหาสตฺต วร ยาจิ เทว ตุมฺเห ผลาผลตฺถาย อรฺ
อคนฺตฺวา ปุตฺเต คเหตฺวา อิเธว โหถ อห ผลาผล
อาหริสฺสามีติ ฯ ตโต ปฏาย สา อรฺโต ผลาผลานิ
อาหริตฺวา ตโย ชเน ปฏิชคฺคติ ฯ โพธิสตฺโตป ต วร ยาจิ
ภทฺเท มทฺทิ มย อิโต ปฏาย ปพฺพชิตา นาม อิตฺถี จ
นาม พฺรหมฺจริยสฺส มล อิโต ปฏาย อกาเล มม สนฺติก
มา อาคจฺฉาหีติ ฯ สา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ มหาสตฺตสฺส
เมตฺตานุภาเวน สมนฺตา ติโยชเน าเน สพฺเพ ติรจฺฉานาป
อฺมฺ เมตฺตจิตฺต ปฏิลภึสุ ฯ มทฺที เทวี ปาโต
วุฏาย ปานีย ปริโภชนีย อุปฏเปตฺวา มุโขทก อาหริตฺวา
ทนฺตกฏ ทตฺวา อสฺสมปท สมฺมชฺชิตวฺ า เทฺว ปุตฺเต ปตุ
สนฺติเก เปตฺวา ปจฺฉิขนิตฺตีองฺกุสหตฺถา อรฺ ปวิสิตฺวา
วนมูลผลาผลานิ อาทาย ปจฺฉึ ปูเรตฺวา สายณฺหสมเย
อรฺโต อาคนฺตฺวา ปณฺณสาลาย ผลาผลานิ เปตฺวา
นหาตฺวา ปุตฺเต นหาเปสิ ฯ อถ จตฺตาโรป ขตฺติยา(๑)
ปณฺณสาลทฺวาเร นิสีทิตฺวา ผลาผล ปริภฺุชนฺติ ฯ ตโต มทฺที
เทฺว ปุตฺเต คเหตฺวา อตฺตโน ปณฺณสาล คจฺฉติ (๒)ฯ อิมินาว
นิยาเมน เต จตฺตาโร ขตฺติยา วงฺกตปพฺพตกุจฺฉิมฺหิ สตฺตมาเส
วสึสูติ ฯ
วนปฺปเวสกณฺฑ นิฏิต(๓) ฯ
# ๑. ม. ชนา ฯ ๒. ม. ปาวิสิ ฯ ๓. ม. วนปเวสนกณฺฑวณฺณนา
# นิฏิตา ฯ
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ตทา กาลิงฺครฏเ ทุนฺนวิฏพฺราหฺมณคามวาสี ชูชโก
นาม พฺราหฺมโณ ภิกฺขาจริยาย กหาปณสต ลภิตวฺ า เอกสฺมึ
พฺราหฺมณกุเล เปตฺวา ปุน ธน ปริเยสนตฺถาย คโต ฯ ตสฺมึ
จิรายนฺเต พฺราหฺมณกุล กหาปเณ วลฺเชตฺวา ปจฺฉา อิตเรน
อาคนฺตฺวา โจทิยมาน กหาปเณ ทาตุ อสกฺโกนฺต อมิตฺตตาปน
นาม ธีตร ตสฺส อทาสิ ฯ โส ต อาทาย กาลิงฺครฏเ
ทุนฺนวิฏพฺราหฺมณคาม คนฺตฺวา วสิ ฯ อมิตฺตตาปนา สมฺมา
พฺราหฺมณ ปฏิชคฺคิ(๑) ฯ อถ อฺเ ตรุณพฺราหฺมณา ตสฺสา
อาจารสมฺปตฺตึ ทิสฺวา อย อมิตฺตตาปนา มหลฺลกพฺราหฺมณ
สมฺมา ปฏิชคฺคิ ตุมฺเห อมฺเหสุ กึ ปมชฺชถาติ อตฺตโน(๒)
ภริยาโย ตชฺเชนฺติ ฯ ตา อิม อมิตฺตตาปน อิมมฺหา คามา
ปลาเปสฺสามาติ นทีติตฺถาทีสุ สนฺนิปติตฺวา ต ปริภาสึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๒๓]อหุ วาสี กลิงฺเคสุ ชูชโก นาม พฺราหฺมโณ
ตสฺสาป ทหรา ภริยา นาเมนามิตฺตตาปนา
ตา น ตตฺถ คตาโวจุ นทีอุทกหาริยา
ถิโย น ปริภาสึสุ
สมาคนฺตฺวา กุตูหลา
อมิตฺตา นูน เต มาตา อมิตฺตา นูน เต ปตา
เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ เอว ทหริย สตึ
# ๑. ม. ปริจรติ ฯ ๒. ม. อตฺตโน อตฺตโน ฯ
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อหิต(๑) วต เต าตี มนตฺยึสุ รโหคตา
เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ เอว ทหริย สตึ
ทุกฺกฏ วต เต าตี มนฺตยึสุ รโหคตา
เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ เอว หทริย สตึ
ปาปก วต เต าตี มนฺตยึสุ รโหคตา
เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ เอว หทริย สตึ
อมนาป วต เต าตี มนฺตยึสุ รโหคตา
เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ เอว หทริย สตึ
อมนาปวาส วสิ
ชิณฺเณน ปตินา สห
ยา ตฺว วสสิ ชิณฺณสฺส มตนฺเต ชีวิตา วร
น หิ นูน ตุยฺห กลฺยาณี ปตา มาตา จ โสภเน
อฺ ภตฺตาร วินฺทึสุ
เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ เอว ทหริย สตึ
ทุยิฏนฺเต นวมิย
อกต อคฺคิหุตฺตก
เย ต ชิณฺณสฺส ปาทสุ เอว ทหริย สตึ
สมเณ พฺราหฺมเณ นูน พฺราหฺมจริยปรายเน
สา ตฺว โลเก อภิสฺสสิ (๒) สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
ยา ตฺว วสสิ ชิณฺณสฺส เอว ทหริย(๓) สตึ
น ทุกฺข อหินา ทฑฺฒ น ทุกฺข สตฺติยา หต
# ๑. ม. อมิตตฺ า ฯ ๒. ม. อภิสป ฯ ๓. ม. ทหริยา ฯ
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ตฺจ ทุกฺขฺจ ติปฺปฺจ ย ปสฺเส ชิณณ
ฺ ก ปตึ
นตฺถิ ขิฑฺฑา นตฺถิ รติ ชิณฺเณน ปตินา สห
นตฺถิ อลฺลาปสลฺลาโป ชฆิตมฺป น โสภติ
ยทา ทหโร ทหรา จ มนฺตยึสุ(๑) รโหคตา
สพฺเพ(๒) โสกา วินสฺสนฺติ เยเกจิ หทยนิสฺสตา
ทหรา ตฺว รูปวตี
ปุริสานภิปตฺถิตา
คจฺฉ าติกุเล อจฺฉ กึ ชิณฺโณ รมยิสสฺ ตีติ ฯ
ตตฺถ อหูติ อโหสิ ฯ วาสี กลิงฺเคสูติ กาลิงฺครฏเ
ทุนฺนวิฏพฺราหฺณคามวาสี ฯ ตา น ตตฺถ คตาโวจุนฺติ ตา
ตตฺถ คาเม อิตฺถิโย นทีติตฺเถ อุทกหาริกา หุตฺวา คตา น
อโวจุ ฯ ถิโย น ปริภาสึสูติ ตา อิตฺถโิ ย น อฺ กิฺจิ
อโวจุ อถ โข น ปริภาสึสุ ฯ กุตูหลาติ โกตุหลา ชาตา วิย
หุตฺวา ฯ สมาคนฺตฺวาติ สมนฺตโต ปริกฺขิปตฺวา ฯ ทหริยนฺติ
ทหรึ ตรุณึ โสภคฺคปฺปตฺต สมาน ฯ ชิณฺณสฺสาติ ชราชิณฺณสฺส
เคเห ฯ ทุยิฏ นฺเต นวมิยนฺติ ตยา นวมิย ยาค ทุยฏิ 
ภวิสฺสติ โส เต ยาคปณฺโฑ ปม มหลฺลกกาเกน คหิโต
ภวิสฺสติ ทุยิฏา เต นวมิยาติป ปาโ ฯ นวมิยา ตยา
ทุยิฏา ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ อกต อคฺคิหุตฺตกนฺติ อคฺคิชูหนป
ตยา อกต ภวิสฺสติ ฯ อภิสฺสสีติ สมณพฺราหฺมเณ สมิตปาเป
# ๑. ม. มนฺตยนฺติ ฯ ๒. ม. สพฺเพส ฯ โสกา นสฺสนฺติ เย
# เกจิ หทยสฺสิตา ฯ
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วา พาหิตปาเป วา อกฺโกสิ ฯ ตสฺส เต ปาปสฺส อิท
ผลนฺติ อธิปปฺ าเยเนวมาหสุ ฯ ชคฺฆิตป น โสภตีติ ขณฺฑทนฺเต
วิวริตฺวา หสนฺตสฺส มหลฺลกสฺส หสิตป น โสภติ ฯ สพฺเพ
สกา วินสฺสนฺตีติ สพฺเพ เอเตส โสกา วินสฺสนฺติ ฯ กึ
ชิณโณติ อย ชิณโณ ต ปฺจหิ กามคุเณหิ กถ รมยิสฺสตีติ ฯ
สา ตาส สนฺติกา ปริภาส ลภิตฺวา อุทกฆฏ อาทาย
โรทมานา ฆร คนฺตฺวา กึ โภติ โรทสีติ พฺราหฺมเณน ปุฏา
ตสฺส อาโรเจนฺตี
อิม คาถมาห
[๑๑๒๔]น เต พฺราหฺมณ คจฺฉามิ นทึ อุทกหาริยา
ถิโย ม ปริภาสึสุ (๑) ตยา ชิณฺเณน พฺราหฺมณาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ พฺราหฺมณ ตยา ชิณฺเณน ม อิตฺถิโย ปริภาสนฺติ
ตสฺมา อิโต ปฏาย ตว อุทกหาริกา หุตฺวา นทึ น
คมิสฺสามีติ(๒) ฯ
ชูชโก อาห
[๑๑๒๕]มา เม ตฺว อกรา กมฺม มา เม อุทกมาหริ
อห อุทกมาหิสฺส
มา โภตี กุปปฺ ตา อหูติ ฯ
ตตฺถ อุทกมาหิสฺสนฺติ [๓] อห อุทก อาหริสฺสามีติ ฯ
พฺราหฺมณี อาห
# ๑. ม. ปริภาสนฺติ ฯ ๒. ม. คจฺฉามีติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# โภตีติ ทิสสฺ ติ ฯ
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[๑๑๒๖]นาห ตมฺหิ กุเล ชาตา ย ตฺว อุทกมาหเร
เอว พฺราหฺมณ ชานาหิ น เต วจฺฉามิห (๑)ฆเร
สเจ เม ทาส ทาสึ วา นานยิสฺสสิ พฺราหฺมณ
เอว พฺราหฺมณ ชานาหิ น เต วจฺฉามิ สนฺติเกติ ฯ
ตตฺถ นาห ตมฺหีติ(๒) ยมฺหิ กุเล สามิเก กมฺม กาเรนฺติ(๓)
นาห ตตฺถ ชาตา ฯ ย ตฺวนฺติ ตสฺมา ย อุทก ตฺว อาหริสฺสสิ
น มยฺห เตน อตฺโถติ ฯ
ชูชโก อาห
[๑๑๒๗]นตฺถิ เม สิปฺปฏาน วา ธนธฺ(๔)วา พฺราหฺมณิ
กุโตห ทาส ทาสึ วา อานยิสฺสามิ โภติยา
อห โภตึ อุปฏิสฺส มา โภตี กุปฺปตา อหูติ ฯ
สา เทวตาย วิคฺคหิตา หุตฺวา พฺราหฺมณ อาห
[๕]
[๑๑๒๘]เอหิ เต อหมกฺขิสฺส ยถา เม วจน สุต
เอส เวสฺสนฺตโร ราชา วงฺเก วสติ ปพฺพเต
ต ตฺว คนฺตฺวาน ยาจสฺสุ ทาส ทาสิฺจ พฺราหฺมณ
โส เต ทสฺสติ ยาจิโต ทาส ทาสิฺจ ขตฺติโยติ ฯ
ตตฺถ เอหิ เต อหมกฺขิสฺสนฺติ อห เต อาจิกฺขิสฺสามิ ฯ
อิท สา เทวตาวิคฺคหิตา หุตฺวา อาห ฯ
# ๑. ม. วจฺฉามห ฯ ๒. ม. นาหนฺติ พฺราหฺมณ ฯ
# ๓.ม. สามิโก กมฺม กโรติ ฯ ๔. ม. ธน ธฺฺจ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร พฺราหหฺมณี อาหาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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ชูชโก อาห
[๑๑๒๙]ชิณฺโณหมสฺมิ ทุพฺพโล ทีโฆ จทฺธา สุทุคฺคโม
มา โภติ ปริเทวสิ
มา โภตี(๑)วิมนา อหุ
อห โภตึ อุปฏิสฺส มา โภตี กุปฺปตา อหูติ ฯ
ตตฺถ ชิณฺโณหมสฺมีติ ภทฺเท อห ชิณฺโณ อสฺมิ กถ
คมิสฺสามีติ ฯ
พฺราหฺมณี อาห
[๑๑๓๐]ยถา อคนฺตฺวา สคาม อยุทฺเธวสฺส(๒) ปราชิโต
เอวเมว ตุว พฺรหฺเม อคนฺตฺวาว ปราชิโต
สเจ เม ทาส ทาสึ วา นานยิสฺสสิ พฺราหฺมณ
เอว พฺราหฺมณ ชานาหิ น เต วจฺฉามิห(๓) ฆเร
อมนาปนฺเต กริสฺสามิ ตนฺเต ทุกฺข ภวิสฺสติ
นกฺขตฺเต อุตุปุพฺเพสุ ยทา ม ทกฺขสิลงฺกต
อฺเหิ สทฺธึ รมฺมมาน ตนฺเต ทุกฺข ภวิสฺสติ
อทสฺสเนน มยฺหนฺเต ชิณฺณสฺส ปริเทวโต
ภิยโฺ ย วงฺกา ปลิตา จ พหู เหสฺสนฺติ พฺราหฺมณาติ ฯ
ตตฺถ อมนาปนฺเตติ เวสฺสนฺตรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ทาส
วา ทาสึ วา อนาหรนฺตสฺส ตว อรุจฺจนก กมฺม กริสฺสามิ ฯ นกฺขตฺเต
อุตุปุพฺเพสูติ นกฺขตฺตโยควเสน วา ฉนฺน อุตูน
# ๑. ม. มา จ ตฺว ฯ ๒. ม. อยุธฺโธว ฯ ๓. ม. วจฺฉามห ฯ
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ตสฺส อุตุสฺส(๑) ปุพฺพวเสน วา ปวตฺเตสุ ฉเณสุ ฯ
ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ ภีโต อโหสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๓๑]ตโต โส พฺราหฺมโณ ภีโต พฺราหฺมณิยา วสานุโค
อทฺทิโต กามราเคน พฺราหฺมณึ เอตทพฺรวิ
ปาเถยฺย เม กโรหิ ตฺว สกุโล สงฺคุฬานิ (๒)จ
มธุปณฺฑิกา สุกตาโย สตฺตุภตฺตฺจ พฺราหฺมณิ
อานยิสฺส เมถุนเก
อุโภ ทาสกุมารเก
เต ต ปริจริสฺสนฺติ
รตฺตินฺทิวมตนฺทิตาติ ฯ
ตตฺถ อทฺทิโตติ อุปทฺทุโต ปฬิโต ฯ สกุโลติ ติลปูเว(๓) ฯ
สงฺคุฬานิ จาติ สงฺคุฬปูเว จ ฯ สตฺตุภตฺตนฺติ พทฺธสตฺตุ
อพทฺธสตฺตฺุเจว ปูฏภตฺตฺจ ฯ เมถุนเกติ ชาติโคตฺตกุลปฺปเทเสหิ
สทิเส ฯ ทาสกุมารเกติ ตว ทาสตฺถาย กุมารเก ฯ
สา ขิปฺป ปาเถยฺย ปฏิยาเทตฺวา พฺราหฺมณสฺส อาโรเจสิ ฯ
โส เคเห ทุพฺพลฏาน ถิร กตฺวา ทฺวาร ปฏิสขริตฺวา
อรฺา ทารูนิ อาหริตฺวา ฆเฏน อุทก อาหริตฺวา เคเห
สพฺพภาชนานิ ปูเรตฺวา ตตฺเถว ตาปสเวส สมาทยิตฺวา(๔) ภทฺเท
อิโต ปฏาย วิกาเล มา นิกฺขมิ ยาว มมาคมนา อปฺปมตฺตา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สกุลฺยา สคุฬานิ ฯ
# ๓.ม. สคุฬานิ จาติ สคุฬปูเว จ ฯ ๔. ม. คเหตฺวา ฯ
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โหหีติ ต (๑) โอวทิตฺวา อุปาหน อารุยฺห ปาเถยฺยปสิพฺพก องฺเส
ลคฺเคตฺวา อมิตฺตตาปน ปทกฺขิณ กตฺวา อสฺสุปุณเณหิ เนตฺเตหิ
โรทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๓๒]อิท กตฺวา(๒) พฺรหฺมพนฺธุ ปฏิมฺุจิ อุปาหน
ตโต โส มนฺตยิตฺวาน ภริย กตฺวา ปทกฺขิณ
ปกฺกามิ โส รุณฺณมุโข พฺราหฺมโณ สหิตพฺพโต
สิวีน นคร ผิต
ทาสปริเยสนฺจรนฺติ ฯ
ตตฺถ รุณฺณมุโขติ รุทมุโข ฯ สหิตพฺพโตติ สมาทินฺนวโต ฯ
คหิตตาปสเวโสติ อตฺโถ ฯ จรนฺติ ทาสทาสีปริเยสน (๓) จรนฺโต
สิวีน นคร อารพฺภ ปกฺกามิ ฯ
โส ต นคร คนฺตฺวา สนฺนิปติต ชน ทิสฺวา(๔) เวสฺสนฺตโร
ราชา(๕) กุหินฺติ ปุจฺฉิ(๖) ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๓๓]โส ตตฺถ คนฺตฺวา อวจ เย ตตฺถาสุ สมาคตา
กุหึ เวสฺสนฺตโร ราชา กตฺถ ปสฺเสมุ ขตฺติย
โส ชโน ต อวจาสิ(๗) เย ตตฺถาสุ สมาคคา
ตุมฺเหหิ พฺรหฺเม ปกโต อติทาเนน ขตฺติโย
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. วตฺวา ฯ ๓. ม.ทาสปริเยสน ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๖. ม. ปุจฺฉติ ฯ ๗. ม. เต ชนา ต อวจึสุ ฯ
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ปพฺพาชิโต สกา รฏา วงฺเก วสติ ปพฺพเต
ตุมฺเหหิ พฺรหฺเม ปกโต อติทาเนน ขตฺติโย
อาทาย ปุตฺตทารฺจ วงฺเก วสติ ปพฺพเตติ ฯ
ตตฺถ ปกโตติ อุปทฺทุโต ปฬิโต อตฺตโน นคเร วสิตุ
อลภิตฺวา อิทานิ วงฺกตปพฺพเต วสตีติ ฯ
เอว ตุมเฺ ห อมฺหาก ราชาน นาเสตฺวา ปุนป อาคตา
อิธ ติฏถาติ เต เลฑฺฑุทณฺฑาทิหตฺถา พฺราหฺมณ อนุพนฺธึสุ ฯ
โส เทวตาวิคฺคหิโต หุตฺวา วงฺกตปพฺพตมคฺคเมว คณฺหิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๓๔]โส โจทิโต พฺราหฺมณิยา พฺราหฺมโณ กามคิทฺธิมา
อฆนฺต ปฏิเสวิตฺถ
วเน พาฬมิคากิณฺเณ(๑)
ขคฺคทีปนิเสวิเต ฯ
อาทาย เวลุว (๒)ทณฺฑ อคฺคิหุตฺต กมณฺฑลล
โส ปาวิสิ พฺรหารฺ ยตฺถ อสฺโสสิ กามท
ต ปวิฏ พฺรหารฺ โกกา น ปริวารยุ
วิกนฺทิ โส วิปฺปนฏโ ทูเร ปนฺถา อปกฺกมิ
ตโต โส พฺราหฺมโณ
คนฺตฺวา โภคลุทฺโธ อสฺโต
วงฺกสฺโสหรเณนตฺโถ(๓) สุนเขหิ ปริวาริโต
รุกขฺ สฺมิฺจ นิสินฺโน ว อิมา คาถา อภาสถาติ ฯ
# ๑. ม. วาฬมิคากิณฺเณ ฯ ๒. ม. เพลุว ฯ
# ๓. ม. วงฺกสฺโสโรหเณนฏเ ฯ
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ตตฺถ อฆนฺตนฺติ ต มหาชเนน อนุพนฺธนทุกฺขฺเจว
วนปริโยคาหณทุกฺขฺจ ฯ อคฺคิหุตฺตนฺติ อคฺคิชูหนกฺกฏจฺฉุ ฯ
โกกา น ปริวารยุนฺติ โส หิ อรฺ ปวิสิตฺวา วงฺกตปพฺพตคามิมคฺค อชานนฺโต มคฺคมุฬฺโห หุตฺวา [๑] วิจริ ฯ อถ น
อารกฺขณตฺถาย นิสินฺนสฺส เจตปุตฺตสฺส สุนขา ปริวารยึสูติ
อตฺโถ ฯ วิกนฺทิ โสติ โส เอก รุกฺข อารุยฺห มหนฺเตน
รเวน กนฺทิ ฯ วิปฺปนฏโติ วิปฺปนฏมคฺโค ฯ ทูเร ปนฺถาติ
วงฺกตปพฺพตคามิปถโต ทูเร อปกฺกมิ(๒) โภคลุทโธติ โภคลาเภ
ลุทฺโธ (๓)ฯ อสฺโตติ ทุสฺสีโล ฯ วงฺกสฺโสหรเณนตฺโถติ วงฺกตปพฺพตสฺส คมนมคฺเค วิปฺปนฏโ(๔) ฯ
โส สุนเขหิ ปริวาริโต รุกฺเข นิสินโฺ นว อิมา คา
อภาสถ
[๑๑๓๕]โก ราชปุตฺต นิสภ ชยนฺตมปราชิต
ภเย เขมสฺส ทาตาร โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
โย ยาจต ปติฏาสิ ภูตาน ธรณีริว
ธรณูปม มหาราช
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
โย ยาจต คติ อาสิ
วสนฺตีน ว สาคโร
อุทธูปม(๕) มหาราช โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อรฺเติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปกฺกามิ ฯ
# ๓. ม. โภครตฺโต ฯ ๔. ม. วงฺกปพฺพตสฺส คมนมคฺเค วินฏเ ฯ
# ๕. ม. ธรณูปม ฯ
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กลฺยาณติตฺถ สุปว
สีตูทก มโนรม
ปุณฺฑรีเกหิ สฺฉนฺน ยุตฺต กิฺชกฺขเรณุนา
รหทูปม มหาราช
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
อสฺสตฺถว ปเถ ชาต สีตจฺฉาย มโนรม
สนฺตาน วิสเมตาน
กิลนฺตาน ปฏิคฺคห
ตถูปม มหาราช
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
นิโคฺรธว ปเถ ชาต
สีตจฺฉาย มโนรม
สนฺตาน วิสเมตาน
กิลนฺตาน ปฏิคฺคห
ตถูปม มหาราช
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
อมฺพ วิย ปเถ ชาต สีตจฺฉาย มโนรม
สนฺตาน วิสเมตาน
กิลนฺตาน ปฏิคฺคห
ตถูปม มหาราช
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
สาล วิย ปเถ ชาต
สีตจฺฉาย มโนรม
สนฺตาน วิสเมตาน
กิลนฺตาน ปฏิคฺคห
ตถูปม มหาราช
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
ทุม วิย ปเถ ชาต
สีตจฺฉาย มโนรม
สนฺตาน วิสเมตาน(๑) กิลนฺตาน ปฏิคฺคห
ตถูปม มหาราช
โก เม เวสฺสนฺตร วิทู
เอวฺจ เม วิลปโต ปวิฏ สฺส พฺรหาวเน
# ๑. ม. วิสเมตาร ฯ
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อห ชานนฺติ โย วชฺชา นนฺทึ โส ชนเย มม
เอวฺจ เม วิลปโต ปวิฏ สฺส พฺรหาวเน
อห ชานนฺติ โย วชฺชา เวสฺสนฺตรนิวาสน(๑)
ตาย โส เอกวาจาย ปสเว ปฺุ อนปฺปกนฺติ ฯ
ตตฺถ ชยนฺตนฺติ มจฺเฉรวิชิต ฯ โก เม เวสฺสนฺตร
วิทูติ โก มยฺห เวสฺสนฺตร อาจิกฺเขยฺยาติ วทติ ฯ ปติฏาสีติ
ปติฏา อาสิ ฯ สนฺตานนฺติ ปริยนฺตาน ฯ กิลนฺตานนฺติ
มคฺคกิลนฺตาน ฯ ปฏิคฺคหนฺติ ปฏิคฺคาหก ปติฏาภูต ฯ อห
ชานนฺติ โย วชฺชาติ อห เวสฺสนฺตรสฺส วสนฏาน ชานามีติ
โย เอว (๒)วเทยฺยาติ อตฺโถ ฯ
ตสฺส ต ปริเทวนสทฺท [๓] อารกฺขณตฺถาย ปโต เจตปุตฺโต
มิคลุททโก หุตฺวา อรฺเ วิจรนฺโต สุตฺวา อย พฺราหฺมโณ
เวสฺสนฺตรสฺสตฺถาย (๔) ปริเทวติ น โข ปเนส ธมฺมตาย อาคโต
มทฺทึ วา ทารเก วา ยาจิสฺสติ อิเธว น มาเรสฺสามีติ ตสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา พฺราหฺมณ น เต ชีวิต ทสฺสามีติ ธนุ
อาโรเปตฺวา อากฑฺฒิตฺวา ตชฺเชสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๓๖]ตสฺส เจโต ปฏิสฺโสสิ อรฺเ ลุทฺทโก จโร(๕)
ตุมฺเหหิ พฺรหฺม ปกโต อติทาเน ขตฺติโย
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เวสฺสนฺตรสฺส
# วสนฏานตฺถาย ฯ ๕. ม. จร ฯ
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ปพฺพาชิโต สกา รฏา วงฺเก วสติ ปพฺพเต
ตุมฺหหิ พฺรหฺเม ปกโต อติทาเนน ขตฺติโย
อาทาย ปุตฺตทารฺจ วงฺเก วสติ ปพฺพเต
อกิจฺจการี ทุมฺเมโธ รฏา วิวนมาคโต(๑)
ราชปุตฺต คเวสนฺโต พโก มจฺฉมิโวทเก
ตสฺส ตฺยาห น ทสฺสามิ ชีวิต อิธ พฺราหฺมณ
อย หิ เต มยา นุนฺโน สโร ปาสฺสติ (๒)โลหิต
สิโร เต วชฺฌยิตฺวาน หทย เฉตฺวา สพนฺธน
ปนฺถสกุณ ยชิสฺสามิ ตุยฺห มเสน พฺราหฺมณ
ตุยหฺ  มเสน เมเทน มตฺถลุงฺเคน(๓) พฺราหฺมณ
อาหุตึ ปคฺคเหสฺสามิ เฉตฺวาน หทย ตว
ต เม สุยิฏ สุหุต
ตุยฺห มงฺเสน พฺราหฺมณ
น จ ตฺว ราชปุตฺตสฺส ภริย ปุตฺเต จ เนสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ อกิจฺจการีติ ตฺว อกิจฺจการโก ฯ ทุมฺเมโธติ
นิปฺปฺโ ฯ รฏา วิวนมาคโตติ รฏโต มหาอรฺ(๔)
อาคโต ฯ สโร ปาสฺสตีติ อย สโร ตว โลหิต ปวิสฺสติ ฯ
วชฺฌยิตฺวานาติ ต มาเรตฺวา รุกฺขา ปติตสฺส เต สีส ตาลผล
วิย ลฺุจิตฺวา สพนฺธน หทยมส ฉินฺทติ ฺวา ปนฺถเทวตาย
ปนฺถสกุณ นาม ยชิสฺสามิ ฯ น จ ตวนฺติ เอว สนฺเต ตฺว
# ๑. ม. ปวนมาคโต ฯ ๒. ม. ปสฺสติ ฯ ๓. ม. มตฺถเกน จ ฯ
# ๔. ม. มหารฺ ฯ
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ราชปุตฺตสฺส ภริย วา ปุตฺเต วา น เนสฺสสีติ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตฺวา มรณภยตชฺชิโต มุสาวาท กเถนฺโต
อาห
[๑๑๓๗]อวชฺโฌ พฺราหฺมโณ ทูโต เจตปุตฺต สุโณหิ เม
ตสฺมา ทูต น หนนฺติ (๑) เอส ธมฺโม สนนฺตโน
นิชฺฌตฺตา สิวิโย(๒) สพฺเพ ปตา น ทฏุมิจฺฉติ
มาตา จ ทุพฺพลา ตสฺส อจิรา จกฺขูนิ ชียเร
เตสาห ปหิโต ทูโต เจตปุตฺต สุโณหิ เม
ราชปุตฺต นยิสสฺ ามิ ยทิ ชานาสิ สส เมติ ฯ
ตตฺถ นิชฺฌตฺตาติ สฺตฺตา ฯ อจิรา จกฺขูนิ ขียเรติ
นิจฺจ โรทเนน นจิรสฺเสว จกฺขูนิ ชียิสฺสนฺติ ฯ
ตทา เจตปุตฺโต อิทานิ เวสฺสนฺตร กิร อาเนตุ
อาคจฺฉตีติ (๓) โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา สุนเข พนฺธิตฺวา เอกมนฺเต
เปตฺวา พฺราหฺมณ โอตาเรตฺวา สาขาสนฺถเร นิสที าเปตฺวา
โภชน ทตฺวา ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อิม คาถมาห
[๑๑๓๘]ปยสฺส เม ปโย ทูโต ปุณฺณปตฺต ททามิ เต
อิทฺจ มธุโน ตุมฺพ มิคสตฺถิฺจ พฺราหฺมณ
ตฺจ เต เทสมกฺขิสฺส ยตฺถ สมฺมติ กามโทติ ฯ
ตตฺถ ปยสฺส เมติ มม ปยสฺส เวสฺสนฺตรสฺส ตฺว ปโย
# ๑. ม. หนฺติ ฯ ๒. ม. สิวโย ฯ ๓.ม. อาคโตติ ฯ
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ทูโต [๑] ตว อชฺฌาสยปูรณตฺถ(๒) ปุณฺณปตฺต เทมีติ(๓) ฯ
ชูชกปพฺพ นิฏิต (๔) ฯ
เอว เจตปุตฺโต พฺราหฺมณ โภเชตฺวา ปาเถยฺยสฺสตฺถาย(๕)
ตสฺส มธุโน ตุมฺพฺเจว ปกฺกมิคสตฺถิฺจ ทตฺวา มคฺเค เปตฺวา(๖)
ทกฺขิณหตฺถ อุกฺขิปตฺวา มหาสตฺตสฺส วสโนกาส อาจิกฺขนฺโต
อาห
[๑๑๓๙]เอสเสโล มหาพฺรหฺเม ปพฺพโต คนฺธมาทโน
ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา สหปุตฺเตหิ สมฺมติ
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ อาสทฺจ มสฺชฏ
จมฺมวาสี ฉมา เสติ ชาตเวท นมสฺสติ
เอเต นีลา ปทิสสฺ นฺติ นานาผลธรา ทุมา
อุคฺคตา อพฺภกูฏาว นีลา อฺชนปพฺพตา
ธวสฺสกณฺณา ขทิรา สาลา ผนฺทนมาลุวา
สมฺปเวเธนฺติ วาเตน สกึ ปตาว มาณวา
อุปริ ทุมปริยาเยสุ
สงฺคีติโยว สุยฺยเร
นชฺชุหา โกกิลา สงฺฆา สมฺปตนฺติ ทุมา ทุม
อวฺหยนฺเตว คจฺฉนฺต สาขาปตฺตสมีริตา
รมยนฺเตว อาคนฺตุ
โมทยนฺติ นิวาสน
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปุณฺณปตฺตนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อชฺฌาสยปูรณ ฯ ๓.ม. ททามีติ ฯ
# ๔. ม. ชูชกปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ ๕.ม. ปาเถยฺยตฺถาย ฯ
# ๖. ม. ตฺวา ฯ
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ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ อาสทฺจ มสฺชฏ
จมฺมวาสี ฉมา เสติ ชาตเวท นมสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ คนฺธมาทโนติ เอส คนฺธมาทนปพฺพโต เอตสฺส
ปาเทน อุตฺตราภิมุโข คจฺฉนฺโต ยตฺถ สกฺกทตฺติเย อสฺสเม
เวสฺสนฺตโร ราชา สห ปุตฺตทาเรหิ วสติ ต ปสฺสสิ ฺสสีติ
อตฺโถ ฯ พฺราหฺมณวณฺณนฺติ เสฏปพฺพชิตเวส ฯ อาสทฺจ
มสฺชฏนฺติ อากฑฺฒิตฺวา ผลาผล คหณตฺถ องฺกุสฺจ
อคฺคิชุหนฺจ(๑) มสฺจ(๒) ชฏฺจ(๓) ธาเรนฺโต ฯ จมฺมวาสีติ
อชินจมฺมธโร ฯ ฉมา เสตีติ ปวิย ปณฺณสนฺถเร สยติ ฯ
ธวสฺสกณฺณา ขทิราติ ธวา จ อสฺสกณฺณา จ ขทิรา จ ฯ
สกึ ปตาว มาณวาติ เอกวารเมว ปตา มชฺชปานโสณฺฑา(๔)
วิย ฯ อุปริ ทุมปริยาเยสูติ รุกฺขสาขาสุ ฯ สงฺคีติโยว สุยฺยฺเรติ
นานาสกุณาน วสนฺตาน สทฺทา (๕)ทิพฺพสงฺคีติ วิย สุยฺยนฺติ ฯ
นชฺชุหาติ นชฺชุหสกุณา ฯ สมฺปตนฺตีติ วิกูชนฺตา วิจรนฺติ ฯ สาขา
ปตฺตสมีริตาติ สาขาน ปตฺเตหิ สงฺฆฏฏิตา หุตฺวา วิกชู นฺตา
สกุณา วาเตน สมีริตปตฺตา สาขา เยว วา(๖) ฯ อาคนฺตุนฺติ
# ๑. ม. อคฺคิชุหนกฏจฺฉฺุจ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม.ชฏามณฺฑลฺจ ฯ ๔.ม. สุราโสณฺฑา ฯ ๕. ม. ทิพฺพสงฺคีติโย
# วิย ฯ สุยฺยเร ฯ ๖. ม. สมีริตา ปตฺตสาขาเยว วา ฯ
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อปคนฺตุกชน(๑) ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ อสฺสมปเท เวสฺสนฺตโร วสติ
ตฺว ตตฺถ คนฺตฺวา อิม อสฺสมปทสมฺปตฺตึ ปสฺสิสฺสสีติ ฯ
ตโต อุตฺตรึป(๒) อสฺสมปท วณฺเณนฺโต อาห
[๑๑๔๐]อมฺพา กปตฺถา ปนสา สาลา ชมฺพู วิเภทกา(๓)
หรีตกี อามลกา
อสฺสตฺถา พทรานิ จ
จารุติมฺพรุกฺขา เจตฺถ นิโคฺรธา จ กปตฺถนา
มธุมธุกา เถวนฺติ
นีเจ ปกฺกา จุทุมฺพรา
ปาเรวตา ภเวยฺยา จ มุททฺ ิกา จ มธุตฺถิกา
มธุ อเนลก ตตฺถ
สกมาทาย ภฺุชเร
อฺเตฺถ ปุปฺผิตา อมฺพา อฺเ ติฏนฺติ โทวิลา
อฺเ อามา จ ปกฺกา จ เภงฺควณฺณา(๔) ตทูภย
อเถตฺถ เหฏา ปุริโส อมฺพปกฺกานิ คณฺหติ
อามานิ เจว ปกฺกานิ วณฺณคนฺธรสุตฺตมา(๕)
อเตว เม อจฺฉริย
หิงฺกาโร ปฏิภาติ ม
เทวานมิว อาวาโส
โสภติ นนฺทนูปโม
วิเภทิกา นาฬิเกรา
ขชฺชุรีน พฺรหาวเน
มาลาว คนฺถิตา นฺติ ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร
นานาวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ นภ ตารา จิตามิว
# ๑. ม. อาคนฺตนฺติ อาคจฺฉนฺต ชน ฯ
# ๒. ม. อุตฺตริป ฯ ๓. ม. วิภีตกา ฯ ๔. ม. เภกวณฺณา ฯ
# ๕. ม.วณฺณคนฺธรสุตฺตเม ฯ
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กุฏชี กุฏตครา
ปาฏลิโย จ ปุปผฺ ิตา
ปุนฺนาคา คิริปุนฺนาคา โกวิฬารา จ ปุปฺผิตา
อุทฺธาลกา โสมรุกฺขา อครุภลฺลิยา พหู
ปุตฺตชีวา จ กุกฺกุฏา อสนา เจตฺถ ปุปฺผิตา
กุฏชา สลฬา นีปา
โกสมฺพลพุชา(๑) ธวา
สาลา จ ปุปฺผิตา ตตฺถ ปลาลขลสนฺนภิ า
ตสฺสาวิทูเร โปกฺขรณี ภูมิภาเค สโนรเม
ปทุมุปฺปลสฺฉนฺนา เทวานมิว นนฺทเน
อเถตฺถ ปุปฺผรสมตฺตา โกกิลา มฺชุภาณิกา
อภิปฺปนาเทนฺติ ต วน (๒) อุตุสมฺปุปฺผิเต ทุเม
ภสฺสนฺติ มกรนฺเทหิ โปกฺขเร โปกฺขเรมธู
อเถตฺถ วาตา วายนฺติ ทกฺขิณา อถ ปจฺฉิมา
ปทุมกิฺชกฺขเรณูหิ โอกิณฺโณ โหติ อสฺสโม
ถูลา สึฆาฏกา เจตฺถ สสาทิยา(๓) ปสาทิยา
มจฺฉกจฺฉปพฺยาวิธา พหู เจตฺถ มูปยานกา
มธุ ภึเสหิ สวติ
ขีร สปฺป มุฬาลิภิ
สุรภิ (๔)ต วน วายติ นานาคนฺธสมีริต(๕)
สมฺโมทิเตว คนฺเธหิ (๖) ปุปฺผสาขาหิ ต วน
# ๑. ม. โกสมฺพา ลพุชา ฯ ๒. ม. อภินาเทนฺติ ปวน ฯ
# ๓. ม. สสาทิยา ฯ ๔. ม. สุรภี ฯ ๕. ม. นานาคนฺธสโมทิต ฯ
# ๖. ม. สมฺมทฺทโต คนฺเธน ฯ
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ภมรา ปุปฺผคนฺเธน สมนฺตามภินาทิตา
อเถตฺถ สกุณา สนฺติ นานาวณฺณา พหู ทิชา
โมทนฺติ สห ภริยาหิ อฺมฺ ปกูชิโน
นนฺทิกา ชีวปุตฺตา จ ชีวปุตฺตา ปยา จโน
ปยา ปุตฺตา ปยา นนฺทา ทิชา โปกฺขรณีฆรา
มาลาว คนฺถิตา นฺติ ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร
นานาวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ กุสเลเหว คนฺธิกา
ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ อาสทฺจ มสฺชฏ
จมฺมวาสี ฉมา เสติ
ชาตเวท นมสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ จารุติมฺพรุกฺขาติ สุวณฺณติมฺพรุกฺขา ฯ มธุมธุกาติ
มธุรสา มธุกา ฯ เถวนฺตีติ วิโรจนฺติ ฯ มธุตฺถิกาติ มธุ(๑)
วิย ปคฺฆรนฺติโย มธุรตาย วา มธุสทิสา (๒)ฯ ปาเรวตาติ
จารุทนฺตา รุกฺขา ฯ ภเวยฺยาติ ทีฆผลา กทลิโย ฯ สกมาทายาติ
ต สยเมว คเหตฺวา ภฺุชนฺติ(๓) ฯ โทวิลาติ ปติตปุปฺผทลปตฺตา
สฺชายมานผลา ฯ เภงฺควณฺณา ตทูยนฺติ เต อุโภป อมฺพา
อามา จ ปกฺกา จ มณฺฑกู ปฏิวณฺณาเยว ฯ อเถตฺถ เหฏา
ปุริโสติ อเถตฺถ อสฺสเม เตส อมฺพาน เหฏา ิตโก ว ปุริโส
อมฺพผลานิ คณฺหติ อาโรหนกิจฺจ นตฺถิ ฯ วณฺณคนฺธรสุตฺตมาติ
# ๑. ม. มธุตฺเถเว ฯ ๒. ม. มธุตฺเถวสทิสา ฯ ๓.ม. ปริภฺุชนฺติ ฯ
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เอเตหิ วณฺณาทีหิ อุตฺตมานิ ฯ
อเตว เม อจฺฉริยนฺติ อติวิย เม อจฺฉริย ฯ หิงฺกาโรติ
หึหินฺติ (๑) กรณ ฯ วิเภทิกาติ ตาลา ฯ มาลาว คนฺถิตาติ
สุปุปฺผิตรุกฺขาน อุปริ คนฺถิตา มาลา วิย ปุปฺผานิ ติฏนฺติ ฯ
ธชคฺคาเนว ทิสฺสเรติ ตานิ รุกฺขานิ อลงฺกตธชคฺคานิ วิย
ทิสฺสนฺติ ฯ กุฏชี กุฏตคราติ กุฏชีนาเมกา รุกฺขชาติ กุฏคจฺฉา
จ ตครคจฺฉา จ ฯ คิริปุนนฺ า คาติ มหาปุนฺนาคา ฯ โกวิฬาราติ
โกวิฬารรุกฺขา(๒) ฯ อุทฺธาลกาติ(๓) ปตปุปฺผวณฺณา ราชรุกฺขา
นาม ฯ ภลฺลยิ าติ ภลฺลริ ุกขฺ า นาม ฯ ลพุชาติ ลพุชา รุกฺขา
นาม ฯ ปุตฺตชีวาติ มหานิโคฺรธรุกฺขา (๔)ฯ ปลาลขลสนฺนิภาติ เตส
เหฏา ปคฺฆริตปุปฺผปฺุชา ปลาลขลสทิสาติ วทติ ฯ
โปกฺขรณีติ จตุรสฺสโปกฺขรณี ฯ นนฺทเนติ นนฺทนวเน
นนฺทนโปกฺขรณี (๕) วิย ฯ ปุปฺผรสมตฺตาติ ปุปฺผรเสน มตฺตา
ลุฬิตา (๖)ฯ มกรนฺเทหีติ กิฺชกฺขเรหิ ฯ โปกฺขเร โปกฺขเรติ
ปทุมินิปณฺเณ เตส(๗) หิ กิฺชกฺขรโต เรณุ ภสฺสิตฺวา โปกฺขรมธุ
นาม โหติ ฯ ทกฺขิณา อถ ปจฺฉิมาติ เอตฺตาวตา สพฺพา ทิสา
วิทิสา วาตา ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ ถูลา สึฆาฏกาติ มหนฺตา
# ๑. ม. หินฺติ ฯ ๒. ม. โกวิฬารรุกฺขา นาม ฯ
# ๓. ม. อุทฺทาลกาติ อุทฺทาลรุกฺขา ฯ โสมรุกฺขาติ ฯ
# ๔. ม. มหานิโคฺรธา ฯ ๕. ม. นนฺทาโปกฺขรณี ฯ
# ๖. ม. จลิตา ฯ ๗. ม. ปทุมินิปณฺเณ ปทุมินิปณฺเณ เตสุ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 486

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 486
สึฆาฏกา ฯ สสาทิยาติ ิตา สยฺชาตสาลี ขุทฺทกสาลี
สุกฺกสาลีติป วุจฺจนฺติ ฯ ปสาทิยาติ เตเยว ภูมิย ปติตา ฯ
พฺยาวิธาติ ปสนฺเน อุทเก สณฺฑสณฺฑจาริโน พฺยาวิธา
ปฏิปาฏิยา คจฺฉนฺตา ทิสฺสนฺติ ฯ มูปยานกาติ กกฺกฏกา ฯ
มธุ ภึเสหีติ ภึสโกฏิยา ภินฺนาย ปคฺฆรณรโส มธุสทิโส
โหติ ฯ ขีร สปฺป มูฬาลิภีติ มูฬาเลหิ ปคฺฆรณรโส
ขีรมิสฺสกนวนีตสปฺป วิย โหติ ฯ
สมฺโมทิเตวาติ (๑) สมฺปตฺตชน โมทยติ(๒) วิย ฯ สมนฺตามภินาทิตาติ สมนฺตา อภินาเทนฺตา วิจรนฺติ ฯ นนฺทิกาติ
อาทีนิ เตส นามานิ ฯ เตสุ หิ ปมา สามิ เวสฺสนฺตร อิมสฺมึ
วเน วสนฺโต นนฺทาติ วทนฺติ ฯ ทุติยา ตฺวฺจ สุเขน ชีว
ปุตฺตา จ เตติ วทนฺติ ฯ ตติยา ตฺวฺจ ชีว ปยา ปุตฺตา จ
เตติ วทนฺติ ฯ จตุตฺถา ตฺวฺจ นนฺท ปยา ปุตฺตา จ เตติ
วทนฺติ ฯ เตน เตส เอตาเนว นามานิ อเหสุ ฯ โปกฺขรณีฆราติ
โปกฺขรณิย นิวาสิโน(๓) ฯ
เอว เจตปุตฺเตน เวสฺสนฺตรสฺส วสนฏาเน อกฺขาเต
ชูชโกป ตุสิตฺวา ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อิม คาถมาห
[๑๑๔๑]อิทฺจ เม สตฺตุภตฺต มธุนา ปฏิสยุต
มธุปณฺฑิกา จ สุกตาโย สตฺตุภตฺต ททามิ เตติ ฯ
# ๑. ม. สมฺมทฺทเตวาติ ฯ ๒. ม. มทยติ ฯ
# ๓. ม. โปกฺขรณิวาสิโน ฯ
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ตตฺถ สตฺตุภตฺตนฺติ ปกฺกมธุสนฺนิภ สตฺตุสขาต ภตฺต ฯ
อิท วุตฺต โหติ อิท มม อตฺถิ ต เต ทมฺมิ คณฺหาหิ นนฺติ ฯ
ต สุตฺวา เจตปุตฺโต อาห
[๑๑๔๒]ตุยฺเหว สมฺพล โหตุ นาห อิจฺฉามิ สมฺพล
อิโตป พฺรหฺเม คณฺหาหิ คจฺฉ พฺรหฺเม ยถาสุข
อย เอกปที เอติ
อุชุ คจฺฉติ อสฺสม
อิสิป(๑) อุจฺจุโต ตตฺถ ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ อาสทฺจ มสฺชฏ
จมฺมวาสี ฉมา เสติ ชาตเวท นมสฺสติ
ต ตฺว คนฺตฺวาน ปุจฺฉสฺสุ โส เต มคฺค ปวกฺขตีติ ฯ
ตตฺถ สมฺพลนฺติ ปาเถยฺย ฯ เอตีติ โย เอกปทิกมคฺโค
อมฺหาก อภิมุโข เอติ เอส อสฺสมปท อุชุ คจฺฉติ ฯ อจฺจุโตติ
เอว นามโก เอโก(๒) อิสิ ตตฺถ วสติ ฯ
[๑๑๔๓]อิท สุตฺวา พฺรหฺมพนฺธุ เจต กตฺวา ปทกฺขิณ
อุทคฺคจิตฺโต ปกฺกามิ เยนาสิ อจฺจุโต อิสีติ ฯ
ตตฺถ เยนาสีติ ยสฺมึ าเน อจฺจุโต อิสิ อโหสิ ตตฺถ
คโตติ ฯ
จุลวนวณฺณนา(๓) นิฏิตา
# ๑. ม. อิสีป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. จูฬวนวณฺณนา ฯ
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[๑๑๔๔]คจฺฉนฺโต โส ภารทฺวาโช อทฺทส อจฺจุต อิสึ
ทิสฺวาน ต ภารทฺวาโช สมฺโมทิ อิสนิ า สห
กจฺจิ นุ โภโต กุสล กจฺจิ โภโต อนามย
กจฺจิ อฺุเฉน ยาเปถ(๑) กจฺจิ มูลผลา พาหู
กจฺจิ ฑสา จ มกสา อปฺปเมว สิรึสปา(๒)
วเน พาฬมิคากิณฺเณ กจฺจิ หึสา น วิชชฺ ตีติ ฯ
ตตฺถ ภารทฺวาโชติ ชูชโก ฯ อปฺปเมวาติ อปฺปาเยว ฯ
หึสาติ เตส วเสน ตุมฺหาก วิหึสา ฯ
ตาปโส อาห
[๑๑๔๕]กุสลฺเจว เม พฺรหฺเม อโถ พฺรหฺเม อนามย
อโถ อฺุเฉน ยาเปมิ อโถ มูลผลา พาหู
อโถ ฑสา จ มกสา
อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ หึสา มยฺห น วิชฺชติ
พหูนิ วสฺสปูคานิ
อสฺสเม สมฺมโต มม
นาภิชานามิ อุปฺปนฺน อาพาธ อมโนรม
สฺวาคตนฺเต มหาพฺรหฺเม อโถ เต อทุราคต
อนฺโต ปวิส ภทฺทนฺเต ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เต
ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ มธุเก กาสมาริโย(๓)
ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ ภฺุช พฺรหฺเม วร วร
# ๑. ม. ยาเปสิ ฯ ๒. ม. สรีสปา ฯ ๓. ม. กาสุมาริโย ฯ
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อิทป ปานีย สีต
อาภต คิริคพฺภรา
ตโต ปว มหาพฺรหฺเม สเจ ตฺว อภิกงฺขสีติ ฯ
ชูชโก อาห
[๑๑๔๖]ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน สพฺพสฺส อคฺฆิย กต
สฺชยสฺส สก ปุตฺต สิวหี ิ วิปฺปวาสิต
ตมห ทสฺสนมาคโต ยทิ ชานาสิ สส เมติ ฯ
ตตฺถ ตมห ทสฺสนมาคโตติ ต อห ทสฺสนาย อาคโต ฯ
ตาปโส อาห
[๑๑๔๗]น ภว เอติ ปฺุตฺถ สิวิราชสฺส ทสฺสน
มฺเ ภว ปตฺถยติ รฺโ ภริย ปติพฺพต
มฺเ กณฺหาชิน ทาสึ ชาลึ ทาสฺจ อิจฺฉสิ
อถ วา ตโย มาตาปุตฺเต อรฺา เนตุมาคโต
น ตสฺส โภคา วิชฺชนฺติ ธนธฺฺจ(๑) พฺราหฺมณาติ ฯ
ตตฺถ น ตสฺส โภคา วิชชฺ นฺตีติ โภ พฺราหฺมณ ตสฺส
เวสฺสนฺตรสฺส อรฺเ วิหรนฺตสฺส เนว โภคา วิชฺชนฺติ
ธนธฺฺจ น วิชฺชติ ทุคฺคโต หุตฺวา วสติ ตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา กึ กริสฺสสีติ ฯ
ต สุตฺวา ชูชโก อาห
[๑๑๔๘]อกุทฺธรูปาห โภโต นาห ยาจิตุมาคโต
สาหุ ทสฺสนมริยาน สนฺนิวาโส สทา สุโข
# ๑. ม. ธน ธฺ จ ฯ
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อทิฏปุพฺโพ สิวิราชา สิวีหิ วิปฺปวาสิโต
ตมห ทสฺสนมาคโต ยทิ ชานาสิ สส เมติ ฯ
ตตฺถ(๑) ชานาสิ สส เมติ อิท วุตฺต โหติ อห โภโต(๒)
อกุทฺธรูโป อสฺมิ (๓) เอตฺตาวตา อห ปน น กิฺจิ วสฺสนฺตร
ยาจิตุ อาคโต(๔) อปจ อริยาน ทสฺสน สาธุ สนฺนิวาโส จ
เตหิ สทฺธึ สุโข ฯ อห ตสฺส อาจริยพฺราหฺมโณ มยา จ โข(๕)
ยโต สิวีหิ วิปฺปวาสิโต ตโต ปฏาย อทิฏปุพฺโพ เตนาห ต
ทสฺสนาย (๖) อาคโต ยทิ ตสฺส วสนฏาน ชนาสิ สส เมติ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตวฺ า สทฺทหิตฺวา โหตุ เสฺว ต
ทสฺสิสฺสามิ (๗) เต อชฺช ตาว อิเธว วสาหีติ ต ผลาผเลหิ
สนฺตปฺเปตฺวา ปุน ทิวเส มคฺค ทสฺเสนฺโต ทกฺขิณหตฺถ
ปสาเรตฺวา อาห
[๑๑๔๙]เอส เสโล มหาพฺรหฺเม ปพฺพโต คนฺธมาทโน
ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ อาสทฺจ มสฺชต
จมฺมวาสี ฉมา เสติ ชาตเวท น มสฺสติ
เอเต นีลา ปทิสสฺ นฺติ นานาผลธรา ทุมา
อุคฺคตา อพฺภกูฏาว นีลา อฺชนปพฺพตา
# ๑. ม. ตสฺสตฺโถ ฯ ๒. ม. โภ ตาปส ฯ ๓. ม. อล ฯ
# ๔. ม. ยาจิตุมาคโต ฯ ๕. ม. โส ฯ ๖. ม. ทสฺสนตฺถาย ฯ
# ๗. ม. สสิสฺสามิ ฯ
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ธวสฺสกณฺณา ขทิรา สาลา ผนฺทนมาลุวา
สมฺปเวเธนฺติ วาเตน สกึ ปตาว มาณวา
อุปริ ทุมปริยาเยสุ
สงฺคีติโยว สุยฺยเร
นชฺชูหา โกกิลา สงฺฆา สมฺปตนฺติ ทุมาทุม
อวฺหยนฺเตว คจฺฉนฺต สาขา ปตฺตสมีริตา
รมยนฺเตว อาคนฺตุ
โมทยนฺติ นิวาสน
ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา สห ปุตฺเตหิ สมฺมติ
ธาเรนฺโต พฺราหฺมวณฺณ อาสทฺจ มสฺชฏ
จมฺมวาสี ฉมา เสติ ชาตเวท นมสฺสติ
กิเรริมาลา วิคตา(๑) ภูมภิ าเค มโนรเม
สทฺทลา หริตา ภูมิ
น ตตฺถุทฺธสเต รโช
มยุรคีวสกาสา
ตูลผสฺสสมูปมา
ติณานิ นาติวตฺตนฺติ สมนฺตา จตุรงฺคุลา
อมฺพา ชมฺพู กปฏา จ นีเจ ปกฺกา จุทุมฺพรา
ปริโภเคหิ รุกฺเขหิ
วนนฺต รติวฑฺฒน
เวฬุริยวณฺณสนฺนิภ มจฺฉคุมฺพนิเสวิต
สุจิ สุคนฺธ สลิล
อาโป ตตฺถป สนฺทติ
ตสฺสาวิทูเร โปกฺขรณี ภูมิภาเค มโนรเม
ปทุมุปฺปลสฺฉนฺนา เทวานมิว นนฺทเน
# ๑. ม. วิตตา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 492

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 492
ตีณิ อุปฺปลชาตานิ
ตสฺมึ สรสิ พฺราหฺมณ
วิจิตฺรนีลาเนกานิ (๑) เสตานิ(๒) โลหิตกานิ จาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺตสทิโสว(๓) ฯ กเรริมาลา วิคตาติ
กเรริปุปฺเผหิ วิคตา ฯ สทฺทลา หริตาติ ธุวสทฺทเลน หริตา
ภูมิ (๔)ฯ น ตตฺถุทฺธ สเต รโชติ ตสฺมึ าเน (๕) อปฺปมตฺโตป
รโช น อุทธฺ สติ(๖) ฯ ตูลผสฺสสมูปมาติ มุทุสมฺผสฺสตาย
ตูลผสฺสสทิสา ฯ ติณานิ นาติวตฺตนฺตีติ ตานิ ตสฺสา
ภูมิยา มยุรคีววณฺณานิ ติณานิ สมนฺตโต จตุรงฺคุลปฺปมาณาเนว
ปวตฺตนฺติ ตโต ปน อุตตฺ รึ (๗)น วฑฺฒนฺติ ฯ อมฺพา ชมฺพู
กปฏา จาติ อมฺพา จ ชมฺพู จ กปฏา จ ฯ ปริโภเคหีติ
นานาวิเธหิ ปุปฺผุปคผลุปเคหิ ปริโภขรุกฺเขหิ ฯ สนฺทตีติ ตสฺมึ
วนสณฺเฑ ปพฺพตโต(๘) โอตรนฺต อุทก สนฺทติ ปวตฺตตีติ
อตฺโถ ฯ วิจิตฺรนีลากานิ เสตานิ (๙) โลหิตกานิ จาติ เอกานิ นีลานิ
เอกานิ เสตานิ เอกานิ โหลิตกานิ จาติ อิเมหิ ตีหิ อุปฺปลชาเตหิ
ต สร วิจิตฺตสุสชฺชิต ปุปผฺ จงฺโกฏก(๑๐) วิย โสภตีติ ทสฺเสติ ฯ
เอว จตุรสฺสโปกฺขรณึ วณฺเณตฺวา ปุน มุจลินฺทสร
วณฺเณนฺโต อาห
# ๑. ม. วิจิตฺต นีลาเนกานิ ฯ ๒. ม. เสตา ฯ ๓. ม. วุตฺตสทิโสเยว ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. วเน ฯ ๖. ม. อุทธฺ สเต ฯ
# ๗. ม. อุตตริ ฯ ๘. ม. วงฺกปพฺพเต กุนฺนทีหิ ฯ
# ๙. ม. วิจิตฺต นีลาเนกานิ เสตา ฯ ๑๐. ม. วิจิตฺต สุสชฺชิตปุปฺผจงฺโกฎก ฯ
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[๑๑๕๐]โขมาว ตตฺถ ปทุมา เสตโสคนฺธิเยหิ จ
กลมฺพเกหิ สฺฉนฺโน มุจลินฺโท นาม โส สโร
อเถตฺถ ปทุมา ผุลฺลา อปริยนฺตาว ทิสฺสเร
คิมฺหา เหมนฺตกา(๑) ผุลฺลา ชณฺณุตคฺฆา อุปตฺถรา
สุรภี สมฺปวายนฺติ
วิจิตฺรา ปุปฺผสณฺิตา(๒)
ภมรา ปุปฺผคนฺเธน สมนฺตามภินาทิตาติ ฯ
ตตฺถ โขมาวาติ โขมมยา วิย ปณฺฑรา ฯ เสตโสคนฺธิเยหิ
จาติ เสตุปฺปเลหิ จ โสคนฺธิเยหิ จ กลมฺพเกหิ จ โส สโร
สฺฉนฺโน ฯ อปริยนฺตาว ทิสฺสเรติ อปริมาณา วิย ทิสฺสนฺติ ฯ
คิมฺหา เหมนฺตกาติ คิมฺเห จ เหมนฺเต จ สุปุปผิตา ปทุมา(๓) ฯ
ชณฺณุตคฺฆา อุปตฺถราติ ชณฺณุปฺปมาเณ อุทเก อุปตฺถรา
ผุลฺลา โหนฺติ สณฺิตา วิย ขายนฺติ ฯ วิจิตฺรา ปุปฺผสนฺิตานีติ
วิจิตฺรา(๔) หุตฺวา ปุปฺเผหิ สณฺิตา สทา สุรภี สมฺปวายนฺติ ฯ
[๑๑๕๑]อเถตฺถ อุทกนฺตสฺมึ รุกฺขา ติฏนฺติ พฺราหฺมณ
กทมฺพา ปาฏลี ผุลฺลา โกวิฬารา จ ปุปฺผิตา
องฺโกรา กจฺจิการา จ ปาริชฺา จ ปุปฺผิตา
วารณา วุยฺหนา(๕) รุกฺขา มุจลินฺทมุภโต สร
สิรีสา เสตปาริสา
สาธุ วายนฺติ ปทฺมกา
# ๑.ม. เหมนฺติกา ฯ ๒. ม. วิจิตฺตปุปฺผสนฺถตา ฯ
# ๓. ม. ปุปฺผิตปทุมา ฯ ๔. ม. วิจิตฺตปุปฺผสนฺตถาติ วิจิตฺตา ฯ
# ๕. ม. วยนา ฯ
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นิคฺคณฺฑี สรนิคฺคณฺฑี อสนา เจตฺถ ปุปฺผิตา
ปงฺกุรา พหุลา เสลา โสภฺชนา จ ปุปฺผิตา
เกตกา กณิการา จ กรวิรา (๑)จ ปุปฺผิตา
อชฺชุนา อชฺชุกณฺณา จ มหานามา จ ปุปฺผิตา
สมฺปุปฺผิตคฺคา ติฏนฺติ ปชฺชลนฺเตว กึสุกา
เสตปณฺณิ (๒)สตฺตปณฺณา กทลิโย กุสุมภฺ รา
ธนุตกฺการีปุปฺผหิ
สีสปาวารณาหิ จ
อจฺฉิปา สิพลีรุกขฺ า(๓) สลฺลกิโย จ ปุปฺผิตา
เสตเครูตคริกา
มสิโกฏกุลาวรา(๔)
ทหรา รุกฺขา วุฑฺฒา จ อกุฏิลา เจตฺถ ปุปฺผิตา
อสฺสม อุภโต นฺติ อคฺยาคาร สมนฺตโตติ ฯ
ตตฺถ ติฏนฺตีติ สร ปริกฺขิปตฺวา ติฏนฺติ ฯ
กทมฺพาติ กทมฺพรุกฺขา เจว ฯ กจฺจิการา จาติ เอว นามกา
หุตฺวา รุกฺขา ฯ ปาริชฺาติ รตฺตกมาลา ฯ วารณา วุยฺหนาติ
นาครุกฺขา ฯ มุจลินฺทมุภโตติ มุจฺจลินฺทสฺส อุภยปสฺเสสุ ฯ
เสตปาริสาติ เสตคจฺฉรุกฺขา ฯ เต กิร เสตกฺขนฺธา
มหาปณฺณา กณิการสทิสปุปฺผา โหนฺติ ฯ นิคฺคณฺฑี
สรนิคฺคณฺฑีติ ปกตินิคฺคณฺฑี เจว กาฬนิคฺคณฺฑี จ ฯ
# ๑. ม. กณเวรา ฯ ๒. ม. เสตปณฺณี ฯ ๓. ม. อจฺฉิวา
# สลฺลวารุกขฺ า ฯ ๔. ม. เสตเครุ จ ตครา มสิกุฏา กุลาวรา ฯ
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ปงฺกุราติ ปณฺฑรรุกฺขา(๑) ฯ กุสุมฺภราติ เอกา คจฺฉา ฯ
ธนุตกฺการีปุปฺเผหีติ ธนูนฺจ ตกฺการีนฺจ ปุปฺเผหิ อุปโสภิตา ฯ
สีสปาวารณาหิ จาติ สีสเปหิ จ วารเณหิ จ อุปโสภิตา(๒)ฯ
อจฺฉิปาติ อาทโยป รุกฺขาเยว ฯ เสตเครูตคริกาติ เสตเครู จ
ตครา จ ฯ มสิโกฏกุลาวราติ มสิคจฺฉา จ โกฏคจฺฉา จ
กุลาวรา จ ฯ อกุฏิลาติ อุชุกา ฯ อคฺยาคาร สมนฺตโตติ
อคฺยาคาร ปริกฺขิปตฺวา ิตาติ อตฺโถ
[๑๑๕๒]อเถตฺถ อุทกนฺตสฺมึ พหู ชาตา(๓) ผณิชฺชกา
มุคฺคติโย กรติโย
เสวาล สีสก พหุ(๔)
อุทฺธาปวตฺต อุลฺลลุ ิต มกฺขิกา หิงฺคุชาลิกา
ทาสิมกฺจโก เจตฺถ พหู นีเจ กลมฺพกา
เอลมฺพรุกฺขาหิ สฺฉนฺนา รุกฺขา ติฏนฺติ พฺราหฺมณ
สตฺตาห ธาริยมานาน คนฺโธ เตส น ฉิชฺชติ
อุภโต สรฺจ มุจลินฺท วปฺปา ติฏนฺติ ภาคโส(๕)
อินฺทวเรหิ สฺสนฺน วนนฺตมุปโสภิต(๖)
อฑฺฒมาส ธาริยมานาน คนฺโธ เตส น ฉิชฺชติ
นีลปุปฺผิเสตวารี
ปุปฺผิตา คิริกณฺณิกา
กเลรุกฺเขหิ สฺฉนฺน วนนฺต ตุลสีหิ จ
# ๑. ม. ปงฺคุราติ ปงฺคุรรุกฺขา ฯ ๒. ม. โสภิตา ฯ
# ๓.ม. พหุชาโต ฯ ๔. ม. พหู ฯ ๕. ม. ปุปฺผา ติฏนฺติ ฯ
# ๖. ม. วน ต อุปโสภติ ฯ
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สมฺโมทิเตว(๑) คนฺเธน ปุปฺผสาขาหิ ต วน
ภมรา ปุปฺผคนฺเธน สมนฺตามภินาทิตา
ตีณิ กกฺการุชาตานิ ตสฺมึ สรสิ พฺราหฺมณ
กุมฺภมตฺตานิเจกานิ มุรมตฺตานิ วา อุโภติ ฯ
ตตฺถ ผณิชฺชกาติ ภูตติณกา(๒) ฯ มุคฺคติโยติ เอกา
มุคฺคชาติ ฯ กรติโยติ ราชมาโส ฯ เสวาล สีสกนฺติ อิเมป
คจฺฉาเยว ฯ อป จ สีสกาติ รตฺตจนฺทน วุตฺต ฯ อุทฺธาปวตฺต
อุลฺลุลิตนฺติ ต อุทก ตีรมริยาทพนฺธ วาตาหต (๓) อุลฺลลุ ิต
หุตฺวา ติฏติ ฯ มกฺขิกา หิงฺคุชาลิกาติ หิงฺคุชาลสงฺขาเต
วิกสิตปุปฺผคจฺเฉ ปฺจ วณฺณา มธุมกฺขิกา มธุสฺสเรน
วิรวนฺติโย ตตฺถ วิจรนฺตตี ิ อตฺโถ ทาสิมกฺจโก เจตฺถาติ
อิมาป เทฺว รุกฺขชาติโย เอตฺถ ฯ นีเจ กลมฺพกาติ นีเจ
กลมฺพกา ฯ เอลมฺพกรุกฺขสฺฉนฺนาติ เอว นามิกาย วลฺลิยา
สฺฉนฺนา ฯ เตสนฺติ เตส ตสฺสา วลฺลยิ า ปุปฺผาน สพฺเพสป
เอเตส ทาสิมกาทีน ปุปผฺ าน สตฺตาห คนฺโธ น ฉิชฺชติ ฯ
เอว สุคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ รชตปตฺตสทิสา วาลุกปุณฺณา
ภูมิภาคา ฯ คนฺโธ เตสนฺติ เตส อินฺทวรปุปฺผาทีน คนฺโธ
อฑฺฒมาส น ฉิชชฺ ติ ฯ นีลปุปฺผีติ อาทิกา ปุปฺผวลฺลิโย ฯ
ตุลสีหิ จาติ ตุลสีคจฺเฉหิ จ กกฺการุชาตานีติ ตีณิ
# ๑. ม. สมฺมทฺทเตว ฯ ๒. ม. ผณิชชฺ โกติ ภูตนโก ฯ
# ๓. ม. วาตาปหต ฯ
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วลฺลิผลานิ ฯ ตตฺถ เอกิสสฺ า วลฺลิยา ผลานิ มหาฆฏมตฺตานิ
ทฺวินฺน มุทิงฺคมตฺตานิ ฯ เตน วุตฺต ฯ มูรมตฺตานิ วา(๑) อุโภติ
[๑๑๕๓]อเถตฺถ สาสโป พหุโก นาทิโย หริตายุโต
อสีตาลาว ติฏนฺติ เฉชฺชา อินทฺ วรา พหู
อปฺโผฏา สุริยวลฺลี จ กาฬิยา มธุคนฺธิยา
อโสกา มุทยนฺตี จ
วลฺลิโภ ขุทฺทปุปฺผิโย
โกรณฺฑกา อโนชา จ ปุปฺผิตา นาคมลฺลิกา
รุกขฺ มารุยฺห ติฏนฺติ ผุลลฺ า กึสุกวลฺลโิ ย
กเตรุหา ปวาเสนฺติ(๒) โยธิกา(๓) มธุคนฺธิยา
นิลิยา สุมนา ภณฺฑี โสภติ ปทุมุตฺตโร
ปาฏลิสมุทฺทกปฺปาสี กณิการา จ ปุปฺผิตา
เหมชลาว ทิสฺสนฺติ รุจิรา อคฺคิสิขูปมา(๔)
ยานิ ตานิ จ ปุปฺผานิ ถลชานูทกานิ จ
สพฺพานิ ตตฺถ ทิสฺสนฺติ เอว รมฺโม มโหทธีติ ฯ
ตตฺถ สาสโปติ สิทธฺ ตฺถโก ฯ พหุโกติ พหุ ฯ นาทิโย
หริตายุโตติ หริเตน อายุตฺโต นาทิโย อิมา เทฺวป ลสุนชาติโย
โสป ลสุโน ตตฺถ พหุโกติ อตฺโถ ฯ อสีตาลาว ติฏนฺตีติ
อสีติ เอว นามกา รุกฺขา สินิทฺธาย ภูมิยา อุปฏิตา(๕) ตาลา
# ๑. ม. มุรชมตฺตานิ ตา ฯ ๒. ม. จ วาสนฺติ ฯ ๓. ม. ยูธิกา ฯ
# ๔. ม. รุจิรคฺคิ สิขูปมา ฯ ๕. ม. ิตา ฯ
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วิย ติฏนฺติ ฯ เฉชฺชา อินฺทวรา พหูติ อุทกปริยนฺเต พหู
สุวณฺณอินฺทวรา มุฏินา ฉินฺทิตพฺพา หุตฺวา ิตาติ(๑) อตฺโถ(๒๒) ฯ
อปฺโผฏาติ อปฺโผฏวลฺลี(๓) ฯ วลฺลโิ ภ ขุทฺทปุปฺผิโยติ วลฺลิโภ จ
ขุทฺทปุปฺผิโย จ ฯ นาคมลฺลิกาติ นาคา(๔) จ มลฺลิกา จ ฯ
กึสุกวลฺลโิ ยติ สุคนฺธมตฺตา วลฺลชี าติ ฯ กเตรุหา ปวาเสนฺตีติ
อิเม จ เทฺว ปุปฺผคจฺฉา ฯ มธุคนฺธิยาติ มธุสมานคนฺธา ฯ
นิลิยา สุมนา ภณฺฑีติ วลฺลีสุมนา จ ปกติสุมนา จ ภณฺฑี
จ ฯ ปทุมุตฺตโรติ เอโก(๕) รุกโฺ ข ฯ กณิการา จาติ วลฺลกิ ณิการาป
รุกฺขกณิการาป ฯ เหมชาลาวาติ ปสาริตเหมชาลา วิย
ทิสฺสนฺติ ฯ มโหทธีติ มหโต อุทกสฺส(๖) อาธารภโต มุจลินฺทสโรติ ฯ
[๑๑๕๔]อถสฺสา โปกฺขรณิยา พหุกา วาริโคจรา
โรหิตา นลเปสิงฺคู (๗) กุมฺภิลา มกรา สุสู
มธุ จ มธุลฏิ จ
ตาลิยา(๘) จ ปยงฺคุกา
กุทฺทชา ภทฺทมุฏา จ สตฺตปุปฺผา(๙) จ โลลุปา
สุรภิมรุตครา
พหุกา ตุงฺควลฺลิโย
ปทฺมกา นารทา โกฏา ฌามกา จ หเรณุกา
หลิทฺทกา คนฺธเสลา หริเวรา จ คุคฺคุลา
วิเภทกา โจรโกฏา กปฺปุรา จ กลิงคฺ ุกาติ ฯ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อปฺโฟฒวลฺลิโย ฯ ๔. ม. วลฺลินาคา ฯ
# ๕. ม. เอวนามโก ฯ ๖. ม. อุทกกฺขนฺธสฺส ฯ ๗. ม. มนฬปสิงฺคู ฯ
# ๘. ม. ตาลิสา ฯ ๙. ม.เสตปุปฺผา ฯ
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ตตฺถ อถสฺสา โปกฺขรณิยาติ อิธ โปกฺขรณีสทิสตาย
สรเมว โปกฺขรณีติ วทติ ฯ โรหิตาติ อาทีนิ เตส วาริโคจราน
นามานิ ฯ มธุ จาติ นิมฺมกฺขิกมธุ จ ฯ มธุลฏิ จาติ
ลฏิมธุกฺจ ฯ ตาลิยาติ อาทิกา สพฺพา คนฺธชาติโย
[๑๑๕๕]อเถตฺถ สีหา พฺยคฺฆา จ ปุริสาลู จ หตฺถิโย
เอเณยฺยา ปสทา เจว โรหิตา สรภา มิคา
โกฏสุณา สุโณป จ ตุลิยา นฬสนฺนิภา
จามรี จลนี ลงฺฆี
ฌาปตา มกฺกฏา ปจุ
กกฺกฏา กตมายา จ อิกกฺ า โคณสิรา พหู
ขคฺคา วราหา นกุลา กาฬเกตฺถ พหุตโส
มหิสา(๑) โสณา สิงฺคาลา จปฺปกา(๒) จ สมนฺตโต
อากุจฺจา ปจลากา จ จิตฺรกา จาป ทีปโย
เปลกา จ วิฆาสาทา สีหา โกกนิสาตกา(๓)
อฏปาทา จ โมรา จ ภสฺสรา จ กุกฺกฏุ กา
จงฺโกรา กุกกฺ ุฏา นาคา อฺมฺ ปกูชิโน
พกา พลากา นชฺชูหา ทินฺทิภา โกนฺจวาทิกา(๔)
พฺยคฺฆินสา โลหปฏา จปฺปกา ชีวชีวกา
กปฺชรา ติตฺติราโย กุลาวา(๕) ปฏิกุฏกา
มณฺฑาลกา เจลเกฬุ ภณฺฑุติตฺติรนามกา
# ๑. ม. มหึสา ฯ ๒. ม. ปมฺปกา ฯ ๓. ม. โกกนิสทกา ฯ
# ๔. ม. กฺุชวาชิตา ฯ ๕. ม. กุลา จ ฯ
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เจลาวกา ปงฺคุลาโย โกธกา องฺคเหตุกา
กรวิกา จ สคฺคา จ
อุหุงฺการา จ กุกฺกุหา
นานาชิคณากิณฺณ
นานาสรนิกูชิตนฺติ ฯ
ตตฺถ ปุริสาลูติ วลวามุขยกฺขินิโย ฯ โรหิตา
สรภา มิคาติ โรหิตา เจว สรภา มิคา จ ฯ โกฏสุณาติ
สิงฺคาลสุนขา ฯ โกฏโสณาติป ปาโ ฯ สุณาป จาติ เอกา
เจลกา ขุทฺทกมิคชาติ ฯ ตุลิยาติ ปกฺขิวิฬารา ฯ นฬสนฺนิภาติ
นฬปุปฺผวณฺณา รุกฺขสุนขา ฯ จามรี จลนี ลงฺฆีติ จามรีมิคา
จ จลนีมิคา จ วาตมิคา(๑) จ ฯ ฌาปตา มกฺกฏาติ เทฺวป
มหามกฺกฏชาติโยว ฯ ปจูติ สรปริยนฺเต โคจรคาหี เอกา
มกฺกฏี (๒)ฯ กกฺกฏา กตมายา จาติ เทฺว มหามิคา ฯ อิกฺกาติ
นาเมตฺถ พหุตโส (๓)ฯ โสณา สิงฺคาลาติ โกกสุนขา
จ สิงฺคาลา จ ฯ จปฺปกาติ อสฺสมปท ปริกฺขิปตฺวา ิตา
มหาเวฬุจปฺปกา (๔) ฯ อากุจฺจาติ โคธา ฯ ปจลากาติ คชกุมฺภมิคา ฯ
จิตฺรกา จาป ทีปโยติ วิจิตฺรมิคา(๕) จ ทีปมิคา จ ฯ
เปลกา จาติ สสา ฯ วิฆาสาทาติ เอเต คิชฺฌา สกุณา ฯ
สีหาติ เกสรสีหา ฯ โกกนิสาตกาติ โกเก(๖) คเหตฺวา ขาทนสีลา
ทุฏมิคา ฯ อฏปาทาติ สรภา มิคา ฯ ภสฺสราติ เสตหสา
# ๑. ม. ลงฺฆีมิคา ฯ ๒. ม. เอโก มกฺกโฏ ฯ ๓. ม. พหูตโส ฯ
# ๔. ม. มหาเวฬุปมฺปกา ฯ ๕. ม. จิตฺรกมิคา ฯ ๖. ม. โคคณิสาทกาติ
# โคคเณ ฯ
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จ ฯ กกุฏกาติ กกุฏสกุณา ฯ จงฺโกราติ จงฺโกรสกุณา ฯ
กุกฺกุฏาติ วนกุกฺกุฏา ฯ ทินฺทิภา โกฺจวาทิกาติ อิเม ตโยป
สกุณาเยว ฯ พฺยคฺฆินสาติ เสนา ฯ โลหปฏาติ โลหิตวณฺณสกุณา ฯ จปฺปกาติ จปฺปกฏกา ฯ กปฺชรา ติตฺติราโยติ
กปฺชรา จ ติตฺติรา จ ฯ กุลาวา ปฏิกุฏกาติ อิเมป เทฺว
สกุณา ฯ มณฺฑาลกา เปลเกฬูติ มณฺฑาลกา จ เปลเกฬู จ ฯ
ภณฺฑุติตฺติรนามกาติ ภณฺฑู จ ติตฺติรา จ นามกา จ ฯ
เจลวกา ปงฺคุลาโยติ เทฺว สกุณชาติโย จ ฯ ตถา โคธกา
องฺคเหตุกา ฯ สคฺคาติ วาตสกุณา อุหุงฺการาติ อุลูกสกุณา
[๑๑๕๖]อเถตฺถ สกุณา สนฺติ นีลกา มฺชภุ าณิกา
โมทนฺติ สห ภริยาหิ อฺมฺ ปกูชิโน
อเถตฺถ สกุณา สนฺติ ทิขา มฺชุสฺสราสิตา
เสตกฺขิกูฏา ภทฺรกฺขา อณฺฑชา จิตฺรเปกฺขณา
อเถตฺถ สกุณา สนฺติ ทิชา มฺชุสฺสราสิตา
สิขิณฺฑีนีลคีวาหิ
อฺมฺ ปกูชิโน
กุกฺกุฏกา กุฬรี กา โกฏา โปกฺขรสาตกา
กาฬเวยฺยา(๑) พลียกฺขา กทมฺพา สุวสาลิกา
หลิทฺทา โลหิตา เสตา อเถตฺถ นฬกา พหู
วารณา เภงฺคราชา(๒) จ กทมฺพา สุวโกกิลา
# ๑. ม. กาลาเมยฺยา ฯ ๒. ม. สี. ยุ. หิงฺคุราชา ฯ
# ม. ภิงฺคราชา ฯ
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กุกฺกุสา กุรุรา หสา อาฏา ปริวเทนฺติกา
จากหสา(๑) อติพลา นชฺชุหา ชีวชีวกา
ปาเรวตา รวิหสา
จากวากา นทีจรา
วารณาภิรุทา รมฺมา อุโภ กาลุปกูชโิ น
อเถตฺถ สกุณา สนฺติ นานาวณฺณา พหู ทิชา
โมทนฺติ สห ภริยาหิ อฺมฺ ปกูชิโน
อเถตฺถ สกุณา สนฺติ นานาวณฺณา พหู ทิชา
สพฺเพ มฺชู นิกูชนฺติ มุจลินฺทมุภโต สร
อเถตฺถ สกุณา สนฺติ กรวีกา นาม เต ทิชา
โมทนฺติ สห ภริยาหิ อฺมฺ ปกูชิโน
อเถตฺถ สกุณา สนฺติ กรวีกา(๒) นาม เต ทิชา
สพฺเพ มฺชู นิกูชนฺติ มุจลินฺทมุภโต สร
เอเณยฺยา ปสตากิณฺณ นาคสงฺฆนิเสวิต(๓)
นานาลตาหิ สฺฉนฺน กทลีมิคนิเสวิต(๔)
อเถตฺถ สามา พหุกา(๕) นิวาโร วรโก พหุ
สาลี อกฏปาโก จ อุจฉฺ ุ ตตฺถ อนปฺปโก
อย เอกปที เอติ
อุชุ คจฺฉติ อสฺสม
ขุท ปปาส อรตึ
ตตฺถ ปตฺโต น วินฺทติ
# ๑. ม. ปากหสา ฯ ๒. ม. กรวิยา ฯ ๓. ม. นาคสเสวิต
# วน ฯ ๔.ม. กทลีมิคเสวิต ฯ ๕. ม. สาสโป พหุโก ฯ
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ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา สห ปุเตหิ สมฺมติ
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ อาสทฺจ มสฺชฏ
จมฺมวาสี ฉมา เสติ ชาตเวท นมสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ นีลกาติ จิตฺรราชิปตฺตา ฯ มฺชุสฺสราสิตาติ
นิพทฺธมธุสฺสรา(๑) ฯ เสตกฺขิกูฏา ภทฺรกฺขาติ อุภยปสฺเสสุ
เสเตหิ อกฺขิกูเฏหิ สมนฺนาคตา สุนฺทรกฺขา ฯ จิตฺรเปกฺขณาติ
จิตฺรปตฺตา(๒) ฯ กุฬีรกาติ กกฺกฏกา ฯ โกฏาติ อาทโย
สกุณา ฯ วารณาติ หตฺถิลงิ ฺคสกุณา ฯ กทมฺพาติ มหากทมฺพา
คหิตา ฯ สุวโกกิลาติ โกกิเลหิ สทฺธึ วิจรณา สุวกา เจว
โกกิลา จ ฯ กุกฺกุสาติ กาฬกุรรุ า ฯ กุรุราติ เสตกุรุรา ฯ
หสาติ เสตสกุณหสา ฯ อาฏาติ ทพฺพีสณฺานมุขสกุณา ฯ
ปริวเทนฺติกาติ เอกา สกุณชาติ ฯ วารณาภิรุทา รมฺมาติ
รมฺมาภิรุทา วารณา ฯ อุโภ กาลุปกูชโิ นติ สาย ปาต(๓)
ปพฺพตปาท เอกนินฺนาท กโรนฺตา นิกูชนฺติ ฯ เอเณยฺยา
ปสตากิณฺณนฺติ เอเณยฺยมิเคหิ จ ปสตมิเคหิ จ จิตฺรมิเคหิ จ
อากิณฺณ ฯ ตตฺถ ปตฺโต น วินฺทตีติ พฺราหฺมณ เวสฺสนฺตรสฺส
อสฺสม (๔) ปตฺโต ปุรโิ ส ตตฺถ อสฺสเม ฉาต (๕) วา ปานีย ปปาส
วา อุกฺกณฺิต วา น ปฏิลภตีติ(๖) ฯ
# ๑.ม. นิพทฺธมธุรสฺสรา ฯ ๒. ม. วิจิตฺรปตฺตา ฯ ๓. ม. ปาโต ฯ
# ๔. ม. อสฺสมปท ฯ ๕. ม. ฉาตก ฯ ๖. ม.ปฏิลภติ ฯ
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(๑)ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห(๑)
[๑๑๕๗]อิท สุตฺวา พฺรหฺมพนฺธุ อิสึ กตฺวา ปทกฺขิณ
อุทคฺคจิตฺโต ปกฺกามิ ยตฺถ เวสฺสนฺตโร อหูติ ฯ
ตตฺถ [๒] เวสฺสนฺตโร อหูติ ยสฺมึ าเน เวสฺสนฺตโร
อโหสิ ต าน คโตติ ฯ
มหาวนวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ชูชโกป อจฺจุตตาปเสน กถิตมคฺเคน ยาว(๓) จตุรสฺสโปกฺขรณีตีร ปตฺวา จินฺเตสิ อชฺชติกสายณฺเห อิทานิ มทฺที
อรฺโต อาคมิสฺสติ มาตุคาโม หิ นาม ทานสฺส อนฺตรายกโร
หติ เสฺว ตสฺสา อรฺคตกาเล อสฺสมปท คนฺตฺวา เวสฺสนฺตร
อุปสกมิตฺวา ทารเก ยาจิตฺวา ตาย อนาคตาย เอวนฺเต คเหตฺวา
ปกฺกมิสฺสามีติ ฯ อถสฺสาวิทูเร เอก สานุปพฺพต อารุยฺห [๔]
ผาสุกฏาเน นิปชฺชิ ฯ
ต ปน รตฺตึ ปจฺจุสกาเล มทฺที สุปน อทฺทส เอวรูโป
สุปโน ทิฏโ (๕) อโหสิ เอโก ปุรโิ ส กณฺโห เทฺว กาสายานิ
ปริทหิตฺวา ทฺวีสุ กณฺเณสุ รตฺตมาล ปลนฺทิตฺวา อาวุธหตฺโถ
ตชฺเชนฺโต อาคนฺตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา มทฺทึ ชฏาสุ
คเหตฺวา อากฑฺฒิตฺวา ภูมิย อุตฺตาน ปาเตตฺวา วิรวนฺติยา
# ๑. ม. อิเม ปาโ นตฺถิ ฯ ๒.ม. เอตฺถนฺตเร ยตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓.ม. คจฺฉนฺโต ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอกสฺมินฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ตสฺสา เทวิยา เทฺว อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา เทฺว พาหานิ
ฉินฺทิตฺวา อุร ภินฺทิตฺวา ปคฺฆรนฺตโลหิตพินฺทุ หทยมส
อาทาย ปกฺกามีติ ฯ สา มทฺที ปพุชฺฌิตวฺ า ภีตตสิตา ปาปโก
เม สุปโน ทิฏโติ สุปน ปาโก ปน เวสฺสนฺตเรน สทิโส
นาม นตฺถิ ปุจฺฉามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา [๑]
มหาสตฺตสฺส ปณฺณสาลทฺวาร อาโกเฏสิ ฯ
อถ(๒) มหาสตฺโต ต สทฺท สุตฺวา(๓) โก เอโสติ อาห ฯ
อห เทว มทฺทีติ ฯ ภทฺเท อมฺหาก กติกวตฺต ภินฺทิตฺวา กสฺมา
อกาเล อาคตาสีติ ฯ เทว อห น กิเลสวเสน อาคจฺฉามิ อปจ
โข ปน เม ปาปโก สุปโ น ทิฏโติ อาห ฯ เตนาหิ กเถหิ
มทฺทีติ ฯ สา อตฺตนา ทิฏ นิยาเมเนว กเถสิ ฯ
มหาสตฺโต(๔) ต สุปน ปริคฺคณฺหิตฺวา มยฺห ทานปารมิโย
ปูเรสฺสนฺติ เสฺว ม ยาจโก อาคนฺตฺวา ปุตฺเต ยาจิสฺสติ มทฺทึ
อสฺสาเสตฺวา อุยฺโยเชสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มทฺทิ ตว ทุสฺสยนทุพฺโภชเนหิ จิตฺต อาลุลติ  ภวิสฺสติ มา ภายีติ ปโมเหตฺวา
อสฺสาเสตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ สา วิภาตาย รตฺติยา สพฺพ
กตฺตพฺพกมฺม(๕) กตฺวา เทฺว ปุตฺเต อาลิงฺคิตฺวา สีเส จุมฺทิตฺวา
อชฺช เม ทุสสฺ ุปโน ทิฏโ อมฺมตาตา(๖) อปฺปมตฺตา ภเวยฺยาถาติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปณฺณสาลนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. มหาสตฺโตป ฯ ๕. ม. กตฺตพฺพกิจฺจ ฯ
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โอวทิตฺวา มหาสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา เทว ทารเกสุ อปฺปมตฺตา
โหถาติ มหาสตฺต ปุตฺเต ปฏิจฺฉาเปตฺวา ปจฺฉิขณิตฺติอาทีนิ
อาทาย อสฺสูนิ มฺุจนฺตี มูลผลาผลตฺถาย วน ปาวิสิ ฯ
[๑]ชูชโกป อิทานิ มทฺที อรฺ คตา ภวิสฺสตีติ
สานุปพฺพตา โอรุยฺห เอกปทิกมคฺเคน อสฺสมาภิมุโข ปายาสิ ฯ
อถ (๒) มหาสตฺโต ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา [๓] ปาสาณผลเก
สุวณฺณปติมา วิย นิสีทิตวฺ า (๔) จินฺเตสิ อิทานิ ยาจโก
อาคมิสฺสตีติ ปปาสิโต วิย สุราโสณฺโฑ ตสฺสาคมนมคฺค
โอโลเกนฺโต นิสีทิ ฯ ปุตตฺ าปสฺส ปาทมูเล กีฬนฺติ ฯ โส
มคฺค โอโลเกนฺโต พฺราหฺมณ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา สตฺตมาเส
นิกฺขิตฺต ทานธุร อุกฺขิเปนฺโต วิย เอหิ วต โภ พฺราหฺมณาติ
โสมนสฺสปฺปตฺโต ชาลิกมุ าร อามนฺเตนฺโต อิม คาถมาห
[๑๑๕๘]อุฏเหิ ชาลิ ปติฏ โปราณ วิย ทิสฺสติ
พฺราหฺมณ วิย ปสฺสามิ นนฺทิโย มาภิกีรเรติ ฯ
ตตฺถ โปราณ วิย ทิสฺสตีติ ปุพฺเพ เชตุตฺตรนคเร
นานาทิสาหิ ยาจกาน อาคมน วิย อชฺช ยาจกาน อาคมน
ทิสฺสติ ฯ นนฺทิโย มาภิกีรเรติ เอตสฺส พฺราหฺณสฺส ทิฏกาลโต
ปฏาย ม โสมนสฺสานิ อภิกีรนฺติ ฆมฺมาภิตตฺตสฺส [๕] สีเส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตทาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปณฺณสาลทฺวาเรติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. นิสนิ ฺโน ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปุริสสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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(๑)สีตูทกฆฏสหสฺสาภิเสจนกาโล วิย ชาโต(๑) ฯ
ต สุตฺวา กุมาโร อรห
[๑๑๕๙]อหป ตาต ปสฺสามิ โย โส พฺรหฺมาว ทิสฺสติ
อตฺถิโก วิย อายาติ อติถี โน ภวิสฺสตีติ ฯ
วตฺวา จ ปน ชาลิกมุ าโร มหาสตฺตสฺส อปจิตึ กโรนฺโต
อุฏาย พฺราหฺมณ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปริกฺขารคหณ อาปุจฺฉิ ฯ
พฺราหฺมโณ ต โอโลเกตฺวา(๒) อย เวสฺสนฺตรสฺส ปุตฺโต ชาลิกุมาโร
นาม ภวิสฺสติ อาทิโต ปฏาเยวสฺส(๓) ผรุสวจน กเถสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อเปหิ อเปหีติ อจฺฉร ปหริ ฯ กุมาโร อปคนฺตฺวา
อย พฺราหฺมโณ อติผรุโส กินฺนุโขติ ตสฺส สรีร โอโลเกนฺโต
อฏารส ปุรสิ โทเส ปสฺสิ ฯ พฺราหฺมโณป โพธิสตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อาห
[๑๑๖๐]กิจฺจิ นุ โภโต กุสล กจฺจิ โภโต อนามย
กจฺจิ อฺุเฉน ยาเปถ กจฺจิ มูลผลา พหู
กจฺจิ ฑสา จ มกสา อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ กจฺจิ หึสา น วิชชฺ ตีติ ฯ
โพธิสตฺโตป เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อาห
[๑๑๖๑]กุสรฺเจว โน พฺรหฺเม อโถ พฺรหฺเม อนามย
อโถ อฺุเฉน ยาเปม อโถ มูลผลา พหู
# ๑. ม. สีตูทกฆฏสหสฺเสหิ อภิเสจนกาโล วิย ชาโตติ ฯ
# ๒. ม. โอโลเกนฺโต ฯ ๓.ม. ปฏาเยว ฯ
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อโถ ฑสา จ มกสา
อปฺปเมว สรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ หึสา มยฺห (๑)น วิชฺชติ
สตฺตโน มาเส วสต อรฺเ ชีวิโสกิน
อิทป ปม ปสฺสามิ (๒) พฺราหฺมณ เทววณฺณิน
อาทาย เวฬุว ทณฺฑ อคฺคิหุตฺต กมณฺฑลล
สฺวาคตนฺเต มหาพฺรเหฺม อโถ เต อทุราคต
อนฺโต ปวิสฺส ภทฺทนฺเต ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เต
ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ มธุเก กาสมาริโย(๓)
ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ ภฺุช พฺรเหฺม วร วร
อิทป ปานีย สีต
อาภต คิริคพฺภรา
ตโต ปว มหาพฺรเหฺม สเจ ตฺว อภิกงฺคสีติ ฯ
วตฺวา จ ปน มหาสตฺโต(๔) อย พฺราหฺมโณ น อการเณน
อิม พฺรหารฺ อาคมิสฺสติ(๕) อาคมนการณ ปปฺจ อกตฺวา
ปุจฺฉิสสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
อถ ตฺว เกน วณฺเณน เกน วา ปน เหตุนา
อนุปฺปตฺโตสิ(๖) พฺรหารฺ ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
ตตฺถ วณฺเณนาติ การเณน ฯ เหตุนาติ ปจฺจเยน ฯ
ชูชโก อาห
# ๑. ม. อมฺห ฯ ๒. ม. อิมมฺป ปม ปสฺสาม ฯ
# ๓. ม. กาสุมาริโย ฯ ๔. ม. เอว จ ปน วตฺวา มหาสตฺโต ฯ
# ๕. ม. อาคโต ฯ ๖. ม. อนุปฺปตฺโต ฯ
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[๑๑๖๒]ยถา วาริวโห ปูโร สพฺพกาล น ขียติ
เอวนฺต ยาจิตา คฺฉึ (๑) ปุตฺเต เม เทหิ ยาจิโตติ ฯ
ตตฺถ วาริวโหติ ปฺจสุ มหานทีสุ อุทกวาโห ฯ
น ขียตีติ ปปาสิเตหิ นทึ อาคนฺตฺวา หตฺเถหิ ภาชเนหิป
อุสฺสิฺจิตฺวา ปวมาโน น ขียติ ฯ เอวนฺต ยาจิตา
คฺฉินฺติ ตฺว สทฺธาย ปูรติ ตฺตา เอวรูโปเยวาติ มฺมาโน
อหนฺต ยาจิตุ อาคฺฉึ ฯ ปุตฺเต เม เทหิ ยาจิโตติ มยา
ยาจิโต ตว ปุตฺเต มยฺห ทาสตฺถาย เทหีติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต โสมนสฺสปฺปตฺโต(๒) หุตฺวา
ปาสาริตหตฺเถ สหสฺสตฺถวิก เปนฺโต วิย ปพฺพตปาท
อุนฺนาเทนฺโต[๓] อาห
[๑๑๖๓]ททามิ น วิกมฺปามิ อิสฺสโร นย พฺราหฺมณ
ปาโต คตา ราชปุตฺตี สาย อฺุฉาโต เอหิติ
อกรตฺตึ วสิตฺวาน
ปาโต คจฺฉสิ พฺราหฺมณ
ตสฺสา นหาเต อุปสึฆาเฏ (๔) อถ เน มาลธาริเน
เอกรตฺตึ วสิตฺวาน
ปาโต คจฺฉสิ พฺราหฺมณ
นานาปุปฺเผหิ สฺฉนฺเน นานาคนฺเธหิ ภูสิเต
นานามูลผลากิณฺเณ คจฺฉิสฺสาทาย(๕) พฺราหฺมณาติ ฯ
ตตฺถ อิสฺสโรติ ตฺว มม ปุตฺตาน อิสฺสโร สามิโก
# ๑. ม. คจฺฉึ ฯ ๒. ม. โสมนสฺสชาโต ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# อิมา คาถาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. อุปฆาเต ฯ ๕. ม. คจฺฉ
# สฺวาทาย ฯ
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หุตฺวา เอเต นย อปจ โข ปเนต การณ อตฺถิ เอเตส
มาตา ราชปุตฺตี ผลาผลตฺถาย ปาโตว คตา สาย
อรฺโต อาคมิสฺสติ ตาย อานีตานิ มธุรผลาผลานิ
ปริภฺุชิตฺวา(๑) อิเธว วเน อชฺเชกรตฺตึ วสิตฺวา ปาโตว ทารเก
คเหตฺวา คมิสฺสสีติ ฯ ตสฺสา นหาเตติ ตาย นหาปเต ฯ
อุปสึฆาเฏติ สีเส(๒) อุปสึฆาเฏ ฯ อถ เน มาลธาริเนติ อถ
[๓] วิจิตฺราย มาลาย อลงฺกเต ต มาล วหมาเน ฯ
ปาลิโปตฺถเกสุ ปน อถ เนติ (๔) ลิขิต ฯ ตสฺสตฺโถ น
วิจาริโต ฯ มูลผลากิณฺเณติ มคฺเค ปาเถยฺยสฺสตฺถาย(๕) ทินฺเนหิ
นานามูลผลาผเลหิ อากิณฺเณ ฯ
ชูชโก อาห
[๑๑๖๔]น วาสมภิโรจามิ
คมน มยฺหป(๖) รุจฺจติ
อนฺตราโยป เม อสฺส คจฺฉฺเว รเถสภ
น เหตา ยาจโยคี น อนฺตรายสฺส การิยา
อิตฺถิโย มนฺต ชานนฺติ สพฺพ คณฺหนฺติ วามโต
สทฺธาย ทาน ททโต มา สมทกฺขิ(๗) มาตร
อนฺตรายป สา กยิรา คจฺฉฺเว รเถสภ
# ๑. ม. ภฺุชิตฺวา ฯ ๒. ม. สีสมฺหิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เนติ
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อถ เน มาลาธาริโนติ ฯ ๕. ม. ปาเถยฺยตฺถาย ฯ
# ๖. ม. มยฺห ฯ ๗. ม. ส อทกฺขิ ฯ
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อามนฺตยสฺสุ เต ปุตฺเต มา เต มาตรมทฺทสุ
สทฺธาย ทาน ททโต เอว ปฺุ ปวฑฺฒติ
อามนฺตยสฺสุ เต ปุตฺเต มา เต มาตรมทฺทสุ
มาทิสสฺส ธน ทตฺวา ราช สคฺค คมิสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ น เหตา ยาจโยคี นนฺติ เอตฺถ นนฺติ
นิปาตมตฺต ฯ อิท วุตฺต โหติ มหาราช เอตา อิตฺถโิ ย
นาม น หิ ยาจโยคี ยาจนาย อนุจฺฉวิกา น โหนฺติ
เกวล ฯ อนฺตรายสฺส การิยาติ ทายกาน ปฺุนฺตราย
ยาจกาน(๑) ลาภนฺตราย กโรนฺติ (๒)ฯ มนฺตนฺติ อิตฺถี มาย
นาม ชานนฺติ ฯ วามโตติ สพฺพ วามโต คณฺหนฺติ น
ทกฺขิณโต ฯ สทฺทาย ทาน ททโตติ กมฺมฺจ ผลฺจ
สทฺทหิตฺวา ทาน ททโต ฯ มาสนฺติ มา เอเตส มาตร
อทกฺขิ ฯ กยิราติ กเรยฺย ฯ อามนฺตยสฺสูติ ชานาเปหิ มยา
สทฺธึ เปเสหีติ วทติ ฯ ททโตติ ททนฺตสฺส ฯ
เวสฺสนฺตโร อาห
[๑๑๖๕]สเจ ตฺว นิจฺฉเส ทฏ มม ภริย ปติพฺพต
(๓)อยฺยกสฺสปเม เทหิ ชาลี กณฺหาชินา(๓) จุโภ
อิเม กุมาเร ทิสวฺ าน มฺชุเก ปยภาณิเน
ปติโต(๔) สุมโน จิตฺโต พหุ ทสฺสติ เต ธนุ ฺติ ฯ
# ๑. ม. ยาจกานฺจ ฯ ๒. ม. กโรนฺตีติ ฯ ๓. ม. อยฺยกสฺสป
# ทสฺเสหิ ชาลึ กณฺหาชิน ฯ ๔. ม. ปตีโต ฯ
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ตตฺถ อยฺยกสฺสาติ มยฺห ปตุโน สฺชยมหาราชสฺส ฯ
ทสฺสติ เตติ โส ราชา ตุยหฺ  พหุ ธน ทสฺสติ ฯ
ชูชโก อาห
[๑๑๖๖]อจฺเฉทนสฺส ภายามิ ราชปุตฺต สุโณหิ เม
ราชทณฺฑาย ม ทชฺชา วิกฺกิเณยฺย หเนยฺย วา
ฉินฺโน(๑) ธนฺจ ทาเส จ คาเรยฺหสฺส พฺรหฺมพนฺธุยาติ ฯ
ตตฺถ อจฺเฉทนสฺสาติ อจฺฉินฺทิตฺวา คหณสฺส ฯ
ราชทณฺฑาย ม ทชฺชาติ อย พฺราหฺมโณ ทารกโจโร ทณฺฑมสฺส
อุปเนถาติ เอว ทณฺฑตฺถาย ม อมจฺจาน ทเทยฺย ฯ
คาเรยฺหสฺส พฺรหฺมพนฺธุยาติ [๒] พฺราหฺมณิยา จ(๓) ครหิตพฺโพ
ภวิสฺมามีติ ฯ
เวสฺสนฺตโร อาห
[๑๑๖๗]อิเม กุมาเร ทิสฺวาน มฺชุเก ปยภาณิเน
ธมฺเม ิโต มหาราชา สิวีน รฏวฑฺฒโน
ลทฺธา ปติโสมนสฺส พหุ ทสฺสติ เต ธนุ ฺติ ฯ
ชูชโก อาห
[๑๑๖๘]นาหนฺตป กริสฺสามิ ย ม ตฺว อนุสาสสิ
ทารเกว อห เนสฺส
พฺราหฺมณิยา ปริจาริเกติ ฯ
# ๑. ม. ชิโน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เกวลนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. พฺราหฺมณิยาว ฯ
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ตตฺถ ทารเกวาติ อล มยฺห อฺเน ธเนน อห
อิเม ทารเกว อตฺตโน พฺราหฺมณิยา ปริจาริเก
เนสฺสามีติ ฯ
ตนฺตสฺส ผรุสวจน สุตฺวา ทารกา ภีตา [๑] ปฏิปณฺณสาล
คนฺตฺวา ตโตป ปลายิตฺวา คุมฺพคหเน นิลียิตฺวา ตตฺราป
ชูชเกนาคนฺตฺวา คหิต วิย อตฺตาน สมฺปสฺสมานา กมฺปมานา
กตฺถจิ สณฺาเรตุ (๒) อสมตฺถา อิโต จิโต จ ปธาวิตฺวา ยาว
จตุรสฺสโปกฺขรณีตีร คนฺตฺวา ทฬฺห วากจีร นิวาเสตฺวา
ภีตา(๓) อุทก โอรุยฺห โปกฺขรณปตฺต สีเส เปตฺวา อุทเกน
ปฏิจฺฉนฺนา หุตฺวา อฏสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๖๙]ตโต กุมารา พฺยตฺถิตา สุตฺวา ลุทฺทสฺส ภาสิต
เตน เตน ปธาวึสุ
ชาลี กณฺหาชินา จุโภติ ฯ
ชูชโกป กุมาเร อทิสฺวา โพธิสตฺต อปสาเทสิ โภ
เวสฺสนฺตร ตฺว อิทาเนว มยฺห ทารเก ทตฺวา มยา นาห
เชตุตฺตรนคร คมิสฺสามิ ทารเก มม พฺราหฺมณิยา ปริจาริเก
เนสฺสามีติ วุตฺเต อิงฺฆิตสณฺ ทตฺวา ปุตฺเต ปลาเปตฺวา
อชานนฺโต วิย นิสินฺโน นตฺถิ มฺเ โลกสฺมึ ตยา สทิโส
มุสาวาทีติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปลายิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. าตุ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ต สุตฺวา มหาสตฺโตป กมฺปโ ต หุตฺวา ทารกา ปลาตา
ภวิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา[๑] พฺราหฺมณ มา จินฺตยิ อาเนสฺสามิ
เต กุมาเรติ วตฺวา(๒) อุฏาย ปฏิปณฺณสาล คนฺตฺวา เตส
วนคหน ปวิฏภาว ตฺวา ปทวลฺชานุสาเรน โปกฺขรณีตีร
คนฺตฺวา อุทเก โอติณฺณปเท(๓) ทิสฺวา[๔] อุทเก โอรุยฺห ิตา
ภวิสฺสนฺตีติ ตฺวา ตาต ชาลีติ ปกฺโกสิตฺวา(๕) คาถมาห(๖)
[๑๑๗๐]เอหิ ตาต ปยปุตฺต ปูเรถ มม ปารมึ
หทย เมภิสิฺเจถ
กโรถ วจน มม
ยานนาวาว(๗) เม โหถ อจลา ภวสาครา(๘)
ชาติปาร ตริสฺสามิ
สนฺตาเรสฺส สเทวกนฺติ ฯ
กุมาโร ปตุ กถ (๙) สุตฺวา เอว จินฺเตสิ อย พฺราหฺมโณ
ม ยถารุจึ กโรตุ ปตรา สทฺธึ เทฺว กถา น กเถสฺสามีติ
สีส นีหริตฺวา โปกฺขรปตฺตานิ วิยูหิตฺวา อุทกา อุตตฺ ริตฺวา
มหาสตฺตสฺส ทกฺขิณปาเท นิปติตฺวา โคปฺปกสนฺธึ ทฬฺห
คเหตฺวา ปโรทิ ฯ อถ น มหาสตฺโต อาห ตาต ภคินี
เต กุหินฺติ ฯ ตาต อิเม สตฺตานาม ภเย อุปฺปนฺเน
อตฺตานเมว รกฺขนฺตีติ ฯ อถ มหาสตฺโต ปุตฺเตหิ เม กติกา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โภติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. โอติณฺณปท ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร กุมาราติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม. ปกฺโกสนฺโต ฯ ๖. ม. อิม คาถาทฺวยมาห ฯ
# ๗. ม. ยานา นาวา จ ฯ ๘. ม. ภวสาคเร ฯ ๙. ม. วจน ฯ
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กตา ภวิสฺสตีติ ตฺวา เอหิ อมฺม กณฺเหติ ปกฺโกสิตฺวา
คาถมาห
เอหิ อมฺม ปยา ธีตา ปยา เม ทานปารมี
หทย เมภิสิฺเจถ
กโรถ วจน มม
ยานนาวาว เม โหถ อจลา ภวสาครา
ชาติปาร ตริสฺสามิ
อุทฺธริสฺส สเทวกนฺติ ฯ
สา ปตุ วจน สุตฺวา ปตรา สทฺธึ เทฺว กถา น
กเถสฺสามีติ ตเถว อุทกา อุตฺตริตฺวา มหาสตฺตสฺส วามปาเท
นิปติตฺวา โคปฺปกสนฺธึ ทฬฺห คเหตฺวา ปโรทิ ฯ เตส อสฺสูนิ
มหาสตฺตสฺส ผุลลฺ ปทุมวณฺเณ ปาทปฏเ ปตนฺติ ตสฺส อสฺสูนิ
เตส สุวณฺณผลกสทิสาย ปฏิยา ปตนฺติ ฯ
อถ มหาสตฺโต วิลีนมานหทโย วิย วิปฺผนฺทมาปนฺโน
มุทุหตฺเถน กุมาราน ปฏ ึ ปรามสนฺโต กุมาเร อุฏาเปตฺวา
อสฺสาเสตฺวา ตาต ชาลิ กึ ตฺว มม ทานวิตกฺกภาว น
ชานาสิ อชฺฌาสย เม ตาต มตฺถก ปาเปหีติ วตฺวา โคเณ
อคฺฆาเปนฺโต วิย ตตฺเถว ิโต กุมาเร อคฺฆาเปสิ ฯ โส
กิร ปุตฺต อามนฺเตตฺวา อาห ตาต ชาลิ สเจ ตฺว ภุชิสฺโส
โหตุกาโม พฺราหฺมณสฺส นิกฺขสหสฺส ทตฺวา ภุชิสโฺ ส ภเวยฺยาสิ
ภคินี โข ปน เต อุตตมรูปธรา โกจิ นีจชาติโก พฺราหฺมณสฺส
# ๑. ม. ปยธีติ ปูเรถ มม ปารมึ ฯ ๒.ม. โคปฺผกสนฺธึ ฯ
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กิฺจิเทว ธน ทตฺวา ตว ภคินึ ภุชิสสฺ  กตฺวา ชาติสมฺเภท
กเรยฺย อฺตฺร รฺา สพฺพสตทายโก นาม นตฺถิ ตสฺมา
(๑)ตว ภคินี ภุชิสฺสา(๑) โหตุกามา พฺราหฺมณสฺส ทาสีสต ทาสสต
หตฺถิสต อสฺสสต ควสต (๒) นิกฺขสตนฺติ เอว สพฺพสต ทตฺวา
ภุชิสฺสา โหตูติ ฯ เอว กุมาเร อคฺฆาเปตฺวา สมสฺสาเสตฺวา
อสฺสมปท คนฺตฺวา กมณฺฑลุนา อุทก คเหตฺวา เอหิ วต
โภ พฺราหฺมณาติ อามนฺเตตฺวา สพฺพฺุตาณสฺส [๓]
นิพนฺธน กตฺวา ตสฺส หตฺเถ อุทก ปาเตตฺวา อมฺโภ
พฺราหฺมณ ปยปุตฺเตหิ(๔) สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน
สพฺภฺุตาณเมว ปยตรนฺติ ปวึ อุนฺนาเทนฺโต พฺราหฺมณสฺส
ปยปุตฺเต ทานมทาสิ(๕) ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๗๑]ตโต กุมาเร อาทาย ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน สิวีน รฏวฑฺฒโน
ตโต กุมาเร อาทาย ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
พฺราหฺมณสฺส อทา จิตฺโต (๖) ปุตฺตเก ทานมุตฺตม
ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
# ๑. ม. ภคินี เต ภุชิสฺสา ฯ ๒.ม. อุสภสต ฯ ๓.ม. เอตฺถนฺตเร
# ปจฺจโย โหตูติ ปตฺถน กตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. ปุตฺเตหิ เม ฯ
# ๕. ม. ปยปุตฺตทาน อทาสิ ฯ ๖. ม. วิตฺโต ฯ
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ย กุมาเร ปทินฺนมฺหิ เมทนี สมกมฺปถ
ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
ย ปฺชลิกโต ราชา กุมาเร สุขวจฺฉิเต
พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน สิวีน รฏวฑฺฒโนติ ฯ
ตตฺถ จิตฺโตติ ปติโสมฺมนสฺสชาโต หุตฺวา ฯ ตทาสิ ย
ภึสนกนฺติ ตทา ทานเตเชน อุนฺนทนฺตี มหาปถวี จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา มตฺตวารโณ วิย ตชฺชมานา(๑)
กมฺป ฯ ตทา สาคโร อุพพฺ ตฺติ (๒)ฯ สิเนรุปพฺพตราชา
สุเสทิตเวตฺตงฺกุโร วิย โอนมิตฺวา วงฺกตปพฺพตาภิมุโข อฏาสิ ฯ
สกฺโก เทวราชา อปฺโผเฏสิ ฯ มหาพฺรหฺมา สาธุการมทาสิ ฯ
สพฺเพ เทวา สาธุการมทสุ ฯ ยาว พฺรหฺมโลกา เอกโกลาหล
อโหสิ ฯ ปถวีสทฺเทน เทโว ตชฺเชนฺโต ขณิกวสฺส วสฺสิ ฯ
อกาลวิชฺชุลตา นิจฺฉรึสุ ฯ หิมวนฺตวาสิโน สีหาทโย
จตุปฺปาทา สกลหิมวนฺต เอกนินฺนาท กรึสุ ฯ เอวรูป ภึสนก
อโหสิ ฯ ปาลิย ปน เมทนี สมกมฺปถาติ เอตฺตกเมว
วุตฺต ฯ ยนฺติ ยทา ฯ กุมาเร สุขวฑฺฉิเตติ สุขวฑฺฒิเต
สุขวสิเต สุขปริจาเค(๓) อทาสิ ฯ อทา ทานนฺติ อมฺโภ
พฺราหฺมณ ปุตฺเตหิ เม สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน
สพฺพฺุตาณเมว ปยตรนฺติ ตสฺสตฺถาย อทาสิ ฯ
# ๑. ม. คชฺชมานา ฯ ๒. ม. สงฺขุภิ ฯ ๓. ม. สุขสวฑฺฒิเต ฯ
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มหาสตฺโต ทาน ทตฺวา อโห สุทินฺน วต เม ทานนฺติ
ปตึ อุปฺปาเทตฺวา กุมาเร โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ
ชูชโกป วนคุมฺพคหน (๑) ปวิสิตฺวา วลฺลึ ทนฺเตหิ ฉินฺทิตฺวา
อาทาย กุมารสฺส ทกฺขิณหตฺถ กุมาริกาย วามหตฺเถน สทฺธึ
เอกโต พนฺธติ ฺวา ตเมว วลฺลีโกฏึ คเหตฺวา โปถยมาโน
คเหตฺวา ปายาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๗๒]ตโต โส พฺราหฺมโณ ลุทฺโท ลต ทนฺเทหิ ฉินฺทิย
ลตาย หตฺเถ พนฺธิตฺวา ลตาย อนุมชฺชถ
ตโต[๒] รชฺชุมาทาย ทณฺฑมาทาย พฺราหฺมโณ
อาโกฏยนฺโต เต เนติ สิวิราชสฺส เปกฺขโตติ ฯ
ตตฺถ [๓] ตตฺถ เตส ปหตปหตฏาเน ฉวิ ฉิชฺชิ ฯ โลหิตานิ
ปคฺฆรนฺติ ฯ ปหรณกาเล อฺมฺสฺส ปฏึ ททนฺติ ฯ
อเถกสฺมึ วิสมฏาเน พฺราหฺมโณ ปกฺขลิตฺวา ปติ ฯ กุมาราน
มุทุหตฺเถหิ ถทฺธวลฺลี คลิตา ฯ เต โรทมานา ปลายิตฺวา
มหาสตฺตสฺส สนฺติก อคมสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๗๓]ตโต กุมารา ปกฺกามม พฺราหฺมณสฺส ปมฺุจิย
อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ ปตร โส อุทิกฺขสิ(๔)
# ๑. ม. วนคุมฺพ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สิวิราชสฺสาติ เวสฺสนฺตรสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. อุทิกขฺ ติ ฯ
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เวธมสฺสฏปตฺตว
ปตุปาทภิวนฺทติ(๑)
ปตุ ปาทานิ วนฺทิตฺวา อิท วจนมพฺรวิ
อมฺมา จ ตาต นิกฺขนฺตา ตวฺจ โน ตาต ทสฺสสิ
ยาว อมฺมป ปสฺเสมุ อถ โน ตาต ทสฺสสิ
อมฺมา จ ตาต นิกฺขนฺตา ตฺวฺจ โน ตาต ทสฺสสิ
มา โน ตฺว ตาต อททา ยาว อมฺมาป เอติ (๒)โน
ตทาย พฺราหฺมโณ กาม วิกฺกีณาตุ หนาตุ วา
พลงฺกปาโท อทฺธนโข อโถ โอพทฺธปณฺฑิโก
ทีโฆตฺตโรฏโ จปโล กฬาโร ภคฺคนาสโก
กุมฺโภทโร ภคฺคปฏิ อโถ วิสมจกฺขโุ ก
โลหมสฺสุ หริตเกโส วลีน ติลกาหโต
ปงคฺ โล จ วินโต จ
วิกโฏ จ พฺรหา ขโร
อชินานิป สนฺนทฺโธ อมนุสฺโส ภยานโก
มนุสฺโส อุทาหุ ยกฺโข มสโลหิตโภชโน
คามา อรฺ อาคมฺม ธน ต ตาต ยาจติ
นียมานา(๓) ปสาเจน กินฺนุ ตาต อุทกฺขสิ
อสฺมา นูน เต หทย อยสา ทฬฺหพนฺธน
โย โน พนฺเธ น ชานาสิ พฺราหฺมเณน ธเนสินา
อจฺจายิเกน ลุทฺเทน โย โน คาโวว สุมฺภติ
# ๑. ม. ปตุ ปาทานิ วนฺทติ ฯ ๒. ม. เอตุ ฯ
# ๓. ม. นียมาเน ฯ
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อิเธว อจฺฉต กณฺหา น สา ชานาติ กิสฺมิฺจิ
มิคีว ขีรสมตฺตา
ยูถา หีนาว กนฺทตีติ(๑) ฯ
ตตฺถ อุทกฺขสีติ มหาสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา กมฺปมาโน
โอโลเกสิ ฯ เวธนฺติ เวธมาโน ฯ ตฺวฺจ โน ตาต ทสฺสสีติ
ตาต ตวฺจ อเมฺห ตาย อนาคตาย เอว พฺราหฺมณสฺส
อทาสิ ฯ เอว มา กริ อธิวาเสหิ [๒] ตาว ตาต ยาว
อมฺมป ปสฺเสมุ อถ โน ตาต ตาย ทิฏกาเล ตฺวป
ทสฺสสิ ฯ วิกฺกีณาตุ หนาตุ วาติ ตาต อมฺมาย อาคตกาเล
เอส อมฺเห วิกฺกีณาตุ วา หนาตุ วา ย วา อิจฺฉิติ
ต กโรตุ ฯ อปจ โข ปเนส กกฺขโล ผรุโส อฏารสหิ
ปุริสโทเสหิ สมนฺนาคโตติ อฏารส ปุริสโทเส กเถสิ ฯ
ตตฺถ พลงฺกปาโทติ ปตฺถฏปาโท ฯ อทฺธนโขติ ปูตินโข ฯ
โอพทฺธปณฺฑิโกติเหฏา คฬิตปณฺฑิกมโส ฯ ทีโฆตฺตโรฏโติ
มุข ปทหิตฺวา ิเตน ทีเฆน อุตฺตโรฏเน สมนฺนาคโต ฯ
จปโลติ ปคฺฆริตลาโล ฯ กฬาโรติ สูกรทาาหิ วิย
นิกฺขนฺตทนฺเตหิ สมนฺนาคโต ฯ ภคฺคนาสโกติ ภคฺคาย วิสมาย
นาสาย สมนฺนาคโต ฯ โลหมสฺสูติ ตมฺพโลหวณฺณมสฺสุ ฯ
หริตเกโสติ สุวณฺณวณฺณฬเกโส วิรุฬหฺ เกโส (๓) ฯ วลีนนฺติ
# ๑. ม. หีนา ปกนฺทตีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตฺวนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. สุวณฺณวณฺณวิรุฬฺหเกโส ฯ
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สรีรจมฺมสฺส วลี น คหิโต ฯ ติลกาหโกติ กาฬติลกปริกิณฺโณ (๑) ฯ ปงฺคโลติ นิพฺพิฏปงฺคโล วิฬารกฺขิสทิเสหิ อกฺขีหิ
สมนฺนาคโต ฯ วินโตติ กฏิย ปฏิย กณฺเติ ตีสุ าเนสุ
วงฺโก ฯ วิกโฏติ วิกฏปาโท รวฏิสนฺธีติป วุตฺต กฏกฏาติ
วิรวนฺเตหิ อฏิสนฺธีหิ สมนฺนาคโต ฯ พฺรหาติ ทีโฆ ฯ
อมนุสฺโสติ น มนุสฺโส มนุสฺสเวเสน วเน วิจรนฺโต ยกฺโขป
โข ตาต เอส ฯ ภยานโกติ อติวิยา ภึสนโก ฯ
มนุสฺโส อุทาหุ ยกฺโขติ ตาต สเจ โกจิ เอต (๒) พฺราหฺมณ
ทิสฺวา ปุจฺเฉยฺย [๓] อถ มสโลหิตโภชโนติ วตฺตุ ยุตฺต ฯ ธน
ต ตาต ยาจตีติ ตาต เอส อมฺหาก มส ขาทิตุกาโม
ตุมฺเห ปุตฺตธน ยาจติ ฯ อุทิกฺขสีติ อชฺฌุเปกฺขสิ ฯ อสฺมา
นูน เต หทยนฺติ ตาต มาตาปตูน หทย นาม ปุตฺเตสุ
มุทุก โหติ ปุตฺตาน ทุกฺข น สหติ ตว ปน [๔] ปาสาโณว
[๕]มฺเ หทย ฯ อถวา ฯ อยสา(๖) ทฬฺหพนฺธน เตน อมฺหาก
เอวรูเป ทุกฺเข อุปฺปนฺเน น รุชติ ฯ
น ชานาสีติ อชานนฺโต วิย อจฺฉสิ ฯ อจฺจายิเกน
ลุทเฺ ทนาติ อติวิย ลุทฺเทน ปมาณาติกฺกนฺเตน ฯ โย โนติ
# ๑. ม. กาฬติลเกหิ ปริกณ
ิ ฺโณ ฯ ๒. ม. อิม ฯ
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มนุสโฺ สย พฺราหฺมโณ อุทาหุ
# ยกฺโขติ น มนุสฺโส อถ โข มสโลหิตโภชโน ยกฺโขติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร หทยนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร
# วิยสทฺโท อตฺถิ ฯ ๖. ม. อายส ฯ
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พฺราหฺมเณน โน อมฺเห กนิฏภาติเก พทฺเธ พนฺธิเต โย
ตฺว น ชานาสิ ฯ สุมฺภตีติ โปเถติ ฯ อิเธว อจฺฉตนฺติ
ตาต อย กณฺหาชินา น กิฺจิ ทุกฺข ชานาติ ยถา นาม
ขีรสมตฺตา มิคโปติกา ยูถา ปริหีนา มาตร อปสฺสนฺตี
ขีรตฺถาย กนฺทติ เอว อมฺม อปสฺสนฺตี กนฺทิตฺวา สุสฺสิตฺวา
มริสฺสติ ฯ ตสฺมา มฺเว(๑) พฺราหฺมณสฺส เทหิ อห คมิสฺสามิ
อย กณฺหา(๒) อิเธว โหตูติ ฯ
เอว วุตเฺ ตป มหาสตฺโต น กิฺจิ กเถสิ ฯ ตโต กุมาโร
มาตาปตโร อารพฺภ ปริเทวนฺโต อาห
[๑๑๗๔]น เม อิท ตถา ทุกฺข ลพฺพา หิ ปุมุนา อิท
ยฺจ อมฺม น ปสฺสามิ ต เม ทุกฺขตร อิโต
น เม อิท ตถา ทุกฺข ลพฺพา หิ ปุมุนา อิท
ยฺจ ตาต น ปสฺสามิ ต เม ทุกฺขตร อิโต
สา นูน กปณา อมฺมา จิร รตฺตาย รุจฉฺ ิติ
กณฺหาชิน อปสฺสนฺตี กุมารึ จารุทสฺสนึ
โส นูน กปโณ ตาโต จิร รตฺตาย รุจฺฉิติ
กณฺหาชิน อปสฺสนฺโต กุมารึ จารุทสฺนึ
สา นูน กปณา อมฺมา จิร รุจฺฉิติ อสฺสเม
กณฺหาชิน อปสฺสนฺตี กุมารึ จารุทสฺนึ
# ๑. ม. มเยว ฯ ๒. ม. กณฺหาชินา ฯ
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โส นูน กปโณ ตาโต จิร รุจฺฉิติ อสฺสเม
กณฺหาชิน อปสฺสนฺโต กุมารึ จารุทสฺสนึ
สา นูน กปณา อมฺมา จิร รตฺตาย รุจฉฺ ิติ
อฑฒฺรตฺเตว รตฺเต วา นทีว อวสุสฺสติ
โส นูน กปโณ ตาโต จิร รตฺตาย รุจฺฉิติ
อฑฺฒรตฺเตว รตฺเต วา นทีว อวสุสฺสติ
อิเม เต ชมฺพุกา รุกฺขา เวทิสา สินฺธุวาริตา
วิวธิ านิ รุกฺขชาตานิ ตานิ อชฺช ชหามฺหเส(๑)
อสฺสตฺถา ปนสา เจเม นิโคฺรธา จ กปตฺถนา
วิวธิ านิ ผลชาตานิ
ตานิ อชฺช ชหามฺหเส
อิเม ติฏนฺติ อารามา อย สีตูทกา นที
ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม ตานิ อชฺช ชหามฺหเส
วิวธิ านิ ปุปฺผชาตานิ อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต
ยานสฺสุ ปุพฺเพ ธาเรม ตานิ อชฺช ชหามฺหเส
วิวธิ านิ ผลชาตานิ
อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต
ยานสฺสุ ปุพฺเพ ภฺุชาม ตานิ อชฺช ชหามฺหเส
อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา พลิพทฺทา จ โน อิเม
เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม ตานิ อชฺช ชหามฺหเสติ ฯ
ตตฺถ ปุมุนาติ อิท ภเว วิจรนฺเตน ปุริเสน [๒]
# ๑. ม. ชหามเส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ลพฺภาตีติ ทิสฺสติ ฯ
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ลภิตพฺพ ฯ ต เม ทุกฺขตร อิโตติ ต เม อมฺม ปสฺสิตุ
อลภนฺตสฺส ทุกฺข [๑] อิโต โปถนทุกขฺ โต สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน ทุกฺขตร ฯ รุจฺจตีติ โรทิสฺสติ ฯ
อฑฺฒรตฺเตว รตฺเต วาติ อฑฺฒรตฺเต วา สกลรตฺเต วา อมฺเห
สริตฺวา จิร โรทิสฺสติ ฯ อวสุสฺสตีติ อปฺโปทกา กุนฺนที
วิย อวสุสฺสติ ยถา สา ขิปฺปเมว อวสุสฺสติ เอว อรุเณ
คจฺฉนฺเตเยว สุสฺสิตฺวา มริสฺสตีติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ
เวทิสาติ โอลมฺพนสาขา ฯ ตานีติ เยส โน มูลปุปฺผผลานิ
คณฺหนฺเตหิ จิร กีฬิตานิ ตานิ อชฺช อุโภป มย
ชหาม ฯ หตฺถิกาติ ตาเตน อมฺหาก กีฬนตฺถาย
กตหตฺถิกา(๒) ฯ
ตสฺส (๓) เอว ปริเทวมานสฺเสว (๔) สทฺธึ ภคนิยา ชูชโก
อาคนฺตฺวา กุมาเร โปเถนฺโต คเหตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๗๕]นียมานา กุมารา เต ปตร เอตมพฺรวุ(๕)
อมฺม อาโรคฺย วชฺชาสิ ตฺวฺจ ตาต สุขี ภว
อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา พลิพทฺทา จ โน อิเม
ตานิ อมฺมาย ทชฺชาสิ โสกนฺเตหิ วิเนสฺสติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. กตา หตฺถิกา ฯ
# ๓. ม. ต ฯ ๔. ม. ปริเทวมานเมว ฯ ๕. ม.เอตทพฺรวุ ฯ
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อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา พลิพทฺทา จ โน อิเม
ตานิ อมฺมา อุทิกฺขนฺตี โสก ปฏิวิเนสฺสตีติ ฯ
ตทา มหาสตฺตสฺส ปุตฺเต อารพฺภ พลวโสโก
อุปฺปชฺชิ ฯ หทยมส อุณหฺ  อโหสิ ฯ โส โสเกน เกสรสีเหน
คหิตมตฺตวารวารโณ วิย ราหุมุเข ปวิฏจนฺโท วิย จ กมฺปมาโน
สกภาเวน สนฺธาเรตุ (๑) อสกฺโกนฺโต อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ
ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา กลูน ปริเทวิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๗๖]ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา ทาน ทตฺวาน ขตฺติโย
ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา กลูน ปริเทวยีติ ฯ
ตโต ปร(๒) มหาสตฺตสฺส วิลาปคาถา โหนฺติ
กนฺวชฺชจฺฉาตา ตสิตา อุปรุจฺเฉนฺติ(๓) ทารกา
สาย สเวสนากาเล
โก เน ทสฺสติ โภชน
กนฺวชฺชจฺฉาตา ตสิตา อุปรุจฺเฉนฺติ ทารกา
สาย สเวสนากาเล
อมฺมจฺฉาตมฺหา(๔) เทถ โน
กถนฺนุ ปถ คจฺฉนฺติ ปตฺติกา อนุปาหนา
สนฺตา สุเณหิ ปาเทหิ โก เน หตฺเถ คเหสฺสติ
กถนฺนุ โส น ลชฺเชยฺย สมฺมุขา ปหร มม
อทูสกาน ปุตฺตาน
อลชฺชี วต พฺราหฺมโณ
# ๑. ม. สณฺาตุ ฯ ๒. ม. ปรา ฯ ๓. ม. อุปรุจฺฉนฺติ ฯ
# ๔. ม. อมฺมา ฉาตมฺห ฯ
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โยปเม ทาสีทาสสฺส อฺโ วา ปน เปสิโย
ตสฺสาป สุวิหีนสฺส
โก ลชฺชี ปหริสฺสติ
วาริชสฺเสว เม สโต พนฺธสฺส กุมิโน มุเข
อกฺโกสติ ปหรติ
ปเย ปุตฺเต อปสฺสโตติ ฯ
ตตฺถ กนฺวชฺชาติ ก นุ อชฺช ฯ อุปรุจฺเฉนฺตีติ
สฏีโยชนมคฺค อุปคนฺตฺวา โรทิสฺสนฺติ (๑)ฯ สเวสนากาเลติ
มหาชนสฺส ปริเวสนกาเล ฯ โก เน ทสฺสตีติ โก เนส
โภชน ทสฺสติ ฯ กถนฺนุ ปถ คจฺฉนฺตีติ กถ นุ สฏีโยชนมคฺค
คมิสฺสนฺติ ฯ ปตฺติกาติ หตฺถิยานาทีหิ วิรหิตา ฯ
สุขุมาลปาทา ฯ คเหสฺสตีติ กิลมถวิโนทนตฺถาย โก
คณฺหิสฺสติ ฯ ทาสีทาสสฺสาติ ทาสี ทาโส อสฺส ฯ อฺโ
วา ปน เปสิโยติ ตสฺสาป ทาโส ตสฺสาป ทาโสติ เอว
ทาสปติทาสปรมฺปราย โย มยฺห จตุตฺโถ เปสิโย เปสนการโก
อสฺส ฯ ตสฺส เอว สุวิหนี สฺสาป อย เวสฺสนฺตรสฺส
ทาสปติทาโสติ ตฺวา ฯ โก ลชฺชีติ โก ลชฺชาสมฺปนฺโน
ปหเรยฺย น ยุตฺต นุโข ตสฺส นิลฺลชฺชสฺส มม ปุตฺเต
ปหริตุนฺติ ฯ วาริชสฺเสวาติ (๒) กุมฺมิโน มุเข พนฺธสฺส มจฺฉสฺเสว
สโต มม ฯ อปสฺสโตติ อกาโร นิปาตมตฺต ฯ ปสฺสนฺตสฺเสว
ปเย ปุตฺเต อกฺโกสติ เจว ปหรติ จ อโห เอส
# ๑. ม. อุปโรทิสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. กุมินามุเข พทฺธสฺส ฯ
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อติทารุโณติ (๑) ฯ
อถสฺส กุมาเรสุ สิเนเหน เอว ปริวิตกฺโก อุทปาทิ อย
พฺราหฺมโณ มม ปุตฺเต อติวิย วิเหเตีติ โสก สณฺาเรตุ
อสกฺโกนฺโต(๒) พฺราหฺมณ อนุพนฺธิตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา
อาเนสฺสามิ เต กุมาเรติ ฯ ตโต อฏานเมต กุมาราน ปฬน
เม อติวิย ทุกฺข ทาน ทตฺวา ปจฺฉา อนุตปฺปน(๓) นาม สต
ธมฺโม น โหตีติ จินฺเตสิ ฯ ตทตฺถโชตนา อิมา เทฺว
ปริวิตกฺกคาถา นาม โหนฺติ
[๑๑๗๗]อาทู จาป คเหตฺวาน ขคฺค พนฺธิตฺวา(๔) วามโต
อาเนยฺยามิ สเก ปุตฺเต ปุตฺตาน หิ วโธ ทุกฺโข
อฏานเมต ทุกฺขรูป ย กุมารา วิหฺเร
สตฺจ ธมฺมมฺาย โก ทตฺวา อนุตปฺปตีติ ฯ
ตตฺถ สตนฺติ ปุพฺเพ โพธิสตฺตาน (๕) ปเวณีธมฺม ฯ โส
กิร ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺตาน ปเวณึ อนุสฺสริ ฯ ตโต
สพฺเพ โพธิสตฺตา(๖) ธนปริจฺจาค องฺคปริจฺจาค ชีวิตปริจฺจาค(๗)
ปุตฺตปริจฺจาค ภริยปริจฺจาคนฺติ อิเม ปฺจมหาปริจฺจาเค
อปริจฺจชิตฺวา พุทฺธภูตปุพฺพา นาม นตฺถิ อหป เตส
อพฺภนฺตเร อนุปวิฏโ อโหสึ (๘)ฯ มยาป ปุตฺตธีตโร อทตฺวา
# ๑. ม. วต ทารุโณติ ฯ ๒. ม. น สกฺโกมิ ฯ ๓. ม. ปจฺฉานุตปฺป ฯ
# ๔. ม. พนฺธยิ ฯ ๕. ม. ปุพฺพโพธิสตฺตาน ฯ ๖. ม. สพฺพโพธิสตฺตาน ฯ
# ๗. ม. ชีวิตปริจฺจาคนฺติ ฯ ๘. ม. อพฺภนฺตโร โหมิ ฯ
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*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 428
น สกฺกา พุทฺเธน ภวิตุนฺติ จินฺเตตฺวา กึ ปน ตฺว
เวสฺสนฺตร ปเรส ทาสตฺถาย ทินฺนปุตฺตาน ทุกฺขภาว น
ชานาสิ เยน พฺราหฺมณ อนุพนฺธิตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสามีติ
สฺ อุปฺปาเทสิ ฯ ทาน ทตฺวา ปจฺฉานุตาโป นาม ตว
นานุรูโป โหตีติ เอว อตฺตาน ปริภาสิตฺวา สเจป เอโส
กุมาเร มาเรสฺสติ ทินฺนกาลโต ปฏาย มม กิฺจิ น โหตีติ
ทฬฺห สีลสมาทาน(๑) อธิฏาย ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา
ปณฺณสาลทฺวาเร ปาสาณผลเก กาฺจนปติมา วิย นิสีทิ ฯ
ชูชโกป โพธิสตฺตสฺส สมฺมุเข กุมาเร โปเถตฺวา เนติ ฯ
ตโต กุมาโร วิลปนฺโต อาห
[๑๑๗๘]สจฺจ กิเรวมาหสุ
นรา เอกจฺจิยา อิธ
ยสฺส นตฺถิ สกา มาตา ยถา นตฺถิ ตเถว โส
เอหิ กณฺเห มริสฺสาม นตฺถตฺโถ ชีวิเตน โน
ทินฺนมฺหาป ชนินฺเทน พฺราหฺมณสฺส ธเนสิโน
อจฺจายิกสฺส ลุทฺทสฺส โย โน คาโวว สุมฺภติ
อิเม เต ชมฺพุกา รุกฺขา เวทิสา สินฺธุวาริตา(๒)
วิวธิ านิ รุกฺขชาตานิ ตานิ กณฺเห ชหามฺหเส(๓)
อสฺสตฺถา ปนสา เจ เม นิโคฺรธา จ กปตฺถนา
วิวธิ านิ ผลชาตานิ
ตานิ กณฺเห ชหามฺหเส(๓)
# ๑. ม. ทฬฺหสมาทาน ฯ ๒. ม. สินฺธุวารกา ฯ
# ๓. ม. ชหามเส ฯ
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*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 529
อิเม ติฏนฺติ อารามา อย สีตูทกา นที
ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม ตานิ กณฺเห ชหามฺหเส
วิวธิ านิ ปุปฺผชาตานิ อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต
ยานสฺสุ ปุพฺเพ ธาเรม ตานิ กณฺเห ชหามฺหเส
วิวธิ านิ ผลชาตานิ
อสฺมึ อุปริ ปพฺพเต
ยานสฺสุ ปุพฺเพ ภฺุชาม ตานิ กณฺเห ชหามฺหเส
อิเม โน หตฺถิกา อสฺสา พลิพทฺทา จ โน อิเม
เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬาม ตานิ กณฺเห ชหามฺหเสติ(๑) ฯ
ตตฺถ ยสฺสาติ ยสฺส สนฺติเก สกา มาตา นตฺถิ ฯ
ปุน พฺราหฺมโณ เอกสฺมึ วิสมฏาเน ปกฺขลิตฺวา ปตติ ฯ เตส
หตฺถโต พนฺธน มฺุจิตฺวา คลิต (๒)ฯ เต ปหตกุกกฺ ุฏา วิย
กมฺปมานา ปลายิตฺวา เอกเวเคเนว ปตุ สนฺติก อาคมึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๗๙]นียมานา กุมารา เต พฺราหฺมณสฺส ปมฺุจิย
เตน เตน ปธาวึสุ
ชาลี กณฺหาชินา จุโภติ ฯ
ตตฺถ เตน เตนาติ เตน มุตฺตกฺขเณน เยน เตส ปตา(๓)
เตน ปธาวึสุ ฯ ปธาวิตฺวา ปตุ สนฺติกเยว อาคมึสูติ อตฺโถ ฯ
ชูชโกป เวเคนุฏาย วลฺลีทณฺฑหตฺโถ กปฺปฏุ านคฺคิ วิย
# ๑. ม. ชหามเส ฯ ๒.มง พนฺธนวลฺลิ มุจฺจิตฺวา ฯ
# ๓. ม. เยน ทิสาภาเคน เตส ปตา อตฺถิ ฯ
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อวตฺถรนฺโต อาคนฺตฺวา อติวิย ปลายิตุ เฉกา ตุมฺเหติ หตฺเถ
พนฺธิตฺวา ปุน เต เนติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๘๐]ตโต โส รชฺชุมาทาย ทณฺฑมาทาย พฺราหฺมโณ
อาโกฏยนฺโต เต เนติ สิวีราชสฺส เปกฺขโตติ ฯ
เอว นียมาเนสุ กณฺหาชินา นิวตฺติตฺวา โอโลเกนฺตี ปตรา
สทฺธึ สลฺลป ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๘๑]ต ต กณฺหาชินาโวจ อย ม ตาต พฺราหฺมโณ
ลฏิยา ปฏิโกเฏติ
ฆเร ชาตว ทาสิย
น จาย พฺราหฺมโณ ตาต ธมฺมิกา โหนฺติ พฺราหฺมณา
ยกฺโข พฺราหฺมณวณฺเณน ขาทิตุ ตาต เนติ โน
นียมานา ปสาเจน กินฺนุ ตาต อุทิกฺขสีติ ฯ
ตตฺถ ตนฺติ ต ปสฺสมาน นิสินฺน ปตร สิวีราช(๑) ฯ
ทาสิยนฺติ ทาสิก ฯ ขาทิตุนฺติ ขาทนตฺถาย ฯ อย หิ ตาต
โน คิริทฺวาเรสุ(๒) อสมฺปตฺเตเยว อุโภหิ จกฺขูหิ รตฺตโลหิตปคฺฆรนฺเตหิ ขาทิตุ เนติ สพฺเพ ขาทิสฺสามีติ เนติ ตฺวฺจ
ขาทิตุ วา ปจิตุ วา นียมาเน อมฺเห(๓) อุทิกฺขสิ สพฺพทา
สุขิโต โหหีติ ปริเทวิ ฯ
# ๑. ม. สิวริ าชาน ฯ ๒. ม. คิริทฺวาร ฯ ๓. กึ อมฺเห ฯ
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ทหรกุมาริกาย วิลปนฺติยา กมฺปมานาย คจฺฉนฺติยา
มหาสตฺตสฺส พลวโสโก อุปฺปชฺชิ ฯ หทยวตฺถุ อุณฺห อโหสิ ฯ
นาสิกาย อปฺปโหนฺติยา มุเขน อุณฺเห อสฺสาสปสฺสาเส
วิสชฺเชสิ ฯ อสฺสูนิ โลหิตวินฺทูนิ หุตฺวาเนตฺเตหิ นิกฺขมึสุ ฯ
โส อิท เอวรูป ทุกฺข สิเนหโทเสน ชาต น อฺเน
การ เณน มยา ตสฺมา สิเนห อกตฺวา มชฺฌตฺเตเนว
ภวิตพฺพนฺติ ตถารูป โสก อตฺตโน าณพเลน วิโนเทตฺวา
ปกตินิสินฺนากาเรเนว นิสีทิ ฯ
คิริทฺวาร อสมฺปตฺตา(๑) กุมาริกา วิลปนฺตี อคมาสิ ฯ
[๑๑๘๒]อิเม โน ปาทุกา(๒) ทุกฺขา ทีโฆ จทฺธา สุทุคฺคโม
นีเจ โวลมฺพเก(๓) สุริเย พฺราหฺมโณว ตเรติ โน
โอกนฺทามฺหเส ภูตานิ ปพฺพตานิ วนานิ จ
สรสฺส สิรสา วนฺทาม สุปติตฺเถ จ อาปเก
ติณา ลตา(๔) จ โอสโถฺย ปพฺพตานิ วนานิ จ
อมฺม อาโรคฺย วชฺชาถ อย โน เนติ พฺราหฺมโณ
วชฺชนฺตุ โภนฺโต อมฺมฺจ มทฺทึ อสฺมากมาตร
สเจ อนุปฺปติตุกามา(๕) ขิปฺป อนุปฺปเตยฺย โน
อย เอกปที เอติ
อุชุ คจฺฉติ อสฺสม
ตเมว อนุปฺปตฺเตยฺยาสิ อป ปสฺเสสิ โน(๖) ลหุ
# ๑. ม. อสมฺปตฺตาเยว ฯ ๒. ม. ปาทกา ฯ ๓. ม. โจรมฺภเต ฯ
# ๓. ม. ติณลตานิ ฯ ๕. ม. อนุปติตุกามาสิ ขิปฺป อนุปติยาสิ ฯ
# ๖. ม. เน ฯ
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อโห วต เร ชฏินี
วนมูลผลาหาริยา(๑)
สฺุ ทิสฺวาน อสฺสม ตนฺเต ทุกฺข ภวิสฺสติ
อติเวล นูน อมฺมาย อฺุฉาลทฺธ อนปฺปก(๒)
ยา โน พนฺเธ น ชานาติ พฺราหฺมเณน ธเนสินา
อจฺจายิเกน ลุทฺเทน โย โน คาโวว สุมฺภติ
อปชฺช อมฺม ปสฺเสมุ สาย อฺุฉาโต อาคต
ทชฺชา อมฺมา พฺราหฺมณสฺส ผล ขุทฺเทน มิสฺสก (๓)
ตทาย อาสิโต ฉาโต(๔) น พาฬฺห ตรเยยฺย โน
สุณา จ วต โน ปาทา พาฬฺห ตรติ พฺราหฺมโณ
อิติ ตตฺถ วิลปสุ
กุมารา มาตุคิทฺธิโนติ ฯ
ตตฺถ ปาทุกาติ ขุทฺทกปาทา ฯ โอกนฺทามฺหเสติ
อวกฺกนฺทาม ฯ อปจิตึ นีจวุตฺตึ ทสฺเสนฺตา ชานาเปม ฯ
สรสฺสาติ อิมสฺส ปทุมสรสฺส ปริคฺคหิตา(๕) เทวตา นาคกุลานิ
สิรสา วนฺทาม ฯ สุปติตฺเถ จ อาปเกติ สุปติตฺถาย นทิยา
อธิวตฺถา เทวตาป วนฺทาม ฯ ติณา ลตาติ ติณานิ จ
โอลมฺพนลตาโย จ ฯ โอสโถฺยติ โอสธิโย ฯ สพฺพตฺถ อธิวตฺถา
เทวตาโย สนฺธาย เอวมาห ฯ อนุปติตุกามาติ สเจป สา
อมฺหาก ปทานุปท อาคจฺฉตุกามา อมฺมา ฯ อป ปสฺเสสิ
โน ลหุนฺติ อป นาม เอตาย เอกปทิยา อนุปฺปตฺตมานา
# ๑. ม. วนมูลผลหาริเก ฯ ๒. ม. อฺุฉาลทฺโธ อนปฺปโก ฯ
# ๓. ม. มิสฺสติ  ฯ ๔. ม. อสิโต ธาโต ฯ ๕. ม. ปริคฺคาหกาเนว ฯ
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ปุตฺตเก ตว ลหุ ปสฺเสยฺยาสีติ (๑)เอว วเทยฺยาถ ฯ ชฏินีติ
มาตร ปรมฺมขุ าลปเนน อาลปนฺตี อาห ฯ อติเวลนฺติ
ปมาณาติกฺกนฺต กตฺวา ฯ อฺุฉาติ อฺุฉาจริยาย ลทฺธ
วนมูลผล ฯ ขุทฺเทน มิสฺสกนฺติ ขุทฺทกมธุนา มิสสฺ ก ฯ
อาสิโตติ อาสิตาสิโน ปริภุตฺตปฺผโล ฯ ฉาโตติ สุหิโต ฯ
น พาฬฺห ตรเยยฺยาติ น ถทฺธเวเคน นเยยฺย (๒)ฯ
มาตุคิทฺธิโนติ มาตริ คิทฺเธน สมนฺนาคตา พลวสิเนหา
เอว วิลปสูติ ฯ
กุมารปพฺพ นิฏิต(๓) ฯ
ย ปน รฺา มหาปวึ(๔) อุนนฺ าเทตฺวา พฺราหฺมณสฺส
ปยปุตฺเตสุ ทินฺเนสุ ยาว พฺรหฺมโลกา เอกโกลาหล ชาต
เตนาป ภิชฺชติ หทยา วิย หิมวนฺตวาสิโน เทวตาโย(๕) เตส
พฺราหฺมเณน นียมานาน ต วิลาป สุตฺวา มนฺตยึสุ สเจ
มทฺที สกาลสฺเสว อสฺสม อาคมิสฺสติ สา ตตฺถ ปุตฺเต
อทิสฺวา เวสฺสนฺตร ปุจฺฉิตฺวา พฺราหฺณสฺส ทินฺนภาว
สุตฺวา พลวสิเนเหน ปทานุปท ธาวิตฺวา มหนฺต ทุกฺข
อนุภเวยฺยาติ ฯ
อถ เต ตโย เทวปุตฺเต ตุมฺเห สีหพยคฺฆทีปเวเสน
# ๑. ม. เอว ต วเทยฺยาถาติ ฯ ชฏินีติ พทฺธชฏ อารพฺภ ฯ
# ๒. ม. ธารเยยฺย โนติ น โน พาฬฺห เวเคน นเยยฺย ฯ
# ๓. ม. ทารกปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ ๔. ม. ย ปน
# ต รฺา ปถวึ ฯ ๕. ม.เทวา ฯ ๖. ม.กาลสฺเสว ฯ
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เทวิยา อาคมนมคฺค รุมหฺ ิตฺวา ตาย ยาจิยมานาป ยาว
สุริยตฺถงฺคมา มคฺค อทตฺวา ยถา จนฺทาโลเกน อสฺสม ปวิสติ
เอวมสฺสาป สีหาทีหิ (๑) อวิเหนตฺถาย อารกฺข สุสวิทหิต
กเรยฺยาถาติ อาณาเปสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๘๓]เตส ลาลปต สุตฺวา ตโย พาฬา(๒) วเน มิคา
สีโห พยคฺโฆ จ ทีป จ อิท วจนมพฺรวว
มา เหว โน ราชปุตฺตี สาย อฺุฉาโต อาคตา
มา เหวมฺหาก(๓) นิพฺโภเค เหยิตฺถ วเน มิคา
สีโห เจน วิเหเยฺย พยคฺโฆ ทีป จ ลกฺขณ
เนว ชาลิกุมารสฺส
กุโต กณฺหาชินา สิยา
อุภเยเนว ชิยฺเยถ
ปติปุตฺเต จ ลกฺขณาติ ฯ
ตตฺถ อิท วจนมพรวุนฺติ ตุมฺเห ตโย ชนา สีโห
จ พยคฺโฆ จ ทีป จาติ เอว ตโย พาฬา วเน มิคา
โหถาติ อิท ตา เทวตา ตโย เทวปุตฺเต วจน อพฺรวว ฯ
มา เหว โนติ มทฺที ราชปุตฺตี อฺุฉาโต สาย มา อาคมิ
จนฺทาโลเกน สายเมว อาคจฺฉตูติ วทนฺติ ฯ มา เหวมฺหาก
นิพฺโภเคติ อมฺหาก นิพฺโภเค วิชิเต อมฺหาก วนฆฏาย มา
ต โกจิ วเน พาฬมิโค วิเหยิตฺถ(๔) ฯ ยถา น วิเหเนฺติ(๕)
# ๑. ม. สีหาทีนมฺป ฯ ๒. ม. วาฬา ฯ
# ๓.ม. เหวมฺหาก ฯ ๔. ม. วาฬมิโค วิเหตเสิ ฯ
# ๕. ม. น ยถา วิเหเติ ฯ
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เอวมสฺสาป อรกฺข คณฺหถาติ วทนฺติ ฯ สีโห เจ นนฺติ
สเจ หิ น อนารกฺข สีหาทีสุ โกจิ วิเหเยฺย อถสฺสา
ชีวิตกฺขย ปตฺตาย เนว ชาลิกุมาโร วสฺส(๑) กุโต กณฺหาชินา
สิยา เอว สา ลกฺขณสมฺปนฺนา อุภเยเนว ชิยฺเยถ ฯ ปติปุตฺเต
จาติ ทวีหิ โกฏาเสหิ ชิยฺเยถ ตสฺมา สุสวิทหิต (๒)อารกฺข
กโรถาติ ฯ
อถ เต ตโย เทวปุตฺตา สาธูติ ตาส เทวตาน [๓]
วจน ปฏิสุณติ ฺวา สีหพยคฺฆทีปโน หุตฺวา อาคนฺตฺวา ตสฺสา
อาคมนมคฺเค ปฏิปาฏิยา นิปชฺชึสุ ฯ
มทฺที ป โข อชฺช มยา ทุสฺสุโนป ทิฏโ สกาลสเสว
วนมูลผลาผลานิ (๔) คเหตฺวา อสฺสมปท คมิสฺสามีติ กมฺปมานา
มูลผลาผลานิ อุปธาเรสิ ฯ อถสฺสา หตฺถโต ขณิตฺติก
ปตติ(๕) ฯ ตถา องฺสโต ปจฺฉิ ปตติ ฯ ทกฺขิณกฺขิ จ ผนฺทติ
ผลิโน รุกฺขา อผลา วิย อผลาว ผลิโน วิย ขายึสุ ฯ
สพฺพา ทิสา น ปฺายึสุ ฯ สา กินนฺ ุ โข อิท ปุพฺเพ
อพฺภูตปุพฺพ อชฺช เม โหติ กึ ภวิสฺสติ มยฺห วา เม(๖)
ปุตฺตาน วา อุทาหุ เวสฺสนฺตรสฺส จาติ จินฺเตตฺวา อาห
[๑๑๘๔]ขณิตฺติก เม ปติต ทกฺขิณกฺขิ จ ผนฺทติ
อผลา ผลิโน รุกฺขา สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา(๗)
# ๑. ม. อสฺส ฯ ๒. ม.สุสวิหิตมสฺสา ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
# ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. กาลสฺเสว มูลผลาผล ฯ
# ๕. ม. ขณิตฺติ ปติ ฯ ๖. ม.มยฺห วา อนฺตราโย
# ภวิสฺสติ มม ฯ ๗. ม. ทิสาติ ฯ
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ตสฺสา สายณฺหกาลมฺหิ อสฺสมาคมน ปติ
อตฺถงฺคตมฺหิ สุริเย พาฬา ปนฺเถ อุปฏหุ
นีเจ โวลมฺพเก สุริเย(๑) ทูเร จ วต อสฺสโม
ยฺจ เนส อิโต หาส ตนฺเต ภฺุเชยฺยุ โภชน
โส นูน ขตฺติโย เอโก ปณฺณสาลาย อจฺฉติ
โตเสนฺโต ทารเก ฉาเต มม ทิสฺวา อนายตึ
เต นูน ปุตฺตกา มยฺห กปณาย วรากิยา
สาย สเวสนากาเล
ขีร ปตาว(๒) อจฺฉเร
เต นูน ปุตฺตกา มยฺห กปณาย วรากิยา
สาย สเวสนากาเล
วารึ ปตาว(๓) อจฺฉเร
เต นูน ปุตฺตกา มยฺห กปณาย วรากิยา
ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ วจฺฉา พาลาว มาตร
เต นูน ปุตฺตกา มยฺห กปณาย วรากิยา
ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ หสาวูปริปลฺลเล
เต นูน ปุตฺตกา มยฺห กปณาย วรากิยา
ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ อสฺสมสฺสาวิทูรโต
เอกายโน เอกปโถ
สรา โสพฺภา จ ปสฺสโต
อฺ มคฺค น ปสฺสามิ เยน คจฺเฉยฺย อสฺสม
มิคา นมตฺถุ ราชาโน กานนสฺมึ มหพฺพลา
ธมฺเมน ภาตโร โหถ มคฺค เม เทถ ยาจิตา
# ๑. ม. โจลมฺพเต สูริโย ฯ ๒. ม. ขีรปตาว ฯ
# ๓. ม. วาริปตาว ฯ
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อวรุทฺธสฺสาห ภริยา ราชปุตฺตสฺส สิรีมโต
ตฺจาห นาติมฺามิ ราม สีตาวนุพฺพตา
ตุมฺเห จ ปุตฺเต ปสฺเสถ สาย สเวสน ปตึ(๑)
อหฺจ ปุตฺเต ปสฺเสยฺย ชาลึ กณฺหาชิน จุโภ
พหฺุจิท มูลผล
ภกฺโข จาย อนปฺปโก
ตโต อุปฑฺฒ ทสฺสามิ มคฺค เม เทถ ยาจิตา
ราชปุตฺตี จ โน มาตา ราชปุตฺโต จ โน ปตา
ธมฺเมน ภาตโร โหถ มคฺค เม เทถ ยาจิตาติ ฯ
ตตฺถ ตสฺสาติ ตสฺสา มม ฯ อสฺสมาคมน ปตีติ อสฺสม
ปฏิจฺจ สนฺธาย อาคจฺฉนฺติยา ฯ อุปฏหุนฺติ อุปฏาย (๒)
ิตา ฯ เต กิร ปม ปฏิปาฏิยา นิปชฺชิตฺวา ตาย
อาคมนกาเล อุฏาย วิชมิ ฺหิตฺวา (๓) มคฺค รุมฺภนฺตา ปฏิปาฏิยา
ติริย อฏสุ ฯ ยฺจ เนสนฺติ อหฺจ ย อิโต มูลผลาผล
เตส หริสฺส ต (๔) เวสฺสนฺตโร จ อุโภ ปุตฺตกา ปสฺสาติ (๕) เต
ตโยป ชนา ภฺุเชยฺยุ อฺ เนส โภชน นตฺถิ ฯ อนายตินฺติ
อนาคจฺฉนฺตึ ม ตฺวา เอกโกว นูน ทารเก โตเสนฺโต
นิสินฺโน ฯ สเวสนากาเลติ อฺเสุ ทิวเสสุ อตฺตโน
ขาทาปนปปายนกาเล(๖) ฯ ขีร ปตาวาติ ยถา ขีรปตา มิคโปตกา
ขีรสฺสตฺถาย กนฺทิตฺวา ต อลภิตฺวา กนฺทนฺตาว นิทฺท
# ๑. ม. ปติ ฯ ๒. ม. อุฏาย ฯ ๓. ม. วิชมฺภิตฺวา ฯ
# ๔. ม. ตเมว ฯ ๕. ม. จาติ น ๖. ม. ขาทาปนปวาปนกาเล ฯ
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โอกฺกมนฺติ เอว เต [๑] ผลาผลตฺถาย กนฺทิตฺวา ต อลภิตฺวา
กนฺทนฺตาว นิทฺท อุปคตา ภวิสฺสนฺตีติ วทติ ฯ
วารึ ปตาวาติ(๒) อสฺสมปเท ยถา มิคโปตกา ปปาสิกา
ปานียตฺถาย กนฺทิตฺวา ต อลภิตฺวา กนฺทนฺตาว นิทฺท
โอกฺกมนฺตีติ อิมินา นเยน อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ อจฺฉเรติ
อจฺฉนฺติ ฯ ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺตีติ ม ปจฺจุคฺคตา หุตฺวา
ติฏนฺติ ฯ ปจฺจุคฺคตุนฺติป ปาโ ฯ ปจฺจุคฺคนฺตฺวาติ
อตฺโถ ฯ เอกายโนติ เอกสฺเสว อายโน เอกปทิกมคฺโค ฯ
เอกปโถติ โส จ เอโกว ทุติโย นตฺถิ โอกฺกมิตฺวาป
คนฺตุ น สกฺกา ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา สรา โสพฺภา จ
ปสฺสโต ฯ นมตฺถูติ สา อฺ มคฺค อทิสฺวา เอเต ยาจิตฺวา
ปฏิกฺกมาเปสฺสามีติ ผลปจฺฉึ องฺสโต โอตาเรตฺวา อฺชลึ
ปคฺคยฺห นมสฺมานา เอวมาห ฯ ภาตโรติ มย หิ
มนุสฺสราชปุตฺตา(๓) ตุมฺเหป มิคราชปุตฺตา อิติ เม ธมฺเมน
ภาตโร โหถ ฯ
อวรุทฺธสฺสาติ รฏโต ปพฺพาชิตสฺส ฯ ราม
สีตาวนุพฺพตาติ ยถา ทสรถมหาราชปุตฺต ราม ตสฺส
กนิฏา (๔) สีตา เทวี ตสฺเสว อคฺคมเหสี หุตฺวา ต
อนุพฺพตา ปติเทวตา หุตฺวา อปฺปมตฺตา อุปฏาติ(๕) ตถา อหป
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปุตฺตกาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วาริปตาวาติ ฯ
# ๓. ม. มนุสสฺ ราชปุตฺตี ฯ ๔. ม. กนิฏ ภคินี ฯ
# ๕. ม. อุปฏาสิ ฯ
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เวสฺสนฺตร อปฺปมตฺตา อุปฏาสินฺติ (๑)วทติ ฯ ตุมฺเห จาติ
ตุมฺเห จ มยฺห มคฺค ทตฺวา สาย โคจรคฺคหณกาเล ปุตฺเต
ปสฺสถ อหฺจ อตฺตโน ปุตฺเต ปสฺเสยฺย เทถ มคฺคนฺติ
ยาจติ ฯ
อถ เต [๒] เทวปุตฺตา เวล โอโลเกนฺตา (๓) อิทานิ ตสฺสา
มคฺค ทาตุ เวลาติ ตฺวา อุฏาย อปคจฺฉึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๘๕]ตสฺสา ลาลปฺปมานาย พหุการฺุสฺิต(๔)
สุตฺวา เนลปตึ วาจ พาฬา(๕) ปนฺถา อปกฺกมุนฺติ ฯ
ตตฺถ เนลปตินฺติ น เอลปตึ เอลปาตรหิต วิสท
มธุรวาจ ฯ
สา พาเฬสุ อปคเตสุ อสฺสม อคมาสิ ฯ ตทา จ
ปุณฺณมีอุโปสโถ อโหสิ(๖) ฯ สา จงฺกมนโกฏึ ปตฺวา เยสุ เยสุ
าเนสุ ปุพฺเพ ปุตฺเต ปสฺสติ เตสุ เตสุ าเนสุ อปสฺสนฺตี
อาห
[๑๑๘๖]อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ ปุตตฺ กา ปสุกุณฺิตา
ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ วจฺฉา พาลาว มาตร
อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ปสุกุณฺิตา
ปจฺจุคฺคตา ม ติฏนฺติ หสาวูปริปลฺลเล
# ๑. ม. อุปฏหามิ นาติมฺามีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตโยติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. โอโลเกตฺวา ฯ ๔. ม. พหุ การฺุสฺหิต ฯ
# ๕. ม. วาฬา ฯ ๖. ม. ปุณฺณมุโปสโถ โหติ ฯ
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อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ปสุกุณฺิตา
ปจฺจุคฺคาตา ม ติฏนฺติ อสฺสมสฺสาวิทูรโต
เต(๑) มิคา วิย อุกฺกณฺณา สมนฺตามภิธาวิโน
อานนฺทิโน ปมุทิตา วตฺตมานาว(๒) กมฺปเร
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลี กณฺหาชินา(๓) จุโภ
ฉคิลีว มิคี ฉาป ปกฺขี ปุตฺตาว ปฺชรา
โอหาย ปุตฺเต นิกฺขมฺม(๔) สิหีวามิสคิทฺธินี
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
อิท เนส ปรกฺกนฺต
นาคานมิว ปพฺพเต
จิตกา ปริกิณฺณาโย อสฺสมสฺสาวิทูรโต
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
วาลุกายป โอกิณฺณา ปุตฺตกา ปสุกุณฺิตา
สมนฺตามภิธาวนฺติ
เต น ปสฺสามิ ทารเก
เย ม ปุเร ปจฺจุเทนฺติ อรฺา ทูรมายตึ
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
ฉคิลีว มิคี ฉาปา
ปจฺจุคนฺตฺวาน มาตร
ทูเร ม ปฏิวิโลเกนฺติ เต น ปสฺสามิ ทารเก
อิทฺจ เนส กีฬน
ปติต ปณฺฑุเวลุว
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
ถนา จ มยฺห เม ปูรา อุโร จ สมฺปทาลิภิ
# ๑. ม. เทฺว ฯ ๒. ม. วคฺคมานาว ฯ ๓. ม. ชาลึ กณฺหาชิน ฯ
# ๔. ม. นิกขฺ มึ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 541

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 541
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
อุจฺจงฺเก(๑) เม โกวิจินติ ถนา เมกาว ลมฺพติ
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
ยสฺสา สายณฺหสมย ปุตตฺ กา ปสุกุณฺิตา
อุจฺจงฺเก(๑) เม วิวตฺตนฺติ เต น ปสฺสามิ ทารกา
อย โส อสฺสโม ปุพฺเพ สมฺมชฺโช ปฏิภาติ ม
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสนฺตฺยา ภมเต วิย อสฺสโม
กิมิท อปฺปสทฺโทว
อสฺสโม ปฏิภาติ ม
กาโกลาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
กิมิท อปฺปสทฺโทว
อสฺสโม ปฏิภาติ ม
สกุณาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกาติ ฯ
ตตฺถ นนฺติ นิปาตมตฺต ฯ ปสุกุณฺิตาติ ปสุมกฺขิตา ฯ
ปจฺจุคฺคตา มนฺติ ม ปจฺจุคฺคตา หุตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตุนฺติป
ปาโ ฯ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อิจฺเจว อตฺโถ ฯ อุกฺกณฺณาติ ยถา
มิคโปตกา มาตร ทิสฺวา กณฺเณ อุกขฺ ิปตฺวา คีว ปสาเรตฺวา
มาตร อุปคนฺตฺวา หฏตุฏา สมนฺตา อภิธาวิโน โหนฺติ(๒) ฯ
วตฺตมานาว กมฺปเรติ วตฺตมานา มาตุ หทยมส กมฺเปนฺติ
วิย เอว ปุพฺเพ มม ปุตฺตา โหนฺติ(๓) ฯ ตฺยชฺชาติ เต อชฺช
น ปสฺสามิ ฯ ฉคิลีว มิคี ฉาปนฺติ ยถา ฉคิลี จ มิคี
# ๑. ม. อุจฺฉงฺเก ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. วคฺคมานาว ฯ
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จ ปฺชรสขาตา กุลาวกา มุตฺตา ปกฺขี จ อามิสคิทฺธินี
สีหี จ อตฺตโน ฉาป โอหาย โคจราย ปกฺกมนฺติ ตถาห(๑) โอหาย ปุตฺเต
นิกฺขมนฺตีติ วทติ ฯ อิท เนส ปรกฺกนฺตนฺติ วสฺสารตฺเต
สานุปพฺพเต นาคาน ปทวลฺช วิย อิท เนส กีฬนฏาเน
อาธาวนปริธาวนปริกฺกนฺต ปฺายติ ฯ จิตกาติ สฺิตนิจิตา
วาลุกปฺุชา ฯ ปริกิณฺณาโยติ วิปฺปกิณฺณาโย ฯ สมนฺตามภิ
ธาวนฺตีติ อฺเสุ ทิวเสสุ สมนฺตา อภิธาวนฺติ ฯ
ปจฺจุเทนฺตีติ ปุจฺจุคฺคจฺฉนฺติ ฯ ทูรมายตินฺติ ทูรโต
อาคจฺฉนฺตึ ฯ ฉคิลีว มิคี ฉาปาติ อตฺตโน มาตร ทิสฺวา
ฉคิลึ วิย มิคึ ฉาปาติ(๒) ฯ อิทฺจ เนส กีฬนนฺติ(๓)
หตฺถีรูปกาทีหิ กีฬนฺตาน อิทฺจ เนส สุวณฺณวณฺณ กีฬน
เวลุว (๔) ปริคฺคลิตฺวา ปติต ฯ มยฺหิเมติ มยฺห อิเม ถนา
จ ขีรสฺส ปูรา ฯ อุโร จ สมฺปทาลิภตี ิ หทยฺจ ผลติ
วิย ฯ อุจฺจงฺเก เม วิวตฺตนฺตีติ มม อุจฺจงฺเก อาวฏฏนฺติ
ปริวตฺตนฺติ ฯ สมฺมชฺโช ปฏิภาติ มนฺติ สมฺมชฺชฏาน วิย
มม อุปฏาสิ ฯ ตฺยชฺชาติ เต อชฺช ฯ อปสฺสนฺตฺยาติ
อปสฺสนฺติยา มม ฯ ภมเต วิยาติ กุลาลจกฺก วิย ภมติ ฯ
กาโกลาติ วนกากา ฯ มตา นูนาติ อทฺธา (๕) มตา เกนจิ นีตา(๕)
# ๑. ม. ตถาหมฺป ฯ ๒. ม. มิคึ วิย จ ฉาปา ฯ
# ๓. ม. กีฬนกนฺติ ฯ ๔. ม. กีฬนเพลุว ฯ
# ๕. ม. มตา วา เกนจิ นีตา วา ฯ
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ภวิสฺสนฺติ ฯ สกุณาปติ อวเสสสกุณา ฯ มตา นูนาติ อทฺธา
มตา ภวิสฺสนฺติ ฯ
อิติ สา วิลปนฺตี มหาสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ผลปจฺฉึ
โอตาเรตฺวา มหาสตฺต ตุณฺหิมาสิน ทิสฺวา ทารเกปสฺส (๑) สนฺติเก
อปฺปสฺสนฺตี อาห
[๑๑๘๗]กิมิท ตุณฺหีภูโตสิ อป รตฺเตว เม มโน
กาโกลาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
กิมิท ตุณฺหีภูโตส
อป รตฺเตว เม มโน
สกุณาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
กจฺจิ นุ เม อยฺยปุตฺต มิคา ขาทึสุ ทารเก
อรฺเ อีริเน วิวเน เกน นีตา เม ทารกา
อาทู เต ปหิตา ทูตา อาทู สุตฺตา ปยวทา
อาทู พหิโน นิกขฺ นฺตา ขิทฺทาสุ ปสุตา นุเต
เนวาส เกสา ทิสฺสนฺติ หตฺถปาทา จ ชาลิโน
สกุณานฺจ โอปาโต เกน นีตา เม ทารกาติ ฯ
ตตฺถ อป รตฺเตว เม มโนติ อปจ พลวปจฺจูเส สุปน
ปสฺสนฺติยา วิย เม มโน ฯ มิคาติ สีหาทโย พาฬมิคา ฯ
อีริเนติ นิโรเช ฯ วิวเนติ วิวิเต ฯ อาทู (๒) เตติ อาทู
เชตุตฺตรนคเร สิวริ ฺโ สนฺติก ตยา ทูตา กตฺวา เปสิตา ฯ
# ๑. ม. ทารเก จสฺส ฯ ๒. ม. อทุ ฯ
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อาทู สุตฺตาติ อนฺโต ปณฺณสาล ปวิสติ ฺวา สยิตา ฯ อาทู
พหิ โนติ อาทู (๑) โน เต ทารกา ขิทฺทาปสุตา หุตฺวา พหิ
นิกฺขนฺตาติ ปุจฺฉติ ฯ เนวาส เกสา ทิสฺสนฺตีติ สามิ เวสฺสนฺตร
เนว เตส กาฬฺชนวณฺณา เกสา ทิสสฺ นฺติ ชาลวิจิตฺตา
หตฺถปาทา ทิสฺสนฺติ ฯ สกุณานฺจ โอปาโตติ หิมวนฺตปฺปเทเส
หตฺถิลิงฺคสกุณา นาม อตฺถิ เตป อุปติตฺวา อาทาย อากาเสเนว
คจฺฉนฺติ เตน ต ปุจฺฉามิ กินฺเตหิ สกุเณหิ นีตา อิโต
อฺเสป เกสฺจิ เตส สกุณาน วิย โอปาโต ชาโต
อกฺขาหิ เกน นีตา เม ทารกาติ ฯ
เอว วุตเฺ ตป มหาสตฺโต น กิฺจิ กเถสิ (๒)ฯ อถ น
สา เทว กสฺมา มยา สทฺธึ น กเถสิ โก มม โทโสติ
วตฺวา อาห
[๑๑๘๘]อิท ตโต ทุกขฺ ตร สลฺลวิทฺโธ ยถา วโณ
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลึ กณฺหาชิน จุโภ
อิทป ทุติย สลฺล กมฺเปติ หทย มม
ยฺจ ปุตฺเต น ปสฺสามิ ตฺวฺจ ม นาภิภาสสิ
อชฺช เจ เม อิม รตฺตึ ราชปุตฺเต น สสสิ
มฺเ โอกฺกนฺตสนฺตม ปาโต ทกฺขสิ โน มตนฺติ ฯ
ตตฺถ อิท ตโต ทุกขฺ ตรนฺติ สามิ เวสฺสนฺตร ย มม
# ๑. ม. อทุ ฯ ๒. ม. อาห ฯ
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รฏา ปพฺพชิตาย อรฺเ วสนฺติยา ปุตฺเต จ อปสฺสนฺติยา
ทุกฺข อิท ตว ม ยา สทฺธึ อกถน มยฺห ตโต ทุกฺขตร
ตฺว หิ ม อคฺคิทฑฺฒ ปฏิทหนฺโต วิย ตาลา ปติต(๑) ทณฺเฑน
โปเถนฺโต วิย สลฺเลน วเณ ปฏิวชิ ฺฌนฺโต(๒) วิย ตุณฺหีภาเวน
กิลเมสิ ฯ อิท หิ เม หทย สลฺลวิทโฺ ธ ยถา วโณ ตเถว
กมฺปติ เจว รุชติ จ ฯ สวิทฺโธติป ปาโ ฯ สมฺปฏิวิทฺโธติ
อตฺโถ ฯ โอกฺกนฺตสนฺตมนฺติ(๓) อปคตชีวิต ม ฯ ทกฺขสิ โนติ(๔)
เอตฺถ โนกาโร นิปาตมตฺโต ฯ กาลสฺเสว มต ม ปสฺสสีติ
อตฺโถ ฯ
อถ มหาสตฺโต กกฺขลกถาย น ปุตฺตโสก ชหาเปสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
[๑๑๘๙]นนุ มทฺที วราโรหา ราชปุตฺตี ยสสฺสินี
ปาโต คตาสิ อฺุฉาย กิมิท สายมาคตาติ ฯ
ตตฺถ กิมิท สายมาคตาติ มทฺทิ ตฺว อภิรูปา
ปาสาทิกา หิมวนฺเต จ นาม พหู วนจรกา ตา
ปสวิชฺชาธราทโย จ วิจรนฺติ โก ชานาติ [๕] กิฺจิ ตยา
กต ตฺว ปาโตว คนฺตฺวา กิมิท สายมาคจฺฉสิ ทหรกุมาเร
โอหาย อรฺคติตฺถิโย นาม สสฺสามิกิตฺถิโย วา อสฺสามิกิตฺถิโย
# ๑. ม. ปปาตา ฯ ๒. ม. วณ วิชฺฌนฺโต ฯ ๓. สี. ยุ. อุกฺกนฺตสตฺต ฯ
# ม. โอกฺกนฺตสนฺต มนฺติ ฯ ๔. ม. โน มตนฺติ ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร กึ ภวิสฺสตีติ ทิสฺสติ ฯ
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เอวรูปา น โหนฺติ กา นุ โข เม ทารกาน ปวุตฺติ กึ
วา เม สามิโก จินฺเตสฺสตีติ เอตฺตกป เต นาโหสิ ตฺว
ปาโตว คนฺตฺวา จนฺทาโลเกน อาคจฺฉสิ มม ทุคฺคตภาวสฺเสเวส
โทโสติ ตชฺเชตฺวา นิพฺพเชตฺวา กเถสิ ฯ
สา ตสฺส กถ สุตฺวา อาห
[๑๑๙๐]นนุ ตฺว สทฺทมสฺโสสิ เย สร ปาตุมาคตา
สีหสฺส วินทนฺตสฺส (๑) พฺยคฺฆสฺส จ นิกูชิต
อหุ ปุพฺพนิมิตฺต เม วิจรนฺตฺยา พฺรหาวเน
ขณิตฺโต เม หตฺถา ปติโต อุคฺคีวฺจาป องฺสโต
ตทาห พฺยตฺถิตา ภีตา ปุถ(ุ ๒) กตฺวาน อฺชลึ
สพฺพา ทิสา นมสฺสิสฺส อป โสตฺถิ อิโต สิยา
มา เหว โน ราชปุตฺโต หโต สีเหน ทีปนา
ทารกา วา ปรามฏา อจฺฉโกกตรจฺฉิภิ
สีโห พฺยคฺโฆ จ ทีป จ ตโย พาฬา(๓) วเน มิคา
เต ม ปริยาวรุ มคฺค เตน สายมฺหิ อาคตาติ ฯ
ตตฺถ เย สร ปาตุนตฺ ิ(๔) เย ปานีย ปาตุ อิม สร
อาคตา ฯ พฺยคฺฆสฺส จาติ พฺยคฺฆสฺส จ อฺเสฺจ หตฺถิอาทีน
จตุปฺปทานฺเจว สกุณสงฺฆสฺส จ นิกชู ิต เอกนินนฺ าท สทฺท (๕)
# ๑. ม. สีหสฺสป นทนฺตสฺส ฯ ๒. ม. ปุถุ ฯ ๓. ม. วาฬา ฯ
# ๔. ม. ปาตุมาคตาติ ฯ ๕. ม. เอกนินฺนาทสทฺท ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 547

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 547
กึ ตฺว วสฺโสสีติ (๑) ปุจฺฉติ ฯ โส ปน มหาสตฺเตน ปุตฺตาน
ทินฺนเวลาย สทฺโท อโหสิ ฯ อหุ ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ (๒) เทว อิมสฺส
เม ทุกฺขสฺส อนุภวนตฺถาย ปุพฺพนิมิตฺต อโหสิ ฯ อุคฺคีวนฺติ
องฺสกูเฏ ปจฺฉิลคฺคนก ฯ ปุถุนฺติ วิสุ วิสุ สพฺพา ทสทิสา
นมสฺสิสฺส ฯ มา เหว โนติ อมฺหาก ราชปุตฺโต สีหาทีหิ
หโต มา โหตุ ทารกา อจฺฉาทีหิ ปรามฏา มา โหนฺตูติ
ปตฺถยนฺตี นมสฺสิสฺส ฯ เต ม ปริยาวรุ มคฺคนฺติ สามิ
อห อิมานิ จ ภึสนกานิ มหนฺตานิ ทุสฺสุปโน จ เม
ทิฏโ อชฺช สกาลสฺเสว อาคมิสฺสามีติ ผลิตรุกฺเข อผเล วิย
อผเล จ ผลิเต วิย ปสฺสามิ กิจฺเฉน ผลาผลานิ คเหตฺวา
คิริทฺวาร สมฺปาปุณิตุ อสกฺโกนฺตี อถ เต สีหาทโย ม ทิสฺวา
มคฺค ปฏิปาฏิยาว รุมฺหิตฺวา อฏสุ เตน สาย อาคตมฺหิ
ขมาหิ เม สามีติ วทติ ฯ
มหาสตฺโต ตาย สทฺธึ เอตฺตกเมว กถ วตฺวา ยาว
อรุณุคฺคมนา น กิฺจิ กเถสิ ฯ อิโต(๓) ปฏาย มทฺที
นานปฺปการ วิลปนฺตี อาห
[๑๑๙๑]อห ปติฺจ ปุตฺเต จ อาจริยมิว มาณโว
อนุฏิตา ทิวารตฺตึ ชฏินี พฺรหฺมจารินี
อชินานิ ปริทหิตฺวา วนมูลผลหาริยา
วิจรามิ ทิวารตฺตึ
ตุมฺห กามา หิ ปุตฺตกา
# ๑. ม. อสฺโสสีติ ฯ ๒. ม. ปุพฺพนิมิตฺต เมติ ฯ
# ๓. ม. ตโต ฯ
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อิท(๑) สุวณฺณหาลิทฺท อาภต ปณฺฑุเวลุว
รุกขฺ ปกฺกานิ จาหาสึ อิเม โว ปุตฺตกีฬนา
อิท มุฬาลิวตฺตก
สาลุก ชิฺชโรทก
ภฺุช ขุทฺเทน สยุตฺต สห ปุตฺเตหิ ขตฺติย
ปทุม ชาลิโน เทหิ
กุมุท ปน(๒) กุมาริยา
มาลิเน ปสฺส นจฺจนฺเต สิวิปุตฺตานิ อวฺหย
ตโต กณฺหาชินา ยาติ นิสาเมหิ รเถสภ
มฺชุสฺสราย วคฺคุยา อสฺสม อุปคจฺฉนฺติยา
สมานสุขทุกฺขมฺหา
รฏา ปพฺพาชิตา อุโภ
อป สิวิปุตฺเต ปสฺเสสิ ชาลึ กณฺหาชิน จุโภ
สมเณ พฺราหฺมเณ นูน พฺรหฺมจริยปรายเน
อห โลเก อภิสสึ
สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลึ กณฺหาชิน จุโภติ ฯ
ตตฺถ อาจริยมิว มาณโวติ วตฺตสมฺปนฺโน อนฺเตวาสิโก
อาจริย วิย ปฏิชคฺคติ ฯ อนุฏิตาติ ปาริจริยาย(๓) อุฏาเนน
อนุฏิตา อปฺปมตฺตา หุตฺวา ปฏิชคฺคามิ ฯ ตุมฺห กามาติ
ตุมฺหาก กาเมน ตุมฺเห ปตฺถยนฺติ ฯ ปุตฺตกาติ กุมาเร อาลปนฺตี
ปริเทวติ ฯ สุวณฺณหาลิทฺทนฺติ ปุตฺตกา อห ตุมหฺ าก น
หาปนตฺถาย สุวณฺณวณฺณ หาลิทฺท นิสฺสทาย ฆสิตฺวา
# ๑. ม. อห ฯ ๒. ม. กุมุท ฯ ๓. ม. ปาริจริยานุฏาเนน ฯ
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อาทาย อาคตา ฯ ปณฺฑุเวลุวนฺติ กีฬนตฺถาย จ โว อิท
สุวณฺณวณฺณ เวลุวปกฺกป มยา อาภต ฯ รุกฺขปกฺกานีติ
ตุมฺหาก กีฬนตฺถาย อฺานิป มนาปานิ กุขผลานิ
อาหาสึ ฯ อิเม โวติ ปุตตฺ กา อิเม โว กีฬนาติ
วทติ ฯ มูฬาลิวตฺตกนฺติ มูฬาลิกณฺฑลิก ฯ สาลุกนฺติ อิท
อุปฺปลาทิสาลุกมฺป เม พหุ อาภต ฯ ชิฺชโรทกนฺติ
สึฆาฏก ฯ ภฺุชาติ อิท สพฺพ ขุทฺทกมธุนา สยุตฺต ปุตฺเตหิ
สทฺธึ ภฺุชาติ ปริเทวติ ฯ สิวิปุตฺตานิ อวฺหยาติ สามิ สิวิราช
ปณฺณสาลาย สยาปตฏานโต สึฆ ปุตฺเต ปกฺโกสิ (๑) ฯ อป
สิวิปุตฺเต ปสเสสีติ สามิ สิวิราช อป ปุตฺเต ปสฺสสิ สเจ
ปสฺสสิ เม ทสฺเสหิ มา ม อติวิย กิลเมหิ ฯ อภิสสินฺติ
ตุมฺหาก ปุตฺตธีตโร มา ปสฺสถาติ เอว นูน อกฺโกสึ (๒) ฯ
เอว วิลปมานายป ตาย สทฺธึ มหาสตฺโต น กิฺจิ
กเถสิ ฯ สา ตสฺมึ อกเถนฺเต กมฺปมานา จนฺทาโลเกน อตฺตโน
ปุตฺเต วิจินนฺตี เยสุ เยสุ ชมฺพุกา รุกขฺ าทีสุ าเนสุ เต ปุพฺเพ
กีฬึสุ ตานิ ตานิ สพฺพานิ านานิ ปตฺวา ปริเทวนฺตี
อาห
[๑๑๙๒]อิเม เต ชมฺพุกา รุกฺขา เวทิสา สินฺธุวาริตา
วิวธิ านิ รุกฺขชาตานิ เต กุมารา น ทิสสฺ เร
# ๑. ม. ปุตฺตเก ปกฺโกสาหิ ฯ ๒. ม. อกฺโกสินฺติ ฯ
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อสฺสตฺถา ปนสา เจเม นิโคฺรธา จ กปตฺถนา
วิวธิ านิ ผลชาตานิ
เต กุมารา น ทิสฺสเร
อิเม ติฏนฺติ อารามา อย สีตูทกา นที
ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ เต กุมารา น ทิสสฺ เร
วิวธิ านิ ปุปฺผชาตานิ อสฺมึ อุปริปพฺพเต
ยานสฺสุ ปุพฺเพ ธารึสุ เต กุมารา น ทิสฺสเร
วิวธิ านิ ผลชาตานิ
อสฺมึ อุปริปพฺพเต
ยานสฺสุ ปุพฺเพ ภฺุชึสุ เต กุมารา น ทิสฺสเร
อิเม โน(๑) หตฺถิกา อสฺสา พลิพทฺทา จ โน อิเม
เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ เต กุมารา น ทิสสฺ เรติ ฯ
ตตฺถ อิเม โน หตฺถกิ า อสฺสาติ สา ปพฺพตุปริ ทารเก
คเวสนฺตี อทิสฺวา ปริเทวมานา ตโต โอรุยฺห ปุน อสฺสมปท
อาคนฺตฺวา ตตฺถ เต อุปธาเรนฺตี เตส กีฬนภณฺฑกานิ ทิสฺวา เอวมาห ฯ
อถสฺสา ปริเทวนสทฺเทน เจว ปทสทฺเทน จ มิคปกฺขิโน จลึสุ ฯ
สา เต ทิสฺวา อาห
[๑๑๙๓]อิเม สามา สโสลูกา พหุกา กทลีมิคา
เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ เต กุมารา น ทิสสฺ เร
อิเม หสา จ โกฺจา จ มยูรา จิตฺรเปขุนา
เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ เต กุมารา น ทิสสฺ เรติ ฯ
# ๑. ม. เต ฯ
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ตตฺถ สามาติ ขุทฺทกา สามวณฺณมิคา ฯ สโสลูกาติ
สสา จ วนอุลูกา(๑) จ ฯ
สา อสฺสมปเท ปยปุตฺเต อทิสฺวา ตโต นิกฺขมิตฺวา
ปุปฺผวนฆฏ ปวิสิตฺวา ต ต าน โอโลเกตฺวา อาห
[๑๑๙๔]อิมา ตา วนคุมฺพาโย ปุปฺผิตา สพฺพกาลิกา
ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ เต กุมารา น ทิสสฺ เร
อิมา ตา โปกฺขรณี รมฺมา จกฺกวากูปกูชิตา
มณฺฑาลเกหิ สฺสนฺนา(๒) ปทุมุปฺปลเกหิ จ
ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ เต กุมารา น ทิสสฺ เรติ ฯ
ตตฺถ วนคุมฺพาโยติ วนมาลาคุมฺพาว ฯ สา กจฺถจิ
ปุตฺเต อทิสฺวา ปุน มหาสตฺตสฺส สนฺติก อาคนฺตฺวา ต
ทุมฺมุข นิสินนฺ  ทิสฺวา อาห
[๑๑๙๕]น เต กฏานิ ภินฺนานิ น เต อุทกมาภต
อคฺคิป เต น หาสิโต กินฺนุ มนฺโทว ฌายสิ
ปโย ปเยน สงฺคมฺม สโมห(๓) พฺยปหฺติ
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ ชาลึ กณฺหาชิน จุโภติ ฯ
ตตฺถ น หาสิโตติ น ชลิโต ฯ อิท วุตฺต โหติ สามิ
ตฺว ปุพฺเพ กฏานิ ภินฺทสิ อุทก อาหริตฺวา เปสิ
องฺคารกปลฺเล อคฺคึ กโรสิ อชฺช เอเตสุ เอกป อกตฺวา
กินฺนุ มนฺโทว ฌายสิ ตว กิริยา มยฺห น รุจฺจติ ฯ
# ๑. ม. อุรูกา ฯ ๒. ม. สฺฉนฺนา ฯ ๓. ม. สโม เม ฯ
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ปโย ปเยนาติ เวสฺสนฺตโร มยฺห ปโย อิโต เม ปยตโร
นตฺถิ อิมินา เม ปเยน สงฺคมฺม สมฺมาคนฺตฺวา ปุพฺเพ สโมห(๑)
พฺยปหฺติ ทุกฺข วิคจฺฉติ อชฺช ปน เม อิม ปสฺสนฺติยาป
โสโก น วิคจฺฉติ กินฺนุ โข การณนฺติ ฯ ตฺยชฺชาติ โหตุ
ทิฏ เม การณ เต อชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ เตน เม
อิม ปสฺสนฺติยาป โสโก น วิคจฺฉตีติ ฯ
ตาย เอว วุตฺเตป มหาสตฺโต ตุณฺหีภูโตว นิสีทิ ฯ
สา ตสฺมึ อกเถนฺเต โสกสลฺลสมปฺปต า ปหตกุกฺกุฏี วิย
กมฺปมานา ปุน ปม วิจรณฏานานิ วิจริตฺวา มหาสตฺตสฺส
สนฺติก ปจฺจาคนฺตฺวา อาห(๒) ฯ
[๑๑๙๖]น โข โน เทว ปสฺสามิ เยน เต นีหฏา มตา
กาโกลาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
น โข โน เทว ปสฺสามิ เยน เต นีหฏา มตา
สกุณาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกาติ ฯ
ตตฺถ น โข โนติ เทว น โข อมฺหาก ปุตฺเต
ปสฺสามิ ฯ เยน เต นีหฏา มตาติ เกนจิ เตส นีหฏภาวป
น ชานามีติ อธิปฺปาเยเนว อาห ฯ
ตาย เอว วุตฺเตป มหาสตฺโต น กิฺจิ กเถสิ ฯ
สา ปุตฺตโสเกน ผุฏา ปุตฺเต อุปธาเรนฺตี ตติยวาร ตานิ
# ๑. ม. สโม เม ฯ ๒. ม.อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ
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ตานิ านานิ วาตเวเคน วิจริ ฯ ตาย กิร เอกรตฺตึ
วิจริตฏาน อุปริคยฺหมาน ปณฺณรสโยชนมคฺค อโหสิ ฯ อถ
รตฺติ วิภายิ ฯ อรุโณทโย ชาโต ฯ สา ปุนาคนฺตฺวา
มหาสตฺตสฺส สนฺติเก ิตา ปริเทวิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๙๗]สา ตตฺถ ปริเทวิตฺวา ปพฺพตานิ วนานิ จ
ปุนเทวสฺสม คนฺตฺวา สามิกสฺสนฺติ โรทติ
น โข โน เทว ปสฺสามิ เยน เต นีหฏา มตา
กาโกลาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
น โข โน เทว ปสฺสามิ เยน เต นีหฏา มตา
สกุณาป น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
น โข โน เทว ปสฺสามิ เยน เต นีหฏา มตา
วิจรนฺตี รุกฺขมูเลสุ
ปพฺพเตสุ คุหาสุ จ
อิติ มทฺที วราโรหา ราชปุตฺตี ยสสฺสินี
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทิตฺวา ตตฺเถว ปติตา ฉมาติ ฯ
ตตฺถ สามิกสฺสนฺติ โรทตีติ ภิกขฺ เว สา มทฺที ตตฺถ
วงฺกตปพฺพตกุจฺฉิย สานุปพฺพตานิ จ วนคหนานิ (๑) จ วิจรนฺตี
ปริเทวิตฺวา ปุนาคนฺตฺวา สามิก นิสฺสาย ตสฺส สนฺติเก ิตา
ปุตฺตาน อตฺถาย โรทนฺติ น โข โนติ อาทีนิ วทนฺตี
# ๑. ม. วนานิ ฯ
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ปริเทวตีติ อตฺโถ ฯ อิติ มทฺที วราโรหาติ ภิกฺขเว เอว
สา อุตฺตนมรูปธรา (๑) วราโรหา มทฺที รุกฺขมูลาทีสุ วิจรนฺตี
ทารเก อทิสวฺ า นิสฺสสย มตา ภวิสฺสนฺตีติ พาหา ปคฺคยฺห
กนฺทิตฺวา ตตฺเถว เวสฺสนฺตรสฺส ปาทมูเล ฉินฺนสุวณฺณกทลี
วิย ฉมาย ปตติ ฯ
อถ มหาสตฺโต มตา มทฺทีติ สฺาย กมฺปมาโน
อฏาเน วิเทเส มตา มทฺที สเจ หิสฺสา เชตุตฺตรนคเร
กาลกิริยา ภวิสฺสติ มหนฺโต ปริหาโร อภวิสฺส เทฺว รฏานิ
จเลยฺยุ ฯ อห ปน อรฺเ เอกโกว กินฺนุโข กริสฺสามีติ
อุปฺปนฺนพลวโสโกป สตึ ปจฺจุปฏเปตฺวา ชานิสฺสามิ ตาวาติ
อุฏาย หทเย ทกฺขิณหตฺถ เปตฺวา สนฺตาปปวุตฺตึ ตฺวา
กมณฺฑลุนา อุทก อาหริตฺวา สตฺตมาเส กายสสคฺค
อนาปนฺนปุพฺโพป พลวโสเกน อตฺตโน ปพฺพชิตภาว สลฺลกฺเขตุ
อสกฺโกนฺโต อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ ตสฺสา สีส อุกฺขิปตฺวา
อูรูสุ ปพฺพชิต อุกฺขิปตฺวา อูรูสุ เปตฺวา อุทเกน ปริปฺโผสิตฺวา
มุขฺจ หทยฺจ ปริมชฺชนฺโต นิสีทิ ฯ มทฺทีป โข โถก
วีตินาเมตฺวา สตึ ปฏิลภิตฺวา หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏเปตฺวา
วุฏาย มหาสตฺต วนฺทิตฺวา สามิ เวสฺสนฺตร ทารกา เต
กุหึ คตาติ ปุจฺฉิ(๒) ฯ โส อาห เทวิ เอกสฺส พฺราหฺมณสฺส
ทาสตฺถาย มยา ทินฺนาติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. อุกฺกมสรีรา ฯ ๒. ม. อาห ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๙๘]ตฺมชฺช ปตฺต ราชปุตฺตึ อุทเกนาภิสิฺจิถ
อสฺสฏ น วิทิตฺวาน อถ น เอตมพฺรวีติ ฯ
ตตฺถ ตฺมชฺช ปตฺตนฺติ อตฺตโย สนฺติก ปตฺต ฯ ปาทมูเล
ปติตฺวา วิสฺีภูตนฺติ อตฺโถ ฯ เอตมพฺรวีติ เอต เอกสฺส
เม พฺราหฺมณสฺส ทาสตฺถาย ทินฺนาติ วจน อพฺรวีติ ฯ
ตโต ตาย เทว ปุตฺเต พฺราหฺมณสฺส ทตฺวา มม สพฺพรตฺตึ
ปริเทวิตฺวา วิจรนฺติยา กินฺนาจิกฺขสีติ วุตฺเต มหาสตฺโต อาห
อาทิเยเนว เต มทฺทิ ทุกขฺ  นกฺขาตุมิจฺฉิสฺส
ทลิทฺโท ยาจโก วุฑฺโฒ พฺราหฺมโณ ฆรมาคโต
ตสฺส ทินฺนา มยา ปุตฺตา มทฺทิ มา ภายิ อสฺสุ
ม ปสฺส มทฺทิ มา ปุตฺเต มา พาฬฺห ปริเทวยิ
ลจฺฉาม ปุตฺเต ชีวนฺตา อโรคา จ ภวามฺหเส
ปุตฺเต ปสฺุจ ธฺฺจ ยฺจ อฺฆเร ธน
ทชฺชา สปฺปุรโิ ส ทาน ทิสฺวา ยาจกมาคเต
อนุโมทาหิ เม มทฺทิ ปุตฺตเก ทานมุตฺตมนฺติ ฯ
ตตฺถ อาทิเยเนวาติ อาทิเกน ฯ อิท วุตฺต โหติ สเจ
เต อห อาทิโต ปฏาย เอตมตฺถ อาจิกฺขิสฺส ฯ ต
สุตฺวา ตว โสก สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺติยา หทย ผเลยฺย ฯ
ตสฺมา อาทิเยเนว เต มทฺทิ ทุกฺข น อกฺขาตุมิจฺฉิสฺส ฯ
ฆรมาคโตติ อิท อมฺหาก วสนฏาน อาคโต ฯ อโรคา จ
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ภวามฺหเสติ ยถา ตถา มย อโรคา โหม ชีวมานา อวสฺส
ปุตฺเต พฺราหฺมเณน นีเตป ปสฺสิสฺสามาติ วทติ ฯ ยฺจ
อฺฆเร ธนุ ฺติ ย อฺฆเร สวิฺาณกาวิฺาณกธน ฯ
ทชฺชา สปฺปรุ ิโส ทานนฺติ สปฺปุริโส อุตฺตมตฺถ ปตฺเถนฺโต อุร
ภินฺทิตฺวา หทยมสป คเหตฺวา ทาน ทเทยฺยาติ ฯ
มทฺที อาห
[๑๑๙๙]อนุโมทามิ เต เทว ปุตฺตเก ทานมุตฺตม
ทตฺวา จิตฺต ปสาเทหิ ภิยฺโย ทาน ทโท ภว
โย ตฺว มจฺเฉรภูเตสุ มนุสฺเสสุ ชนาธิป
พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน สิวีน รฏวฑฺฒโนติ ฯ
ตตฺถ อนุโมทามิ เตติ ทสมาเส กุจฺฉิยา ธาเรตฺวา
วิชายิตฺวา ทิวสสฺส ทฺวิติกฺขตฺตุ นหาเปตฺวา ปาเยตฺวา
โภเชตฺวา อุเร นิปชฺชาเปตฺวา ปฏิชคฺคิ เต ปุตฺตเกสุ โพธิสตฺเตน
ทินฺเนสุ สย ปตฺตึ อนุโมทนฺติ เอวมาห ฯ อิมินา การเณน
ชานิตพฺพ ปตาว ทารกาน สามิโกติ ฯ ภิยฺโย ทาน
ทโท ภวาติ มหาราช อุตฺตรึป ปุนปฺปนุ  ทาน ทายโกว
โหหีติ สุทินนฺ นฺเต ทาน (๑) จิตฺต ปสาเทหิ โย ตฺว มจฺเฉรภูเตสุ
สตฺเตสุ ปยปุตฺเต อทาสีติ ฯ
เอว วุตเฺ ตป มหาสตฺโต มทฺทิ กินฺนาเมต กเถสิ สเจ
# ๑. ม. โหหิ สุทินฺน เม ทานนฺติ ฯ
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หิ มยา ปุตฺเต ทตฺวา จิตฺต ปสาเทตุ นาภวิสฺส อิมานิ [๑]
เม อจฺฉริยานิ นปฺปวตฺเตยฺยุนฺติ สพฺพานิ ปวินินฺนาทิตาทีนิ
กเถสิ ฯ ตโต มทฺที ตาเนว อจฺฉริยานิ ปกิตฺเตตฺวา ทาน
อนุโมทนฺตี อาห
[๑๒๐๐]นินฺนาทิตา เต ปวี สทฺโท เต ติทิวงฺคโต
สมนฺตา วิชฺชุตา อาคู คิรีนว ปฏิสฺสตุ าติ ฯ
ตตฺถ วิชฺชุตา อาคูติ อกาลวิชชฺ ุลตา หิมวนฺตปฺปเทเส
สมนฺตา นิจฺฉรึสุ ฯ คิรีนว ปฏิสฺสุตาติ คิรีน ปฏิสฺสุตสทฺทา
วิย วิรวา อุปฏหึสุ
[๑๒๐๑]ตสฺส เต อนุโมทนฺติ อุโภ นารทปพฺพตา
อินฺโท จ พฺรหฺมา จ ปชาปติ จ โสโม ยโม เวสฺสวณฺโณ จ ราชา
สพฺเพ เทวา อนุโมทนฺทิ ตาวตึสา สอินฺทกา
อิติ มทฺที วราโรหา ราชปุตฺตี ยสสฺสินี
เวสฺสนฺตรสฺส อนุโมทิ ปุตฺตเก ทานมุตฺตมนฺติ ฯ
ตตฺถ[๒] นารทปพฺพตาติ อิเมป เต เทฺว เทวนิกายา
อตฺตโน วิมานทฺวาเร ิตาว สุทินฺน วต เต ทานนฺติ
อนุโมทนฺติ ฯ ตาวติสา สอินฺทกาติ อินฺทเชฏกา ตาวตึสาป
เทวา เต ทาน อนุโมทนฺติ ฯ
เอว มหาสตฺเตน อตฺตโน ทาเน วณฺณิเต ตเมว วตฺถ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุโภติ
# ทิสฺสติ ฯ
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ปริวตฺติตฺวา มหาราช เวสฺสนฺตร สุทนิ ฺน [๑] เต ทานนฺติ ฯ
มทฺทีป โข ตเถว ทาน วณฺเณตฺวา อนุโมทมานา นิสีทิ ฯ
เตน สตฺถา อิติ มทฺที วราโรหาติ คาถมาห
มทฺทีปพฺพ นิฏิต(๒) ฯ
เอวนฺเตสุ อฺมฺ สมฺโมทนีย กถ กเถนฺเตสุ สกฺโก
เทวราชา จินฺเตสิ อย เวสฺสนฺตรมหาราชา หิยฺโย ชูชกสฺส
ปวึ อุนฺนาเทตฺวา ทารเก อทาสิ อิทานิ น โกจิ
หีนปุริโส อุปสงฺกมิตฺวา สพฺพลกฺขณสมฺปนฺน สีลวตึ มทฺทึ
ยาจิตฺวา ราชาน เอกก กตฺวา มทฺทึ คเหตฺวา คจฺเฉยฺย
ตโต เอส อนาโถ นิปฺปจฺจโย ภเวยฺย ยนฺนูนาห
พฺราหฺมณวณฺเณน น อุปสงฺกมิตฺวา มทฺทึ ยาจิตฺวา ปารมิกฏู 
คาหาเปตฺวา กสฺสจิ อวิสชฺชนีย กตฺวา ปุน ต ตสฺเสว
ทตฺวา อาคมิสฺสามีติ ฯ โส สุริยุคฺคมนเวลาย ตสฺส สนฺติก
อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๐๒]ตโต รตฺยา วิวสเน สุริยสฺสุคฺคมน ปติ
สกฺโก พฺราหฺมณวณฺเณน ปาโต เนส อทิสฺสถาติ ฯ
ตตฺถ ปาโต เนส อทิสฺสถาติ ปาโตว เนส ทฺวินฺน
ชนาน ปฺายมานรูโป ปุรโต อฏาสิ ฯ ตฺวา จ ปน
ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อาห
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. มทฺทีปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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[๑๒๐๓]กจฺจิ นุ โภโต กุสล กจฺจิ โภโต อนามย
กจฺจิ อฺุเฉน ยาเปถ กจฺจิ มูลผลา พหู
กจฺจิ ฑสา จ มกสา อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ กจฺจิ หึสา น วิชชฺ ตีติ ฯ
เอว วุตเฺ ตป มหาสตฺโต เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต อาห
[๑๒๐๔]กุสลฺเจว โน พฺรหฺเม อโถ พฺรหฺเม อนามย
อโถ อฺุเฉน ยาเปม อโถ มูลผลา พหู
อโถ ฑสา จ มกสา
อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ หึสา มยฺห น วิชฺชติ
สตฺต โน มาเส วสต อรฺเ ชีวิโสกิน
อิทป ทุติย ปสฺสาม พฺราหฺมณ เทววณฺณิน
อาทาย เวลุว ทณฺฑ ธาเรนฺต อชินกฺขิป
สฺวาคตนฺเต มหาพฺรหฺเม อโถ เต อทุราคต
อนฺโต ปวิส ภทฺทนฺเต ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เต
ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ มธุเก กาสมาริโย
ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ ภฺุช พฺรหฺเม วร วร
อิทป ปานีย สีต
อาภต คิริคพฺภรา
ตโต ปว มหาพฺรหฺเม สเจ ตฺว อภิกงฺขสีติ ฯ
เอว เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา มหาสตฺโต อาห
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อถ ตฺว เกน วณฺเณน เกน วา ปน เหตุนา
อนุปฺปตฺโตสิ พฺรหารฺ ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
อิติ โส ตสฺส อาคมนการณ ปุจฺฉิ ฯ อถ น สกฺโก
มหาราช อห มหลฺลโก อิธาคจฺฉนฺโต ตว ภริย มทฺทึ ยาจิตุ
อาคโตมฺหิ ต เม เทหีติ วตฺวา คาถมาห
[๑๒๐๕]ยถา วารีวโห ปูโร สพฺพกาล น ขียติ
เอวนฺต ยาจิตาคจฺฉึ ภริย เม เทหิ ยาจิโตติ ฯ
อว วุตฺเตป มหาสตฺโต หิยโฺ ย เม พฺรหฺมณสฺส ทารกา
ทินฺนา อห อรฺเ เอกโกว หุตฺวา กถนฺเต มทฺทึ ทสฺสามีติ
อวตฺวา ปสาริตหตฺเถ สหสฺสตฺถวิก เปนฺโต วิย อสชฺชิตฺวา
อวชฺชิตฺวา อโนลีนมานโส หุตฺวา คิรึ อุนฺนาเทนฺโต วิย อิม
คาถมาห
[๑๒๐๖]ททามิ น วิกมฺปามิ ย ม ยาจสิ พฺราหฺมณ
สนฺต นปฺปฏิคุยฺหามิ ทาเน เม รมเต มโนติ ฯ
ตตฺถ สนต นปฺปฏิคุยหามีติ สวิชฺชมาน น นิคยุ ฺหามิ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มหาสตฺโต สีฆเมว กมณฺฑลุนา
อุทก อาหริตฺวา อุทก พฺราหฺมณสฺส หตเถ ปาเตตฺวา ปยภริย
พฺราหฺมณสฺส อทาสิ ฯ ตขณฺเว เหฏาวุตฺตปฺปการานิ
สพฺพานิ อจฺฉริยานิ ปาตุรเหสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตถา อาห
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[๑๒๐๗]มทฺทึ หตฺเถ คเหตฺวาน อุทกสฺส กมณฺฑลล
พฺราหฺมณสฺส อทา ทาน สิวีน วฏวฑฺฒโน
ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
มทฺทึ ปริจฺจชนฺตสฺส เมทนี สมกมฺปถ
เนวสฺส มทฺที ภกุฏี น สนฺธียติ น โรทติ
เปกฺขเตวสฺส ตุณฺหิยา เอส ชานาติ ย วรนฺติ ฯ
ตตฺถ วทา ทานนฺติ อมฺโภ พฺราหฺมณ มทฺทโิ ตป เม
สตคุเณน สหสฺสหคุเณน สตสหสฺสคุเณน สพฺพฺุตาณเมว
ปยตร อิท เม ทาน สพฺพฺุตาณปฏิเวธสฺส ปจฺจโย โหตูติ
วตฺวา ทาน อทาสิ ฯ
วุตฺตมฺป เจต
[๑๒๐๘]ชาลึ กณฺหาชิน ธีต มทฺทึ เทวึ ปติพฺพต
จชฺชมาโน น จินฺเตสึ โพธิยาเยว การณา
น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา มทฺที เทวี นอปฺปยา (๑)
สพฺพฺุต ปย มยฺห ตสฺมา ปเย อทาสหนฺติ ฯ
ตตฺถ สมกมฺปถาติ ปวี อุทกปริยนฺต กตฺวา
กมฺปตฺถ ฯ เนวสฺส มทฺที ภกุฏีติ ภิกขฺ เว ตสฺมึ ขเณ
มทฺทิยา มหลฺลกพฺราหฺมณสฺส ม ราชา เทตีติ โกธวเสน
มุเข ภกุฏีป นาโหสิ ฯ น สนฺธียติ น โรทตีติ สามิกิม
# ๑. ม. น เทสฺสิยา ฯ
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โอโลเกสีติ เนว มงฺกุ อโหสิ น อกฺขนี ิ ปูเรตฺวา โรทติ ฯ
อถ โช ตุณหฺ ิยา(๑) หุตฺวา มาทิส อิตฺถีรตน ททมาโน น
นิกฺการณา ทสฺสติ ฯ เอโสว ย วร ชานาตีติ ผุลฺลปทุมวณฺณ
อสฺส มุข เปกฺขเตว โอโลกิยมานา ิตาติ อตฺโถ ฯ
อถ มหาสตฺโต กีทสิ า มทฺทีติ ตสฺสา มุข โอโลเกสิ ฯ
สา กึ ม เทว มุข โอโลเกสีติ วตฺวา สีหนาท นทนฺตี
อิม คาถมาห
[๑๒๐๙]โกมารี ยสฺสาห ภริยา สามิโก มม อิสฺสโร
ยสฺสิจฺเฉ ตสฺส ม ทชฺชา วิกฺกีเณยฺย หเนยฺย วาติ ฯ
ตตฺถ ยสฺสาติ(๒) ยสฺส ตวาห โกมาริยา ภริยา โส
ตฺวฺเจว มม สามิโก อิสสฺ โร จ นาม อาสิ ยสฺสิจฉฺ ติ
ตสฺส(๓) วา ทเทยฺย ธเนน วา อตฺเถ สติ ม วิกฺกีเณยฺย
มเสน วา อตฺเถ สติ หเนยฺย ตสฺมา ย โว รุจฺจติ ต
กโรถ นาห กุชฺฌามีติ ฯ
อถ สกฺโก เตส ปณีตชฺฌาสย วิทิตฺวา ตสฺส ถุตึ
อกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๑๐]เตส สงฺกปฺปมฺาย เทวินฺโท เอตทพฺรวิ
สพฺเพ ชิตา เต ปจฺจุหา เย ทิพฺพา เย จ มานุสา
# ๑. ม. ตุณฺหี สา ฯ ๒. ม. โกมารี ยสฺสาห ภริยาติ อห
# ยสฺส ตว ทหริกา ฯ ๓. ม. ยสฺสิจฺเฉ ตสฺสาติ ฯ
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นินฺนาทิตา เต ปวี สทฺโท เต ติทิวงฺคโต
สมนฺตา วิชุตา(๑) อาคู คิรีน ปติสฺสุตา
ตสฺส เต อนุโมทนฺติ อุโภ นารทปพฺพตา
อินฺโท จ พฺรหฺมา จ ปชาปติ จ
โสโม ยโม เวสฺสวณฺโณ จ ราชา
สพฺเพ เทวา อนุโมทนฺติ ทุกฺกร หิ กโรติ โส
ทุทฺทท ททมานาน
ทุกฺกร กมฺมกุพฺพต
อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ สต ธมฺโม ทุรนฺวโย
ตสฺมา สตฺจา สตฺจ(๒) นานา โหติ อิโต คติ
อสนฺโต นิรย ยนฺติ
สนฺโต สคฺคปรายนา
ยเมต กุมาเร อททา ภริย อททา วเน วส
พฺรหฺมยานมโนกฺกมฺม สคฺเค เต ต วิปจฺจตูติ ฯ
ตตฺถ ปจฺจุหาติ ปจฺจถิกา ฯ ทิพฺพาติ ทิพฺพสมฺปตฺติปฏิพาหกา ฯ มานุสาติ มนุสฺสสมฺปตฺติปฏิพาหกา ฯ เก ปน
เตติ มจฺฉริยธมฺมา เต สพฺเพ ปุตฺตทาร เทนฺเตน มหาสตฺเตน
ชิตา ฯ เตนาห สพฺเพ ชิตา เต ปจฺจุหาติ ฯ ทุกฺกร หิ
กโรติ โสติ โส เวสฺสนฺตโร ราชา เอกโกว อรฺเ วสนฺโต
ภริย พฺราหฺมณสฺส เทนฺโต ทุกฺกร กโรตีติ เอว เต สพฺเพ
เทวา อนุโมทนฺตีติ วทติ ฯ ยเมตนฺติ คาถ อนุโมทน กโรนฺโต
อาห ฯ วเน วสนฺติ วเน วสนฺโต ฯ พฺรหฺมยานนฺติ เสฏยาน
# ๑. ม. วิชฺชตุ า อาคุ คิรีน ฯ ๒. ม. สตฺจ อสต ฯ
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ติวิโธ หิ สุจริตธมฺโม เอวรูโป จ ทานธมฺโม อริยมคฺคสฺส
ปจฺจโย โหตีติ พฺรหฺมยานนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมา ยนฺต อิท
อชฺช ทาน ททโต (๑) นิปฺผนฺน พฺราหฺมยาน อปายภูมึ
อโนกฺกมิตฺวา ฯ สคฺเค เต ต (๒) วิปจฺจตูติ วิปากปริโยสาเนว
สพฺพฺุตณสฺส ทายก(๓) โหตูติ ฯ
เอวมสฺส สกฺโก อนุโมทน กตฺวา อิทานิ มยา อิเธว
ปปฺจ อกตฺวา อิม อิมสฺเสว ทตฺวา คนฺตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา อาห
[๑๒๑๑]ททามิ โภโต ภริย มทฺทึ สพฺพงฺคโสภณ
ตวฺเจว มทฺทิยา ฉนฺโน มทฺที จ ปตินา สห
ยถา ปโย จ สงฺโข จ อุโภ สมานวณฺณิโน
เอว ตุวฺจ มทฺที จ สมานมนเจตสา
อวรุทฺเธตฺถ อรฺสฺมึ อุโภ สมฺมถ อสฺสเม
ขตฺติยา โคตฺตสมฺปนฺนา สุชาตา มาตุเปติโต
ยถา ปฺุานิ กยิราถ ททนฺตา อปราปรนฺติ ฯ
ตตฺถ ฉนฺโนติ อนุรโู ป ฯ อุโภ สมานวณฺณิโนติ
สมานวณฺณา อุโภป ปริสุทฺธาเยว ฯ สมานมนเจตสาติ
อาจาราทีหิ [๓] สมาเนน มนสขาเตน เจตสา สมนฺนาคตา ฯ
# ๑. ม. ททโตป ฯ ๒. ม. วิปจฺจตุ วิปากปริโยสาเน จ
# สพฺพฺุตฺาณทายก ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กมฺเมหีติ
# ทิสฺสติ ฯ
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อวรุทฺเธตฺถาติ รฏโต ปพฺพาชิตา หุตฺวา เอตฺถ อรฺเ
วสถ ฯ ยถา ปฺุานีติ ยถา เชตุตฺตรนคเร โว พหูนิ ปฺุานิ
กตานิ หิยฺโย ปุตฺตาน อชฺช ภริยาย ทานวเสนป กตานีติ
เอตฺตเกเนว ปริโตส อกตฺวา ตโต อุตฺตรึป(๑) อปราปร ททนฺตา
ยถานุรูปานิ ปฺุานิ กเรยฺยาถ เยวาติ(๒) ฯ
อถ(๓) สกฺโก มหาสตฺตสฺส มทฺทึ ปฏิจฺฉาเทตฺวา วร ทาตุ
อตฺตาน อาจิกฺขนฺโต อาห
[๑๒๑๒]สกฺโกหมสฺสมิ เทวินฺโท อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก
วร วรสฺสุ ราชิสิ
วเร อฏ ททามิ เตติ ฯ
กเถนฺโต กเถนฺโตเยว ทิพฺพตฺตภาเวน ชลนฺโต ตรุณสุริโย
วิย อากาเส อฏาสิ ฯ
ตโต โพธิสตฺโต วร คณฺหนฺโต อาห
[๑๒๑๓]วรฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร
ปตา ม อนุโมเทยฺย อิโต ปตฺต สก ฆร
อาสเนน นิมนฺเตยฺย ปเมต วร วเร
ปุริสสฺส วธ น โรเจยฺย อป กิพฺพิสการก
วชฺช วธมฺหา โมเจยฺย ทุตเิ ยต วร วเร
เย วุฑฺฒา เย จ ทหรา เย จ มชฺฌิมโปริสา
มเมว อุปชีเวยฺยุ
ตติเยต วร วเร
# ๑. ม. อิโต อุตฺตริป ฯ ๒. ม. กเรยฺยาถาติ ฯ ๓. ม. เอวฺจ ปน
# วตฺวา ฯ
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ปรทาร น คจฺเฉยฺย สทารปสุโต สิย
ถีน วส น คจฺเฉยฺย จตุตฺเถต วร วเร
ปุตฺโต เม สกฺก ชาเยถ โส จ ทีฆายุโก สิย(๑)
ธมฺเมน ชิเน ปวึ
ปฺจเมต วร วเร
ตโต รตฺยา วิวสเน
สุริยสฺสุคฺคมน ปติ
ทิพฺยา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ ฉฏเมต วร วเร
ททโต เม น ขีเยถ
ทตฺวา นานุตปฺเปยฺยห
ทท จิตฺต ปสาเทยฺย สตฺตเมต วร วเร
อิโต วิมุจฺจมานาห
สคฺคคามี วิเสสคู
อนิพฺพตฺตี ตโต อสฺส อฏเมต วร วเรติ ฯ
ตตฺถ อนุโมเทยฺยาติ สมฺปฏิจฺเฉยฺย น กุชฺเฌยฺย ฯ
อิโต ปตฺตนฺติ อิมมฺหา อรฺา สก ฆร อนุปฺปตฺต ฯ
อาสเนนาติ ราชาสเนน รชฺช เม เทตูติ วทติ ฯ อป
กิพฺพิสการกนฺติ ราชา หุตฺวา ราชาปราธิกป วชฺฌ วธมฺหา
โมเจยฺย เอวรูปสฺสป เม วโธ นาม มา รุจฺจตุ ฯ
มเมว อุปชีเวยฺยุนฺติ สพฺเพ เต มมฺเว(๒) อุปชีเวยฺยุ ฯ ธมฺเมน
ชิเนติ ธมฺเมน ชิเนตุ สเมน(๓) รชฺช กาเรตูติ อตฺโถ ฯ
วิเสสคูติ วิเสสคมโน หุตฺวา ตุสิตปุเร นิพฺพตฺตี โหมีติ
วทติ ฯ อนิพฺพตฺตี ตโต อสฺสนฺติ ตโต (๔)ตุสิตภวนโต
จวิตฺวา มนุสฺสตฺต อาคโตว ปุนพฺภเวว อนิพฺพตฺตี อสฺส
# ๑. ม. สิยา ฯ ๒. ม. มฺเว ฯ ๓. ม. ชินาตุ ธมฺเมน ฯ
# ๔. ม. นิพพฺ ตฺโต ฯ
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สพฺพฺุต ปาปุเณยฺยนฺติ (๑)วทติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๑๔]ตสฺส ต วจน สุตฺวา เทวินฺโท เอตทพฺรวิ
อจิร วต เต ตาโต(๒) ปตา ต ทฏุเมสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ทฏุเมสฺสตีติ มหาราช ตว ปตา (๓) อจิเรเนว ต
ปสฺสิตุกาโม หุตฺวา อิธาคมิสฺสติ อาคนฺตฺวา จ ปน เต
เสตจฺฉตฺต ทตฺวา [๔] เชตุตฺตรนครเมว เนสฺสติ สพฺเพ เต
มโนรถา มตฺถกมฺปาปุนิสสนฺติ(๕) มา จินฺตยิ อปฺปมตฺโต โหหิ
มหาราชาติ ฯ
เอว มหาสตฺตสฺส โอวาท ทตฺวา สกฺโก สกฏานเมว
คโต ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
อิท วตฺวาน มฆวา
เทวราชา สุชมฺปติ
เวสฺสนฺตเร วร ทตฺวา สคฺคกาย อปกฺกมีติ ฯ
ตตฺถ เวสฺสนฺตเรติ เวสฺสนฺตรสฺส ฯ อปกฺกมีติ คโต
อนุปฺปตฺโตเยวาติ ฯ
สกฺกปพฺพ นิฏิต(๖) ฯ
ตทา โพธิสตฺโต จ มทฺที จ สมฺโมทมานา สกฺกทตฺติเย
อสฺสเม วสึสุ ฯ อถ ชูชโกป กุมาเร คเหตฺวา สฏีโยชนมคฺค
# ๑. ม. สมฺปาปุเณยฺยนฺติ ฯ ๒. ม. ตโต ฯ ๓. ม. มาตา จ ปตา จ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร รชฺช นิยฺยาเทตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
# ๕. ม. มตฺถก ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ ๖. ม. สกฺกปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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ปฏิปชฺชิ ฯ เทวตา กุมาราน อารกฺขมกรึสุ ฯ ชูชโกป สุริเย
อตฺถงฺคมิเต กุมาเร คจฺเฉ พนฺธิตฺวา ภูมิย นิปชฺชาเปตฺวา
สยป จณฺฑวาฬมิคภเยน รุกฺข อารุยฺห สาขาวิฏปสฺสพฺภนฺตเร
สยติ ฯ
ตสฺมึ ขเณ เอโก เทวปุตฺโต เวสฺสนฺตรวณฺเณนาคนฺตฺวา
อถ เอกาเทวธีตา มทฺทีวณฺเณนาคนฺตฺวา เทฺว กุมาเร โมเจตฺวา
เตส หตฺถปาเท สมฺพาหิตฺวา นหาตฺวา มณฺเฑตฺวา
ทิพฺพโภชน ภฺุชาเปตฺวา สพฺพาลงฺกาเรน อลงฺกริตฺวา ทิพฺพสยเน
สยาเปตฺวา ยาว อรุณุคฺคมนกาเล ปุน พนฺธากาเรเนว
นิปชฺชาเปตฺวา อนฺตรธายนฺติ ฯ เอว เต เทวตาสงฺคเหน อโรคา
หุตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เอตาย รตฺติยา วิภาตาย รุกฺขา โอรุยฺห
มุโขทก ทนฺตกฏ ขาทิตฺวา โส ผลาผล ปริภฺุชิตฺวา ตทา
ชูชโก เทฺว ทารเก คเหตฺวา เอกมคฺค คนฺตฺวา กาลิงฺครฏ
คจฺฉามีติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา เทฺว มคฺเค ทิสฺวา เอก มคฺค
กาลิงฺครฏ เอก มคฺค เชตุตฺตรนครนฺจาติ เทวตาวิคหิโต
หุตฺวา กาลิงฺครฏมคฺค ปหาย เอกมคฺค เชตุตฺตรนคร ทิสฺวา
อย กาลิงฺครฏ คมนมคฺโคติ สฺาย เทฺว ทารเก
อาเนสิ ฯ กาลิงฺครฏ คจฺฉามีติ คิริทุคฺคาน ปพฺพตปาท
อติกฺกมฺม อฑฺฒมาเสน เชตุตฺตรนคร สมฺปตฺโต ฯ
ต ทิวส ปจฺจูสกาเล สฺชโย สิวมิ หาราชา(๑) สุปน
# ๑. ม. มหาราชา ฯ
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ปสฺสิ ฯ เอวรูโปป สุปโน อโหสิ รฺโ มหาวินิจฺฉเย
นิสินฺนสฺส เอโก ปุริโส กณฺโห เทฺว ปทุมานิ อาหริตฺวา
รฺโ หตฺเถ เปสิ ฯ ราชา ตานิ คเหตฺวา ทฺวีสุ กณฺเณสุ
ปลนฺธติ เตส เรณู ภสฺสิตฺวา รฺโ อุเร ปตนฺติ ฯ โส
ปพุชฺฌิตฺวา ปาโตว สุปนปาเก พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา
ราชา ปุจฺฉิ ฯ เต พฺราหฺมณา จิรปฺปวุฏา เต เทว พนฺธวา
อาคมิสฺสนฺตีติ พฺยากรึสุ ต สุตฺวา ราชา ตุฏโ เต
อุยฺโยเชตฺวา ปาโตว สีส นฺหาตฺวา นานคฺครสโภชน ภฺุชิตฺวา
สพฺพาภรณาลงฺกาเรหิ อตฺตาน อลิงฺกริตฺวา มหาวินิจฺฉเย(๑)
นิสีทิ ฯ เทวตา พฺราหฺมณ ทฺวีหิ กุมาเรหิ สทฺธึ อาเนตฺวา
ราชงฺคเณ ปยึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ ราชา มคฺค โอโลเกนฺโต
เทฺว กุมาเร ทิสฺวา อาห
[๑๒๑๕]กสฺเสต มุขมาภาติ เหมวุตฺตตฺตมคฺคินา
นิกฺขว ชาตรูปสฺส
อุกฺกามุขปหสิต
อุโภ สทิสปจฺจงฺคา
อุโภ สทิสลกฺขณา
ชาลิสฺส สทิโส เอโก เอกา กณฺหาชินา ยถ
สีหา วิลาว(๒) นิกฺขนฺตา อุโภ สมฺปตฺติรูปกา
ชาตรูปมยาเยว
อิเม ทิสฺสนฺติ ทารกาติ ฯ
ตตฺถ วุตฺตตฺตมคฺคินาติ (๓) [๔] อุตฺตตฺต อคฺคินา ฯ สีหา
# ๑. ม.ว ินิจฺฉเย ฯ ๒. ม. พิลาว ฯ ๓. ม. เหมวุตฺตตฺตมคฺคินาติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เหม อิวาติ ทิสฺสติ ฯ
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วิลาว นิกฺขนฺตาติ สุวณฺณคุหาโตว นิกฺขนฺตสีโห วิย(๑) ฯ
เอว ราชา ตีหิ คาถาหิ กุมาเร วณฺเณตฺวา เอก
อมจฺจ พฺยตฺต สุสิกฺขิต อาณาเปสิ คจฺฉ ตฺว พฺราหฺมณ
ทฺวีหิ ทารเกหิ สทฺธึ อาเนหีติ ฯ โส ต สุตฺวา อุฏ าย
เวเคน คนฺตฺวา พฺราหฺมถ ทวีหิ ทารเกหิ สทฺธึ อาเนตฺวา
รฺโ ทสฺเสสิ ฯ อถ ราชา พฺราหฺมณ ปุจฺฉนฺโต อาห
[๑๒๑๖]กุโต นุ ตฺว ภารทฺวาช อิเม อาเนสิ ทารเก
อชฺช รฏมนุปฺป
กุโต อาคจฺฉสิ พฺราหฺมณาติ ฯ
ชูชโก อาห
[๑๒๑๗]มยฺหนฺเต ทารกา เทว ทินฺนา จิตฺเตน สฺชย
อชฺช ปณฺณรสา รตฺตี ยโต ลทฺธา เม ทารกาติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา สฺชโย อาห
[๑๒๑๘]เกน วาจาย เปยฺเยน สมฺมา าเยน สทฺทเห
โก เต ต ทานมททา ปุตฺตเก ทานมุตฺตมนฺติ ฯ
ตตฺถ ทินฺนา จิตฺเตนาติ ตุฏเน ปสนฺเนน ฯ อชฺช
ปณฺณรสา รตฺตีติ มยา อิเมส ลทฺธทิวสโต ปฏายเยว อชฺช
ปณฺณรสา รตฺตีติ วทติ ฯ ตตฺถ เกน วาจาย เปยฺเยนาติ
พฺราหฺมณ เกน ปยวจเนน เต ตยา ลทฺธา ฯ สมฺมา าเยน
สทฺทเหติ มุสาวาท อกตฺวา สมฺมาเทว าเยน การเณน
# ๑. ม. กฺจนคุหโต นิกฺขนฺตา สีหา วิย ฯ
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อมฺเห สทฺทหาเปยฺยาสิ ฯ ปุตฺตเกติ อตฺตโน ปยปุตฺตเก อุตฺตม
ทาน กตฺวา โก เต เอต อททา ฯ
ชูชโก อาห
[๑๒๑๙]โย ยาจต ปติฏาสิ ภูตาน ธรณีริว
โส เม เวสฺสนฺตโร ราชา ปุตฺเตทาสิ วเน วส
โย ยาจต คติ อาสิ
สวนฺตีนว สาคโร
โส เม เวสฺสนฺตโร ราชา ปุตฺเตทาสิ วเน วสนฺติ ฯ
ตตฺถ ปติฏาสีติ ปติฏา อาสิ
ต สุตฺวา อมจฺจา เวสฺสนฺตร ครหมานา อาหสุ
[๑๒๒๐]ทุกฺกฏ วต โภ รฺา สทฺเธน ฆรเมสินา
กถ นุ ปุตฺตเก ทชฺชา อรฺเ อวรุทฺธโก
อิม โภนฺโต นิสาเมถ ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา
กถ เวสฺสนฺตโร ราชา ปุตฺเตทาสิ วเน วส
ทาส ทาสิฺจ โส ทชฺชา อสฺส วาสฺสตรีรถ
หตฺถิฺจ กฺุชร ทชฺชา กถ นุ ปุตฺตเก ทชฺชา
สุวณฺณ รชต สิล
มุตฺตา เวฬุริยามณิ
ปพาฬรตน ทชฺชา
กถ โส ทชฺชา ทารเกติ ฯ
ตตฺถ สทฺเธนาติ โภ สทฺเธนาป สทฺธาย สมฺปนฺเนนป
สตา ฯ ฆรเมสินาติ ฆราวาส วสนฺเตน รฺา อิท ทุกฺกฏ
วต อยุตฺต วต กต ฯ อวรุทฺธโกติ รฏา ปพฺพาชิโต เวสฺสนฺตโร
อรฺเ วสนฺโต ฯ อิม โกนฺโตติ โภนฺโต นครวาสิโน ยาวนฺโต

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 572

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 572
เอตฺถ สมาคตา สพฺเพ อิม นิสาเมถ อุปธาเรถ กถ นาเมโส
อตฺตโน ปุตฺตเก ทาเส กตฺวา อาทาสิ เกน นาเมน(๑) เอวรูป
กตปุพฺพนฺติ อธิปฺปาเยเนวมาหสุ ฯ ทชฺชาติ ทาสาทีสุ ยงฺกิฺจิ
ธน เทตุ ฯ กถ โส ทชฺชา ทารเกติ อิเม ปน ทารเก
เกน การเณน อทาสีติ อาหสุ(๒) ฯ
ต สุตฺวา กุมาโร ปตุ ครห อสหนฺโต วาตาภิหตสฺส
สิเนรุโน อตฺตโน(๓) พาหุนา อุปตฺถมฺเภนฺโต(๔) วิย อิม คาถมาห
[๑๒๒๑]ยสฺส นาสฺส ฆเร ทาโส อสฺโส วาสฺสตรีรโถ
หตฺถี จ กฺุชโร นาโค กึ โส ทชฺชา ปตามหา
ยสฺส นาสฺสสฺสเม สิล สุวณฺณรชต มณิ
ปพาฬหรตน เจว
กึ โส ทชฺชา ปตามหาติ ฯ
ต สุตฺวา สฺชโย อาห
[๑๒๒๒]ทานมสฺส ปสสาม นาวนินฺทาม โปตก
กถ นุ หทย อาสิ
ตุมฺเห ทตฺวา วนิพฺพเกติ ฯ
ตตฺถ ทานมสฺส ปสสามาติ โปตก มย ตว ปตุโน
ทาน ปสสาม น นินฺทามาติ ฯ
ต สุตฺวา กุมาโร อาห(๕)
[๑๒๒๓]ปตา มยฺห มหาราช อมฺเห ทตฺวา วนิพฺพเก
สุตฺวาน กลูน วาจ
อจฺฉกณฺหาย ภาสิต
# ๑. ม. นาม ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. พาห โอฏเฏนฺโต ฯ ๕. ม. ราชา อาห ฯ
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[๑๒๒๔]ทุกฺขสฺส หทย อาสิ อโถ อุณฺหป อสฺสสิ
โรหิณีเหว ตามฺพกฺขี ปตา อสฺสูนิ วตฺตยีติ ฯ
ตตฺถ ทุกฺขสฺสาติ ปตามหา มม ภคินิยา กณฺหาชินาย
วุตฺต เอต วจน สุตฺวา ตสฺส หทย ทุกฺข อาสิ ฯ โรหิณีเหว
ตามฺพกฺขีติ ตามฺพวณฺณา โรหิณี วิย ตามฺพกฺขีหิ มม ปตา
ตสฺมึ ขเณ โลหิตอสฺสูนิ ปวตฺตยีติ อิทานิ ต กณฺหาชินาย
วจน ทสฺเสนฺโต อาห
[๑๒๒๕]ยนฺต กณฺหาชินาโวจ อย ม ตาต พฺราหฺมโณ
ลฏิยา ปฏิโกเฏติ
ฆเร ชาตว ทาสิย
น จาย พฺราหฺมโณ ตาต ธมฺมิกา โหนฺติ พฺราหฺมณา
ยกฺโข พฺราหฺมณวณฺเณน ขาทิตุ ตาต เนติ โน
นียมานา(๑) ปสาเจน กินฺนุ ตาต อุทิกฺขสีติ ฯ
อถ โส เต พฺราหฺมณสฺส (๒) หตฺถโต อมฺุจนฺเตเยว ทิสฺวา
ราชา คาถมาห
[๑๒๒๖]ราชปุตฺตี จ โว มาตา ราชปุตฺโต จ โว ปตา
ปุพฺเพ เม องฺกมารุยฺห กินฺนุ ติฏถ อารกาติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺเพ เมติ ตุมฺเห อิโต ปุพฺเพ ม ทิสฺวา
เวเคนาคนฺตฺวา มม องฺกมารุยฺห อิทานิ กินฺนุ โข การณ
อารกา ติฏถาติ ฯ
ชาลิกุมาโร อาห
# ๑. ม. นียมาเน ฯ ๒. ม. เน กุมาเร พฺราหฺมณ ฯ
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[๑๒๒๗]ราชปุตฺตี จ โน มาตา ราชปุตฺโต จ โน ปตา
ทาสา มย พฺราหฺมณสฺส ตสฺมา ติฏาม อารกาติ ฯ
ตตฺถ ทาสา มยนฺติ ปุพฺเพ มย เทว ราชปุตตฺ าติ ชานาม
อิทานิ ปน มย พฺราหฺมณสฺส ทาสา [๑] น ตุมฺหาก นตฺตาโรติ(๒) ฯ
ราชา สฺชโย อาห
[๑๒๒๘]มา สมฺเมว อวจุตฺถ ทยฺหเต หทย มม
จิตกายว เม กาโย
อาสเน น สุข ลเภ
มา สมฺเมว อวจุตฺถ ภิยโฺ ย โสก ชเนถ ม
นิกฺกีณิสฺสามิ ทพฺเพน น โว ทาสา ภวิสฺสถ
กิมคฺฆิย หิ โว ตาต พฺราหฺมณสฺส ปตา อทา
ยถาภูต เม อกฺขาถ ปฏิปาเทนฺตุ พฺราหฺมณนฺติ
ตตฺถ สมฺมาติ ปยวจน ฯ จิตกายว เม กาโยติ
อิทานิ มม กาโย องฺคารจิตกาย อาโรปโต วิย ฯ ชเนถ
มนฺติ ชเนถ เม อยเมว ปาโ ฯ นิกฺกณ
ี ิสฺสามิ ทพฺเพนาติ
ธน ทตฺวา โมเจสฺสามิ ฯ กิมคฺฆิยนฺติ กึ อคฺฆ กตฺวา ฯ
ปฏิปาเทนฺตูติ ธน ปฏิจฉฺ าเทนฺตุ(๓) ฯ
ต สุตฺวา(๔) กุมาโร อาห
[๑๒๒๙]สหสฺสคฺฆ หิ ม ตาต พฺราหฺมณสฺส ปตา อทา
อจฺฉ(๕) กณฺหาชิน กฺ หตฺถิอาทิสเตน วาติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภวามาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ปฏิจฉฺ าเปนฺตุ ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. อถ ฯ
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ตตฺถ สหสฺสคฺฆมฺหิ มนฺติ เทว ม ตาโต นิกขฺ สหสฺส
อคฺฆาเปตฺวา ตสฺส อทาสิ ฯ อจฺฉนฺติ กนิฏ ปน เม
กณฺมาชิน กฺ ฯ หตฺถอิ าทิสเตนาติ หตฺถินา อสฺเสน จ
รเถน จาติ สพฺเพส เอเตส สตาน สเตน อนฺตมโสป มฺจปเก
อุปาทาย สพฺพสเตน อคฺฆาเปสีติ อาห ฯ
ต สุตฺวา ราชา กุมาราน นิกฺกย ทาเปนฺโต อาห
[๑๒๓๐]อุฏเหิ กตฺเต ตรมาโน พฺราหฺมณสฺส อวากร
ทาสีสต ทาสสต
คว หตฺถูสภ สต
ชาตรูปสหสฺสฺจ
โปตาน เทหิ นิกฺกยนฺติ ฯ
ตตฺถ อวากราติ เทหิ ฯ นิกฺกยนฺติ อคฺฆสฺส มูล เทหิ ฯ
ต สุตฺวา กตฺตา ตถา กตฺวา กุมาราน อคฺฆสฺส
มูล พฺราหฺมณสฺส ขิปฺป ทาเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๓๑]ตโต กตฺตา ตรมาโน พฺราหฺมณสฺส อวากริ
ทาสีสต ทาสสต
คฺว หตฺถุสภ สต
ชาตรูปสหสฺสฺจ
โปตานทาสิ(๑) นิกฺกยนฺติ ฯ
ตตฺถ อวากรีติ อทาสิ ฯ นิกฺกยนฺติ อคฺฆสฺส มูล เทหิ ฯ
เอว พฺราหฺมณสฺส สพฺพสตฺจ นิกฺขสหสฺสฺจ กุมาราน
นิกฺกย อทาสิ ฯ สตฺตภูมิกฺจ ปาสาท ตสฺส อทาสิ ฯ ตโต
ปฏาย พฺราหฺมณสฺส มหาปริวาโร อโหสิ ฯ โส ธน
# ๑. ม. ปุตฺตาน เทหิ ฯ
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ปฏิสาเมตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห มหาปลฺลงฺเก นิสีทติ ฺวา
สาธุรสโภชน ภฺุชิตฺวา มหาสยเน นิปชฺชิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๓๒]ทาสีสต ทาสสต
คฺว หตฺถุสภ สต
อสฺสตรีรถฺเจว
สพฺพโภเค สต สต
ชาตรูปสหสฺสฺจ
พฺราหฺมณสฺส ธเนสิโน
อจฺจายิกสฺส ลุทฺทสฺส โปตานทาสิ นิกฺกยนฺติ ฯ
อถ สฺชโย มหาราชา กุมาเรป สีส นหาเปตฺวา
โภชน ภฺุชาเปตฺวา เทฺว กุมาเร อลงฺกริตฺวา สีส จุมฺพิตฺวา
เอก อยฺยโก เอก อยฺยิกาติ เทฺว ขตฺติยา อุจฺจงฺเก อุปเวเสยฺยุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๓๓]นิกฺกีณิตฺวา นหาเปตฺวาน โภชยิตฺวาน ทารเก
สมลงฺกริตฺวา ภณฺเฑหิ อุจฺจงฺเก อุปเวสยุ
สีส นหาเต สุจิวตฺเถ สพฺพาภรณภูสิเต
ราชา องฺเก กริตฺวาน อยฺยโก ปริปุจฺฉถ
กุณฺฑเล ฆุสิเต มาเล สพฺพาลงฺการภูสิเต
ราชา องฺเก กริตฺวาน อิท วจนมพฺรวิ
กจฺจิ อุโภ อโรคา เต ชาลิ มาตาปตา ตว
กจฺจิ อฺุเฉน ยาเปนฺติ กจฺจิ มูลผลา พหู
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กจฺจิ ฑสา จ มกสา อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ กจฺจิ หึสา น วิชชฺ ตีติ ฯ
ตตฺถ กุณฺฑเลติ กุณฺฑลานิ ปลนฺธาเปตฺวา ฯ ฆุสิเตติ
อุคฺโฆสิเต มโนรมฺมรว รวนฺเต กุณฺฑเล ฯ มาเลติ อุโภ ตานิ
ปุปฺผานิ ปลนฺธาเปตฺวา ฯ องฺเก กริตฺวานาติ ชาลิกุมาร องฺเก
นิสีทาเปตฺวา ฯ
ต สุตฺวา ชาลิกุมาโร อาห (๑)
[๑๒๓๔]อโถ อุโภ อโรคา เต เทว มาตาปตา มม
อโถ อฺุเฉน ยาเปนฺติ อโถ มูลผลา พหู
อโถ ฑสา จ มกสา
อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ หึสา เนส น วิชฺชติ
ขนนฺตาลุกลมฺพานิ วิฬานิตกฺกลานิ จ
โกลมฺพลา ตกฺก เวฬฬ สา โน อาหจฺจ โปสติ
ยฺเจว สา อาหรติ วนมูลผลหาริยา
ต โน สพฺเพ สมาคนฺตฺวา รตฺตึ ภฺุชาม โน ทิวา
อมฺมา จ โน กีสา ปณฺฑุ อาหรนฺตี ทุมปฺผล
วาตาตเปน สุขุมาลี ปทุม หตฺถคตมิว
อมฺมาย ปตนูเกสา
วิจรนฺตฺยา พฺรหาวเน
# ๑. ม. กุมาโร อาห ฯ
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วเน พาฬมิคากิณฺเณ ขคฺคทีปนิเสวิเต
เกเสสุ ชฏ พนฺธิตฺวา กจฺเฉ ชลฺลมธารยิ
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ อาสทฺจ มสฺชฏ
จมฺมวาสี ฉมา เสติ ชาตเวท นมสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ขนนฺตาลุกลมฺพานีติ อาลูนิ จ กลมฺพานิ จ ขนนฺติ
อิมินา มาตาปตูน กิจฺเฉน ชีวิต วณฺเณติ ฯ ตนฺโนติ เอตฺถ
โนติ นิปาตมตฺต ฯ ปทุม หตฺถคตมิวาติ หตฺเถน ปริมทฺทิต
ปทุม วิย ชาตา ฯ ปตนูเกสาติ เทว อมฺมาย เม พฺรหาวเน
วิจรนฺติยา เต ภมรปตฺตวณฺณา กาฬเกสา รุกฺขสาขาทีหิ
วิลุตฺตา ปตนูเกสา ชาตา ฯ ชลฺลมธารยีติ อุโภหิ กจฺเฉหิ
ชลฺลิก ธาเรติ กิลฏิ เวเสน วิจรตีติ ฯ
โส เอว มาตุ ทุกฺขิตภาว กเถตฺวา ปุน อยฺยก โจเทนฺโต
อิม คาถมาห
[๑๒๓๕]ปุตฺตา ปยา มนุสฺสาน โลกสฺมึ อุทปชฺชึสุ
น หิ นูนมฺหาก อยฺยกสฺส ปุตฺเต สิเนโห อชายถาติ ฯ
ตตฺถ อุทปชฺชึสูติ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ตโต ราชา อตฺตโน โทส อาวิกโรนฺโต อาห
[๑๒๓๖]ทุกฺกฏฺจ หิ โน โปต ภูนหจฺจ กต มยา
โยห สิวีน วจนา
ปพฺพาเชสึ อทูสก
ย เม กิฺจิ อิธ อตฺถิ ธนธฺฺจ วิชฺชติ
เอตุ เวสฺสนฺตโร ราชา สิวิรฏเ ปสาสตูติ ฯ
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ตตฺถ โปตาติ โปต ชาลิกุมาร เอต อมฺหาก ทุกฺกฏ ฯ
ภูนหจฺจนฺติ วุฑฺฒิฆาตกมฺม ฯ ย เม กิฺจีติ ย เม กิฺจิติ
ย เม กิฺจิ อิธ อตฺถิ สพฺพเมต เต ปตุโน เทมิ ฯ
สิวิรฏเ ปสาสตูติ อิมสฺมึ นคเร โส ราชา หุตฺวา
ปสาสตุ ฯ
ชาลิกุมาโร อาห
[๑๒๓๗]น เทว มยฺห วจนา เอหิติ สิวิสุตฺตโม
สยเมว เทโว คนฺตฺวาน สิฺจ โภเคหิ อตฺรชนฺติ ฯ
ตตฺถ สิวิสุตฺตโมติ สิวิเสฏโ ฯ สิฺจาติ มหาเมโฆ วิย
วุฏิยา โภเคหิ อภิสิฺจ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตวฺ า เสนาคุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา
มหาเภริฺจาราเปตฺวา อาณาเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๓๘]ตโต เสนาปตึ ราชา สฺชโย อชฺฌภาสถ
หตฺถิ(๑) อสฺสา รถา ปตฺติ เสนา สนฺนาหยนฺตุ น
เนคมา จ ม อนฺเวนฺตุ พฺราหฺมณา จ ปุโรหิตา
ตโต สฏีสหสฺสานิ โยธิโน จารุทสฺสนา
ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา นานาวตฺเถหิ อลงฺกตา
นีลวตฺถาธราเนเก
ปตาเนเก นิวาสิตา
อฺเ โลหิตอุณฺหีสา สุทฺธาเนเก นิวาสิตา
# ๑. ม. หตฺถึ ฯ
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ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา นานาวตฺเถหิ อลงฺกตา
หิมวา ยถา คนฺธโร ปพฺพโต คนฺธมาทโน
นานารุกฺเขหิ สฺฉนฺโน มหาภูตคณาลโย
โอสเถหิ จ ทิพฺเพหิ ทิสา ภาติ ปวาติ จ
ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา ทิสา ภนฺตุ ปวนฺตุ จ
ตโต นาคสหสฺสานิ โยชยนฺตุ จตุทฺทส
สุวณฺณกจฺเฉ มาตงฺเค(๑) เหมกปฺปนิวาสเส
อารุฬฺเห คามณีเยภิ โตมร กุสปาณิภิ
ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา หตฺถิขนฺเธหิ ทสฺสิตา
ตโต อสฺสสหสฺสานิ โยชยนฺตุ จตุทฺทส
อาชานิเย(๓) จ ชาติเย สินฺธเว สีฆวาหเน
อารูฬฺเห(๒) คามณีเยภิ อิลฺลิยาจาปธาริภิ
ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา อสฺสปฏเ อลงฺกตา
ตโต รถสหสฺสานิ
โยชยนฺตุ จตุทฺทส
อโยสุกตเนมิโย
สุวณฺณจิตฺรโปกฺขเร
อาโรเปนฺตุ ธเช ตตฺถ จมฺมานิ กวจานิ จ
วิปฺผาเลนฺตุ จ จาปานิ ทฬฺหธมฺมา ปหาริโน
ขิปฺปมายนฺตุ สนฺนทฺธา รเถสุ รถชีวิโนติ ฯ
# ๑. ม. สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา ฯ ๒. ม. อารุฬฺหา ฯ
# ๓. ม. อาชานียาว ชาติยา สินฺธวา สีฆวาหนา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 581

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 581
ตตฺถ สนฺนาหยนฺตูติ อาวุธานิ สนฺนยฺหนฺตุ ฯ สฏีสหสฺสานีติ
มม ปุตฺเตน สหชาตา สฏีสหสฺสา อมจฺจา ฯ นีลวตฺถาธราเนเกติ
เอเก นีลวตฺถาธรา นีลวตฺถานิ นิวาสิตา หุตฺวา อายนฺตุ ฯ
มหาภูตคณาลโยติ ยกฺขคณาน อาลโย ฯ ทิสา ภนฺตุ ปวนฺตุ จาติ
วุตฺตปฺปการา หิมวา วิย อาภรณวิเลปนาทีหิ โอภาสยนฺตุ เจว
ปวายนฺตุ จ ฯ หตฺถิกฺขนฺเธหีติ เต หตฺถิคามิโน(๑) หตฺถิกฺขนฺเธหิธ
ขิปฺปมายนฺตุ ฯ ทสฺสิตาติ ทสฺสิตวิภูสนา ฯ อโยสุกตเนมิโยติ
อเยน สุฏุ ปริกฺขิตเนมิโย ฯ สุวณฺณจิตฺรโปกฺขเรติ สุวณฺเณน
ขจิตโปกฺขเร เอวรูเป จตุทฺทสสหสฺสรเถ โยชยนฺตูติ วทติ ฯ
วิปฺผาเลนฺตูติ อาโรเปนฺตุ ฯ
เอว ราชา เสนางฺค ต วิจาเรตฺวา ปุตฺตสฺส เม
เชตุตฺตรนครโต ยาว วงฺกตปพฺพตา อฏอุสภวิตฺถารโต
อาคมนมคฺค สมตล อลงฺกริตฺวา มคฺคาลงฺการตฺถาย อิทฺจิทฺจ
กโรถาติ อาณาเปนฺโต อาห
[๑๒๓๙]ลาชา โอโลกิยา ปุปฺผา มาลาคนฺธวิเลปนา
อคฺคิยานิ ปติฏนฺตุ เยน มคฺเคน เอหิติ
คาเม คาเม สต กุมฺภา เมรยสฺส สุราย จ
มคฺคมฺหิ ปติตา นฺตุ เยน มคฺเคน เอหิติ
มสา ปูวา จ สกุลฺยา(๒) กุมฺมาสา มจฺฉสยุตา
# ๑. ม. หตฺถคิ ามณิโน ฯ ๒. ม. สงฺกุลโิ ย ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 582

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 582
มคฺคมฺหิ ปติตา นฺตุ เยน มคฺเคน เอหิติ
สปฺป เตล ทธิ ขีร
กงฺคุปฏา(๑) พหู สุรา
มคฺคมฺหิ ปติตา นฺตุ เยน มคฺเคน เอหิติ
อาฬาริกา จ สูทา จ นฏฏนาฏกคายิกา(๒)
ปาณิสฺสรา กุมฺภถูนิโย มุทฺทิกา โสกชฺฌายิกา
อาหยนฺตุ สพฺพวีณาโย เภริโย ทินฺทิมานิ จ
ขรมุขานิ ธมนฺตุ (๓) นทนฺตุ เอกโปกฺขรา
มุทิงฺคา ปณฺฑวา สขา โคธา ปริวเทนฺติกา
ทินฺทิมานิ จ หฺนฺตุ กุฏมฺพา ทินทฺ ิมานิ จาติ ฯ
ตตฺถ ลาชา โอโลกิยา ปุปฺผาติ ลาเชหิ สทฺธึ
ลาชปฺจมากานิ ปุปฺผานิ โอกีรณปุปฺผานิ (๔) ปฏิยาเทถาติ
อาณาเปสิ ฯ มาลาคนฺธวิเลปนา มคฺคมฺหิ วิตาเนสุ
โอลมฺพกมาลานิ เจว คนฺธวิเลปนานิ จ ฯ อคฺฆิยานิ จาติ
ปุปฺผคฺฆิยานิ จ รตนคฺฆิยานิ จ เยน มคฺเคน มม ปุตฺโต
เอหิติ ตตฺถ มคฺเค ติฏนฺตุ ฯ คาเม คาเมติ คามทฺวาเร
คามทฺวาเร ปติฏิเต ฯ ปติตา นฺตูติ(๕) ปปาสิตาน ปวนตฺถาย
ปติยาทิตา หุตฺวา สุราเมรยกุมฺภาทีนิ ติฏนฺตุ ฯ มจฺฉสยุตาติ
มจฺเฉหิ สยุตฺตา ฯ กงฺคุปฏาติ กงฺคุปฏมยา ฯ มุทฺทิกาติ
# ๑. ม. กงฺคพุ ีชา ฯ ๒. ม. นฏนฏฏกคายิโน ฯ
# ๓. ม. ธเมนฺตุ ฯ ๔. ม. โอกิรนฺตาน ฯ ๕. ม. ปติติฏนฺตูติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 583

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 583
มณฺฑกคายิกา ฯ โสกชฺฌายิกาติ มายาการา อฺเป
วา เยเกจิ อุปนฺนโสกหรณสมตฺถา โสกชฺฌายิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ
ขรมุขานีติ สามุทฺทิกา มหาสขา ทกฺขิณาวฏฏา ฯ สงฺขาติ
มุฏิสขา นาฬิกสขาติ เทฺว สขา ฯ โคธา ปริวเทนฺติกา
ทินฺทิมานิ กุฏมฺพานิ จาติ อิมานิ จตฺตาริ ตุริยาเนว ฯ
เอว ราชา มคฺคาลงฺการ(๑) วิจาเรสิ ฯ ตทา ชูชโกป
ปมาณาติกฺกนฺต ภฺุชิตฺวา ชิราเปตุ (๒) อสกฺโกนฺโต ตตฺเถว
กาลมกาสิ ฯ อถ ราชา ตสฺส สรีรกิจจฺ  การาเปตฺวา นคเร
มหาเภริฺจาราเปตฺวา เยเกจิ ตสฺส าตกา อิมานิ เต
คณฺหนฺตูติ กิฺจิ ตสฺส าตก อปสฺสิตฺวา สพฺพ ธน ปุน
อตฺตโนเยว โกฏาคาเร สหราเปสิ ฯ อถ ราชา สตฺตเมว
ทิวเส สพฺพา ทฺวาทสอกฺโขภิณี เสนาโย สนฺนิปตึสุ ฯ ราชา
มหนฺเตน ปริวาเรน ชาลิกุมาร มคฺคนายก กตฺวา เสน อาทาย
นครา นิกฺขมิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๔๐]สา เสนา มหตี อาสิ อุยฺยุตฺตา สิวิพาหิณี
ชาลินา มคฺคนาเยน วงฺก ปายาสิ ปพฺพต
โกฺจ นทติ มาตงฺโค กฺุชโร สฏิหายโน
กจฺฉาย พชฺฌมานาย โกฺจ นทติ วารโณ
# ๑. ม. มคฺคาลงฺการานิ ฯ ๒. ม. ชีราเปตุ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 584

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 584
อาชานิยา หสิสฺสนฺติ(๑) เนมิโฆโส อชายถ
นภ(๒) รโช อจฺฉาเทหิ (๒) อุยฺยุตฺตา สิวิพาหิณี
สา เสนา มหตี อาสิ อุยยฺ ุตฺตา หาริหารินี (๓)
ชาลินา มคฺคนาเยน วงฺก ปายาสิ ปพฺพต
เต ปาวึสุ พฺรหารฺ พหุสาข มโหทก
ปุปฺผรุกฺเขหิ สฺฉนฺน ผลรุกฺเขหิ จูภย
ตตฺถ วินฺทุสฺสรา วคฺคู นานาวณฺณา พหู ทิชา
กูชนฺตมุปกูชนฺติ
อุตุสปุปฺผิเต ทุเม
เต คนฺตฺวา ทีฆมทฺธาน อโหรตฺตานมจฺจเยน(๔)
ปเทสนฺต อุปคฺฉุ ยตฺถ เวสฺสนฺตโร อหูติ ฯ
ตตฺถ มหตีติ ทฺวาทสอกฺโขภิณีสขาตา เสนา ฯ
อุยฺยุตฺตาติ ปยาตา ฯ โกฺจ นทตีติ ตทา กาลิงฺครฏวาสิโน
พฺราหฺมณา อตฺตโน รฏเ เทเว วุฏเ ต มหานาค อาหริตฺวา
สฺชยสฺส อทสุ ฯ โส [๕] สามิก วต ปสฺสิตุ ลภิสฺสามีติ
ตุฏโ โกฺจนาท อกาสิ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ตตฺถ
กจฺฉายาติ สุวณฺณกจฺฉาย พชฺฌมานายป ตุสิตฺวา โกฺจ
นทติ ฯ หสิสฺสนฺตีติ มหาสทฺท อกสุ ฯ หาริหารินตี ิ
หริตพฺพหรณสมตฺถา ฯ ปาวึสูติ ปวิสึสุ ฯ พหุสาขนฺติ
# ๑. ม. หสิยนฺติ ฯ ๒. ม. อพฺภ รโช อจฺฉาเทสิ ฯ
# ๓. ม. หารหารินี ฯ ๔. ม. อโหรตฺตานมจฺจเย ฯ
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร หตฺถนิ ฺติ ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 585

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 585
พหุรุกฺขสาข ฯ ทีฆมทฺธานนฺติ สฏีโยชนมคฺค ฯ อุปาคฺฉุนฺติ
ยตฺถ เวสฺสนฺตโร อโหสิ ต ปเทส อุปาคตาติ อตฺโถ ฯ
มหาราชปพฺพ นิฏิต (๑)ฯ
ชาลิกุมาโรป มุจลินทฺ สรตีเร ขนฺธาวาร นิวาสาเปตฺวา
จตุทฺทสถรสหสฺสานิ อาคตมคฺคาภิมุขาเนว ปาเปตฺวา ตสฺมึ
ตสฺมึ ปเทเส สีหพฺยคฺฆทีปขคฺคาทีสุ อารกฺข สวิทหิ ฯ
หตฺถิอาทีน สทฺโท มหา อโหสิ ฯ อถ มหาสตฺโต ต สทฺท
สุตฺวา กินฺนุ โข เม ปจฺจามิตฺตา มม ปตร ฆาเตตฺวา
มมตฺถาย อาคตาติ มรณภยภีโต มทฺทึ อาทาย ปพฺพต อารุยฺห
เสน โอโลเกสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๔๑]เตส สุตฺวาน นิคฺโฆส ภีโต เวสฺสนฺตโร อหุ
ปพฺพต อภิรุหิตฺวา
ภีโต เสน อุทิกฺขติ
อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ นิคฺโฆโส ยาทิโส วเน
อาชานียา หสิสฺสนฺติ (๒) ธชคฺคาเนว(๓) ทิสฺสเร
อิเม นูน อรฺมฺหิ มิคสงฺฆานิ ลุทฺทกา
วาคุราหิ ปริกฺขิตฺวา โสพฺเภ(๔) ปาเตตฺวา ตาวเท
วิกโฺ กสมานา ติปฺปาหิ หนฺติ เนส วร วร
# ๑. ม. มหาราชปพฺพวณฺณนา นิฏิตา ฯ ๒. ม. หสิยนฺติ ฯ
# ๓. ม. ชคฺคานิ จ ฯ ๔. ม. ปริกฺขิปฺป โสพฺภ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 586

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 586
ตถา มย อทูสกา
อรฺเ อวรุทฺธกา
อมิตฺตหตฺถฏคตา ปสฺส ทุพฺพลฆาตกนฺติ ฯ
ตตฺถ อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ นิปาโต ฯ นิสาเมหีติ สกเสนา
วา ปรเสนา วาติ โอโลเกหิ อุปทาเรหิ ฯ อิเม นูน
อรฺมฺหีติ อาทีน อฑฺฒเตยฺยคาถาน เอว อตฺถสมฺพนฺโธ
เวทิตพฺโพ ฯ มทฺทิ ยถา อรฺมฺหิ มิคสงฺฆานิ ลุทฺทกา
วาคุราหิ ปริกฺขิปตฺวา อถ วา โสพฺเภ ปาเตตฺวา ตาวเทว
หนถ อเร ทุฏมิเคติ วิกฺโกสมานา ติปฺปาหิ มิคมารณสตฺตีหิ
เนส มิคาน วร วร หนฺติ หนนฺติ ฯ อิเม นูน ตเถว
อมฺเห อสพฺภาหิ วาจาหิ วิกฺโกสมานา ติปฺปาหิ สตฺตีหิ
หนิสฺสนฺติ มยฺจ อทูสกา อรฺเ อวรุทฺธกา รฏา
ปพฺพาชิตา วสาม เอว สนฺเตป ฯ อมิตฺตหตฺถฏคตาติ
อมิตฺตาน หตฺถฏคตา ฯ ปสฺส ทุพฺพลฆาตกนฺติ เอว
มรณภเยน ปริเทวิ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า เสน โอโลเกตฺวา สกเสนาย
ภวิตพฺพนฺติ มหาสตฺต อสฺสาเสนฺตี อิม คาถมาห
[๑๒๔๒]อมิตฺตา นปฺปสเหยฺยุ อคฺคิว อุทกณฺณเว
ตเทว ตฺว วิจินฺเตหิ อป โสตฺถิ อิโต สิยาติ ฯ
# ๑. ม. อมิตตฺ หตฺถตฺต คตา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ถูล ถูลนฺติ
# ทิสฺสนฺติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วเนติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 587

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 587
ตตฺถ อคฺคิว อุทกณฺณเวติ ยถา ติณุกฺกาทิวเสน อุปฺปนีโต
อคฺคิ อณฺณวสขาตานิ ปุถุลคมฺภีรานิ อุทกานิ นปฺปสหติ
ตาเปตุ น สกฺโกติ ตถา ปจฺจามิตฺตา นปฺปสเหยฺยุ
นาภิภวิสฺสนฺติ ฯ ตเทวาติ ย ปน สกฺเกน ตุยฺห วร ทตฺวา
มหาราช นจิรสฺเสว เต ปตา เอหิตีติ วุตฺต ตเทว ตฺว
วิจินฺเตหิ อปจ นาม อิโต พลนิกายโต อมฺหาก โสตฺถิ สิยาติ
มหาสตฺต อสฺสาเสสิ ฯ
อถ มหาสตฺโต โสก ตนน ปนุทติ ฺวา ตาย สทฺธึ
ปพฺพตา โอรุยฺห ปณฺณสาลทฺวาเร นิสีทิ อิตราป อตฺตโน
ปณฺณสาลทฺวาเร นิสีทิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๔๓]ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา โอโรหิตฺวาน ปพฺพตา
นิสีทิ ปณฺณสาลาย
ทฬฺห กตฺวาน มานสนฺติ ฯ
ตตฺถ ทฬฺห กตฺวาน มานสนฺติ มย ปพฺพชิตา นาม
อมฺหาก โกจิ กึ กริสฺสตีติ ถิร หทย กตฺวา นิสีทิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สฺชโย [๑] เทวึ อามนฺเตตฺวา ภทฺเท ผุสฺสติ
อมฺเหสุ สพฺเพสุ เอกโต คเตสุ โสโก มหา ภวิสสฺ ติ ปมนฺตาว
อห คจฺฉามิ ตโต อิทานิ โสก วิโนเทตฺวา นิสินฺนา ภวิสฺสนฺตีติ
สลฺลกฺเขตฺวา ตฺว มหนฺเตน ปริวาเรน คจฺเฉยฺยาสิ(๒) อถ โถก
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ราชาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อาคจฺเฉยฺยาสิ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 588

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 588
กาล วีตินาเมตฺวา ชาลี(๑) จ กณฺหาชินา(๑) จ ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตูติ
วตฺวา รถ วิวตฺตาเปตฺวา อาคตมคฺคาภิมุข กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ
อารกฺข สวิทหิตฺวา อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคโต โอรุยฺห ปุสฺตสฺส
สนฺติก อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๔๕]นิวตฺตยิตฺวาน รถ วุฏาเปตฺวาน เสนิโย
เอก อรฺเ วิหรนฺต ปตา ปุตฺต อุปาคมิ
หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห เอกโส ปฺชลีกโต
ปริกิณฺโณ อมจฺเจหิ ปุตฺต สิฺจิตุมาคมิ
ตตฺถทฺทส กุมาร โส รมฺมรูป สมาหิต
นิสินฺน ปณฺณสาลาย ฌายนฺต อกุโตภยนฺติ ฯ
ตตฺถ วุฏาเปตฺวาน เสนิโยติ อารกฺขณตฺถาย พลนิกาเย
วุฏาเปตฺวา ฯ เอกโสติ เอกส กตอุตราสงฺโค ฯ
สิฺจิตุมาคมีติ รชฺเช อภิสิฺจิตุ อุปาคมิ ฯ รมฺมรูปนฺติ
อนฺชิตมณฺฑิต
[๑๒๔๕]ตฺจ ทิสฺวาน อายนฺต ปตร ปุตฺตคิทธิน
เวสฺสนฺตโร จ มทฺที จ ปจฺจุคคนฺตฺวา อวนฺทิสุ
มทฺที จ สิรสา ปาเท สสุรสฺสาภิวาทยิ
มทฺที อหฺจ เต เทว ปาเท วนฺทามิ เต หุสา
เตสุ ตตฺถ ปลิสชฺช
ปาณินา ปริมชฺชถาติ ฯ
# ๑. ม. ชาลิกณฺหาชินา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 589

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 589
ตตฺถ ปาเท วนฺทามิ เต หุสาติ เทว อห เต สุณิสา
ปาเท วนฺทามีติ เอว วตวา วนฺทิ ฯ เตสุ ตตฺถาติ เต
อุโภป ชเน ตสฺมึ สกฺกทตฺติเย อสฺสเม ฯ ปลิสชฺชาติ หทเย
นิปชฺชาเปตฺวา สีเส ปริจุมพฺ ิตฺวา มุทุเกน ปาณินา ปริมชฺชถ
ปฏิโย เนส ปริมชฺชิ ฯ
ตโต ราชา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา โสเก ปรินิพฺพุเต
เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต อาห
[๑๒๔๖]กจฺจิ โว กุสล ปุตฺต กจฺจิ ปุตฺต อนามย
กจฺจิ อฺุเฉน ยาเปถ กจฺจิ มูลผลา พหู
กจฺจิ ฑสา จ มกสา อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ กจฺจิ หึสา น วิชชฺ ตีติ ฯ
ปตุ วจน สุตฺวา มหาสตฺโต อาห
[๑๒๔๗]อตฺถิ โน ชีวิกา เทว สา จ ยาทิสิ กีทิสา
กสิรา ชีวิกา โหม
อฺุฉาจริยาย ชีวิต
อนิทฺธิน มหาราช
ทเมตฺยสฺสว(๑) สารถิ
ตฺยมฺหา อนิทฺธิกา ทนฺตา อสมิทฺธิ ทเมติ โน
อป โน กีสานิ มสานิ ปตุ มาตุ อทสฺสนา
อวรุทฺธาน มหาราช อรฺเ ชีวิโสกินนฺติ ฯ
ตตฺถ ยาทิสิ กีทิสาติ ยา วา สา วา ลามกาติ
อตฺโถ ฯ กสิรา ชีวิกา โหมาติ ตาต อมฺหาก อฺุฉาจริยาย
ชีวิตนฺนาม กีทิส ทุกฺขา โน ชีวิกา อโหสิ ฯ อนิทฺธินนฺติ
# ๑. ม. ทเมตสฺสว ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 590

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 590
มหาราช อนิทฺธิ อสมิทฺธนิ  ทลิทฺท ปุริส นาม ทเมติ สา
จ อนิทฺธิ เฉโก สารถิ อสฺส วิย ทเมติ นิพฺพิเสวน กโรติ
เต มย อิธ วสนฺตา อนิทฺธิกา ทนฺตา นิพฺพิเสวนา กตา
อสมิทฺธิเยว โน ทเมตีติ ฯ ทเมถ โนติป ปาโ ทมยิตฺถ
โนติ อตฺโถ ฯ ชีวิโสกินนฺติ อวิคตโสกาน อรฺเ วสนฺตาน
กินฺนาม อมฺหาก สุขนฺติ วทติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ปุน ปุตฺตาน ปวุตฺตึ ปจฺฉนฺโต
อาห
[๑๒๔๘]เยป เต สิวิเสฏสฺส ทายาทปฺปตฺตมานสา
ชาลี กณฺหาชินา จุโภ พฺราหฺมณสฺส วสานุคา
อจฺจายิกสฺส ลุทฺทสฺส โย เน คาโวว สุมฺภติ
เต ราชปุตฺติยา ปุตฺเต ยทิ ชานาถ สสถ
ปริยาปุณาถ โน ขิปฺป สปฺปทฏว มาณวนฺติ ฯ
ตตฺถ ทายาทปฺปตฺตมานสาติ มหาราช เย เต ตว
สิวิเสฏสฺส ทายาทาว อปฺปตฺตมานสา อสมฺปุณฺณมโนรถา
หุตฺวา พฺราหฺมณสฺส วสานุคา ชาตา เต เทฺว กุมารา(๑)
โย โส พฺราหฺมโณ คาโว(๒) วิยป สุมฺภติ เต ราชปุตฺติยา
ปุตฺเต ยทิ ทิฏวเสน วา สุตวเสน วา ชานาถ สสถ ฯ
สปฺปทฏว มาณวนฺติ วิสนิมฺมทนตฺถาย สปฺปทฏ มาณว
# ๑. ม. กุมาเร ฯ ๒. ม. คาโวว ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 591

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 591
ติกิจฺฉนฺโต วิย ขิปฺป โน ปริยาปุณาถ กเถถาติ วทติ ฯ
ราชา อาห
[๑๒๔๙]เอเต กุมารา นิกฺกีตา ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
พฺราหฺมณสฺส ธน ทตฺวา ปุตฺต มา ภายิ อสฺสสีติ(๑) ฯ
ตตฺถ นิกกฺ ีตาติ นิกฺกย ทตฺวา คหิตา ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต ปฏิลทฺธสฺสาโส ปตรา สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต อาห
[๑๒๕๐]กจฺจิ นุ ตาต กุสล กจฺจิ ตาต อนามย
กจฺจิ นุ ตาต เม มาตุ จกฺขุ น ปริหายตีติ ฯ
ตตฺถ จกฺขูติ ปุตฺตโสเกน โรทนฺติยา จกฺขุ น ปริหายตีติ
ปุจฺฉิ ฯ
ราชา อาห
[๑๒๕๑]กุสลฺเจว เม ปุตฺต อโถ ปุตฺต อนามย
อโถ จ ปุตฺต เต มาตุ จกฺขุ น ปริหายตีติ ฯ
มหาสตฺโต(๒) อาห
[๑๒๕๒]กจฺจิ อโรค โยคฺคนฺเต กจฺจิ วหติ วาหน
กจฺจิ ผิโต ขนปโท
กจฺจิ วุฏิ น ฉิชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ วุฏีติ เทโว(๓) ฯ
ราชา อาห
# ๑. ม. อสฺสสาติ ฯ ๒. ม. โพธิสตฺโต ฯ ๓. ม. วุฏ ิธารา ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 592

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 592
[๑๒๕๓]อโถ อโรค โยคฺคมฺเม อโถ วหติ วาหน
อโถ ผิโต ชนปโท
อโถ วุฏิ น ฉิชฺชตีติ ฯ
เอว เตส สลฺลปนฺตานฺเจว ผุสฺสตีป โข เทวี อิทานิ
เต ตโย โสก ตนุก กตฺวา นิสินฺนา ภวิสฺสนฺตีติ สลฺลกฺเขตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน สทฺธึ ปุตฺตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๕๔]อิจฺเจว มนฺตยนฺตาน มาตา เนส อทิสฺสถ
ราชปุตฺตี คิริทฺวาเร ปตฺติกา อนุปาหนา
ตฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ มาตร ปุตฺตคิทฺธินึ
เวสฺสนฺตโร จ มทฺที จ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อวนฺทิสุ
มทฺที จ สิรสา ปาเท สสฺสุยา อภิวาทยิ
มทฺที อหฺหิ เต อยฺเย ปาเท วนฺทามิ หุสาติ(๑) ฯ
เตส หิ ผุสฺสตึ เทวึ วนฺทิตฺวา ิตกาเล เทฺว ปุตฺตา
กุมารกุมาริกาหิ ปริวุตา อาคมึสุ ฯ มทฺที จ เตส อาคมนมคฺค
โอโลเกนฺตีเยว อฏาสิ ฯ สา ปุตฺเต โสตฺถินา อาคจฺฉนฺเต
ทิสฺวา สกภาเวน สนฺาเรตุ อสกฺโกนฺตี ตรุณวจฺฉา วิย คาวี
ปริเทวมานา ตโต ปายาสิ ฯ เตป ต ทิสฺวา ปริเทวนฺตา
ตทภิมุขาว ธาวึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. วนฺทามิ เต สุณฺหาติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 593

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 593
[๑๒๕๕]มทฺทิฺ จ ปุตฺตกา ทิสฺวา ทูรโต โสตฺถิมาคตา
กนฺทนฺตา อภิธาวึสุ
วจฺฉา พาลาว มาตร
มทฺที จ ปุตฺตเก ทิสฺวา
ทูรโต โสตฺถิมาคเต
วารุณีว ปเวเธนฺติ
ถนธาราภิสิฺจถาติ ฯ
ตตฺถ กนฺทนฺตา อภิธาวึสูติ กนฺทนฺตา อภิธาวึสุ ฯ
วารุณีว ปเวเธนฺตีติ ยกฺขปวิฏา อิกฺขณิกา วิย ปเวธมานา ฯ
ถนธาราภิสิฺจถาติ ขีรธารา ทฺวีหิ ถเนหิ อภิสิฺจถ ฯ
สา กิร มหนฺเตน สทฺเทน ปริเทวิตฺวา กมฺปมานา
วิสฺี หุตฺวา ทีฆโต ปวิย ปตติ ฯ กุมาราป เวเคนาคนฺตฺวา
มาตร ปตฺวา วิสฺิโน หุตฺวา มาตุ อุปริเยว ปติตา ฯ
ตสฺมึ ขเณ ตสฺสา ทฺวีหิ ถเนหิ เทฺว ขีรธารา นิกขฺ มิตฺวา
เตส มุเขเยว ปวิสึสุ ฯ สเจ กิร เอตฺตโก อสฺสาโส นาภวิสฺส
เทฺว กุมารา สุกฺขหทยา หุตฺวา อนสฺสึสุ (๑)ฯ เวสฺสนฺตโรป
ปยปุตฺเต ทิสฺวา โสก สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺโต วิสฺี หุตฺวา
ตตฺเถว ปตติ ฯ มาตาปตโรปสฺส วิสฺิโน หุตฺวา ตตฺเถว
ปตึสุ ฯ ตถา มหาสตฺตสฺส สหชาตา สฏีสหสฺสา อมจฺจา
เต ทิสฺวา วิสฺิโน หุตฺวา ตตฺเถว ปตึสุ ฯ ต การฺุ
ปสฺสนฺเตสุ เตสุ เอโกป สกภาเวน สณฺาเรตุ(๒) นาสกฺขิ ฯ
สกล อสฺสมปท ยุคนฺตวาตมทฺทิต วิย สาลวน อโหสิ ฯ
# ๑. ม. อทฺธา นสฺสิสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. สณฺาตุ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 594

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 594
ตสฺมึ ขเณ ปพฺพตา นทึสุ มหาปวี กมฺป มหาสมุทฺโท
สขุภิ สิเนรุปพฺพตราชา โอนมิ ฉกามาวจรเทวโลกา
เอกโกลาหลา อเหสุ ฯ
อถ สกฺโก เทวราชา ฉ ขตฺติยา สปริสา วิสฺิโน
ชาตา เตสุ เอโกป อุฏาย กสฺสจิ สรีเร อุทฺก สิฺจิตุ
สมตฺโถ นาม นตฺถิ หนฺททานิ เนส โปกฺขรวสฺส
วสฺสาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ฉกฺขตฺติยสมาคเม โปกฺขรวสฺส
วสฺสาเปสิ ฯ ตตฺถ เย เตมิตุกามา เต เตเมนฺติ
อเตมิตุกามาน อุปริ เอกวินฺทุมตฺตมฺป น สณฺาติ
ปทุมปตฺตโต อุทก วิย วินิวตฺติตฺวา คจฺฉติ ฯ อิติ
โปกฺขรปตฺเต ปติตวสฺส วิย ต โปกฺขรวสฺส อโหสิ ฯ ตทา
ฉ ขตฺติยา อสฺสาส ปฏิลภึสุ ฯ มหาชโน มหาสตฺตสฺส
าติสมาคเม โปกฺขรวสฺส วสฺสิ มหาปวี กมฺปติ อจฺฉิริย
ปเวเทสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๕๖]สมาคตาน าตีน มหาโฆโส อชายถ
ปพฺพตา สมนาทึสุ
มหี อากมฺปตา อหุ
วุฏิธาร ปวตฺเตนฺโต เทโว ปาวสฺสิ ตาวเท
อถ เวสฺสนฺตโร ราชา าตีหิ สมคจฺฉถ
นตฺตาโร สุณิสา ปุตฺโต ราชา เทวี จ เอกโต
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ยทา สมาคตา อาสุ ตทาสิ โลมหสน
ปฺชลิกา ตสฺส ยาจนฺติ โรทนฺตา เภรเว วเน
เวสฺสนฺตรฺจ มทฺทิฺจ สพฺเพ รฏา สมาคตา
ตฺว โนสิ อิสฺสโร ราชา รชฺช กาเรถ โน อุโภติ ฯ
ตตฺถ โฆโสติ การฺุโฆโส ฯ ปฺชลิกาติ สพฺเพ
นาครา เจว เนคมา จ ชานปทา จ ปคฺคหิตฺชลี หุตฺวา ฯ
ตสฺส ยาจนฺตีติ ตสฺส ปาเทสุ ปติตฺวา โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา
เทว ตฺว โน สามิโก อิสฺสโร ปตา เต อิเธว อภิฺจิตฺวา
นคร เนตุกาโม หุตฺวา กุลสนฺตก เสตจฺฉตฺต ปฏิจฺฉถาติ
ยาจนฺตีติ (๑) ฯ
ฉกฺขตฺติยปพฺพ นิฏิต(๒) ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต ปตรา สทฺธึ สลฺลปนฺโต อิม
คาถมาห
[๑๒๕๗]ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺต รฏา ปพฺพาชยิตฺถ ม
ตวฺจ ชานปทา เจว เนคมา จ สมาคตาติ ฯ
ตโต ราชา อตฺตโน โทส ปุตฺต ขมาเปนฺโต อาห
[๑๒๕๘]ทุกฺกฏฺจ หิ โน ปุตฺต ภูนหจฺจ กต มยา
โยห สิวีน วจนา
ปพฺพาเชสึ อทูสกนฺติ ฯ
อิม คาถ วตฺวา อตฺตโน ทุกฺขหรณตฺถ ปุตฺต ยาจนฺโต
# ๑. ม. ยาจยึสุ ฯ ๒. ม. ฉขนฺติยกมฺมวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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อิตร คาถมาห
[๑๒๕๙]เยน เกนจิ วณฺเณน ปตุ ทุกฺข อุทพฺพเห
มาตุยา ภคินิยาป(๑) อป ปาเณหิ อตฺตโนติ ฯ
ตตฺถ อุทพฺพเหติ หเรยฺย ฯ อป ปาเณหิ อตฺตโนติ
ตาต ปุตฺเตน นาม ชีวิต ปริจฺจชิตฺวาป มาตาปตนู  โสกทุกฺข
หริตพฺพ ตสฺมา มม โทส หทเย อกตฺวา มม วจน กโรหิ
อิม อิสิลิงฺค นีหริตฺวา(๒) ราชเวส คณฺห ตาตาติ อิมินา กิร
ต อธิปฺปาเยเนวมาห
โพธิสตฺโต รชฺช กาเรตุกาโมป เอตฺตเก ปน วจเน
อกถิเต ครุกนฺนาม น โหติ(๓) (๔)ตสฺมา รฺา สทฺธึ(๔) กเถสิ ฯ
ราชา มหาสตฺต อาราเธสิ (๕)ฯ มหาสตฺโต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
อถสฺส อธิวาสน วิทิตฺวา สหชาตา สฏีสหสฺสา อมจฺจา
นหานกาโล มหาราช รโชชลฺล ปวาหยาติ วทึสุ ฯ อถ
เน มหาสตฺโต โถก อธิวาเสถาติ วตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา
อิสิภณฺฑ โอมฺุจิตฺวา ปฏิสาเมตฺวา สงฺขวณฺณ สาฏก
นิวาเสตฺวา ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา อิท มยา นวมาเส
อฑฺฒมาสฺจ สมณธมฺมสฺส กตฏาน ปารมีกฏู  คณฺหนเตน
ทาน ทตฺวา ปวิยา กมฺปตฏานนฺติ ปณฺณสาล ติกฺขตฺตุ
# ๑. ม. ภคินยิ า จาป ฯ ๒. ม. หาเรตฺวา ฯ ๓. ม. น โหตีติ ฯ
# ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ปทกฺขิณ กตฺวา ปฺจางฺคปติฏิเตน วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ
อถสฺส กปฺปกาทโย เกสมสฺสุกมฺมาทีนิ กรึสุ ฯ ตตฺเถว น
สพฺพาภรณภูสิต เทวราชมิว วิราชมาน รชฺเช อภิส
ิ ฺจึสุ ฯ
เตน วุตฺต
[๑๒๖๐]ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา รโชชลฺล ปวาหยิ (๑)
สพฺพ วตฺต จเชตฺวาน ราชเวสมธารยีติ ฯ
ตตฺถ ปวาหยีติ หาเรสิ หาเรตฺวา จ ปน ราชเวส
คณฺหีติ อตฺโถ ฯ
อถสฺส ยโส มหา อโหสิ ฯ เตน โอโลกิโตโลกิตฏาน
กมฺป ฯ มุขมงฺคลิกา มงฺคลานิ โฆสยึสุ ฯ สพฺพตุริยานิ
ปคฺคณฺหึสุ ฯ มหาสมุทฺทกุจฺฉิย เมฆตชฺชิตนิคฺโฆโส วิย
ตุริยนิคฺโฆโส(๒) มหา (๓) อโหสิ ฯ หตฺถิรตน อลงฺกริตฺวา อมจฺจา
อุปนยึสุ ฯ โส ขคฺครตน พนฺธิตฺวา หตฺถิรตน อภิรุหิ ฯ ตาวเทว
น สพฺเพ สหชาตา สฏีสหสฺสา อมจฺจา สพฺปาลงฺการปฏิมณฺฑิตา ปริวารยึสุ ฯ สพฺพา กฺาโย มทฺทึป เทวึ นหาเปตฺวา
อลงฺกริตฺวา อภิสิฺจิตฺวา(๔) สีเส จ ปนสฺสา อภิเสโกทก(๕)
อภิสิฺจิยมานา เวสฺสนฺตโร อภิปาเลตูติ อาทีนิ มงฺคลานิ วทึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. รโชชลฺล ปวาเหตฺวา สงฺขวณฺณ อธารยีติ ฯ
# ๒. ม. ตูริยโฆโส ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อภิสิฺจึสุ ฯ
# ๕. ม. อภิเสกอุทก ฯ
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[๑๒๖๑]สีสนหาโต สุจิวตฺโถ สพฺพาลงฺการภูสิโต
ปจฺจย นาคมารุยฺห
ขคฺค พนฺธิ ปรนฺตป
ตโต สฏีสหสฺสานิ โยธิโน จารุทสฺสนา
สหชาตา ปริกรึสุ
นนฺทยนฺตา รเถสภ
ตโต มทฺทึ(๑) นหาเปสุ สิวิกฺา สมาคตา
เวสฺสนฺตโรต ปาเลตุ ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
อโถป ต มหาราช
สฺชโย อภิรกฺขตูติ ฯ
ตตฺถ ปจฺจย นาคมารุยฺหาติ ต อตฺตโน ชาตทิวเส
อุปนฺน หตฺถนิ าค ฯ ปรนฺตปนฺติ อมิตฺตตาปน ฯ ปกรึสูติ
ปริวารยึสุ ฯ นนฺทยนฺตาติ โตเสนฺตา ฯ สิวิกฺาติ สิวิรฺโ
ปชาปติโย สนฺนิปติตฺวา คนฺโธทเกน นหาเปสุ ฯ ชาลี
กณฺหาชินา จุโภติ อิเม เต ปุตฺตาป มาตร รกฺขนฺตูติ ฯ
[๑๒๖๒]อิทฺจ ปจฺจย ลทฺธา ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน
อานนฺทิย ปริจรึสุ(๒) รมฺมณีเย คิริพฺพเช
อิทฺจ ปจฺจย ลทฺธา ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน
อานนฺทจิตฺตา สุมนา ปุตฺเต สงฺคมฺม ลกฺขณา
อิทฺจ ปจฺจย ลทฺธา ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน(๓)
อานนฺทจิตฺตา ปติตา สห ปุตฺเตหิ ลกฺขณาติ ฯ
ตตฺถ อิทฺจ ปจฺจย ลทฺธาติ ภิกขฺ เว เวสฺสนฺตโร จ
# ๑. ม. มทฺทมิ ฺป ฯ ๒. ม. อาจรึสุ ฯ ๓. ม. สเกฺลสมตฺตโน ฯ
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มทฺที จ อิท ปจฺจย อิท ปติฏ ลภิตวฺ า รชฺเช ปติฏหิตฺวาติ
อตฺโถ ฯ ปุพเฺ พติ อิโต ปุพฺเพ อตฺตโน วนวาส กิเลส
อนุสฺสริตฺวา อานนฺทิย เภรึ อาจรึสุ ฯ รมฺมณีเย คิริพฺพเชติ
รมฺมณีเย วงฺกตคิริกุจฺฉิมฺหิ เวสฺสนฺตรสฺส รฺโ อาณาติ
กฺจนลตาวินทฺธ อานนฺทเภริฺจาราเปตฺวา อานนฺทฉณ
กรึสุ ฯ อานนฺทจิตฺตา สุมนาติ ลกฺขณสมฺปนฺนา ฯ มทฺที
ปุตฺเต สงฺคมฺม ปาปุณิตฺวา จิตฺตา สุมนา หุตฺวา อติวิย
นนฺทิตฺวาติ อตฺโถ ฯ ปตติ าติ ปวตฺตปติโสมนสฺสา หุตฺวา ฯ
เอว ปติตา หุตฺวา จ ปน ปุตฺเต อาห
[๑๒๖๓]เอกภตฺตา ปุเร อาสึ นิจฺจ ถณฺฑิลสายินี
อิติ เมต วต อาสิ
ตุมฺห กามา หิ ปุตฺตกา
ตเมว ต สมิทฺธชฺช
ตุมฺเห สงฺคมฺม ปุตฺตกา
มาตุชป ต ปาเลตุ
ปตุชป จ ปุตฺตกา
อโถป ต มหาราชา สฺชโย อภิรกฺขตุ
ยงฺกิฺจิตฺถิ กต ปฺุ มยฺหฺเจว ปตุ จ เต
สพฺเพน เตน กุสเลน อชโร ตฺว อมโร ภวาติ ฯ
ตตฺถ ตุมฺห กามา หิ ปุตฺตกาติ ปุตตฺ กา อห ตุมฺเห(๑)
ปตฺถยมานา ปุเร ตุมฺเหสุ พฺราหฺมเณน นีเตสุ เอกภตฺต
ภฺุชิตฺวา ภูมิย สยึ อิติ เม ตุมฺหาก กามา เอต วต
# ๑. ม. ตุมฺหาก กามา ตุมฺเห ฯ
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อาสีติ วทติ ฯ สมิทฺธชฺชาติ ตเมว วต อชฺช สมิทฺธ ฯ
มาตุชป ต ปาเลตุ ปตุชป จ ปุตฺตกาติ ปุตฺตกา มาตุชาต
โสมนสฺส ปตุชาต โสมนสฺสป ปาเลตุ มาตาปตูน สนฺตก
ปฺุ ต ปาเลตูติ อตฺโถ ฯ เตเนวาห ยงฺกิฺจิตฺถิ กต
ปฺุนฺติ ฯ
ผุสฺสตีป โข เทวี อิโต ปฏาย มม สุณฺหา อิมาเนว
วตฺถานิ นิวาเสตุ อิมานิ จ อาภรณานิ ธาเรตูติ
สุวณฺณสมุคฺเค ปูเรตฺวา ปหิณิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๖๔]กปฺปาสิกฺจ โกเสยฺย โขมโกทุมฺพรานิ จ
สสฺสู สุณฺหาย ปาเหสิ เยหิ มทฺที อโสภถ
ตโต โขมฺจ กายูร องฺคท มณิเมขล
สสฺสู สุณฺหาย ปาเหสิ เยหิ มทฺที อโสภถ
ตโต โขมฺจ(๑) กายูร คีเวยฺย รตนามย
สสฺสู สุณฺหาย ปาเหสิ เยหิ มทฺที อโสภถ
อุณฺณต มุขผุลฺลฺจ นานารตฺเต จ มาณิเย(๒)
สสฺสู สุณฺหาย ปาเหสิ เยหิ มทฺที อโสภถ
อุคฺคตฺถน คิงฺคมก
เมขล ปฏิปาทุก(๓)
สสฺสู สุณฺหาย ปาเหสิ เยหิ มทฺที อโสภถ
# ๑. ม. เหมฺจ ฯ ๒. ม. มาณิเก ฯ ๓. ม. ปาฏิปาทก ฯ
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สุตตฺจ สุตฺตวชฺชฺจ อุปนิชฺฌาย เสยฺยสิ
อโสภถ ราชปุตตฺ ี
เทวกฺาว นนฺทเน
สีสนหาตา(๑) สุจิวตฺถา สพฺพาภรณภูสิตา(๒)
อโสภถ ราชปุตตฺ ี
ตาวตึสาว(๓) อจฺฉราภ
กทลี วาตจฺฉุปตา
ชาตา จิตฺตลตาวเน
ทนฺตาวรณสมฺปนฺนา ราชปุตฺตี อโสภถ
สกุณี มานุสินีว
ชาตา จิตฺตปฺปตฺตา ปติ
นิโคฺรธปกฺกพิมฺโพฏี ราชปุตฺตี อโสภถาติ ฯ
ตตฺถ โขมฺจ กายูรนฺติ สุวณฺณมย ขชฺชูรีผลสณฺาน(๔)
คีวาปสาธนเมว ฯ รตนามยนฺติ อปรป รตนมย คีเวยฺย ฯ
องฺคท มณิเมขลนฺติ องฺคทาภรณฺจ มณิมยเมขลฺจ ฯ
อุณฺณตนฺติ เอก ปสาธน(๕) ฯ มุขผุลลฺ นฺติ นลาตนฺเต
ติลกมาลาภรณ ฯ นานารตฺเตติ นานาวณฺเณ ฯ มาณิเยติ
มณิมเย ฯ อุคฺคตฺถน คิงฺคมกนฺติ เอตานิป เทฺว
อาภรณานิ ฯ เมขลนฺติ สุวณฺณรชตมย เมขล ฯ ปฏิปาทุกนฺติ
ปาทปสาธน ฯ สุตฺตฺจ สุตฺตวชฺชฺจาติ สุตฺตารุฬฺหฺจ
อสุตฺตารุฬฺหฺจ ปสาธน ฯ ปาลิย ปน สุปฺปฺจ
สุปฺปวชฺชฺจาติป ลิขิต ฯ อุปนิชฺฌาย เสยฺยสีติ เอต
# ๑. ม. สีส นหาตา ฯ ๒. ม. สพฺพาลลงฺการภูสิตา ฯ
# ๓. ม. ตาวตึเสว ฯ ๔. ม. วนขขฺชูรผี ลสณฺาน ฯ
# ๕. ม. นลาฏปสาธน ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 602

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 602
สุตฺตารุฬฺหฺจ อสุตฺตารุฬฺห อาภรณ ต ต โอนฏาน
โอโลเกตฺวา อลงฺกริตฺวา ิตา เสยฺยสิ อุตฺตมรูปธรา มทฺที
เทวี เทวกฺาว นนฺทวเน อโสภถ ฯ วาตจฺฉุปตาติ
จิตฺตลตาวเน ชาตา วาตสผุฏาสุวณฺณกทลี วิย ต ทิวส
สา วิชิมฺหมานา อโสภถ ฯ ทนฺตาวรณสมฺปนฺนาติ พิมฺพผลสทิเสหิ
รตฺตทนฺตาวรเณหิ สมนฺนาคตา ฯ สกุณี มานุสินวี ชาตา
จิตฺตปตฺตา ปตีติ ยถา มนุสฺสสรีเรน(๑) ชาตา มานุสินี
นาม สกุณีป จิตฺตปฺปตฺตา อากาเส ปตฺตมานา ปกฺเข
ปสาเรตฺวา คจฺฉนฺตี โสภติ เอว สา รตฺตโอฏตาย
นิโคฺรธพิมฺพปกฺกสทิสโอฏา(๒) อโสภถ
[๑๒๖๕]ตสฺสา จ นาคมาเนสุ นาติวุฑฺฒว กฺุชร
สตฺติกฺขม สรกฺขม
อีสาทนฺต อุรุฬฺหว
สา มทฺที นาคมารุหิ นาติวุฑฺฒว กฺุชร
สตฺติกฺขม สรกฺขม
อีสาทนฺต อุรุฬฺหวนฺติ ฯ
ตตฺถ ตสฺสา จาติ ภิกฺขเว ตสฺสา จ มทฺทิยา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต กตฺวา นาติวุฑฺฒ(๓) ตรุณ มชฺฌิมวย สตฺติสรปหารกฺขม
เอก ตรุณหตฺถึ อุปเนสุ ฯ นาคมารุหีติ หตฺถิปฏึ อภิรุหิ ฯ
อิติ เต อุโภป มหนฺเตน ยเสน ขนฺธาวาร อคมสุ ฯ
สฺชยราชาป ทฺวาทสหิ อกฺโขภิณีหิ สทฺธึ มาสมตฺต
# ๑. ม. มานุสิยา สรีเรน ฯ ๒. ม. นิโคฺรธปกฺกพิมฺพผลสทิสโอฏเหิ ฯ
# ๓. ม. นาติวทฺธว ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 603

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 603
ปพฺพตกีฬฺจ วนกีฬฺจ กีฬิ ฯ มหาสตฺตสฺส เตเชน ตาว
มหนฺเต อรฺเ โกจิ พาฬมิโค วา ปกฺขี วา น กิฺจิ
สตฺต วิเหเติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๖๖]สพฺพมฺหิ ต อรฺมฺหิ ยาวนฺเตตฺถ มิคา อหุ(๑)
เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน นาฺมฺ(๒) วิเหยุ ฯ
สพฺพมฺหิ ต อรฺมฺหิ ยาวนฺเตตฺถ ทิชา อหุ
เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน นาฺมฺ วิเหยุ
สพฺพมฺหิ ต อรฺมฺหิ ยาวนฺเตตฺถ มิคา อหุ
เอกชฺฌ สนฺนิปตึสุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
สพฺพมฺหิ ต อรฺมฺหิ ยาวนฺเตตฺถ ทิชา อหุ
เอกชฺฌ สนฺนิปตึสุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
สพฺพมฺหิ ต อฺมฺหิ ยาวนฺเตตฺถ มิคาอหุ
นาสฺส มฺชูนิ กูชสึ ุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
สพฺพมฺหิ ต อรฺมฺหิ ยาวนฺเตตฺถ ทิชา อหุ
นาสฺส มฺชูนิ กูชสึ ุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเนติ ฯ
# ๑. ม. อหุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. นฺมฺ ฯ เอวมุปริป ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 604

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 604
ตตฺถ ยาวนฺเตตฺถาติ ยาวนฺโต เอตฺถ ฯ เอกชฺฌ
สนนิปตึสูติ เอกสฺมึ าเน สนฺนิปตึสุ ฯ สนฺนิปติตฺวา จ
ปน อิโต ปฏาย อิทานิ อมฺหาก อฺมฺ ลชฺชา วา
[๑]สวโร วา น ภวิสฺสตีติ โทมนสฺสปฺปตฺตา อเหสุ ฯ นาสฺส
มฺชูนิ กูชึสตู ิ มหาสตฺตสฺส วิโยคทุกฺขิตา มธุรรว น รวึสุ ฯ
สฺชยนรินฺโท ทฺวทสหิ อกฺโขภิณีหิ สทฺธึ มาสมตฺต
ปพฺพตกีฬนฺจ วนกีฬฺจ กีฬิตฺวา เสนาคุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา
ตาตา จิร โน อรฺเ วุฏามฺหา กินเต มม ปุตตฺ สฺส
คมนมคฺโค อลงฺกโตติ ปุจฺฉิตฺวา อาม เทว กาโล โว
คมนายาติ วุตฺเต เวสฺสนฺตรสฺส อาโรเจตฺวา เภริฺจาราเปตฺวา
เสน อาทาย นิกฺขมิ ฯ วงฺกตคิริกุจฺฉิโต ยาว เชตุตฺตรนครา
สฏีโยชน อลงฺกตมคฺค มหาสตฺโต มหนฺเตน ปริวาเรน [๒]
ปฏิปชฺชิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๖๗]ปฏิยตฺโต ราชมคฺโค วิจิตฺโต ปุปฺผสณฺโต
วสิ เวสฺสนฺตโร ราชา (๓) ยตฺถ ยาว(๔) เชตุตฺตรา
ตโต สฏีสหสฺสานิ โยธิโน จารุทสฺสนา
สมนฺตา ปริกรึสุ (๕)
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิโรตฺตปฺป วาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร
# สทฺธินฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ยาวตาว ฯ
# ๕. ม. ปริกริ ึสุ ฯ เอวมุปริป ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 605

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 605
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
โอโรธา จ กุมารา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
สมนฺตา ปริกรึสุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
สมนฺตา ปริกรึสุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
กโรฏิยา จมฺมธรา
ลิลลฺ ิหตฺถา สุวมฺมิกา(๑)
ปุรโต ปฏิปชฺชึสุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
สมาคตา ชานปทา
เนคมา จ สมาคตา
สมนฺตา ปริกรึสุ
เวสฺสนฺตเร ปยาตมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเนติ ฯ
ตตฺถ ปฏิยตฺโตติ วิสาขปุณฺณมีปูชากาเล(๒) วิย อลงฺกโต ฯ
วิจิตฺโตติ กทลีปุณฺณฆฏธชปฏากาทีหิ วิจิตฺโต ฯ ปุปฺผสณฺโตติ
ลาชปฺจมเกหิ ปุปฺเผหิ สณฺโต ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ
วงฺกตปพฺพเต เวสฺสนฺตโร วสิ (๓) ตโต ปฏาย ยาว
เชตุตฺตรนครา นิรนฺตร อลงฺกตปฏิยตฺโต อโหสิ ฯ กโรฏิยาติ
สีสกโรฏิโกติ ลทฺธนามา สีเส ปฏิมุกกฺ กโรฏิกา โยธา ฯ
# ๑. ม. อิลฺลหิ ตฺถา สุวมฺมิโน ฯ ๒. ม. วิสาขปุณฺณมปูชากาเล ฯ
# ๓. ม. วสติ ฯ ๔. ม.สีสกโรฏีติ ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 606

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 606
จมฺมธราติ กณฺวารณจมฺมธรา ฯ สุวมฺมิกาติ วิจิตฺราหิ
ชาลิกาหิ สุฏุวมฺมิกา ฯ ปุรโต ปฏิปชฺชึสูติ เอวรูปา มตฺตหตฺถีสุป
อาคจฺฉนฺเตสุ อนิวตฺติโน สุรโยธา รฺโ เวสฺสนฺตรสฺส ปูรโต
ปฏิปชฺชึสุ ฯ
ราชา สฏีโยชนมคฺค ทฺวีหิ มาเสหิ อติกมฺม
เชตุตฺตรนคร ปตฺโต อลงฺกตปฏิยตฺตนคร ปวิสิตฺวา ปาสาท
อภิรุหิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๖๘]เต ปาวึสุ(๑) ปุร รมฺม พหุปาการโตรณ(๒)
อุเปต อนฺนปาเนหิ นจฺจคีเตหิ จูภย
จิตฺตา ชานปทา อาสุ เนคมา จ สมาคตา
อนุปฺปตฺเต กุมารมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
เจลุกฺเขโป ปวตฺเตตฺถ อาคเต ธนทายเก
นนฺทิปฺปเวสิ นคเร
พนฺธโมกฺโข(๓) อโฆสถาติ ฯ
ตตฺถ พหุปาการโตณนฺติ พหุเกหิ อุจฺเจหิ ปากาเรหิ
จ อฏฏาลเกหิ โตรเณหิ จ สมนฺนาคต ฯ นจฺจคีเตหิ จูภยนฺติ
นจฺเจหิ จ คีเตหิ จ อุภเยหิ สมนฺคต ฯ จิตฺตาติ ตุฏา
โสมนสฺสปฺปตฺตา ฯ อาคเต ธนทายเกติ มหาชนสฺส ธนทายเก
มหาสตฺเต อาคเต ฯ นนฺทิปฺปเวสีติ เวสฺสนฺตรสฺส มหาราชสฺส
# ๑. ม. ปาวิสุ ฯ ๒. ม. มหาปาการโตรณ ฯ
# ๓. ม. พนฺธนา โมกฺโข ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 607

*เลมที่ 37 เวสฺสนฺตรชาตก หนา 607
อาณาติ นคเร นนฺทิเภริฺจริ ฯ พนฺธโมกฺโข(๑) อโฆสถาติ
สพฺพสตฺตาน พนฺธนา โมกฺโข อุคฺโฆสิโต อนฺตมโส วิฬาร
อุปาทาย เวสฺสนฺตรมหาราชา สพฺพสตฺเต พนฺธนา วิสชฺชาเปสิ ฯ
โส นคร ปวิฏทิวเสเยว ปจฺจูสกาเล จินฺเตสิ เสฺว (๒)
วิภาตาย รตฺติยา สมาคตภาว(๓) สุตฺวา ยาจกา อาคมิสฺสนฺติ
เตสาห กึ ทสฺสามีติ ฯ ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ
ทสฺเสสิ ฯ โส อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา ตาวเทว
ราชนิเวสนสฺส ปุริมวตฺถ
ุ ฺจ ปจฺฉิมวตฺถฺุจ กฏิปปฺ มาณ
ปูเรนฺโต ฆนเมโฆ วิย สตฺตรตนวสฺส วสฺสาเปสิ ฯ สกลนคเร
ชาณุปฺปมาณ วสฺสาเปสิ ฯ ปุนทิวเส มหาสตฺโต เตส เตส
กุลาน ปุริมปจฺฉิมวตฺถูสุ วุฏฏธน (๔) เตสฺเว โหตูติ ทาเปตฺวา
อวเสส อาหราเปตฺวา อตฺตโน เคหวตฺถุสฺมึ ธเนน สทฺธึ
โกฏาคาเรสุ โอกีราเปตฺวา ทานมุเข ปฏเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๖๙]ชาตรูปมย วสฺส
เทโว ปาวสฺสิ ตาวเท
เวสฺสนฺตเร ปวิฏมฺหิ สิวีน รฏวฑฺฒเน
ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา ทาน ทตฺวาน ขตฺติโย
กายสฺส เภทา สปฺโ สคฺค โส อุปฺปชฺชถาติ ฯ
# ๑. ม. นนฺทเิ ภรี จริ พนฺธนา โมกฺโข ฯ ๒. ม. เย ฯ
# ๓. ม.รตฺติยา มม อาคตภาว ฯ ๔. สี. วฏ ธน ฯ ม. วุฏธน ฯ

ชาตกฏกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒) - หนาที่ 608

*เลมที่ 37 มหานิปาตวณฺณนา หนา 608
ตตฺถ สคฺค โส อุปปชฺชถาติ ตโต จุโต ทุติยจิตฺเตน
ตุสิตปุเร อุปปชฺชิ (๑)ฯ
สตฺถา อิม คาถาสหสฺสปฏิมณฺฑิต มหาเวสฺสนฺตรธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกฺขเว ปุพฺเพป มม าติสมาคเม
มหาเมโฆ โปกฺขรวสฺส วสฺสิเยวาติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ฯ ตทา ชูชโก เทวทตฺโต อโหสิ อมิตฺตตาปนา
จิฺจมาณวิกา เจตปุตฺโต ฉนฺโน อจฺจุตตาปโส สาริปุตฺโต
สกฺโก อนุรทุ ฺโธ สฺชยนรินฺโท สุทโฺ ธทนมหาราชา ผุสฺสตี
เทวี มหามายา(๒) มทฺที เทวี ราหุลมาตา ชาลิกุมาโร ราหุโล
กณฺหาชินา อุปลวณฺณา เสสปริสา พุทฺธปริสา เวสฺสนฺตโร
ราชา ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ(๓) ฯ
นครกณฺฑ นิฏิต(๔) ฯ
เวสฺสนฺตรชาตกวณฺณนา สมตฺตา(๕) ฯ
[๖]
# ๑. ม. อุปฺปชฺชีติ ฯ ๒. ม. สิริมหามายา ฯ ๓. ม. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
# อโหสินฺติ ฯ ๔. ม.นครกณฺฑวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๕. ม. มหานิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร
# ชาตกฏกถา สมตฺตาติ ทิสฺสนฺติ ฯ

