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ปฺาสนิปาตวณฺณนา
นฬินกิ าชาตก
อุทฺทยฺหเต ชนปโทติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปุราณทุติยิกาปโลภน อารพฺภ กเถสิ ฯ
กเถนฺโต จ ต ภิกฺขุ เกน อุกฺกณฺาปโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา
ปุราณทุติยิกายาติ วุตฺเต เอสา โข ภิกฺขุ ตว อนตฺถการิกา
ปุพฺเพป ตฺว เอต นิสฺสาย ฌานา ปริหายิตฺวา มหาวินาส
ปตฺโตสีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อุคฺคหิตสิปฺโป
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส
วาส กปฺเปสิ ฯ อลมฺพุสาชาตเก วุตฺตนเยเนว ต ปฏิจฺจ เอกา มิคี
คพฺภ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺต วิชายิ ฯ อิสิสิงฺโคเตฺววสฺส นาม อโหสิ ฯ
อถ น ปตา วยปฺปตฺต ปพฺพาเชตฺวา กสิณปริกมฺม อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ
โส น จิรสฺเสว ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานสุเขน กีฬิ โฆรตโป
ปรมตโป ปรมาภิชิตินฺทฺริโย (๑) อโหสิฯ ตสฺส สีลเตเชน สกฺกสฺส ภวน
กมฺป ฯ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต การณ ตฺวา อุปาเยนสฺส สีล
ภินฺทิสฺสามีติ ตีณิ สวจฺฉรานิ สกลกาสิกรฏเ วุฏ ึ นิวาเรสิ ฯ
# ๑. ม. ปรมธิตินฺทริโย ฯ
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รฏ อคฺคิทฑฺฒ วิย อโหสิ ฯ สสฺเส อสมฺปชฺชมาเน ทุพฺภิกฺขปฬิตา
มนุสฺสา สนฺนิปติตฺวา ราชงฺคเณ อุปกฺโกสึสุ ฯ อถ เน ราชา
วาตปาเน ิโต กิเมตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ มหาราช ตีณิ สวจฺฉรานิ เทวสฺส
อวสฺสนฺตสฺส สกลรฏ อุทฺทยฺหติ มนุสฺสา ทุกฺขิตา เทว วสฺสาเปหิ
เทวาติ ฯ ราชา สีล สมาทยิตฺวา อุโปสถ อุปวสนฺโตป วสฺส
วสฺสาเปตุ นาสกฺขิ ฯ ตสฺมึ กาเล สกฺโก อฑฺฒรตฺติกสมเย ตสฺส
สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา เอโกภาส กตฺวา เวหาเส อฏาสิ ฯ ราชา ต
ทิสฺวา โกสิ ตฺวนฺติ ปุจฉิ ฯ สกฺโกหมสฺมีติ ฯ เกนตฺเถนาคโตสีติ ฯ
วสฺสติ เต มหาราช รฏเ เทโวติ ฯ น วสฺสตีติ ฯ ชานาสิ ปนสฺส
อวสฺสการณนฺติ ฯ น ชานามีติ ฯ มหาราช หิมวนฺตปฺปเทเส
อิสิสิงฺโค นาม ตาปโส ปฏิวสติ โส โฆรตโป ปรมาภิชิตินฺทฺริโย
โส นิวทฺธ เทเว วสฺสนฺเต กุชฺณิตฺวา อากาส โอโลเกสิ ตสฺมา เทโว
น วสฺสตีติ ฯ อิทาเนตฺถ กึ กาตพฺพนฺติ ฯ ตสฺส ตเป ภินฺเน เทโว
วสฺสิสฺสตีติ ฯ โก ปนสฺส ตป ภินฺทติ ุ สมตฺโถติ ฯ ธีตา ปน เต
มหาราช นฬินิกา สมตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา อสุกฏาน
นาม คนฺตฺวา ตาปสสฺส ตป ภินฺทาติ เปเสหีติ ฯ เอว โส
ราชาน อนุสาเสตฺวา สกฏานเมว อคมาสิ ฯ ราชา ปุนทิวเส
อมจฺเจหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา ธีตร ปกฺโกสาเปตฺวา ปม คาถมาห
[๑]อุทฺทยฺหเต(๒) ชนปโท รฏฺจาป วินสฺสติ
เอหิ นฬินิเก คจฺฉ ต เม พฺราหฺมณมานยาติ ฯ
# ๑ . ม. อวสฺสนฺตตฺตา ฯ ๒. สี. ยุ. อุฑฺฑยฺหเต ฯ
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ตตฺถ ต เมติ ต มม อนตฺถการึ พฺราหฺมณ อตฺตโน วสมาเนหิ
กิเลสรติวเสนสฺส สีล ภินฺทาติ ฯ
ต สุตฺวา สา ทุติย คาถมาห
[๒]นาห ทุกฺขกฺขมา ราช นาห อทฺธานโกวิทา
กถ อห คมิสฺสามิ วน กฺุชรเสวิตนฺติ ฯ
ตตฺถ ทุกฺขกฺขมาติ อห มหาราช ทุกฺขสฺส ขมา น โหมิ
อทฺธานป น ชานามิ สาห กถ คมิสฺสามีติ ฯ
ตโต ราชา เทฺว คาถา อภาสิ
[๓]ผีต ชนปท คนฺตฺวา หตฺถินา จ รเถน จ
ทารุสงฺฆาฏยาเนน เอว คจฺฉ นฬีนิเก ฯ
หตฺถี อสฺสา รถา(๑) ปตฺตี คจฺเฉวาทาย ขตฺติเย
ตเวว วณฺณรูเปน วส ตมานยิสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ ทารุสงฺฆาฏยาเนนาติ อมฺม นฬินิเก น ตฺว ปทสา
คมิสฺสสิ ผีต ปน สุภิกฺข เขม อตฺตโน ชนปท หตฺถิวาหเนหิ
รถวาหเนหิ คนฺตฺวา ตโต ปรป อชฺโฌกาเส จ ปฏิจฺฉนฺเนน
เวยฺหาทินา อุทกฏาเน นาวาสงฺฆาเฏน ทารุสงฺฆาฏยาเนน
คจฺฉ ฯ วณฺณรูเปนาติ เอว อกิลมานา คนฺตฺวา ตว วณฺเณน จ
รูปสมฺปทาย จ ต พฺราหฺมณ อตฺตโน วส อานยิสฺสสีติ ฯ
เอว โส ธีตรา สทฺธึ อกเถตพฺพ รฏปริปาลน นิสฺสาย
กเถสิ ฯ สาป สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถสฺส สพฺพ ทาตพฺพยุตฺตก
# ๑. ม. หตฺถอิ สฺสรเถ ฯ สี. ยุ. หตฺถีอสฺสรถา ฯ
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ทตฺวา อมจฺเจหิ สทฺธึ อุยฺโยเชสิ ฯ อมจฺจา ต อาทาย ปจฺจนฺต
ปตฺวา ตตฺถ ขนฺธาวาร นิวาสาเปตฺวา ราชธีตร อุกขฺ ิปาเปตฺวา
วนจรกเทสิเตน มคฺเคน หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ปุพฺพณฺหสมเย ตสฺส
อสฺสมปทสฺส สมีป ปาปุณึสุ ฯ
ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺโต ปุตฺต อสฺสมปเท นิวตฺเตตฺวา (๑) สย
ผลาผลตฺถาย อรฺ ปวิฏโ โหติ ฯ วนจรกา สย อสฺสมปท
อคนฺตฺวา ตสฺส ปน วสนฏาเน ตฺวา นฬินิกาย ต ทสฺเสนฺโต เทฺว
คาถา วทึสุ
[๔]กทลิธชปฺาโณ อาภุชิปริวาริโต
เอโส ปทิสฺสติ รมฺโม อิสิสงิ ฺคสฺส อสฺสโม ฯ
เอโส อคฺคิสฺส สงฺขาโต เอโส ธูโม ปทิสฺสติ
มฺเ โน อคฺคึ หาเปติ อิสิสิงฺโค มหิทฺธิโกติ ฯ
ตตฺถ กทลิธชปฺาโณติ กทลิสงฺขาตา ธชา ปฺาณ
อสฺสาติ กทลิธชปฺาโณ ฯ อาภุชิปริวาริโตติ อาภุชิปตฺตวนปริกฺขิตฺโต ฯ สงฺขาโตติ เอโส อคฺคิ อสฺส อิสิสิงฺคสฺส
ฌาเนน สงฺขาโต ปจฺจกฺขกโต ชลติ ฯ มฺเ โน อคฺคินฺติ
อคฺคึ โน หาเปติ ชุหติ ปริจรตีติ มฺามิ ฯ
อมจฺจาป โพธิสตฺตสฺส อรฺ ปวิฏเวลายเมว อสฺสม
ปริวาเรตฺวา อารกฺข เปตฺวา ราชธีตร อิสิเวส คาหาเปตฺวา
สุวณฺณจีรเก นิวาสนปารุปน กตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา
# ๑. ม. นิวาสาเปตฺวา ฯ
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ตนฺตุพนฺธ จิตฺรเคณฺฑุก คาหาเปตฺวา อสฺสมปท เปเสตฺวา สย พหิ
รกฺขนฺตา อฏสุ ฯ สา เตน เคณฺฑุเกน กีฬ กีฬนฺตี จงฺกมนโกฏิย
โอตริ ฯ ตสฺมึ ขเณ อิสสิ ิงฺโค ปณฺณสาลทฺวาเร ปาสาณผลเก
นิสินฺโน โหติ ฯ โส ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ภีตตสิโต อุฏาย ปณฺณสาล
ปวิสิตฺวา อฏาสิ ฯ สาปสฺส ปณฺณสาลทฺวาร คนฺตฺวา กีฬิเยว ฯ
[๕]สตฺถา ตฺจ ตโต อุตฺตรึ ปกาเสนฺโต ติสฺโส คาถา อภาสิ
ตฺจ ทิสฺวาน อายนฺต อามุตฺตมณิกุณฺฑล
อิสิสิงฺโค ปาวิสิ ภีโต อสฺสม ปณฺณฉาทน ฯ
อสฺสมสฺส จ สา ทฺวาเร เคณฺฑุเกนสฺส กีฬติ
วิทสยนฺตี องฺคานิ คุยฺห ปกาสิตานิ จ ฯ
ตฺจ ทิสฺวาน กีฬนฺตึ ปณฺณสาลคโต ชฏี
อสฺสมา นิกฺขมิตฺวาน อิท วจนมพฺรวีติ ฯ
ตตฺถ เคณฺฑุเกนสฺสาติ อสฺส อิสิสิงฺคสฺส อสฺสมทฺวาเร
เคณฺฑุเกน กีฬติ ฯ วิทสยนฺตีติ ทสฺเสนฺตี ฯ คุยฺห ปกาสิตานิ จาติ
คุยฺหฺจ รหสฺสงฺคฺจ ปกาสิตานิ จ ปากฏานิ มุขหตฺถาทีนิ ฯ
อพฺรวีติ โส กิร ปณฺณสาลาย ตฺวา จินฺเตสิ สจาย ยกฺโข
ภเวยฺย ปณฺณสาล ปวิสติ ฺวา มม มส มุรุมรุ าเปตฺวา ขาเทยฺย
นาย ยกฺโข ตาปโส ภวิสฺสตีติ ฯ
ตสฺมา นิกฺขมิตฺวา อิท กิร อาห
[๖]อมฺโภ โก นาม โส รุกโฺ ข ยสฺส เตว คต ผล
ทูเรป ขิตฺต ปจฺเจติ น ต โอหาย คจฺฉตีติ ฯ
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ตตฺถ ยสฺส เตว คตนฺติ ยสฺส ตว รุกฺขสฺส เอว คต มโนรม
ผล โก นาเมโส รุกฺโขติ จิตฺรเคณฺฑุกสฺส อทิฏปุพฺพตฺตา
รุกฺขผเลน เตน ภวิตพฺพนฺติ มฺมาโน เอว ปุจฉิ ฯ
อถสฺส สา อาจิกฺขนฺตี คาถมาห
[๗]อสฺสมสฺส มม พฺรหฺเม สมีเป คนฺธมาทเน
ปพฺพเต(๑) ตาทิสา รุกฺขา ยสฺส เตว คต ผล
ทูเรป ขิตฺต ปจฺเจติ น ม โอหาย คจฺฉตีติ ฯ
ตตฺถ สมีเป คนฺธมาทเนติ คนฺธมาทนปพฺพเต มม อสฺสมสฺส
สมีเป ฯ ยสฺส เตว คตนฺติ ยสฺส เอว คต ฯ ตกาโร
พฺยฺชนสนฺธิกโรติ ฯ อิติ สา มุสาวาท อภาสิ ฯ
อิตโรป สทฺทหิตฺวา ตาปโส เอโสติ สฺาย ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต คาถมาห
[๘]เอตุ ภว อสฺสมิม อเทตุ
ปชฺชฺจ ภกฺขฺจ ปฏิจฺฉ ทมฺมิ
อิทมาสน อตฺรภว นิสีทตุ
อิโต ภว มูลผลานิ ขาทตูติ ฯ
ตตฺถ อสฺสมิมนฺติ อสฺสม อิม ภว ปวิสตุ ฯ อเทตูติ
ยถาสนฺนิหิต อาหาร ปริภฺุชตุ ฯ ปชฺชนฺติ ปาทพฺภฺชน ฯ
ภกฺขนฺติ มธุรผลาผล ฯ ปฏิจฺฉาติ ปฏิคฺคณฺห ฯ อิทมาสนนฺติ
ปวิฏกาเล เอวมาห ฯ
# ๑. ม. พหโว ฯ
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กินฺเต อิทนฺติ ตสฺสา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา กฏตฺถเร
นิสีทนฺติยา สุวณฺณจีรเก ทฺวิธา กเต สรีร อปฺปฏิจฺฉนฺน อโหสิ ฯ
ตาปโส มาตุคามสรีรสฺส อทิฏปุพฺพตฺตา ต ทิสฺวาน วโณ
เอโสติ สฺาย เอวมาห
[๙]กินฺเต อิท ตว อูรนู มนฺตร
สุปจฺฉิต กณฺหริวปฺปกาสติ
อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ
โกเส นุ เต อุตฺตมงฺค ปวิฏนฺติ ฯ
ตตฺถ สุปจฺฉิตนฺติ ทฺวินฺน อูรูน สมาคมนกาเล สุผุสิต
สิปฺปปูฏมุขสณฺาน สุภลกฺขเณน หิ อสมนฺนาคตาย ต าน
อาวาฏธาตุก โหติ สมนฺนาคตาย อพฺภุนฺนต สิปฺปป ูฏมุขสณฺาน ฯ กณฺหริวปฺปกาสตีติ อุโภสุ ปสฺเสสุ กาฬก วิย
ขายติ ฯ โกเส นุ เต อุตตฺ มงฺค ปวิฏนฺติ ตว อุตฺตมงฺค ลิงฺคสณฺาน
น ปฺายติ กินฺนุ ต ตว สรีรสงฺขาเต โกเส ปวิฏนฺติ ปุจฺฉติ ฯ
อถ น สา วฺจยนฺตี คาถาทฺวยมาห
[๑๐]อห วเน มูลผเลสน จร
อสาทยึ อจฺฉ สุโฆรรูป
โส ม ปติตฺวา สหสชฺฌปฺปตฺโต
ปนุชฺช ม อพฺพหิ อุตฺตมงฺค ฯ
สฺวาย วโณ ขชฺชติ กณฺฑุวายติ
สพฺพฺจ กาล น ลภามิ สาต
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ปโห ภว กณฺฑุมิม วิเนตุ
กุรุต ภว ยาจิโต พฺราหฺมณตฺถนฺติ ฯ
ตตฺถ อสาทยินฺติ ฆฏเฏสึ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา เลฑฺฑุนา
ปหรินฺติ อตฺโถ ฯ ปติตฺวาติ อุปธาวิตฺวา ฯ สหสชฺฌปฺปตฺโตติ ม
สหสา อชฺฌปฺปตฺโต สมฺปตฺโต ฯ ปนุชฺชาติ อถ ม ปาเตตฺวา ฯ
อพฺพหีติ มุเขน มม อุตฺตมงฺค ลฺุจิตฺวา ปกฺกามิ ตโต ปฏาย
อิมสฺมึเยว าเน วโณ ชาโตติ ฯ สฺวายนฺติ โส อย ตโต ปฏาย
มยฺห วโณ ขชฺชติ เจว กณฺฑฺุจ กโรติ ตปฺปจฺจยา โขห สพฺพกาล
กายิกเจตสิกสุข น ลภามิ ฯ ปโหติ สมตฺโถ ฯ พฺราหฺมณตฺถนฺติ
ภว มยา ยาจิโต อิม พฺราหฺมณสฺส อตฺถ กโรตุ อิท เม ทุกฺข
มาภวิสฺส หราหีติ วทติ ฯ
โส ตสฺสา มุสาวาท สภาโวติ สทฺทหิตฺวา สเจ เต เอว
สุข โหติ กริสฺสามีติ ต ปเทส โอโลเกตฺวา อนนฺตร คาถมาห
[๑๑]คมฺภีรรูโป เต วโณ สโลหิโต
อปูติโก ปกฺกคนฺโธ(๑) มหาปจ
กโรมิ เต กิฺจิ กสายโยค
ยถา ภว ปรมสุขี ภเวยฺยาติ ฯ
ตตฺถ สโลหิโตติ รตฺโตภาโส ฯ อปูติโกติ ปูติมส รหิโต ฯ
ปกฺกคนฺโธติ โถก ทุคฺคนฺโธ ฯ กสายโยคนฺติ อห เกจิ รุกฺขกสาเย
คเหตฺวา ตว เอต กสายโยค กริสฺสามีติ ฯ
# ๑. ม. วณคนฺโธ ฯ
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ตโต นฬินิกา คาถมาห
[๑๒]น มนฺตโยคา น กสายโยคา
น โอสธา พฺรหฺมจารี กมนฺติ
ย เต มุทุ เตน วิเนหิ กณฑุ
ยถา อห ปรมสุขี ภเวยฺยนฺติ ฯ
ตตฺถ กมนฺตีติ โภ พฺรหมจารี อิมสฺมึ มม วเณ เนว มนฺตโยคา
น กสายโยคา น ปุปฺผผลาทีนิ โอสธานิ กมนฺติ อเนกวาร กเตหิ
เตหิ เอตสฺส ผาสุกภาโว น ภูตปุพฺโพ ย ปน เต เอต มุทุ องฺคชาต
เตน ฆฏฏิยมานสฺเสว ตสฺส กณฑุ น โหติ ตสฺมา เตน วิเนหิ
กณฺฑุนฺติ ฯ
โส สจฺจ เอส ภณตีติ สลฺลกฺเขตฺวา เมถุนสสคฺเคน สีล
ภิชฺชติ ฌาน ปริหายีติ อชานนฺโต มาตุคามสฺส อทิฏปุพฺพตฺตา
เมถุนธมฺมสฺส อชานนภาเวน เภสชฺชนฺติ วทนฺตยิ า ตาย เมถุนธมฺม
ปฏิเสวิ ตาวเทวสฺส สีล ภิชฺชติ ฌาน ปริหายิ ฯ โส เทฺว
ตโย วาเร สสคฺค กตฺวา กิลนฺโต หุตฺวา นิกฺขมิตฺวา สร โอรุยหฺ
นหาตฺวา ปฏิปสฺสทฺธทรโถ อาคนฺตฺวา ปณฺณสาลาย นิสีทิตฺวา
ปุนป ต ตาปโสติ มฺมาโน วสนฏาน ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๑๓]อิโต นุ โภโต กตเมน อสฺสโม
กจฺจิ ภว อภิรมสิ อรฺเ
กจฺจิ นุ เต มูลผล ปหูต
กจฺจิ ภวนฺต น วิหึสนฺติ พาฬาติ ฯ
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ตตฺถ กตเมนาติ อิโต กตเมน ทิสาภาเคน โภโต อสฺสโม ฯ
ภวนฺติ อาลปนเมต ฯ
ตโต นฬินิกา จตสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๔]อิโต อุชุ อุตฺตราย ทิสาย
เขมา นที หิมวนฺตา ปภาติ
ตสฺสา ตีเร อสฺสโม มยฺห รมฺโม
อโห ภว อสฺสม มยฺห ปสฺเส ฯ
อมฺพา จ สาลา ติณฺฑุกา จ ชมฺพุโย
อุทฺทาลกา จ ปาฏลิโย สุผุลลฺ า
สมนฺตโต กึปุรสิ าภิคีต
อโห ภว อสฺสม มยฺห ปสฺเส ฯ
ตาลา จ มูลา จ ผลา จ เมตฺถ
วณฺเณน คนฺเธน อุเปตรูป
ต ภูมิภาเคหิ อุเปตรูป
อโห ภว อสฺสม มยฺห ปสฺเส ฯ
ผลา จ มูลา จ ปหูตเมตฺถ
วณฺเณน คนฺเธน รเสนุเปตา
อายนฺติ จ ลุทฺทกา ต ปเทส
มา เม ตโต มูลผล อหรยุนฺติ ฯ
# ๑. ม. อหาสุนฺติ ฯ
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ตตฺถ อุตฺตรายนฺติ อุตฺตราย ฯ เขมาติ เอวนามิกา นที ฯ
หิมวนฺตา ปภาตีติ หิมวนฺตโต ปวตฺตติ ฯ อโหติ ปตฺถนตฺเถ
นิปาโต ฯ อุทฺทาลกาติ วาตฆาตกา ฯ กึปุริสาภิคีตนฺติ สมนฺตโต
ปริวาเรตฺวา มธุรสทฺเทน คายนฺเตหิ กึปรุ ิเสหิ อภิคีต ฯ ตาลา จ
มูลา จ ผลา จ เมตฺถาติ เอตฺถ มม อสฺสเม ปาสาทิกา ตาลรุกขฺ า
จ เตสฺเว วณฺณคนฺธาทิสมฺปนฺนา สกณฺฑสงฺขาตา มูลา จ ผลา
จ ฯ ปหูตเมตฺถาติ นานารุกฺขผลา จ รุกฺขวลฺลิมูลา จ ปหูตา เอตฺถ ฯ
มา เม ตโตติ ต มม อสฺสมปท สมฺพหุลา ลุทฺทกา อาคจฺฉนฺติ
มยา เจตฺถ อาหริตฺวา ปต พหุ มธุรรส มูลผล อตถิ เต มยิ
จิรายนฺเต มูลผล หเรยฺยุ เต ตโต มม มูลผล มาหรึสุ ตสฺมา สเจป
มยา สทฺธึ อาคนฺตุกาโม เอหิ โน เจ อห คมิสฺสามีติ อาห ฯ
ต สุตฺวา ตาปโส ยาว ปตุ อาคมนา อธิวาสาเปตุ คาถมาห
[๑๕]ปตา มม มูลผเลสน คโต
อิทานิ อาคจฺฉติ สายกาเล
อุโภว คจฺฉามเส อสฺสมนฺต
ยาว ปตา มูลผลโต เอตูติ ฯ
ตตฺถ อุโภว คจฺฉามเสติ มม ปตุ อาโรเจตฺวา อุโภว
คมิสฺสาม ฯ
ตโต สา จินฺเตสิ อย ตาว อรฺเว วฑฺฒิตภาเวน มม
อิตฺถีภาว น ชานาติ ปตา ปนสฺส ม ทิสฺวาว ชานิตฺวา ตฺว อิธ
# ๑. ม. ปภาวีติ ฯ
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กึ กโรสีติ กาชโกฏิยา ปหริตฺวา สีสป เม ภินฺเทยฺย ตสฺมึ
อนาคเตเยว มยา คนฺตุ วฏฏติ อาคมนกมฺมป เม นิฏิตนฺติ ฯ
สา ตสฺส อาคมนูปาย อาจิกฺขนฺตี อิตร คาถมาห
[๑๖]อฺเ พหู อิสโย สาธุรูปา
ราชีสโย อนุมคฺเค วสนฺติ
เตเยว ปุจฺเฉสิ มมสฺสมนฺต
เต ต นยิสฺสนฺติ มม สกาเสติ ฯ
ตตฺถ ราชีสโยติ สมฺม มยา น สกฺกา จิรายิตุ อฺเ
ปน สาธุสภาวา พฺราหฺมณีสโย จ ราชีสโย จ อนุมคฺเค มม
อสฺสมสฺส มคฺคปสฺเส วสนฺติ อห เตส อาจิกฺขิตฺวา คมิสฺสามิ
ตฺว เต ปุจฺเฉยฺยาสิ เต ต มม สนฺติก นยิสสฺ นฺตีติ ฯ
เอว สา อตฺตโน ปลายนูปาย กตฺวา ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา
ต โอโลเกนฺตเมว ตฺว นิวตฺตาติ วตฺวา อาคมนมคฺเคเนว อมจฺจาน
สนฺติก อคมาสิ ฯ เต ต คเหตฺวา ขนฺธาวาร คนฺตฺวา อนุปุพฺเพน
พาราณสึ ปาปุณึสุ ฯ สกฺโกป ต ทิวสเมว ตุสฺสิตฺวา สกลรฏเ
เทว วสฺสาเปสิ ฯ ตโต สุภิกฺข ชนปท อโหสิ ฯ อิสิสิงฺคตาปสสฺสป
ตาย ปกฺกนฺตมตฺตาย เอว กาเย ทาโห อุปฺปชฺชิ ฯ โส กมฺเปนฺโต
ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา วากจีร ปารุปตฺวา โสจนฺโต นิปชฺชิ ฯ
โพธิสตฺโต สาย อาคนฺตฺวา ปุตฺต อปสฺสนฺโต กห นุโข
คโตติ กาช โอตาเรตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา ต นิปนฺนก
ทิสฺวา ตาต กึ กโรสีติ ปฏึ ปริมชฺชนฺโต ติสฺโส คาถา อภาสิ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 13

เลมที่ 35 นฬินิกาชาตก หนา 13
[๑๗]น เต กฏานิ ภินฺนานิ น เต อุทกมาคต (๑)
อคฺคิป เต น หาสิโต กินฺนุ มนฺโทว ฌายสิ ฯ
ภินฺนานิ กฏานิ หุโต จ อคฺคิ
ตปนีป เต สมิตา พฺรหฺมจารี
ปฺจ มยฺห อุทกฺจ โหติ
รมสิ ตุว พฺรหฺมภูโต ปุรตฺถา ฯ
อภินฺนกฏโสิ อนาภโตทโก
อหาสิตคฺคีสิ อสิทฺธโภชโน
น เม ตุว อาลปสิ มมชฺช
นฏ นุ กึ เจตสิกฺจ ทุกฺขนฺติ ฯ
ตตฺถ ภินฺนานีติ อรฺโต อุทฺธฏานิ ฯ น หาสิโตติ (๒) น
ชลิโต ฯ ภินฺนานีติ ปุพฺเพ ตยา มมาคมนเวลาย กฏานิ อุทธฺ ฏาเนว
โหนฺติ ฯ หุโต จ อคฺคีติ อคฺคิ จ หุโตว โหติ ฯ ตปนีติ วิสิพฺพนอคฺคิสงฺขาตา อคฺคิตปนีป เต สมิตาว สยเมว สวิทหิตาว โหติ ฯ
ปนฺติ มม วสนตฺถาย ปฺจ ปฺตฺตเมว โหติ ฯ อุทกฺจาติ
ปาทโธวนอุทกมฺป อุปฏาปตเมว โหติ ฯ พฺรหฺมภูโตติ ตฺวป อิโต
ปุรตฺถา เสฏภูโต อิมสฺมึ อสฺสเม อภิรมสิ ฯ อภินฺนกฏโสีติ โสทานิ
อชฺช อนุทฺธฏกฏโ ฯ อสิทฺธโภชโนติ น เต กิฺจิ อมฺหาก กนฺทมูล
วา ปณฺณ วา เสทิต ฯ มมชฺชาติ มม ปุตฺต อชฺช น เมว ตุว
อาลปสิ ฯ นฏ นุ กินฺติ กึ นุ เต นฏ วา กึ วา เจตสิกทุกฺข
# ๑. ม. อาภต ฯ ๒. ม. น หาปโต ฯ
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อกฺขาหิ เม นิปนฺนการณนฺติ ปุจฺฉติ ฯ
โส ปตุ วจน สุตฺวา ต การณ กเถนฺโต อาห
[๑๘]อิธาคมา ชฏิโล พฺรหฺมจารี
สุทสฺสเนยฺโย สุตนู วิเนติ
เนวาติทีโฆ อป นาติรสฺโส
สุกณฺหกณฺหจฺฉทเนหิ โภโต ฯ
อมสฺสุชาโต อปุราณวณฺณี
อาธารรูปฺจ ปนสฺส กณฺเ
เทฺวปสฺส(๑) คณฺฑา อุเร สุชาตา
สุวณฺณปณฺฑสนฺนิภา ปภสฺสรา ฯ
มุขฺจ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺย
กณฺเณสุ ลมฺพนฺติ จ กฺุจิตคฺคา
เต โชตเร จรโต มาณวสฺส
สุตฺตฺจ ย สยมาน ชฏาน ฯ
อฺา จ ตสฺส สยมานิ จตสฺโส
นีลา ปตา โลหิตกา จ เสตา
ตา สสเร(๒) จรโต มาณวสฺส
ติรฏิ ิสงฺฆาริว ปาวุสมฺหิ ฯ
น เมขล มฺุชมย เปติ
น สนฺถเร โน ปน ปพฺพชสฺส
# ๑. ม. เทฺว ยมา ฯ ยุ. ทฺวาสฺส ฯ ๒. ม. ปสเร ฯ
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ตา โชตเร ชงฺฆนนฺตเร(๑) วิสตฺตา
สเตริตา วิชฺชุรวิ นฺตลิกฺเข ฯ
อขิลกานิ จ อวณฺฏกานิ
เหฏา นภฺยา กฏิสโมหิตานิ
อฆฏฏิตา นิจฺจกีฬ กโรนฺติ
หนฺตาต กึ รุกฺขผลานิ ตานิ ฯ
ชฏา จ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺยา
ปโรสต เวลฺลิตคฺคา สุคนฺธา
เทฺวธาสิโร สาธุวิภตฺตรูโป
อโห นุโข มยฺห ตถา ชฏาสฺสุ ฯ
ยถา จ โส ปกิรติ ตา ชฏาโย
วณฺเณน คนฺเธน อุเปตรูปา
นีลุปฺปล วาตสเมริตว
ตเถว ปวายติ ปนสฺสโม อย ฯ
วณฺโณ(๒) จ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺโย
เนตาทิโส ยาทิโส มยฺห กาโย
โส วายติ เอริโต มาลุเตน
วน ยถา อคฺคคิมฺเห สุผุลฺล ฯ
นิหนฺติ โส รุกขฺ ผล ปพฺยา
สุจิตฺตรูป รุจิร ทสฺสเนยฺย
# ๑. ม. ชฆนนฺตเร ฯ ๒. ม. ปงฺโก ฯ
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ขิตฺตฺจ ตสฺส ปุนเรติ หตฺถ
หนฺตาต กึ รุกฺขผล นุโข ต ฯ
ทนฺตา จ ตสฺส ภุสทสฺสเนยฺยา
สุทฺธา สมา สงฺขวรูปปนฺนา
มโน ปสาเทนฺติ วิวริยมานา
น นูน โส สากมขาทิ เตหิ ฯ
อกกฺกส อคฬิต มหุ มุทุ
อุชุ อนุทฺธต อจปลมสฺส ภาสิต
รุท มนฺุ กรวีกสุสฺสร
หทยงฺคม รฺชยเตว เม มโน ฯ
พินฺทุสฺสโร นาติวิสฺสฏวากฺโย
น นูน สชฺฌายมติปฺปยุตฺโต
อิจฺฉามิ โข ต ปุนเรว ทฏุ
มิตฺตฺหิ เม มาณวาหุ ปุรตฺถา ฯ
สุสนฺธิ สพฺพตฺถ วิมฏิม วณ
ปุถุ สุชาต ขรปตฺตสนฺนิภ
เตเนว ม อุตฺตริยาน มาณโว
วิวริย(๑) อูรุ ชงฺฆเนน ปฬยิ ฯ
ตปนฺติ อาภนฺติ วิโรจเร จ
สเตริตา วิชฺชุรวิ นฺตลิกฺเข
# ๑. ม. วิวริต ฯ
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พาหา มุทู อฺชนโลมสทิสา
วิจิตฺรวฏฏงฺคุลกิ สฺส โสภเร ฯ
อกกฺกสงฺโค น จ ทีฆโลโม
นขสฺส ทีฆา อวิโลหิตคฺคา
มุทูหิ พาหาหิ ปลิสฺสชนฺโต
กลฺยาณรูโป รมย อุปฏหิ ฯ
ทุมสฺส ตูลูปนิภา ปภสฺสรา
สุวณฺณกมฺพูตลวฏฏสุจฺฉวี
หตฺถา มุทู เตหิ ม สผุสิตฺวา
อิโต คโต เตน ม ทหนฺติ ตาต ฯ
น นูน โส ขาริวิธ อหาสิ
น นูน โส กฏานิ สย อภฺชิ
น นูน โส หนฺติ ทุเม กุาริยา
นปสฺส หตฺเถสุ ขีฬานิ อตฺถิ ฯ
อจฺโฉว โข ตสฺส วณ อกาสิ
โส ม พฺรวี สุขิต ม กโรหิ
โสห สุขิต อกาสึ มมาสิ สุขฺย
โส จ ม พฺรวี สุขิโตสฺมีติ พฺรเหฺม ฯ
อยฺจ เต มาลุวปณฺณสนฺถตา
วิกณ
ิ ฺณรูปาว มยา จ เตน จ
กิลนฺตรูปา อุทเก รมิตฺวา
ปุนปฺปุน ปณฺณกุฏึ วชาม ฯ
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น มชฺช มนฺตา ปฏิภนฺติ ตาต
น อคฺคิหุตฺต นป ยฺ ตตฺร (๑)
น จาป เต มูลผลานิ ภฺุเช
ยาว น ปสฺสามิ ต เอทิส พฺรหฺมจารึ ฯ
อทฺธา ปชานาสิ ตุวป ตาต
ยสฺส ทิส โส วสเต พฺรหฺมจารี
ต ม ทิส ปาปย ตาต ขิปฺป
มา เต อห อมรึ อสฺสมมฺหิ ฯ
วิจิตฺรผลฺหิ(๒) วน สุต มยา
ทิชาภิฆุฏ ทิชสงฺฆเสวิต
ต ม เวน ปาปย ตาต ขิปฺป
ปุรา เต ปาณ วิชหามิ อสฺสเมติ ฯ
ตตฺถ อิธาคมาติ ตาต อิม อสฺสมปท อาคโต ฯ สุทสฺสเนยฺโยติ
สุฏุ ทสฺสเนยฺโย ฯ สุตนูติ สุฏุ ตนุโก นาติกีโส นาติถโู ล ฯ วิเนตีติ
อตฺตโน สรีรปฺปภาย อสฺสมปท เอโกภาส วิย วิเนติ ปูเรติ ฯ
สุกณฺหกณฺหจฺฉทเนหิ โภโตติ ตาต ตสฺส โภโต สุกณฺเหหิ
กณฺหจฺฉทเนหิ ภมรวณฺเณหิ เกเสหิ สุกณฺห สีส สุมชฺชิตมณิมย วิย
ขายติ ฯ อมสฺสุชาโตติ น ตาวสฺส มสฺสุ ชายติ ตรุโณเยว ฯ
อปุราณวณฺณีติ อจิรปพฺพชิโต ฯ อาธารรูปฺจ ปนสฺส กณฺเติ
กณฺเ
# ๑. สี. ยฺตนฺตร ฯ ม. ยฺตนฺต ฯ ๒. สี. ยุ. วิจิตฺรปุปฺผ ฯ
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จ ปนสฺส อมฺหาก ภิกฺขาภาชนปนปตฺตาธารสทิส ปลนฺธน อตฺถีติ
มุตฺตาหาร สนฺธาย วทติ ฯ คณฺฑาติ ถเน สนฺธายาห ฯ อุเร สุชาตาติ
อุรมฺหิ สุชาตา ฯ อุรโตติป ปาโ ฯ ปภสฺสราติ ปภาสมฺปนฺนา ฯ
ปภาสเรติป ปาโ ฯ โอภาเสนฺตีติ อตฺโถ ฯ ภุสทสฺสเนยฺยนฺติ อติวิย
ทสฺสนีย ฯ กฺุจิตคฺคาติ สีหกุณฺฑล สนฺธาย วทติ ฯ สุตฺตฺจาติ
ย ตสฺส ชฏาสุ พนฺธน สุตฺต ตป โชตติ ปภ มฺุจติ ฯ สยมานิ
จตสฺโสติ อิมินา มณิสุวณฺณปวาฬรชฏมยานิ จตฺตาริ ปลนฺธนานิ
ทสฺเสติ ฯ ตา สสเรติ(๑) ตานิ ปลนฺธนานิ ปาวุเสน วุฏเ (๒) เทเว ติริฏิสงฺฆา วิย วิจรนฺ
ติ(๓) ฯ เมขลนฺติ เมขล ฯ อยเมว ปา
โ ฯ
อิท นิวตฺถกณฺจ จีรก สนฺธายาห ฯ น สนฺถเรติ(๔) น วาเก ฯ อิท
วุตฺต โหติ ตาต ยถา มย ติณมย วา วากมย วา จีรก ธาเรม น
ตถา โส โส ปน สุวณฺณจีรก ธาเรตีติ ฯ อขิลกานีติ อปากานิ
นิพฺพณานิ ฯ กฏิสโมหิตานีติ กฏิย พนฺธานิ ฯ นิจจฺ กีฬ กโรนฺตีติ
อฆฏฏิตานิป นิจฺจกาเล กีฬาเปนฺติ ฯ หนฺตาตาติ อมฺโภ ตาต ฯ กึ
รุกฺขผลานิ ตานีติ ตานิ ตสฺส มาณวสฺส สุตฺตารุฬหฺ านิ กฏิย พนฺธานิ
กตรรุกฺขผลานิ นามาติ มณิสงฺฆาฏึ สนฺธายาห ฯ ชฏาติ
ชฏามณฺฑลากาเรน พนฺธรตนมิสฺสเกสวฏฏิโย สนฺธายาห ฯ เวลฺลิตคฺคาติ กฺุจิตคฺคา ฯ เทฺวธาสิโรติ ตสฺส สีส เทฺวธา กตฺวา พนฺธาน
ชฏาน วเสน สุฏุ วิภตฺตรูป ฯ ตถาติ ยถา ตสฺส มาณวสฺส ชฏา
# ๑. ม. ตา ปสเรติ ฯ ๒. ม. ปาวุสมฺหิ ปวุฏเ ฯ ๓. ม. วิรวนฺติ ฯ
# ๔. สี. ยุ. น สนฺตเจติ ฯ
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ตถา ตุมฺเหหิ มม น พนฺธา อโห วต มมป ตถา อสฺสูติ ปตฺเถนฺโต
อาห ฯ อุเปตรูปาติ อุเปตสภาวา ฯ วาตสเมริตวาติ ยถา นาม
นีลุปฺปล วาเตน สมีริต ตเถว อย อิมสฺมึ วนสณฺเฑ อสฺสเม
วาติ ฯ เนตาทิโสติ ตาต ยาทิโส มม กาเย ปงฺโก น ตาทิโส
ตสฺส สรีเร ทสฺสนีโย เจว สุคนฺโธ จ ฯ อคฺคคิมฺเหติ วสฺสนฺตสมเย ฯ นิหนฺตีติ ปหรติ ฯ กึ รุกฺขผล นุโข ตนฺติ กตรรุกฺขสฺส
นุโข ต ผล ฯ สงฺขวรูปปนฺนาติ สุโธตสงฺขปฏิภาคา ฯ น นูน โส
สากมขาทีติ นูน โส มาณโว มย วิย เตหิ ทนฺเตหิ รุกฺขปณฺณานิ เจว มูลผลานิ จ น ขาทิ ฯ อมฺหาก หิ ตานิ ขาทนฺตาน
สุปงฺกวณฺณา ทนฺตาติ ทีเปติ ฯ อกกฺกสนฺติ ตาต ตสฺส ภาสิต อผรุส
อคฬิต ปุนปฺปุน วทนฺตสฺสาป สุมธุรตาย มหุ มุทุ อมุสฺสนตาย อุชุ
อวิกฺขิตฺตตาย อนุทฺธต ปติฏิตตาย อจปล ฯ รุทนฺติ ภาสมาสฺส
สรสงฺขาต รุทป มโนหร กรวีกสฺส วิย สุสฺสร สุมธุร ฯ รฺชยเตวาติ
มม มโน รฺชยติเยว ฯ พินฺทุสฺสโรติ ปณฺฑิตสฺสโร ฯ มาณวาหติ
โส หิ มาณโว ปุรตฺถา มม มิตฺต อหุ ฯ
สุสนฺธิ สพฺพตฺถ วิมฏิม วณนฺติ ตาต ตสฺส มาณวสฺส
อูรูนมนฺตเร เอก วณ อตฺถิ ต สุสนฺธิ สุผุสิต สิปปฺ ปูฏมุขสทิส
สพฺพตฺถ วิมฏิม สมนฺตโต มฏ ฯ ปุถูติ มหนฺต ฯ สุชาตนฺติ
สุสณฺิต ฯ ขรปตฺตสนฺนิภนฺติ ปทุมมกุลสนฺนิภ ฯ อุตฺตริยานาติ
อุตฺตริตฺวา อวตฺถริตฺวา ฯ ปฬยีติ ปเฬติ ฯ ตปนฺตีติ ตสฺส
มาณวสฺส สรีรโต นิจฺฉรนฺตา สุวณฺณวณฺณา รสิโย ชลนฺติ
# ๑. ม. สวาติ ฯ ๒. ม. ปณฺณวณฺณา ฯ
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โอภาสนฺติ วิโรจนฺติ จ ฯ พาหาติ พาหาปสฺส มุทู ฯ
อฺชนโลมสทิสาติ อฺชนโลมสทิเสหิ โลเมหิ สมนฺนาคตา ฯ
วิจิตฺรวฏฏงฺคุลิกสฺส โสภเรติ หตฺถาปสฺสเยว ลกฺขณวิจิตฺราหิ
ปวาฬงฺกุรสทิสาหิ วฏฏงฺคุลีหิ สมนฺนาคตา โสภนฺติ ฯ อกกฺกสงฺโคติ
กจฺฉุปฬกาทิรหิตงฺคปจฺจงฺโค ฯ รมย อุปฏหีติ ม รมยนฺโต อุปฏหิ
ปริจริ ฯ ตูลปู นิภาติ มุทุภาวสฺส อุปมา ฯ สุวณฺณกมฺพูตลวฏฏสุจฺฉวีติ สุวณฺณมยอาทาสตล วิย วฏฏา จ สุจฺฉวี จ ปริมณฺฑลตลา
เจว สุนฺทรจฉวี จาติ อตฺโถ ฯ สผุสิตฺวาติ สุฏุ ผุสิตฺวา อตฺตโน
หตฺถสมฺผสฺส มม สรีเร ผราเปตฺวา ฯ อิโต คโตติ มม โอโลเกนฺตสฺเสว
อิโต คโต ฯ เตน ม ทหนฺตีติ เตน ตสฺส หตฺถสมฺผสฺเสน อิทาเนว
ม ทหนฺติ ฯ ตถา หิ ตสฺส คตสฺส คตกาลโต ปฏาย มม สรีเร
ทาโห อุฏิโต เตนมฺหิ โทมฺมนสฺสปฺปตฺโต นิปนฺโนติ ฯ
ขาริวิธนฺติ ตาต นูน โส มาณโว ขาริภาว อุกฺขิปตฺวา
วิจรติ ฯ ขีฬานีติ ขีณานิ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ สุขฺยนฺติ
สุข ฯ สนฺถตาติ สนฺถาโร ฯ วิกิณฺณรูปา จาติ ตาต อย ตว
มาลุวปณฺณสนฺถตา อชฺช มยา จ เตน จ อฺมฺ
ปรามสนาลิงฺคนวเสน สมฺปริวฏฏนฺเตหิ วิกิณฺณา วิย อากุลพฺยากุลา
ชาตา ฯ ปุนปฺปุน ปณฺณกุฏึ วชามาติ ตาต อหฺจ โส จ
อภิรมิตฺวา
กิลนฺตรูปา ปณฺณสาลโต นิกฺขมิตฺวา อุทก ปวิสิตวฺ า รมิตฺวา
วิคตทรถา ปุนปฺปุน อิมเมว กุฏึ ปวิสามาติ วทติ ฯ มนฺตาติ อชฺช
มม ตสฺส คตสฺส กาลโต ปฏาย เนว มนฺตา จ ปฏิภนฺติ น
# ๑. ม. ขาริภาร ฯ ๒. ม. ขิฬารีติ กิลานิ ฯ
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อุปฏหนฺติ น รุจฺจนฺติ ฯ น อคฺคิหุตฺต นป ยฺ ตตฺราติ (๑) มหาพฺรหฺมุโน
อาราธนตฺถาย กตฺตพฺพโหมวิธูมนาทิยฺกิริยาป เม น ปฏิภาติ น
อุปฏาติ น รุจฺจติ ฯ น จาป เตติ ตยา อาภตมลผลานิป น
ภฺุชามิ ฯ ยสฺส ทิสนฺติ ยสฺสา ทิสาย ฯ วนนฺติ ตสฺส มาณวสฺส
อสฺสม ปริวาเรตฺวา ิตวน ฯ
ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส ต วิลาป สุตฺวา มหาสตฺโต เอกาย อิตฺถิยา
อิมสฺส สีล ภินฺน ภวิสฺสตีติ ตฺวา ต โอวทนฺโต ฉ คาถา อภาสิ
[๑๙]อิมสฺมา หิ(๒) โชติรเส วนมฺหิ
คนฺธพฺพเทวจฺฉรสงฺฆเสวิเต
อิสีน อาวาเส สนนฺตนมฺหิ
เนตาทิส อรตึ ปาปุเณถ ฯ
ภวนฺติ มิตฺตานิ อโถ น โหนฺติ
าตีสุ มิตฺเตสุ กโรนฺติ เปม
อยฺจ ชมฺโม กิสฺส ทิวา นิวิฏโ
โย เนว ชานาติ กุโตมฺหิ อาคโต ฯ
สวาเสน หิ มิตฺตานิ สนฺธิยนฺติ ปุนปฺปุน
เสฺวว มิตฺโต อสงฺคนฺตุ อสวาเสน ชีรติ ฯ
สเจ ตุว ทกฺขสิ พฺรหฺมจารึ
สเจ ตุว สลฺลป(๓) พฺรหฺมจารินา
สมฺปนฺนสสฺสว มโหทเกน
ตโปคุณ ขิปฺปมิม ปหสฺสสิ ฯ
# ๑. ม. ยฺตนฺตนฺติ ฯ ๒. ส. ม. อิมสฺมาห ฯ
# ๓. ส. ม. สลฺลเป ฯ ๔. ม. ปหิสฺสสิ ฯ
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ปุนป เจ ทกฺขสิ พฺรหฺมจารึ
ปุนป เจ สลฺลป พฺรหฺมจารินา
สมฺปนฺนสสฺสว มโหทเกน
อุสฺมาคต ขิปฺปมิม ปหสฺสสิ ฯ
ภูตานิ เหตานิ จรนฺติ ตาต
วิรปู รูเปน มนุสสฺ โลเก
น ตานิ เสเวถ นโร สปฺโ
อาสชฺชน นสฺสติ พฺรหฺมจารีติ ฯ
ตตฺถ อิมสฺมาติ อิมสฺมึ ฯ หีติ นิปาตมตฺต ฯ โชติรเสติ หูยมานสฺส
โชติโน รสิโอภาสิเต ฯ สนนฺตนมฺหีติ ปุราณเก ฯ ปาปุเณถาติ
ปาปุเณยฺย ฯ อิท วุตฺต โหติ ตาต เอวรูเป วเน วสนฺโต ย อภิรตึ
ตฺว ปตฺโต เอตาทิส น ปาปุเณยฺย ปณฺฑิโต กุลปุตฺโต ปตฺตุ นาหรตีติ
อตฺโถ ฯ ภวนฺตีติ อิม คาถ มหาสตฺโต อนฺโตคตเมว ภาสติ ฯ อยเมตฺถ
อธิปฺปาโย โลเก สตฺตาน มิตฺตานิ นาม โหนฺติป น โหนฺติป ตตฺถ
เยส โหนฺติ เต อตฺตโน าตีสุ จ มิตฺเตสุ จ เปม กโรนฺติ ฯ อยฺจ
ชมฺโมติ มิคสิงฺโค ลามโก ฯ กิสฺส ทิวา นิวิฏโติ เกน นาม
การเณน ตสฺมึ มาตุคาเม มิตฺตสฺาย นิวิฏโ  โส มิคิยา กุจฉฺ ิมฺหิ
นิพฺพตฺเตตฺวา อรฺเ วฑฺฒิตตฺตา ฯ กุโตมฺหิ อาคโตติ อตฺตโน
อาคตฏานเมว น ชานาติ ปเคว าติมิตฺเตติ ฯ ปุนปฺปุนนฺติ ตาต
มิตฺตา นาม ปุนปฺปุน สวาเสน เสวเนน สทฺธึ สนฺธิยนฺติ
ฆฏิยนฺติ ฯ เสฺวว มิตฺโตติ โส เอว มิตฺโต อสงฺคนฺตุ อสมาคจฺฉนฺตสฺส
# ๑. ม. อาสชฺช น ฯ
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ปุริสสฺส เตน อสมาคมสงฺขาเตน อสวาเสน ชีรติ วินสฺสติ ฯ
สเจติ ตสฺมา ตาต สเจ ตฺว ปุนป ต ทกฺขิสฺสสิ เตน วา
สลฺลปสฺสสิ อถ ยถา นาม สุนิปฺผนฺน สสฺส มโหเฆน หริยติ
เอว อิม อตฺตโน ตโปคุณ ปหสฺสสิ หาเรสฺสสีติ อตฺโถ ฯ
อุสฺมาคตนฺติ สมณเตช ฯ วิรูปรูเปนาติ วิวิธรูเปน ฯ อิท วุตฺต
โหติ ตาต มนุสฺสโลกสฺมึ หิ เอตานิ ยกฺขินีสงฺขาตานิ ภูตานิ
วิวิธรูปปฏิจฺฉนฺเนน อตฺตโน รูเปน อตฺตโน วสงฺคเต ขาทิตุ
จรนฺติ ตานิ สปฺโ นโร น เสเวถ ตาทิสภูต อาสชฺชน
ปตฺวา นสฺสสิ พฺรหฺมจารี ทิฏโสิ ตาย ยกฺขินิยา น ขาทิโตติ
เอว ปุตฺต โอวทิ ฯ
โส ปตุ กถ สุตฺวา ยกฺขินี กิร สาติ ภีโต จิตฺต
นิวตฺเตตฺวา ตาต เอโต น คมิสฺสามิ ขมถ เมติ ขมาเปสิ ฯ
โสป น สมสฺสาเสตฺวา เอหิ ตฺว มาณว เมตฺต ภาเวหิ กรุณ
มุทิต อุเปกฺขนฺติ พฺรหฺมวิหารภาวน อาจิกฺขิ ฯ โส ตถา
ปฏิปชฺชิตฺวา ปุน ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกขุ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา นฬินิกา โปราณทุติยิกา อโหสิ ฯ อิสิสิงฺโค
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ ฯ ปตา ปน อหเมวาติ ฯ
นฬินกิ าชาตก นิฏ ิต ฯ
ปม ฯ
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นิเวสน กสฺส นุท สุนนฺทาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร เอกทิวส สาวตฺถิย ปณฺฑาย จรนฺโต เอก
อลงฺกตปฏิยตฺต อุตฺตมรูปธร อิตฺถึ โอโลเกตฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต
หุตฺวา จิตฺต นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺโต วิหารเมว อาคนฺตฺวา
ตโต ปฏาย สลฺลวิทฺโธ วิย โรคาตุโร ภนฺตมิคปฏิภาโค กีโส
ธมนิสณฺตคตฺโต อุปณฺฑูปณฺฑุกชาโต อนภิรโต เอกิริยาปเถป
จิตฺตสฺสาท อลภนฺโต อาจริยูปชฺฌายวตฺตาทีนิ ปหาย อุทฺเทสปริปุจฺฉากมฺมฏานานุโยครหิโต วิหาสิ ฯ โส สหายกภิกฺขูหิ ปุพเฺ พ
ตฺว อาวุโส ปสนฺนินฺทฺริโย วิปฺปสนฺนมุขวณฺโณ อิทานิ โน ตถา
กินฺนุ โข การณนฺติ ปุฏโ  อาวุโส อนภิรโตสฺมีติ อาห ฯ อถ น
เต อภิรมาวุโส พุทฺธุปฺปาโท นาม ทุลฺลโภ ตถา สทฺธมฺมสฺสวน
มนุสฺสปฏิลาโภ จ โส ตฺว มนุสฺสปฏิลาภ ลภิตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกิริย
ปตฺถยมาโน อสฺสุมุข าติชน ปหาย สทฺธาย ปพฺพชิตฺวา กึการณา
กิเลสวส ยาสิ กิเลสา นาเมเต คณฺฑุปฺปาทกปาณก อุปาทาย
สพฺพพาลชนสาธารณา รุกฺขผลูปมา เย เตส วตฺถภุ ูตา เตป
อปฺปสฺสาทา กามา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย
อฏิกงฺขลูปมา กามา มสเปสูปมา กามา ติณุกฺกูปมา กามา
องฺคารกาสูปมา กามา สุปนกูปมา กามา ยาจิตกูปมา กามา
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วิสรุกฺขผลูปมา กามา อสิสูนูปมา กามา สตฺติสูลูปมา กามา
สปฺปสิรูปมา กามา อคฺคิกฺขนฺธูปมา กามา ตฺว นาม เอวรูเป
สาสเน ปพฺพชิตฺวา เอว อนตฺถการกาน กิเลสาน วส คโตสีติ
โอวทิตฺวา อตฺตโน กถ คาหาเปตุ อสกฺโกนฺโต สตฺถุ สนฺติก
ธมฺมสภ เนตฺวา กึ ภิกฺขเว อนิจฺฉมานก ภิกฺขุ อานยิตฺถาติ
วุตฺเต ภนฺเต อย กิร อุกกฺ ณฺิโตติ อาหสุ ฯ สตฺถา สจฺจ
กิราติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต ภิกฺขุ โปราณกปณฺฑิตา
รชฺช อนุสาสนฺตาป กิเลเส อุปฺปนฺเน ตสฺส วส อคนฺตฺวา จิตฺต
นิวาเรตฺวา น อยุตฺตก กรึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต สีวิรฏเ อริฏปุรนคเร สีวี นาม ราชา รชฺช
กาเรสิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ
สีวิกุมาโรเตฺววสฺส นาม กรึสุ ฯ เสนาปติสฺสาป ปุตฺโต วิชายิ ฯ อภิปารโกติสฺส (๑) นาม
กรึสุ ฯ เต อุโภป สหายา หุตฺวา อภิว
ฑฺฒนฺตา
โสฬสวสฺสิกา หุตฺวา ตกฺกสิล คนฺตฺวา สิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา
อาคมึสุ ฯ ราชา ปุตฺตสฺส รชฺช อทาสิ ฯ โสป อภิปารก
เสนาปติฏาเน เปตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺมึเยว นคเร
ติริฏิวจฺฉสฺส นาม อสีติโกฏิวิภวสฺส เสฏิโน ธีตา นิพฺพตฺติ
อุตฺตมรูปธรา โสภคฺคปฺปตฺตา สุภลกฺขเณน สมนฺนาคตา ฯ ตสฺสา
นามคหณทิวเส อุมฺมาทนฺตีติ นาม กรึสุ ฯ สา โสฬสวสฺสิกกาเล
อติกฺกนฺตมานุสวณฺณา เทวจฺฉรา วิย อภิรูปา ทสฺสนียา อโหสิ ฯ
# ๑. สี. ยุ. อหิปารโกติสฺส ฯ
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เย เย ปุถุชชฺ นา ต ปสฺสนฺติ เต เต สกภาเวน สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺตา
ปานมเทน วิย กิเลสมเทน มตฺตา หุตฺวา สตึ ปจฺจุปฏเปตุ (๑) สมตฺถา
นาม นาเหสุ ฯ อถสฺสา ปตา ติริฏิวจฺโฉ ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เทว
มม เคเห อิตฺถีรตน อุปปฺ นฺน รฺโ อนุจฺฉวิก ลกฺขณปาเก
พฺราหฺมเณ เปเสตฺวา ต วีมสาเปตฺวา ยถารุจึ กโรหีติ อาห ฯ ราชา
สาธูติ วตฺวา พฺราหฺมเณ เปเสสิ ฯ เต เสฏิเคห คนฺตฺวา
กตสกฺการสมฺมานา ปายาส ปริภฺุชึสุ ฯ
ตสฺมึ ขเณ อุมฺมาทนฺตี สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา เตส สนฺติก
อคมาสิ ฯ เต ต ทิสฺวา สตึ ปจฺจุปฏเปตุ อสกฺโกนฺตา กิเลสมทมตฺตา
หุตฺวา อตฺตโน วิปฺปกตโภชนภาว น ชานึสุ ฯ เอกจฺเจ อาโลป
คเหตฺวา ภฺุชามาติ สฺาย สีเส เปสุ ฯ เอกจฺเจ อุปกจฺฉนฺตเร
ขิปสุ เอกจฺเจ ภิตฺตึ ปหรึสุ ฯ สพฺเพป อุมฺมตฺตกา อเหสุ ฯ สา เต
ทิสฺวา อิเม กิร มม ลกฺขณ วีมสิสฺสนฺติ คีวาย เน คเหตฺวา นีหราถาติ
เต นีหราเปสิ ฯ เต มงฺกภุ ูตา ราชนิเวสน คนฺตฺวา อุมฺมาทนฺติยา
กุทฺธา เทว สา อิตฺถี กาฬกณฺณี น ตุมฺหาก อนุจฺฉวิกาติ
วทึสุ ฯ ราชา กาฬกณฺณี กิราติ น ต อานาเปสิ ฯ สา ต ปวุตฺตึ
สุตฺวา อห กิร กาฬกณฺณีติ รฺา น คหิตา กาฬกณฺณิโย นาม
เอวรูปา น โหนฺตีติ วตฺวา โหตุ สเจ ปน ต ราชาน ปสฺสิสสฺ ามิ
ชานิสฺสามีติ ตสฺมึ อาฆาฏ พนฺธิ ฯ อถ น ปตา อภิปารกสฺส
อทาสิ ฯ สา ตสฺส ปยา อโหสิ มนาปา ฯ กสฺส ปน กมฺมสฺส
# ๑. ม. ปจฺจุปฏาเปตุ ฯ
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นิสฺสนฺเทน สา เอวรูปา อโหสึติ ฯ รตฺตวตฺถทานสฺส นิสฺสนฺเทน ฯ
สา กิร อตีเต พาราณสิย ทลิทฺทกุเล นิพฺพตฺติตฺวา อุสฺสวทิวเส
ปฺุสมฺปนฺนา อิตฺถิโย กุสุมฺภรตฺตวตฺถ นิวาเสตฺวา อลงฺกตา
กีฬนฺติโย ทิสฺวา ตาทิส วตฺถ นิวาเสตฺวา กีฬิตุกามา หุตฺวา
มาตาปตูน อาโรเจตฺวา เตหิ อมฺม มย ทลิทฺทา กุโต โน เอวรูป
วตฺถนฺติ วุตฺเต เตนหิ ม เอกสฺมึ อฑฺฒกุเล ภตึ กาตุ อนุชานาถ
เต มม คุณ ตฺวา ทสฺสนฺตีติ วตฺวา เตหิ อนฺุาตา เอก กุล
อุปสงฺกมิตฺวา กุสุมฺภรตฺตวตฺเถน ภตึ กโรมีติ อาห ฯ อถ น เต
ตีณิ สวจฺฉรานิ กมฺเม กเต ตว คุณ ตฺวา ทสฺสามาติ วทึสุ ฯ สา
สาธูติ ปฏิสสฺ ุณิตฺวา กมฺม ปฏิปชฺชิ ฯ เต ตสฺสา คุณ ตฺวา
อปริปุณฺเณสุเยว ตีสุ สวจฺฉเรสุ ตสฺสา ฆนกุสุมฺภรตฺตวตฺเถน สทฺธึ
อฺป วตฺถ ทตฺวา ตว สหายิกาหิ สทฺธึ คนฺตฺวา นหาตฺวา
นิวาเสหีติ ต เปสยึสุ ฯ สา สหายิกาหิ อาทาย คนฺตฺวา รตฺตวตฺถ
ตีเร เปตฺวา นหายิ ฯ ตสฺมึ ขเณ เอโก กสฺสปทสพลสฺส สาวโก
อจฺฉินฺนจีวโร สาขาภงฺค นิวาเสตฺวา จ ปารุปตฺวา จ ต ปเทส
ปาปุณิ ฯ สา ต ทิสฺวา อย ภทฺทนฺโต อจฺฉินฺนจีวโร ภวิสฺสติ ปุพฺเพป
อทินฺนภาเวน มม นิวาสน ทุลฺลภ ชาตนฺติ ต วตฺถ ทฺวิธา ผาเลตฺวา
เอก โกฏาส อยฺยสฺส ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อุตฺตริตฺวา อตฺตโน
นิวาสน นิวาเสตฺวา ติฏถ ภนฺเตติ วตฺวา คนฺตฺวา เถร วนฺทิตฺวา
วตฺถ มชฺเฌ ผาเลตฺวา ตสฺเสเวก โกฏาส อทาสิ ฯ โส เอกมนฺเต
ปฏิจฺฉนฺเน ตฺวา สาขาภงฺค ฉฑฺเฑตฺวา ตสฺเสเวก กณฺณ นิวาเสตฺวา
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เอก ปารุปตฺวา นิกฺขมิ ฯ อถสฺส วตฺโถภาเสน สกลสรีร ตรุณสุริโย
วิย เอโกภาส อโหสิ ฯ สา ต ทิสฺวา มยฺห อยฺโย ปม น โสภติ
อิทานิ ตรุณสุริโย วิย วิโรจติ อิทมฺป เอตสฺเสว ทสฺสามีติ ทุติยมฺป
โกฏาส ทตฺวา ภนฺเต อห ภเว วิจรนฺตี อุตฺตมรูปธรา ภเวยฺย ม
ทิสฺวา โกจิ ปุริโส สกภาเวน สณฺาเรตุ นาสกฺขิ มยา อภิรูปตรา
นาม อฺา มา โหตูติ ปตฺถน ปฏเปสิ ฯ เถโรป อนุโมทน กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ สา เทวโลเก สสรนฺตี ตสฺมึ กาเล อริฏ ปุเร นิพฺพตฺเตตฺวา
ตถา อภิรูปา อโหสิ ฯ
อถ ตสฺมึ นคเร กตฺติกฉณ โฆสยึสุ ฯ กตฺติกปุณฺณมาย นคร
สชฺชยึสุ ฯ อภิปารโก อตฺตโน รกฺขณฏาน คจฺฉนฺโต ต อามนฺเตตฺวา
ภทฺเท อุมฺมาทนฺตี อชฺช กตฺติกรตฺติวาเร ฉโณ ราชา นคร ปทกฺขิณ
กโรนฺโต ปม อิม เคหทฺวาร อาคมิสฺสติ มา โข ตสฺส อตฺตาน ทสฺเสสิ
โสป ต ทิสวฺ า สตึ อุปฏเปตุ น สกฺขิสฺสตีติ อาห ฯ สา คจฺฉ
ตฺว สามิ อห ชานิสฺสามีติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา ตสฺมึ คเต ทาสึ อาณาเปสิ
รฺโ อิม เคหทฺวาร อาคตกาเล มยฺห อาโรเจยฺยาสีติ ฯ อถสฺส สุริเย
อตฺถงฺคเต อุคฺคเต ปุณฺณจนฺเท เทวนคเร วิย นคเร อลงฺกเต
สพฺพทิสาสุ ทีเปสุ ชลิเตสุ ราชา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต
อาชฺรถวรคโต อมจฺจคณปริวุโต มหนฺเตน ยเสน นคร ปทกฺขิณ
กตฺวา ปมเมว อภิปารกสฺส เคหทฺวาร อคมาสิ ฯ ต ปน เคห
มโนสิลาวณฺณปาการปริกฺขิตฺต อลงฺกตทฺวารฏฏาลกโสภคฺคปฺปตฺต
ปาสาทิก ฯ ตสฺมึ ขเณ ทาสี อุมฺมาทนฺติยา อาโรเจสิ ฯ สา
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ปุปฺผสมุคฺค คาหาเปตฺวา กินฺนรีลีลาย วาตปาน นิสฺสาย ิตา รฺโ
ปุปฺผานิ ขิป ฯ โส ต โอโลเกนฺโต กิเลสมทมตฺโต สตึ อุปฏเปตุ
อสกฺโกนฺโต อภิปารกสฺเสต เคหนฺติ สฺชานิตุ นาสกฺขิ ฯ
อถ สารถึ อามนฺเตตฺวา ปุจฺฉนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๒๐]นิเวสน กสฺส นุท สุนนฺท
ปากาเรน ปณฺฑุมเยน คุตฺต
กา ทิสฺสติ อคฺคิสิขาว ทูเร
เวหาสย ปพฺพตคฺเคว อจฺจิ ฯ
ธีตา นาย กสฺส สุนนฺท โหติ
สุณิสา นาย กสฺส อโถป ภริยา
อกฺขาหิ เม ขิปฺปมิเธว ปุฏโ
อวาวตา ยทิ วา อตฺถิ ภตฺตาติ ฯ
ตตฺถ กสฺส นุทนฺติ กสฺส นุ อิท ฯ ปณฺฑุมเยนาติ
รตฺติฏกปาการมเยน ฯ ทิสฺสตีติ วาตปาเน ิตา ปฺายติ ฯ
อจฺจีติ อนีลชาลกฺขนฺโธ ฯ ธีตา นายนฺติ ธีตา นุ อย ฯ อวาวตาติ
อเปตาวรณา อปริคฺคหา ฯ ภตฺตาติ ยทิ วา อสฺสา สามิโก อตฺถิ
เอต เม อกฺขาหีติ ฯ
อถสฺส โส อาจิกฺขนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๒๑]อห หิ ชานามิ ชนินฺท เอต
มตฺยา จ เปตฺยา จ อโถป อสฺสา
# ๑. ยุ. อคฺคีติ ฯ ๒. ม. อนลชาลกฺขนฺโธ ฯ
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ตเวว โส ปุรโิ ส ภูมิปาล
รตฺตินฺทิว อปฺปมตฺโต ตวตฺเถ ฯ
อิทฺโธ จ ผีโต จ สุวฑฺฒิโต จ
อมจฺโจ จ เต อฺตโร ชนินฺท
ตสฺเสว สา ภริยา อภิปารกสฺส
อุมฺมาทนฺตีติ นามธยฺเยน ราชาติ ฯ
ตตฺถ มตฺยา จ เปตฺยา จาติ มาติโต จ ปติโต เจต
ชานามิ ฯ อโถปติ อถ สามิกปสฺสา ชานามีติ วทติ ฯ
อิทฺโธติ สมิทฺโธ ฯ ผีโตติ วตฺถาลงฺกาเรหิ ปุปฺผิโต ฯ สุวฑฺฒโิ ตติ
สุฏุ อฑฺโฒ ฯ นามเธยฺเยนาติ นาเมน ฯ อย หิ โย น ปสฺสติ
ต อุมฺมาเทติ สติมสฺส ปจฺจุปฏเปตุ น เทติ ตสฺมา อุมฺมาทนฺตีติ
วุจฺจติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา นามมสฺสา โถเมนฺโต อนนฺตร คาถมาห
[๒๒]อมฺโภ อมฺโภ นามมิท อิมิสฺสา
มตฺยา จ เปตฺยา จ กต สุสาธุ
ตถาหิ มยฺห อวโลกยนฺตี
อุมฺมตฺตก อุมฺมาทนฺตี อกาสีติ ฯ
ตตฺถ มตฺยา จ เปตฺยา จาติ มาตรา จ ปตรา จ ฯ มยฺหนฺติ
อุปโยคตฺเถ สมฺปทาน ฯ อวโลกยนฺตตี ิ มยา อวโลกิตา สยป ม
อวโลเกนฺตี ม อุมฺมตฺตก อกาสีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ภริยา อหิปารกสฺส ฯ
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สาปสฺส กมฺปตภาว ตฺวา วาตปาน ถเกตฺวา สิริคพฺภเมว
อคมาสิ ฯ รฺโป ตสฺสา ทิฏกาลโต ปฏาย นครปทกฺขิณกรเณ
จิตฺตเมว นาโหสิ ฯ โส สารถึ อามนฺเตตฺวา สมฺม สุนนฺท รถ
นิวตฺเตหิ อย ฉโณ อมฺหาก นานุจฺฉวิโก อภิปารกเสนาปติสฺสานุจฺฉวิโก รชฺชป ตสฺเสวานุจฺฉวิกนฺติ รถ นิวตฺตาเปตฺวา ปาสาท
อภิรุยฺห สิรสิ ยเน นิปชฺชติ ฺวา วิปฺปลปนฺโต อาห
[๒๓]ยา ปุณฺณมาเส มิคมนฺทโลจนา
อุปาวิสี ปุณฺฑรีกตฺตจงฺคี
เทฺว ปุณฺณมาโย ตทหู อมฺึ
ทิสฺวาน ปาราวตรตฺตวาสินึ ฯ
อฬารปมฺเหหิ สุเภหิ วคฺคุภิ
ปโลภยนฺตี ม ยทา อุทิกฺขติ
วิชมฺหมานา(๑) หรเตว เม มโน
ชาตา วเน กึปุริสีว ปพฺพเต ฯ
ตทา หิ พฺรหตี สามา อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
เอกจฺจวสนา นารี มิคี ภนฺตาวุทิกฺขติ ฯ
กทาสฺสุ ม ตมฺพนขา สุโลมา
พาหามุทู จนฺทนสารลิตฺตา
วฏฏงฺคุลี สนฺนตธีรกุตฺติยา
นารี อุปฺิสฺสติ สีสโต สุภา ฯ
# ๑. ม. วิชมฺภมานา ฯ
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กทาสฺสุ ม กาฺจนชาลุรจฺฉทา
ธีตา ติริฏิสฺส วิลากมชฺฌา (๑)
มุทูหิ พาหาหิ ปลิสฺสชิสฺสติ
พฺรหาวเน ชาตทุมว มาลุวา ฯ
กทาสฺสุ ลาขารสรตฺตสุจฺฉวี
พินฺทุตฺถนี ปุณฺฑรีกตฺตจงฺคี
มุข มุเขน อุปนามยิสฺสติ
โสณฺโฑว โสณฺฑสฺส สุราย ถาล ฯ
ยทาทฺทส ต ติฏนฺตึ สพฺพคตฺต(๒) มโนรม
ตโต สกสฺส จิตฺตสฺส นาวโพธามิ กฺจิ น ฯ
อุมฺมาทนฺตี มยา ทิฏ า(๓) อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
น สุปฺปามิ ทิวารตฺตึ สหสฺสว ปราชิโต ฯ
สกฺโก จ(๔) เม วร ทชฺชา โส จ ลเภถ เม วโร
เอกรตฺต ทฺวิรตฺต วา ภเวยฺย อภิปารโก
อุมฺมาทนฺตฺยา รมิตฺวา สีวิราชา ตโต สิยาติ ฯ
ตตฺถ ปุณฺณมาเสติ ปุณฺณจนฺทาย รตฺติยา ฯ มิคมนฺทโลจนาติ
กณฺฑกสนฺตาเสน ปลายิตฺวา วนนฺตเร ตฺวา ลุททฺ  โอโลเกนฺติยา
มิคิยา วิย มนฺทานิ โลจนานิ อสฺสาติ มิคมนฺทโลจนา ฯ อุปาวิสีติ
ปทุมวณฺเณน กรตเลน ปุปฺผานิ ขิปตฺวา ม โอโลเกนฺตี วาตปาเน
# ๑. ม. วิลคฺคมชฺฌา ฯ ๒. ม. สพฺพภทฺท ฯ
# ๓. ม. อุมฺมาทนฺติมห ทิฏา ฯ ๔. ม. เจ ฯ ๕. ม. ภเวยฺย ฯ
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นิสีทิ ฯ ปุณฺฑรีกตฺตจงฺคีติ รตฺตปทุมวณฺณสรีรา ฯ เทฺว
ปุณฺณมาโยติ อห ตทหุ ตสฺมึ ฉณทิวเส ต ปาราวตปาทสมานวณฺณรตฺตวตฺถนิวตฺถ ทิสวฺ า ตสฺสา มุขโสภ โอโลเกนฺโต เอกสฺส
ปาจีนโลกธาตุโก เอกสฺส อภิปารกสฺส เสนาปติโน นิเวสเน
ทฺวินฺน ปุณณ
ฺ จนฺทาน อุคฺคตตฺตา เทฺว ปุณฺณมาโย อมฺึ ฯ
อฬารปมฺเหหีติ วิสาลปมุเขหิ ฯ สุเภหีติ ปริสุทฺเธหิ ฯ วคฺคูภีติ
มธุรากาเรหิ ฯ อุทิกฺขตีติ เอวรูเปหิ เนตฺเตหิ ยสฺมึ ขเณ
โอโลเกนฺตี (๑)ฯ ปพฺพเตติ ยถา หิมวนฺตปพฺพเต สุผุลฺลิตวเน วีณ
อาทาย ตนฺติสฺสเรน อตฺตโน สร สสนฺเทนฺตี กึปรุ ิสี กึปุริสสฺส
มน อาหรติ เอว หรเตว มม มโนติ วิปฺปลปติ ฯ
พฺรหตีติ อุฬารา ฯ สามาติ สุวณฺณวณฺณสามา ฯ
เอกจฺจวสนาติ เอกจฺจิกวสนา เอกวตฺถนิวตฺถาติ อตฺโถ ฯ ภนฺตาวุทิกฺขตีติ สณฺหเกสา ปุถุนลาฏา อายตภมู วิสาลกฺขี ตุงฺคนาสา
รตฺโตฏี (๒) เสตทนฺตา ติขิณทาา สุวฏฏิตคีวา ตนุพาหุ สุสณฺิตปโยธรา
มิคมชฺฌา วิสาลโสณี สุวณฺณกทลิสมานรูปา สา อุตฺตมิตฺถี ตสฺมึ
ขเณ ม โอโลเกนฺตี ภเยน วน ปวิสติ ฺวา ปุน นิวตฺติตฺวา ลุททฺ 
อุทิกฺขนฺตี ภนฺตา มิคีว ม อุทิกฺขตีติ วทติ ฯ พาหามุทูติ
มุทุพาหา ฯ สนฺนตธีรกุตฺติยาติ สุผุสิตเฉกกรณา ฯ อุปฺิสฺสติ
มนฺติ สา สุภา นารี กทา นุ ม เตหิ ตมฺพนเขหิ สีสโต ปฏาย
สนฺนเตน ธีเรน กรเณน ปริโตเสสฺสตีติ ปตฺเถนฺโต วิลปติ ฯ
# ๑. ม. โอโลเกติ ฯ ๒. ม. รตฺโตฏา ฯ
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กาฺจนชาลุรจฺฉทาติ กาฺจนมยอุรจฺฉทาลงฺกตา ฯ วิลากมชฺฌาติ
วิลคฺคสรีรา ฯ พฺรหาวเนติ มหาวเน ฯ รตฺตสุจฺฉวีติ
หตฺถปาทตลอคฺคนขโอฏมเสสุ ลาขารสรตฺตมณิปวาฬวณฺณา(๑)ฯ
พินฺทุตฺถนีติ อุทกพุพฺพุลปริมณฺฑลตฺถนี ฯ ตโตติ ยทา ต ติฏ นฺตึ
อทฺทส ตโต ปฏาย ฯ สกสฺส จิตฺตสฺสาติ อตฺตโน จิตฺตสฺส
อนิสฺสโร ชาโตมฺหีติ อธิปฺปาโย ฯ กฺจิ นนฺติ กฺจิ อย
อสุกา (๒) นามาติ น ชานามิ อุมฺมตฺตโก ชาโตมฺหีติ วทติ ฯ
ทิฏาติ ทิสฺวา ฯ น สุปปฺ ามีติ เนว รตฺตึ น ทิวา นิทฺท
ลภามิ ฯ โส จ ลเภถาติ ย เม สกฺโก วร ทเทยฺย โส จ เม
วโร ลเภยฺยามห ต วรนฺติ อตฺโถ ฯ
อภิปารกสฺสป อาโรจยึสุ สามิ ราชา นคร ปทกฺขิณ
กโรนฺโต ตุมฺหาก ฆรทฺวาร ปตฺวา นิวตฺติตฺวา ปาสาท อภิรุหตีติ ฯ
โส อตฺตโน เคห คนฺตฺวา อุมฺมาทนฺตึ อมนฺเตตฺวา ภทฺเท กจฺจิ
รฺโ อตฺตาน ทสฺเสสีติ ปุจฺฉติ ฯ สามิ เอโก มโหทโร มหาทาิโก
รเถ ตฺวา อาคโต ปุริโส อตฺถิ อห ต ราชา วา อราชา วาติ
น ชานามิ เอโก อิสฺสโรติ ปน วุตฺเต วาตปาเน ตฺวา ปุปฺผานิ
ขิป โส ตาวเทว ตฺวา นิวตฺเตตฺวา คโตติ ฯ โส ต สุตฺวา นาสิโตมฺหิ
ตยาติ ปุนทิวเส ปาโตว ราชนิเวสน อารุยฺห สิริคพฺภทฺวาเร ตฺวา
รฺโ อุมฺมาทนฺตึ นิสฺสาย วิลาป สุตฺวา อย อุมมฺ าทนฺติยา
ปฏิพทฺธจิตฺโต ชาโต ต อลภนฺโต มริสฺสติ รฺโ จ มมฺจ อคุณ
# ๑. ยุ. ลาขารสรตฺตสมานวณฺณา ฯ ๒. ม. อสุโก ฯ
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โมเจตฺวา อิมสฺส มยา ชีวิต ทาตุ วฏฏตีติ อตฺตโน นิเวสน คนฺตฺวา
เอก ทฬฺหมิตฺต อุปฏาก ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต อสุกฏาเน
สุสิรเจติยรุกฺโข อตฺถิ ตฺว กฺจิ อชานาเปตฺวา อตฺถงฺคเต สุริเย ตตฺถ
คนฺตฺวา อนฺโตรุกฺเข นิสที อห ตตฺถ พลิกมฺม กโรนฺโต ต าน
ปตฺวา เทวตา นมสฺสนฺโต สามิ เทวราช อมฺหาก ราชา นครมฺหิ ฉเณ
วตฺตมาเน อกีฬิตฺวาว สิรคิ พฺภ ปวิสิตฺวา วิปฺปลปนฺโต นิปนฺโน มย
ตตฺถ การณ น ชานาม ราชา เทวตาน พหูปกาโร อนุสวจฺฉร
สหสฺส วิสชฺเชตฺวา พลิกมฺม กาเรติ อิม นาม นิสฺสาย ราชา
วิปฺปลปตีติ อาจิกฺขถ รฺโ โน ชีวิตทาน เทถาติ ยาจิสฺสามิ ตฺว
ตสฺมึ ขเณ สร ปริวตฺเตตฺวา เสนาปติ ตุมฺหาก รฺโ พฺยาธิ นาม
นตฺถิ โส ปน ตว ภริยาย อุมฺมาทนฺติยา ปฏิพทฺธจิตฺโต สเจ ต
ลภิสฺสติ ชีวิสฺสติ โน เจ มริสฺสติ สเจ ตสฺส ชีวติ  อิจฺฉสิ
อุมฺมาทนฺติมสฺส เทหีติ วเทยฺยาสีติ เอว ต อุคฺคณฺหาเปตฺวา
อุยฺโยเชสิ ฯ โส คนฺตฺวา ตสฺมึ รุกฺเข นิสีทิ ฯ ปุนทิวเส เสนาปติ
ต าน คนฺตฺวา อายาจิ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ เสนาปติ สาธูติ
วตฺวา เทวต วนฺทิตฺวา อมจฺเจ ชานาเปตฺวา นคร ปวิสิตฺวา
ราชนิเวสน อารุยฺห สิริคพฺภทฺวาร อาโกฏเฏสิ ฯ ราชาป สตึ
อุปฏเปตฺวา โก เอโสติ ปุจฺฉิ ฯ อห เทว อภิปารโกติ ฯ อถสฺส
ราชา ทฺวาร วิวริ ฯ โส ปวิสิตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา คาถมาห
[๒๔]ภูตานิ เม ภูตปตี นมสฺสโต
อาคมฺม ยกฺโข อิทเมตทพฺรวิ
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รฺโ มโน อุมฺมาทนฺตฺยา นิวิฏโ
ททามิ เต ต ปริจารยสฺสูติ ฯ
ตตฺถ นมสฺสโตติ ตุมฺหาก วิปฺปลาปการณชานนตฺถ พลิกมฺม
กตฺวา นมสฺสนฺตสฺส ฯ ตนฺติ อห ต อุมฺมาทนฺตึ ตุมฺหาก ปริจาริก
กตฺวา ททามีติ ฯ
อถ น ราชา สมฺม อภิปารก มม อุมฺมาทนฺติยา
ปฏิพทฺธจิตฺตตาย วิปฺปลปตภาว ยกฺขาป ชานนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม
เทวาติ ฯ โส สพฺพโลเกน กิร เม ลามกภาโว าโตติ ลชฺชิธมฺเม
ปติฏาย อนนฺตร คาถมาห
[๒๕]ปฺุา วิธเส อมโร น จมฺหิ
ชโน จ เม ปาปมิทฺจ ชฺา
ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโฏ
ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏาติ ฯ
ตตฺถ วิธเสติ สมฺม อภิปารก อห ตาย สทฺธึ กิเลสวเสน
ปริจาเรนฺโต ปฺุโต ธเสยฺย ตาย สทฺธึ ปริจาริตมตฺเตน อมโร จ
น โหมิ มหาชโน จ อิม ลามกภาว ชาเนยฺย ตโต อยุตฺต รฺา
กตนฺติ ครเหยฺย ตวฺจ มม ทตฺวา ปจฺฉา ปยภริย อทิฏา ตว
มนโส วิฆาโฏ จสฺสาติ อตฺโถ ฯ
เสสา อุภินฺนป วจนปฏิวจนคาถา โหนฺติ
[๒๖]ชนินฺท นาฺตฺร ตยา มยา วา
สพฺพาป กมฺมสฺส กตสฺส ชฺา
# ๑. ม. อทฏา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ยนฺเต มยา อุมฺมาทนฺตี ปทินฺนา
ภุเสหิ ราชา วนถ สชาหิ ฯ
[๒๗]โย ปาปก กมฺม กร มนุสฺโส
โส มฺติ มายิท มฺึสุ อฺเ
ปสฺสนฺติ ภูตานิ กโรนฺตเมต
ยุตตฺ า จ เย โหนฺติ นรา ปพฺยา ฯ
อฺโ นุ เต โกจิ นโร ปพฺยา
สทฺทเหยฺย(๑) โลกสฺมิ น เม ปยาติ
ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโฏ
ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏา ฯ
[๒๘]อทฺธา ปยา มยฺห ชนินฺท เอสา
น สา มม อปฺปยา ภูมิปาล
คจฺเฉว ตฺว อุมฺมาทนฺตึ ภทฺทนฺเต
สีโหว เสลสฺส คุห อุเปติ ฯ
[๒๙]น ปฬิตา อตฺตทุกฺเขน ธีรา
สุขปฺผล กมฺม ปริจฺจชนฺติ
สโมหิตา วาป สุเขน มตฺตา
น ปาปกมฺมฺจ สมาจรนฺติ ฯ
[๓๐]ตุวฺหิ มาตา จ ปตา จ มยฺห
ภตฺตา ปตี โปสโก เทวตา จ
# ๑. สทฺเธยฺย ฯ
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ทาโส อห ตุยฺห สปุตฺตทาโร
ยถาสุข สีวิ กโรหิ กาม ฯ
[๓๑]โย อิสฺสโรมฺหีติ กโรติ ปาป
กตฺวา จ โส นุตฺตปเต ปเรส
น เตน โส ชีวติ ทีฆมายุ
เทวาป ปาเปน สเมกฺขเร น ฯ
[๓๒]อฺาตก สามิเกหิ ปทินฺน
ธมฺเม ิตา เย จ ปฏิจฺฉนฺติ ทาน
ปฏิจฺฉกา ทายกา จาป ตตฺถ
สุขปฺผลฺเว กโรนฺติ กมฺม ฯ
[๓๓]อฺโ นุ เต โกจิ นโร ปพฺยา
สทฺทเหยฺย โลกสฺมิ น เม ปยาติ
ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโฏ
ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏา ฯ
[๓๔]อทฺธา ปยา มยฺห ชนินฺท เอสา
น สา มม อปฺปยา ภูมิปาล
ยนฺเต มยา อุมฺมาทนฺตี ปทินฺนา
ภุเสหิ ราชา วนถ สชาหิ ฯ
[๓๕]โย อตฺตทุกฺเขน ปรสฺส ทุกขฺ 
สุเขน วา อตฺตทุกฺข ทหติ (๓)
# ๑. ม. สวามิ ฯ ๒. นุตตฺ สเต ฯ ๓. ม. ทหาติ ฯ
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ยเถวิท มยฺห ตถา ปเรส
โย เอว ชานาติ ส เวทิ ธมฺม ฯ
[๓๖]อฺโ นุ เต โกจิ ปโร ปพฺยา
สทฺทเหยฺย โลกสฺมิ น เม ปยาติ
ภุโส จ ตฺยสฺส มนโส วิฆาโฏ
ทตฺวา ปย อุมฺมาทนฺตึ อทิฏา ฯ
[๓๗]ชนินฺท ชานาสิ ปยา มเมสา
น สา มม อปฺปยา ภูมิปาล
ปเยน เต ทมฺมิ ปย ชนินฺท
ปยทายิโน เทว ปย ลภนฺติ ฯ
[๓๘]โส นูนาห วธิสฺสามิ อตฺตาน กามเหตุก
นหิ ธมฺม อธมฺเมน อห วธิตุมุสฺสเห ฯ
[๓๙]สเจ ตุว มยฺห สตึ ชนินฺท
น กามยาสิ นรวีร เสฏ
จชามิ น สพฺพชนสฺส มชฺเฌ
มยา ปมุตฺต ตโต อวฺหเยสิ น ฯ
[๔๐]อทูสิยฺเจ อภิปารก ตุว
จชาสิ กตฺเต อหิตาย ตฺยสฺส
มหา จ เต อุปวาโทป อสฺส
นจาป ตฺยสฺส นครมฺหิ ปกฺโข ฯ
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[๔๑]อห สหิสฺส อุปวาทเมต
นินฺท ปสส ครหฺจ สพฺพ
มเมต อาคจฺฉตุ ภูมิปาล
ยถาสุข สีวิ กโรหิ กาม ฯ
โย เนว นินฺท น ปุนปฺปสส
อาทิยติ ครห โนป ปูช
สิรี จ ลกฺขี จ อเปติ ตมฺหา
อาโป สุวุฏีว ยถา ถลมฺหา ฯ
ยงฺกิฺจิ ทุกฺขฺจ สุขฺจ เอโต
ธมฺมาติสารฺจ มโนวิฆาฏ
อุรสา อห ปฏิจฺฉิสฺสามิ สพฺพ
ปวี ยถา ถาวราน ตสาน ฯ
[๔๒]ธมฺมาติสารฺจ มโนวิฆาฏ
ทุกฺขฺจ นิจฺฉามิ อห ปเรส
เอโกปม ตารยิสฺสามิ ภาร
ธมฺเม ิโต กิฺจิ อหาปยนฺโต ฯ
[๔๓]สคฺคูปค ปฺุกมฺม ชนินฺท
มา เม ตุว อนฺตราย อกาสิ
# ๑. ม. ปนปฺปสส ฯ ๒. ม. เอตฺโต ฯ
#๓. ม. ปจฺจุตฺตริสามิ ฯ ยุ. ปจฺจุปทิสฺสามิ ฯ
#๔. ม. หารยิสฺสามิ ฯ
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ททามิ เต อุมฺมาทนฺตึ ปสนฺโน
ราชาว ยฺ ธน พฺราหฺมณาน ฯ
[๔๔]อทฺธา ตุว กตฺเต หิโตสิ มยฺห
สขา มม อุมฺมาทนฺตี ตุวฺจ
นินฺเทยฺยุ เทวา ปตโร จ สพฺเพ
ปาปฺจ ปสฺส อภิสมฺปราย ฯ
[๔๕]น เหต(๑) ธมฺม สีวิราช วชฺชุ
สเนคมา ชานปทา จ สพฺเพ
ยนฺเต มยา อุมฺมาทนฺตี ปทินฺนา
ภุเสหิ ราชา วนถ สชาหิ ฯ
[๔๖]อทฺธา ตุว กตฺเต หิโตสิ มยฺห
สขา มม อุมฺมาทนฺตี ตุวฺจ
สตฺจ ธมฺมานิ สุกิตฺติตานิ
สมุทฺทเวลาว ทุรจฺจยานิ ฯ
[๔๗]อาหุเนยฺโย เมสิ หิตานุกมฺป
ธาตา วิธาตา จสิ กามปาโล
ตยี หุตา เทว มหปฺผลา หิ (๒)
กาเมน เม อุมฺมาทนฺตึ ปฏิจฺฉ ฯ
[๔๘]อทฺธา หิ สพฺพ อภิปารก ตุว
ธมฺม อจารี มม กตฺตุปุตฺต
# ๑. ม. น เหตธมฺม ฯ ๒. ยุ. มหปฺผลา หิ เม ฯ
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อฺโ นุ เต โก อิธ โสตฺถกิ ตฺตา
ทีปโท นโร อรุเณ ชีวโลเก ฯ
[๔๙]ตฺว นุ เสฏโ ตฺวมนุตฺตโรสิ
ตฺว ธมฺมคุตฺโต ธมฺมวิทู สุเมโธ
โส ธมฺมคุตฺโต จิรเมว ชีว
ธมฺมฺจ เม เทสย ธมฺมปาล ฯ
[๕๐]ตทิงฺฆ อภิปารก สุโณหิ วจน มม
ธมฺมนฺเต เทสยิสฺสามิ สต อาเสวิต อห ฯ
สาธุ ธมฺมรุจี ราชา สาธุ ปฺาณวา นโร
สาธุ มิตฺตาน อทุพฺโภ ปาปสฺสากรณ สุข ฯ
อกฺโกธนสฺส วิชิเต ิตธมฺมสฺส ราชิโน
สุข มนุสฺสา อาเสถ สีตจฺฉายาย สงฺฆเร ฯ
น จาหเมต อภิโรจยามิ
กมฺม อสเมกฺขกต อสาธุ
เยวาป ตฺวาน สย กโรนฺติ
อุปมา อิมา มยฺห ตุว สุโณหิ ฯ
ควฺเจ ตรมานาน ชิมฺห คจฺฉติ ปุงฺคโว
สพฺพา ตาชิมฺห คจฺฉนฺติ เนตฺเต ชิมฺห คเต สติ ฯ
เอวเมว มนุสฺเสสุ โย โหติ เสฏสมฺมโต
โส เจ อธมฺม จรติ ปเคว อิตรา ปชา
สพฺพ รฏ ทุกฺข เสติ ราชา เจ โหติ อธมฺมิโก ฯ
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ควฺเจ ตรมานาน อุชุ คจฺฉติ ปุงฺคโว
สพฺพา ตา อุชุ คจฺฉนฺติ เนตฺเต อุชุคเต สติ ฯ
เอวเมว มนุสฺเสสุ โย โหติ เสฏสมฺมโต
โส เจป ธมฺม จรติ ปเคว อิตรา ปชา
สพฺพ รฏ สุข เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก ฯ
น จาปาห อธมฺเมน อมรตฺตมภิปตฺถเย
อิม วา ปวึ สพฺพ วิเชตุ อภิปารก ฯ
ย หิ กิฺจิ มนุสฺเสสุ รตน อิธ วิชชฺ ติ
คาโว ทาโส หิรฺฺจ วตฺถิย หริจนฺทน ฯ
อสฺสิตฺถิโย จ รตน มณิกฺจ
ยฺจาปเม จนฺทสุริยาภิปาลยนฺติ
น ตสฺส เหตุ วิสม จเรยฺย
มชฺเฌ สิวีน อุสโภสฺมิ ชาโต ฯ
เนตา หิตา อุคฺคโต รฏปาโล
ธมฺม สิวีน อปจายมาโน
โส ธมฺมเมวานุวิจินฺตยนฺโต
ตสฺมา สเก จิตฺตวเส น วตฺโต ฯ
[๕๑]อทฺธา ตุว มหาราช นิจฺจ อพฺยสน สิว
กริสฺสสิ จิร รชฺช ปฺา หิ ตว ตาทิสี ฯ
# ๑. ม. สพฺพา คาวี ฯ
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เอต เต อนุโมทามิ(๑) ย ธมฺม นปฺปมชฺชสิ
ธมฺม ปมชฺช ขตฺติโย านา จวติ อิสฺสโร ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช มาตาปตูสุ ขตฺติย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช ปุตฺตทาเรสุ ขตฺติย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช มิตฺตามจฺเจสุ ขตฺติย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช พาหเนสุ พเลสุ จ
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช คาเมสุ นิคเมสุ จ
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช รฏเสุ ชนปเทสุ จ
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช สมเณ พฺราหฺมเณสุ จ
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช มิคปกฺขีสุ ขตฺติย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
ธมฺมฺจร มหาราช ธมฺโม จิณฺโณ สุขาวโห
อิธ ธมฺม จริตฺวาน ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ
# ๑. ม. อนุโมทาม ฯ
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ธมฺมฺจร มหาราช อินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา
สุจิณฺเณน ทิว ปตฺตา มา ธมฺม ราช ปมาโทติ ฯ
ตตฺถ สพฺพาปติ ชนินฺท อหเมต เอกโกว ปฏิจฺฉาเทตฺวา
อาเนสฺสามิ ตสฺมา เปตฺวา ตฺจ มมฺจ อฺา สพฺพาป
ปชา อิมสฺส กตสฺส อาการมตฺตป น ชฺา น ชานิสฺสนฺติ ฯ
ภุเสหีติ เต มยา อุมฺมาทนฺตี ปทินฺนา ตาย สทฺธึ อภิรมนฺโต
อตฺตโน ตณฺหาวนถ ภุส กโรหิ วฑฺเฒหิ มโนรถ ปูเรหิ ฯ
สชาหีติ มโนรถ ปน ปูเรตฺวา สเจ เต น รุจฺจติ อถ
น สชาหิ มยฺหเมว ปฏิเทหิ ฯ กมฺม กรนฺติ สมฺม
อภิปารก โย มนุสฺโส ปาปก กมฺม กโรนฺโต โส ปจฺฉา มา
อิธ อฺเ อิท ปาปกมฺม มฺึสุ มา ชานนฺตูติ มฺติ
จินฺเตติ ฯ ทุจฺจินฺติตเมต ตสฺส ฯ กึการณา ฯ ปสฺสนฺติ ภูตานิ
กโรนฺตเมตนฺติ เย จ พุทธฺ า ปจฺเจกพุทฺธา พุทฺธปุตฺตา อิทฺธิยา
ยุตฺตา เต จ น ปสฺสนฺติเยว ฯ น เม ปยาติ สมฺม อภิปารก
อฺโ นุ เต โกจิ อิธ โลกสฺมึ สกลาย ปวิยา น เม
อุมฺมาทนฺตี ปยาติ เอว สทฺทเหยฺย ฯ
สีโหว เสลสฺส คุหนฺติ มหาราช สเจ ตฺว ต อิธ น อาเนสิ
อถ ยถา สีโห กิเลสปริฬาเห อุปฺปนฺเน สีหโปติกาย วสนฏาน
มณิคุห อุเปติ เอว ตสฺสา วสนฏาน คจฺฉ ตตฺถ อตฺตโน
# ๑. ม. ปามโท ฯ
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ปตฺถน ปูเรหีติ ฯ สุขปฺผลนฺติ สมฺม อภิปารก ปณฺฑิตา
อตฺตโน ทุกฺเขน ผุฏา สมานา น สุขวิปากทายก กมฺม
ปริจฺจชนฺติ สมฺโมหิตา วาป หุตฺวา โมเหน มุฬหฺ า สุเขน
มตฺตา ปาปกมฺม นาม น สมาจรนฺติ ฯ ยถาสุข สีวิ กโรหิ
กามนฺติ สามิ สีวิราช อตฺตโน ทาสึ ปริจาเรนฺตสฺส ครหา
นาม นตฺถิ ตฺว ยถาสุข อชฺฌาสย กาม กโรหิ อตฺตโน
อิจฺฉ ปูเรหีติ ฯ น เตน โส ชีวตีติ สมฺม อภิปารก โย
อิสฺสโรมฺหีติ ปาป กโรติ กตฺวา จ กมฺม เทวมนุสฺสา วกฺขนฺตีติ
น อุตฺตสติ น โอตฺตปฺปติ โส เตน กมฺเมน น จ ทีฆ กาล
ชีวติ ขิปฺปเมว มรติ เทวตาป ปน กึ อิมสฺส ปาปรฺโ
รชฺเชน วรมสฺส วาลุกฆฏ คเล พนฺธติ ฺวา มรณนฺติ ลามเกน
จกฺขุนา โอโลเกนฺติ ฯ อฺาตกนฺติ มหาราช อฺเส สนฺตก
เตหิ สามิเกหิ ปทินฺน ทาน เย อตฺตโน ธมฺเม ิตา ปฏิจฺฉนฺติ
เต ตตฺถ ปฏิจฺฉกา จ ทายกา จ สพฺเพป สุขปฺผลเมว กมฺม
กโรนฺติ ปฏิคฺคาหเก หิ ปฏิคฺคณฺหนฺเต ต ทาน ทายกสฺส
มหนฺต วิปาก เทตีติ อฺโ นุ ฯเปฯ อทฺธา ปยา ฯเปฯ
โย อตฺตทุกฺเขนาติ สมฺม อภิปารก โย อตฺตโน ทุกฺเขน ปฬโิ ต
ต ทุกฺข ปรสฺส ทหติ อตฺตโน สรีรโต อปเนตฺวา ปรสฺส
สรีเร ขิปติ ปรสฺส วา สุเขน อตฺตโน สุข ทหติ ต ปรสฺส สุข
คเหตฺวา อตฺตนิ ปกฺขิปติ อตฺตโน ทุกฺข หริสฺสามีติ ปร ทุกขฺ ิต
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กโรติ อตฺตาน สุเขสฺสามีติ ปร ทุกฺขติ  กโรติ อตฺตาน
สุเขสฺสามีติ ปรสฺส สุข นาเสติ น โส ธมฺม ชานาติ ฯ
โย ปน เอว ชานาติ ยเถวิท มยฺห สุขทุกฺข ตถา ปเรสนฺติ
ส เวทิ ธมฺม โส ธมฺม ชานาติ นามาติ อยเมว ตสฺสา คาถาย
อตฺโถ ฯ
ปเยน เต ทมฺมีติ ปเยน การณภูเตน ปยผล ปตฺเถนฺโต
ทมฺมีติ อตฺโถ ฯ ปย ลภนฺตีติ สสาเร สสรนฺตา ปยเมว ลภนฺติ ฯ
กามเหตุกนฺติ สมฺม อภิปารก กามเหตุก อยุตฺต กตฺวา อตฺตาน
วธิสฺสามีติ เม ปริวิตกฺโก อุปฺปชฺชติ ฯ มยฺห สตินตฺ ิ มม
สนฺตก ฯ มยฺห สตีติป ปาโ ฯ มม สนฺตกา สาติ เอว
มฺมาโน สเจ ตฺว ต น กาเมสีติ อตฺโถ ฯ สพฺพชนสฺสาติ
สพฺพา เสนิโย สนฺนิปาตาเปตฺวา ตสฺส สพฺพชนสฺส อย มยฺห
อหิตาติ ปริจฺจชิสฺสามีติ ฯ ตโต อวฺหเยสีติ ตโต ต
อปริคฺคหิตตฺตา อาเนยฺยาสิ ฯ อทูสิยนฺติ อนปราธ ฯ กตฺเตติ
ตเมว อปเรน นาเมน อาลปติ ฯ โส หิ รฺโ หิต กโรติ
ตสฺมา กตฺตาติ วุจฺจติ ฯ น จาป ตฺยสฺสาติ เอว อกิจฺจการีติ
นคเร ตว โกจิ ปกฺโขป น ภเวยฺย ฯ นินฺทนฺติ น เกวล
อุปวาทเมว สเจป ม โกจิ สมฺมุขา นินฺทิสฺสติ วา ปสสิสฺสติ
วา โทส วา ปน อาโรเปนฺโต ครหิสสฺ ติ ตปาห นินฺท
ปสส ครหฺจ สพฺพ สหิสฺสามิ สพฺพเมต มม อาคจฺฉตูติ
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วทติ ฯ
ตมฺหาติ โย เอเต นินฺทาทโย น คณฺหติ ตมฺหา ปุริสา
อิสฺสริยสงฺขาตา สิรี จ ปฺาสงฺขาตา ลกฺขี จ ถลฏานโต
สุวุฏิสงฺขาโต อาโป วิย อเปติ น ปติฏาตีติ ฯ เอโตติ
อิโต มม ตสฺสา ปริจฺจตฺตการณา ฯ ธมฺมาติสารฺจาติ
ธมฺม อติกฺกมิตฺวา ปวตฺต อกุสล ย วา กิฺจิ โหติ ฯ
ปฏิจฺฉิสฺสามีติ สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ ฯ ถาวราน ตสานนฺติ ยถา
มหาปวี ขีณาสวานฺจ ปุถชุ ฺชนานฺจ น กิฺจิ น ปฏิจฺฉติ
สพฺพ อธิวาเสติ ตเถวาหป สพฺพเมต สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ
อธิวาเสสฺสามีติ ทีเปติ ฯ เอโกปมนฺติ อหป เอโกว อิม อตฺตโน
ทุกฺขภาร ตารยิสฺสามิ ตริสฺสามิ วหิสฺสามิ ฯ ธมฺเม ิโตติ
วินิจฺฉยธมฺเม ปเวณิธมฺเม ติวิธสุจริตธมฺเม จ ิโต หุตฺวา ฯ
สคฺคูปคนฺติ เทวปฺุกมฺม นาเมต สคฺคูปค โหติ ฯ ยฺ ธนนฺติ
ยฺเ ธน ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ สขาติ อุมฺมาทนฺตีป มม
สหายิกา ตฺวป สหายโก ฯ ปตโรติ พฺรหฺมาโน ฯ สพฺเพติ
น เกวล เทวา พฺรหฺมาโน จ สพฺเพ รฏวาสิโนป ม ปสฺสถ
โภ สหายกสฺส ภริยา สหายิกา อิมินา เคเห กตาติ
นินฺเทยฺยุ ฯ นเหต ธมฺมนฺติ นหิ เอต กมฺม ธมฺมิก ฯ ย เต
มยาติ ยสฺมา มยา สา ตุยฺห ทินฺนา ตสฺมา เอต อธมฺโมติ
เนว ทิสฺสติ ฯ สตนฺติ สนฺตาน พุทฺธาทีน ขนฺติเมตฺตาภาวนา-
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สีลาจารสงฺขาตานิ ธมฺมานิ สุวณฺณิตานิ ฯ สมุทฺทเวลาว
ทุรจฺจยานีติ ตสฺมา ยถา สมุทฺโท เวล นาติกฺกมติ เอว อหป
สีลเวล นาติกฺกมิสฺสามีติ วทติ ฯ อาหุเนยฺโย เมสีติ มหาราช
ตฺว มม อาหุนปาหุนสกฺการสฺส อนุจฺฉวิโก ฯ ธาตา วิธาตา
จสิ กามปาโฬติ ตฺว มม เทว ธารณโต ธาตา อิสฺสริยสุขสฺส
วิทหนโต วิธาตา อิจฺฉิตปตฺถิตกามาน ปาลนโก กามปาโล ฯ
ตยี หุตาติ ตุยฺห ทินฺนา ฯ กาเมน เมติ มม กาเมน มม
ปตฺถนาย อุมฺมาทนฺตึ ปฏิจฺฉาติ ฯ เอว อภิปารโก รฺโ
เทติ ฯ ราชา น มยฺห อตฺโถติ ปฏิกฺขปิ ติ ฯ ภูมิย ปติต
สากุณิกปจฺฉึ ปฏิปาเทน ปหริตฺวา อฏวิย ขิปนฺตา วิย อุโภป
น ชหนฺเตว ฯ
อิทานิ ราชา ปุน อกถนตฺถาย ต สนฺตชฺเชนฺโต อทฺธา
หีติ คาถมาห ฯ ตตฺถ กตฺตุปุตฺตาติ ปตาปสฺส กตฺตาว เตน
น เอว อาลปติ ฯ อิท วุตฺต โหติ อทฺธา ตฺว อิโต ปุพฺเพ
มยฺห สพฺพ ธมฺม อจริ หิตเมว วุฑฺฒิเมว อกาสิ อิทานิ ปน
ปฏิปกฺโข หุตฺวา พหุ กเถสิ มา เอว วิปฺปลปสิ อฺโ
นุ เต ทีปโท นโร โก อิธ ชีวโลเก อรุเณเยว โสตฺถิกตฺตา
สเจ หิ อห วิย อฺโ ราชา ตว ภริยาย ปฏิพทฺธจิตฺโต
อภวิสฺส อนฺโตอรุเณเยว ตว สีส ฉินฺทาเปตฺวา ต อตฺตโน
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ฆเร กเรยฺย อห ปน อกุสลภเยเนว น กโรมิ ตุณฺหี โหหิ
น เม เอตาย อตฺโถติ ต สนฺตชฺเชสิ ฯ โส ต สุตฺวา
กิฺจิ ปุน วตฺตุ อสกฺโกนฺโต รฺโ ถุติวเสน ตฺว นูติ
คาถมาห ฯ ตสฺสตฺโถ มหาราช ตฺวฺเว สกลชมฺพูทีเป
สพฺเพส นรินฺทาน เสฏโ อนุตฺตโร ตฺว วินิจฺฉยธมฺมปเวณิธมฺมสุจริตธมฺมาน โคปายเนน ธมฺมคุตฺโต เตส วิทิตตฺตา
ธมฺมวิทู ตฺว สุเมโธ โส ตฺว ย ธมฺม โคเปสิ เตเนว คุตฺโต จิร
ชีว ธมฺมฺจ เม เทเสหิ ธมฺมปาลก ธมฺมโคปก ราชวราติ ฯ
อถ ราชา ธมฺม เทเสนฺโต ตทิงฺฆาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ นิปาโต ฯ ยสฺมา ม โจเทสิ ตสฺมาติ
อตฺโถ ฯ สตนฺติ พุทฺธาทีหิ สปฺปุริเสหิ อาเสวิต ฯ สาธูติ สุนทฺ โร
ปเสฏโ ฯ วินิจฺฉยปเวณิสุจริตธมฺเม โรเจตีติ ธมฺมรุจิ ฯ ตาทิโส
หิ ชีวิต ชหนฺโตป อกิจจฺ  น กโรติ ตสฺมา สาธุ ฯ
ปฺาณวาติ าณสมฺปนฺโน ฯ มิตฺตาน อทุพฺโภติ มิตฺตสฺส
อทูสนภาโว ฯ ิตธมฺมสฺสาติ ปติฏิตติวิธธมฺมสฺส ฯ อาเสถาติ
อาเสยฺยุ นิสีเทยฺยุ ฯ เทสนาสีสเมว เจต ฯ จตฺตาโรป อิริยาปเถ
สุข กปฺเปยฺยนุ ฺติ อย ปเนตฺถ อตฺโถ ฯ สีตจฺฉายายาติ
ปุตฺตทาราติมิตฺตาน สีตลาย ฉายาย ฯ สงฺฆเรติ สกฆเร
อตฺตโน เคเหติ อตฺโถ ฯ อธมฺมพลิทณฺฑาทีหิ อนุปทฺทุตา สุข
วเสยฺยุนฺติ ทสฺเสติ ฯ น จาหเมตนฺติ สมฺม อภิปารก ยเมต
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อสเมกฺขิตฺวา กต อสาธุกต เอต อห น โรจยามิเยวาติ ฯ
ตฺวานาติ เย วา ปน ราชาโน ตฺวา ตุเลตฺวา ตีเรตฺวา สย
น กโรนฺติ เตสาห กมฺม โรเจมีติ อธิปฺปาโย ฯ อิมา อุปมาติ
อิมสฺมึ ปเนตฺถ ตฺว มยฺห อิมา เทฺว อุปมา สุณาหิ ฯ ชิมฺหนฺติ
วงฺก ฯ เนตฺเตติ โย คาวิโย เนติ ตสฺมึ เชฏอุสเภ ฯ ปเควาติ
ตสฺมึ อธมฺม จรนฺเต อิตรา ปชา ปเคว จรติ อติวิย กโรตีติ
อตฺโถ ฯ ธมฺมิโกติ จตฺตาริ อคติคมนานิ ปหาย ธมฺเมน รชฺช
กาเรนฺโต ฯ อมรตฺตนฺติ เทวตฺต ฯ รตนนฺติ สวิฺาณกาวิฺาณกรตน ฯ วตฺถิยนฺติ กาสิกวตฺถเมว ฯ อสฺสติ ฺถิโยติ
วาตสมคติอสฺเสป อุตฺตมรูปธรา อิตถฺ ิโยป ฯ รตน มณิกฺจาติ
สตฺตวิธรตนฺจ มหคฺฆภณฺฑกฺจ ฯ อภิปาลยนฺตีติ อาโลก
กโรนฺตา รกฺขนฺติ ฯ น ตสฺสาติ ตสฺส จกฺกวตฺติรชฺชสฺสาป
เหตุ วิสม น จเรยฺย ฯ อุสโภสฺมีติ ยสฺมา อห สีวีน
มชฺเฌ เชฏกราชา หุตฺวา ชาโต ตสฺมา จกฺกวตฺติรชฺชการณป วิสม น จรามีติ อตฺโถ ฯ เนตาติ มหาชน กุสเล
ปติฏาเปตฺวา เทวนคร เนตา หิตกรเณน ตสฺส หิตา สีวิราชา
กิร ธมฺมจารีติ สกลชมฺพทู ีเป าตตฺตา อุคฺคโต สเมน
รฏปาลนตาย รฏปาโล ฯ อปจายมาโนติ สีวีน โปราณกราชูน ปเวณิธมฺม อปจายมาโน ฯ โสติ โส อห ตเมว ธมฺม
# ๑. ม. อสาธุกมฺม ฯ
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อนุวิจินฺตยนฺโต ตสฺมา เตน การเณน อตฺตโน จิตฺตสฺส วเส
น วตฺตามิ ฯ
เอว มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา อภิปารโก ถุตึ
กโรนฺโต อทฺธาติ อาทิมาห ฯ นปฺปมชฺชสีติ อตฺตนา
กถิตธมฺม นปฺปมชฺชสิ ตตฺเถว วตฺเตสิ ฯ ธมฺม ปมชฺชาติ
ธมฺม ปมุสฺสติ ฺวา อคติวเสน คนฺตฺวา ฯ เอว โส ตสฺส
ถุตึ กตฺวา ธมฺม จราติ โยเชนฺโต อุตตฺ รึป ทส โอวาทคาถา
อภาสิ ฯ ตาสมตฺโถ เหฏา เตสกุณชาตเก วณฺณิโตว ฯ
เอว อภิปารกเสนาปตินา รฺโ ธมฺเม เทสิเต ราชา
อุมฺมาทนฺติยา ปฏิพทฺธจิตฺต วิโนเทสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
ชาตก สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา สุนนฺโท สารถี อานนฺโท อโหสิ อภิปารโก
สารีปุตฺโต อุมฺมาทนฺตี อุปฺปลวณฺณา เสสปริสา พุทฺธปริสา
สีวิราชา ปน อหเมวาติ ฯ
อุมฺมาทนฺตีชาตก นิฏิต ฯ
ทุติย ฯ
__________
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มหาโพธิชาตก
กินฺนุ ทณฺฑ กิมาชินนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปฺาปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ มหาอุมฺมงฺคชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
ตทา ปน สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป ตถาคโต
ปฺวา ปรสฺส วาทมทฺทโนเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
กาสิกรฏเ อสีติโกฏิวิภวสฺส อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาลสฺส กุเล
นิพฺพตฺติ ฯ โพธิกุมาโรติสฺส นาม กรึสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต ตกฺกสิลาย
อุคฺคหิตสิปฺโป ปจฺจาคนฺตฺวา อคารมชฺเฌ วสนฺโต อปรภาเค กาเม
ปหาย หิมวนฺตปฺปเทส ปวิสิตฺวา ปริพฺพาชกปพฺพชฺช ปพฺพชิตวฺ า
ตตฺเถว วนมูลผลาหาโร จิร วสิตฺวา วสฺสารตฺตสมเย หิมวนฺตา
โอรุยฺห จาริก จรมาโน อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปตฺวา ราชุยฺยาเน
วสิตฺวา ปุนทิวเส ปริพพฺ าชกสารุปฺเปน นคเร ภิกฺขาย จรนฺโต
ราชทฺวาร ปาปุณิ ฯ ตเมน สีหปฺชเร ิโต ราชา ทิสฺวา ตสฺส
อุปสเม ปสีทิตฺวา ต อตฺตโน ภวน ปเวเสตฺวา กตปฏิสนฺถาโร
โถก ธมฺมกถ สุตฺวา นานคฺครสโภชน ทาเปสิ ฯ มหาสตฺโต
ภตฺต คเหตฺวา จินฺเตสิ อิท ราชกุล นาม พหุโทส พหู
ปจฺจามิตฺตา โหนฺติ โก นุโข มม อุปฺปนฺน ภย นิตฺถริสฺสตีติ ฯ
โส อวิทูเร ิต ราชวลฺลภ เอก ปงฺคลสุนข ทิสฺวา มหนฺต
# ๑. ม. ปจฺจามิตฺต โหติ ฯ
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ภตฺตปณฺฑ คเหตฺวา ตสฺส ทาตุกามตาการ ทสฺเสสิ ฯ ราชา
ตฺวา สุนขสฺส ภาชน อาหราเปตฺวา ภตฺต คาหาเปตฺวา
ทาเปสิ ฯ มหาสตฺโตป ตสฺส ภตฺตกิจฺจ นิฏเปสิ ฯ ราชาป
ตสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา อนฺโตนคเร ราชุยฺยาเน ปณฺณสาล
กาเรตฺวา ปพฺพชิตปริกฺขาเร ทตฺวา ต ตตฺถ วสาเปสิ ฯ เทวสิก
จสฺส เทฺว ตโย วาเร อุปฏาน อคมาสิ ฯ โภชนกาเล ปน
มหาสตฺโต นิจฺจ ราชปลฺลงฺเกเยว นิสีทิตฺวา ราชโภชนเมว
ภฺุชติ ฯ เอว ทฺวาทส สวจฺฉรานิ อตีตานิ ฯ
ตสฺส ปน รฺโ ปฺจ อมจฺจา อตฺถฺจ ธมฺมฺจ
อนุสาสนฺติ ฯ เตสุ เอโก อเหตุกวาที เอโก อิสฺสรกรณวาที เอโก
ปุพฺเพกตวาที เอโก อุจฺเฉทวาที เอโก ขตฺตวิชฺชวาที ฯ เตสุ
อเหตุกวาที อิเม สตฺตา สสารสุทฺธิกาติ มหาชน อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ
อิสฺสรกรณวาที อย โลโก อิสฺสรนิมมฺ ิโตติ มหาชน อุคฺ-คณฺหาเปสิ ฯ ปุพฺเพกตวาที อิเมส
สตฺตาน สุข วา ทุกฺข วา
อุปฺปชฺชมาน ปุพฺเพ กเตเนว อุปฺปชฺชตีติ มหาชน อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ
อุจฺเฉทวาที อิโต ปรโลก คโต นาม นตฺถิ อย โลโก อุจฺฉิชฺชตีติ
มหาชน อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ ขตฺตวิชฺชวาที มาตาปตโรป มาเรตฺวา
อตฺตโนว อตฺโถ กาตพฺโพติ มหาชน อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ เต รฺโ
วินิจฺฉเย นิยุตฺตา ลฺจขาทกา หุตฺวา อสฺสามิก สามิก สามิก
อสฺสามิก กโรนฺติ ฯ
อเถกทิวส เอโก ปุริโส กูฏฏฏปราชิโต มหาสตฺต ภิกฺขาย
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จรนฺต ราชเคห ปวิสนฺต ทิสฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต ตุมฺเห ราชเคเห
ภฺุชมานา วินิจฺฉยามจฺเจ ลฺจ คเหตฺวา โลก วินาเสนฺเต กสฺมา
อชฺฌุเปกฺขถ อิทานิมฺหิ ปฺจหิ อมจฺเจหิ กูฏฏฏการกสฺส หตฺถโต
ลฺจ คเหตฺวา สามิโกว สมาโน อสฺสามิโก กโตติ ปริเทวิ ฯ โส
ตสฺมึ การฺุวเสน วินิจฺฉย คนฺตฺวา ธมฺเมน วินิจฺฉินิตฺวา สามิกเยว
สามิก อกาสิ ฯ มหาชโน เอกปฺปหาเรเนว มหาสทฺเทน สาธุการ
อทาสิ ฯ ราชา ต สทฺท สุตฺวา กึสทฺโท นามายนฺติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ
สุตฺวา กตภตฺตกิจฺจ มหาสตฺต อุปนิสีทิตฺวา ปุจฺฉิ ภนฺเต อชฺช
กิร โว อฏโฏ วินิจฺฉิโตติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ ภนฺเต ตุมฺเหสุ
วินิจฺฉินนฺเตสุ มหาชนสฺส วุฑฺฒิ ภวิสฺสติ อิโต ปฏาย ตุมฺเห
วินิจฺฉินถาติ ฯ มหาราช มย ปพฺพชิตา นาม เนต อมฺหาก
กมฺมนฺติ ฯ ภนฺเต มหาชเน การฺุเน กาตุ วฏฏติ ตุมฺเห
สกลทิวส มา วินิจฺฉินถ อุยฺยานโต ปน อิธาคจฺฉนฺตา วินิจฺฉยฏาน
คนฺตฺวา ปาโตว จตฺตาโร อฏเฏ วินิจฺฉินถ ภุตฺวา อุยฺยาน คจฺฉนฺตา
จตฺตาโร เอว มหาชนสฺส วุฑฺฒิ ภวิสสฺ ตีติ ฯ โส เตน ปุนปฺปุน
ยาจิยมาโน สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ตโต ปฏาย ตถา อกาสิ ฯ
กูฏฏฏการกา โอกาส น ลภึสุ ฯ เตป อมจฺจา ลฺจ อลภนฺตา
ทุคฺคตา หุตฺวา จินฺตยึสุ โพธิปริพฺพาชกสฺส วินิจฺฉยกาลโต
ปฏาย มย กิฺจิ น ลภาม หนฺท น ราชเวริโกติ รฺโ อนฺตเร
ปริภินฺทิตฺวา มาราเปสฺสามาติ ฯ เต ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
มหาราช โพธิปริพฺพาชโก ตุมฺหาก อนตฺถกาโมติ วตฺวา
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อสทฺทหนฺเตน รฺา สีลวา เอโส าณสมฺปนฺโน น เอวรูป
กริสฺสตีติ วุตฺเต มหาราช เตน สกลนครวาสิโน อตฺตโน หตฺเถ
กตา เกวล อมฺเหเยว ปฺจ ชเน กาตุ น สกฺโกติ สเจ อมฺหาก วจน
น สทฺทหถ ตสฺส อิธาคมนกาเล ปริส โอโลเกยฺยาถาติ อาหสุ ฯ
ราชา สาธูติ สีหปฺชเร ิโต ต อาคจฺฉนฺต โอโลเกนฺโต ปริวาร
ปสฺสิตฺวา อตฺตโน อาเณน อฏฏการกมนุสฺเส ตสฺส ปริวาราติ
มฺมาโน ภิชฺชิตฺวา เต อมจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา กินฺติ กโรมาติ
ปุจฺฉิ ฯ คณฺหาเปถ น เทวาติ ฯ โอฬาริก อปราธ อปสฺสนฺตา
กถ คณฺหาเปสฺสามาติ ฯ เตนหิ มหาราช ปกติปริหารมสฺส หาเปถ
ต ปริหายนฺต ทิสฺวา ปณฺฑิโต ปริพพฺ าชโก กสฺสจิ อนาโรเจตฺวา
สยเมว ปลายิสฺสตีติ ฯ
ราชา สาธูติ วตฺวา อนุปุพฺเพน ตสฺส ปริหาร
ปริหาเปสิ ฯ ปมทิวส ตาว น ตุจฺฉปลฺลงฺเกเยว นิสีทาเปสุ ฯ โส
ตุจฺฉปลฺลงฺก ทสฺวาว รฺโ ปริภินฺนภาว ตฺวา สยเมว อุยฺยาน
คนฺตฺวา ต ทิวสเมว ปกฺกมิตุกาโม หุตฺวาป เอกนฺเตน ตฺวา
ปกฺกมิสฺสามีติ น ปกฺกามิ ฯ อถสฺส ปุนทิวเส ตุจฺฉปลฺลงฺเก
นิสินฺนสฺส รฺโ ปกติภตฺตฺจ อฺฺจ คเหตฺวา มิสฺสกภตฺต
อทสุ ฯ ตติยทิวเส มหาตล ปวิสิตุ อทตฺวา โสปานสีเสเยว เปตฺวา
มิสฺสกภตฺต อทสุ ฯ โส ตป คเหตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา ภตฺตกิจฺจ
อกาสิ ฯ จตุตฺถทิวเส เหฏา ปาสาเทว เปตฺวา กาณาชกภตฺต (๑)
# ๑. ม. กณาชกภตฺต ฯ
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อทสุ ฯ โส ตป คเหตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา ภตฺตกิจฺจ อกาสิ ฯ ราชา
อมจฺเจ ปุจฺฉิ มหาโพธิปริพฺพาชโก สกฺกาเร ปริหาปเตป น ปกฺกมติ
กินฺติ กโรมาติ ฯ เทว น โส ภตฺตตฺถาย จรติ ฉตฺตตฺถาย ปน จรติ
สเจ ภตฺตตฺถาย จเรยฺย ปมทิวเสเยว ปลาเยยฺยาติ ฯ อิทานิ กึ
กโรมาติ ฯ เสฺว ฆาฏาเปถ น มหาราชาติ ฯ โส สาธูติ เตสฺเว
หตฺเถ ขคฺเค เปตฺวา เสฺว อนฺตรทฺวาเร ตฺวา ปวิสนฺตสฺเสวสฺส
สีส ฉินฺทิตฺวา ขณฺฑาขณฺฑิก กตฺวา กิฺจิ อชานาเปตฺวา วจฺจกุฏิย
ปกฺขิปตฺวา นหาตฺวา อาคจฺเฉยฺยาถาติ อาห ฯ เต สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เสฺว อาคนฺตฺวา เอว กริสฺสามาติ อฺมฺ
วิจาเรตฺวา อตฺตโน นิเวสนานิ อคมสุ ฯ ราชาป สาย ภุตฺตโภชโน
สิริสยเน นิปชฺชิตฺวา มหาสตฺตสฺส คุเณ อนุสฺสริ ฯ อถสฺส ตาวเทว
โสโก อุปฺปชฺชิ ฯ สรีรโต เสทา มฺุจนฺติ สยเน อสฺสาท อลภนฺโต
อปราปร ปริวตฺติ ฯ อถสฺส อคฺคมเหสี อุปนิปชฺชิ ฯ โส ตาย
สทฺธึ สลฺลาปมตฺตป น กริ ฯ อถ น สา กึ นุโข มหาราช
สลฺลาปมตฺตป น กโรถ อป นุโข เม โกจิ อปราโธ อตฺถีติ
ปุจฺฉิ ฯ นตฺถิ เทวิ อป จ โข โพธิปริพฺพาชโก กิร อมฺหาก ปจฺจตฺถิโก
ชาโตติ ตสฺส เสฺว ฆาฏนตฺถาย ปฺจ อมจฺเจ อาณาเปสึ เต
น หนิตฺวา ขณฺฑาขณฺฑิก กตฺวา วจฺจกูเป ขิปสฺสนฺติ โส ปน
อมฺหาก ทฺวาทส สวจฺฉรานิ พหุธมฺม เทเสสิ เอกาปราโธปสฺส
มยา ปจฺจกฺขโต น ทิฏปุพฺโพ ปรปตฺติเยน ปน หุตฺวา ตสฺส
#๑. ฆาฏาเปถาติป ปาโ ฯ ๒. ม. มาเรตฺวา ฯ
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มยา วโธ อาณตฺโต เตน การเณน โสจามีติ ฯ
อถ น สา สเจ เทว โส ปจฺจตฺถโิ ก ชาโต ต ฆาเฏนฺโต กึ
โสจสิ ปจฺจตฺถิก นาม ปุตฺตป ฆาเฏตฺวา อตฺตโน โสตฺถิภาโว
กาตพฺโพว มา โสจิตฺถาติ อสฺสาเสสิ ฯ โส ตสฺสา วจเนน
ปฏิลทฺธสฺสาโส นิทฺท โอกฺกมิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โกเลยฺยโก ปงฺคลสุนโข
ต กถ สุตฺวา เสฺว มยา อตฺตโน พเลน ตสฺส ชีวติ  ทาตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา ปุนทิวเส ปาโตว ปาสาทา โอรุยฺห มหาทฺวาร อาคนฺตฺวา
อุมฺมาเร สีส กตฺวา มหาสตฺตสฺส อาคมนมคฺค โอโลเกนฺโต
นิปชฺชิ ฯ เตป โข อมจฺจา ปาโตว ขคฺคหตฺถา อาคนฺตฺวา
ทฺวารนฺตเร อฏสุ ฯ โพธิสตฺโตป เวล สลฺลกฺเขตฺวา อุยฺยานา
นิกฺขมฺม ราชทฺวาร อาคฺฉิ ฯ อถ น สุนโข ทิสฺวา มุข วิวริตฺวา
จตสฺโส ทาา ทสฺเสตฺวา กึ ตฺว ภนฺเต ชมฺพูทีปตเล อฺตฺถ
ภิกฺข น ลภสิ อมฺหาก ราชา ต มารณตฺถาย ปฺจ อมจฺเจ ขคฺคหตฺเถ
ทฺวารนฺตเร เปสิ มา ตฺว นลาเฏ มจฺจุ คเหตฺวา อาคมิสฺสสิ
สีฆ ปกฺกมาติ มหาสทฺเทน วิรวิ ฯ โส สพฺพรุทฺุตาย ตมตฺถ
ตฺวา ตโตว นิวตฺติตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา ปกฺกมนตฺถาย ปริกขฺ าเร
อาทิยิ ฯ ราชาป สีหปฺชเร ิโต ต อาคจฺฉนฺตฺจ คจฺฉนฺตฺจ
ทิสฺวา สเจ อย มม ปจฺจตฺถิโก ภเวยฺย อุยฺยาน คนฺตฺวา พล
สนฺนิปาตาเปตฺวา กมฺมสชฺโช ภวิสฺสติ โน เจ อตฺตโน ปริกขฺ าเร
คเหตฺวา คมนสชฺโช ภวิสฺสติ ชานิสสฺ ามิ ตาวสฺส กิริยนฺติ
อุยฺยาน คนฺตฺวา มหาสตฺต อตฺตโน ปริกฺขาเร อาทาย คมิสฺสามีติ
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ปณฺณสาลโต นิกฺขนฺต จงฺกมโกฏิย ทิสฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
ิโต คาถมาห
[๕๒]กินฺนุ ทณฺฑ กิมาชิน กึ ฉตฺต กึ อุปาหน
กึ องฺกุสฺจ ปตฺตฺจ สงฺฆาฏิฺจาป พฺราหฺมณ
ตรมานรูโป คณฺหาสิ(๑) กินฺนุ ปตฺถยเส ทิสนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภนฺเต ปุพฺเพ ตฺว อมฺหาก ฆร อาคจฺฉนฺโต
ทณฺฑาทีนิ น คณฺหสิ อชฺช ปน เกน การเณน ทณฺฑฺจ
อชินฺจ ฉตฺตฺจ อุปาหนฺจ มตฺติกปสิพฺพโกลมฺพนองฺกุสฺจ
มตฺติกปตฺตฺจ สงฺฆาฏิฺจาติ สพฺเพปเม ปริกฺขาเร ตรมาโน
คณฺหาสิ กตร นุ ทิส ปตฺเถสิ กตฺถ คนฺตุกาโมสีติ ปุจฺฉิ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต อย อตฺตนา กตกมฺม น ชานาตีติ
มฺติ ชานาเปสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา เทฺว คาถา อภาสิ
[๕๒]ทฺวาทเสตานิ วสฺสานิ วสิตานิ ตฺวนฺติเก
นาภิชานามิ โสเตน ปงฺคเลนาภิกุชฺชิต ฯ
สฺวาย ทตฺโตว นทติ สุกฺกทา วิทสยิ
ตว สุตฺวา สภริยสฺส วีตสทฺธสฺส ม ปตีติ ฯ
ตตฺถ อภิกุชฺชิตนฺติ เอเตน ตว สุนเขน เอว มหาวิรเวน
วิรวิต น ชานามิ ฯ ทตฺโตวาติ ทปฺปโต วิย ฯ สภริยสฺสาติ
ตว สภริยสฺส มม มารณตฺถาย ปฺจนฺน อมจฺจาน
อาณตฺตภาว กเถนฺตสฺส สุตฺวา กึ ตฺว อฺตฺถ ภิกฺข
# ๑. ม. หาสิ ฯ ๒. ม. วทสย ฯ
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น ลภสิ รฺา เต วโธ อาณตฺโต อิธ มา คจฺฉาติ ทตฺโตว
นทติ ฯ วีตสทฺธสฺส ม ปตีติ มมนฺตเร วีตสทฺธสฺส ตว วจน
สุตฺวา เอว วทตีติ อาห ฯ
ตโต ราชา อตฺตโน โทส สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา ต ขมาเปนฺโต
จตุตฺถ คาถมาห
[๕๔]อหุ เอส กโต โทโส ยถา ภาสสิ พฺราหฺมณ
เอส ภิยฺโย ปสีทามิ วส พฺราหฺมณ มา คมาติ ฯ
ตตฺถ ภิยฺโยติ สจฺจ มยา เอว อาณตฺต อย เม โทโส
เอส ปนาห อิทานิ อธิกตร ตว ปสีทามิ อิเธว วส มา พฺราหฺมณ
อฺตฺถ คมาติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต มหาราช ปณฺฑิตา นาม ตาทิเสน
ปรปตฺติเยน อปจฺจกฺขการินา สทฺธึ น สวสนฺตีติ วตฺวา ตสฺส
อนาจาร ปกาเสนฺโต อาห
[๕๕]สพฺพเสโต ปุเร อาสิ ตโตป สพโล อหุ
สพฺพโลหิตโก ทานิ กาโล ปกฺกมิตุ มม ฯ
อพฺภนฺตร ปุเร อาสิ ตโต มชฺเฌ ตโต พหิ
ปุรา นิทฺธมนา โหติ สยเมว วชามิห ฯ
วีตสทฺธ น เสเวยฺย อุทปานวโนทก
สเจป น อนุขเน วาริกทฺทมคนฺธิก ฯ
ปสนฺนเมว เสเวยฺย อปฺปสนฺน วิวชฺชเย
ปสนฺน ปยิรุปาเสยฺย รหทโวทกตฺถิโก ฯ
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ภเช ภชนฺต ปุรสิ  อภชนฺต น ภชฺชเย
อสปฺปุริสธมฺโม โส โย ภชนฺต น ภชฺชติ ฯ
โย ภชนฺต น ภชติ เสวมาน น เสวติ
สเว มนุสฺสปาปฏโ มิโค สาขสฺสิโต ยถา ฯ
อจฺจาภิกฺขณสสคฺคา อสโม สรเณน จ
เอเตน มิตฺตา ชีรนฺติ อกาเล ยาจนาย จ ฯ
ตสฺมา นาภิกฺขณ คจฺเฉ น จ คจฺเฉ จิราจิร
กาเลน ยาจ ยาเจยฺย เอว มิตฺตา น ชีรเร ฯ
อติจิร นิวาเสน ปโย ภวติ อปฺปโย
อามนฺต โข ต คจฺฉาม ปุรา เต โหม อปฺปย าติ ฯ
ตตฺถ สพฺพเสโตติ มหาราช ปมเมว ตาว ตว นิเวสเน
มม โอทโน สพฺพเสโต อโหสิ ย ตฺว ภฺุชสิ ตเมว ทาเปสีติ
อตฺโถ ฯ ตโตติ ตโต ปจฺฉา ปริเภทกาน วจน คเหตฺวา ตว
มยิ วิรตฺตกาเลป สพโล มิสฺสโกทโน ชาโต ฯ อิทานีติ อิทานิ
สพฺพโลหิตโก ชาโต ฯ กาโฬติ อฺาณสฺส ตว สนฺติกา อิทานิ
มม ปกฺกมิตุ กาโล ฯ อพฺภนฺตรนฺติ ปม มม อพฺภนฺตร อาสน
อลงฺกตมหาตลมฺหิ อสฺสติ เสตจฺฉตฺเต ราชปลฺลงฺเกเยว ม นิสีทาเปสุ ฯ
มชฺเฌติ โสปานมตฺถเก ฯ ปุรา นิทธฺ มนา โหตีติ ยาว คีวาย
คเหตฺวา นิกฺกฑฺฒนา โหติ ฯ อนุขเนติ สเจ อนุทก อุทปาน
ปตฺโต ปุรโิ ส อุทก อปฺปสฺสนฺโต กลล วิยูหิตฺวา อนุขเนยฺย ตถาป
# ๑. ม. ชียเร ฯ ๒. ม. อคุณฺุสฺส ฯ
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ต วาริกทฺทมคนฺธิก ภเวยฺย อมนฺุตาย น ปเวยฺย ตเถว วีตสทฺธ
ปยิรุปาสนฺเตน ลทฺธปจฺจยาป ปริตฺตา เจว ลูขา จ อมนฺุา
อปริโภคารหาติ อตฺโถ ฯ ปสนฺนนฺติ ปติฏิตสทฺธ ฯ รหทนฺติ
คมฺภีร มหารหท ฯ ภชนฺตนฺติ อตฺตาน ภชนฺตเมว ภเชยฺย ฯ
อภชนฺตนฺติ ปจฺจตฺถิก ฯ น ภชฺชเยติ น ภเชยฺย ฯ น ภชฺชตีติ
โย ปุริโส อตฺตาน ภชนฺต หิตจิตฺต ปุคฺคล น ภชติ โส
อสปฺปุริสธมฺโม นามาติ ฯ มนุสฺสปาปฏโติ มนุสฺสลามโก ปฏิกุฏโ 
ปจฺฉิมโก ฯ สาขสฺสิโตติ มกฺกโฏ ฯ อจฺจาภิกฺขณสสคฺคาติ อติวิย
อภิณฺหสสคฺเคน ฯ อกาเลติ อยุตฺตปฺปตฺตกาเล ปรสฺส ปยภณฺฑ
ยาจนาย มิตฺตา ชีรนฺติ นาม ตฺวป อติจิร นิวาเสน มยิ เมตฺต
ภินฺทิ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อจฺจาภิกฺขณสสคฺเคน อสโมสรเณน จ
มิตฺตา ชีรนฺติ ตสฺมา ฯ จิราจิรนฺติ จิรกาล วีตินาเมตฺวา จิร
น คจฺเฉ น อุปสงฺกเม ฯ ยาจนฺติ ยาจิตพฺพ ภณฺฑก ยุตฺตกาเล
น ยาเจยฺย ฯ น ชีรเรติ เอว มิตฺตา น ชีรนฺติ ฯ ปุรา เต
โหมาติ ยาว ตว อปฺปยา น โหม ตาว อามนฺเตตฺวาว เอว
คจฺฉามาติ ฯ
ราชา อาห
[๕๖]เอว เจ ยาจมานาน อฺชลึ นาวพุชฺฌสิ
ปริวารกาน สตฺตาน วจน น กโรสิ โน
เอวนฺต อภิยาจาม ปุน กยิราสิ ปริยายนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปริจารกาน สต ฯ
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ตตฺถ นาวพุชฺฌสีติ สเจ ภนฺเต เอว ยาจนฺเตน มยา กต
อฺชลึ น ชานาสิ น ปฏิคณฺหสีติ อตฺโถ ฯ ปริยายนฺติ ปุน
อิธาคมนาย เอกวาร กเรยฺยาสีติ ยาจติ ฯ
โพธิสตฺโต อาห
[๕๗]เอวฺเจ โน วิหรต อนฺตราโย น เหสฺสติ
ตุมฺหฺจาป มหาราช อมฺห วา รฏวฑฺฒน
อปฺเปว นาม ปสฺเสม อโหรตฺตานมจฺจเยติ ฯ
ตตฺถ เอวฺเจ โนติ สเจ มหาราช เอว นานา หุตฺวา
วิหรนฺตาน อมฺหาก อนฺตราโย น เหสฺสติ ตุยฺห วา มยฺห
วา ชีวิต ปวตฺติสฺสตีติ ทีเปติ ฯ ปสฺเสมาติ อป นาม
ปสฺเสยฺยาม ฯ
เอว วตฺวา มหาสตฺโต รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา อปฺปมตฺโต
โหหิ มหาราชาติ วตฺวา อุยฺยานา นิกฺขมิตฺวา เอกสฺมึ สภาคฏาเน
ภิกฺขาย จริตฺวา พาราณสิโต นิกฺขมฺม อนุปุพฺเพน หิมวนฺโตกาสเมว คนฺตฺวา กิฺจิ กาล วสิตฺวา ปุน โอตริตวฺ า เอก
ปจฺจนฺตคาม นิสฺสาย อรฺเ วิหาสิ ฯ ตสฺส ปน คตกาลโต
ปฏาย เต อมจฺจา ปุน วินิจฺฉเย นิสีทิตฺวา วิโลป กโรนฺตา
จินฺตยึสุ สเจ มหาโพธิปริพฺพาชโก ปุน อาคมิสฺสติ ชีวิต
โน นตฺถิ กึ นุ ขฺวสฺส อนาคมนการณ กเรยฺยามาติ ฯ อถ
เนส เอตทโหสิ อิเม สตฺตา ปฏิพทฺธฏาน นาม ปชหิตุ น
สกฺโกนฺติ กึ นุ ขฺวสฺส อิธ ปฏิพทฺธฏานนฺติ ฯ ตโต รฺโ
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อคฺคมเหสีติ ตฺวา าน โข ปเนต วิชฺชติ ย โส อิม นิสฺสาย
อาคจฺเฉยฺย ปฏิกจฺเจว น มาราเปสฺสามาติ ฯ เต ราชาน เอตทโวจุ
อิเม ทิวเส เอกา กถา สุยฺยตีติ ฯ กึกถา นามาติ ฯ
มหาโพธิปริพฺพาชโก จ กิร เทวี จ อฺมฺ สาสนปฏิสาสน
เปเสนฺตีติ ฯ กินฺติ กตฺวาติ ฯ เตน กิร เทวิยา เปสิต สกฺกา
นุ โข อตฺตโน พเลน ราชาน มาราเปตฺวา มม เสตจฺฉตฺต
ทาตุนฺติ ตายปสฺส เปสิต รฺโ มรณนฺนาม มม ภาโร
มหาโพธิปริพฺพาชโก ขิปฺป อาคจฺฉตูติ ฯ ราชา เตส ปุนปฺปุน
กเถนฺตาน สทฺทหิตฺวา อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ ปุจฺฉิตฺวา เทวึ
มาเรตุ วฏฏตีติ วุตฺเต อนุปปริกฺขิตฺวาว เตนหิ น ตุมฺเหว
มาเรตฺวา ขณฺฑาขณฺฑิก ฉินฺทิตฺวา วจฺจกูเป ขิปถาติ อาห ฯ เต
ตถา กรึสุ ฯ ตสฺสา มาริตภาโว สกลนคเร ปากโฏ อโหสิ ฯ
อถสฺสา จตฺตาโร ปุตฺตา อิมินา โน นิรปราธา มาตา
มาริตาติ รฺโ ปจฺจตฺถิกา อเหสุ ฯ ราชา มหาภยปฺปตฺโต
อโหสิ ฯ มหาสตฺโต ปรมฺปราย ต ปวุตฺตึ สุตฺวา จินฺเตสิ
เปตฺวา ม อฺโ เต กุมาเร สฺาเปตฺวา ปตร ขมาเปตุ
สมตฺโถ นาม นตฺถิ รฺโ จ ชีวิต ทสฺสามิ กุมาเร ปาปโต
โมเจสฺสามีติ ฯ โส ปุนทิวเส ปจฺจนฺตคาม ปวิสิตฺวา มนุสฺเสหิ
ทินฺน มกฺกฏมส ขาทิตฺวา ตสฺส จมฺม ยาจิตฺวา อสฺสมปเท
สุกฺขาเปตฺวา นิคฺคนฺธ กตฺวา นิวาเสสิป ปารุเปสิป อเสป
# ๑. ม. อิมสฺมึ ฯ
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เปสิ ฯ กึการณา ฯ พหูปกาโร เมติ วจนตฺถาย ฯ โส ต
จมฺม อาทาย อนุปุพฺเพน พาราณสึ คนฺตฺวา กุมาเร อุปสงฺกมิตฺวา
ปตุฆาฏกมฺม นาม ทารุณ ต โว น กาตพฺพ อชรามโร สตฺโต
นาม นตฺถิ อห ตุมฺเห อฺมฺ สมคฺเค กริสฺสามีติ อาคโต
ตุมฺเห มยา ปหิเต สาสเน อาคจฺเฉยฺยาถาติ กุมาเร โอวทิตฺวา
อนฺโตนคเร อุยฺยาน ปวิสิตฺวา มกฺกฏจมฺม อตฺถริตวฺ า สิลาปฏเฏ
นิสีทิ ฯ อถ น อุยฺยานปาโล ทิสฺวา เวเคน คนฺตฺวา รฺโ
อาโรเจสิ ฯ ราชา สุตฺวาว สฺชาตโสมนสฺโส เต อมจฺเจ อาทาย
ตตฺถ คนฺตฺวา มหาสตฺต วนฺทิตฺวา นิสีทิตฺวา ปฏิสนฺถาร กาตุ
อารภิ ฯ มหาสตฺโต เตน สทฺธึ อสมฺโมทิตฺวา มกฺกฏจมฺมเยว
ปริมชฺชิ ฯ อถ น เอวมาห ภนฺเต ตุมฺเห ม อกเถตฺวา
มกฺกฏจมฺมเมว ปริมชฺชถ กึ โว อิท มยา พหูปการตรนฺติ ฯ
อาม มหาราช พหูปกาโร เม เอส พานโร อหมสฺส ปฏเ
นิสีทิตฺวา วิจริ อย เม ปานียฆฏ อาหริ วสนฏาน สมฺมชฺชิ
อภิสมาจาริกวตฺตปฏิวตฺต เม อกาสิ อห ปน อตฺตโน ทุพ-ฺ
พลจิตฺตตายสฺส มส ขาทิตฺวา จมฺม สุกฺขาเปตฺวา อตฺถริตฺวา
นิสีทามิ เจว นิปชฺชามิ จ เอว พหูปกาโร เอส มยฺหนฺติ ฯ
อิติ โส เตส วาเท ภินฺทนตฺถาย วานรจมฺเม จ วานเร จ
วานรโวหาร อาโรเปตฺวา ต ต ปริยาย สนฺธาย อิม กถ
กเถสิ ฯ โส หิ ตสฺส นิวตฺถปุพฺพตฺตา ปฏเ นิสที ิตฺวา วิจรินฺติ
อาห ฯ ต องฺเส กตฺวา ปานียฆฏสฺส อาหฏตฺตา ปานียฆฏ
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อาหรตีติ อาห ฯ เตน จมฺเมน ภูมิย สมฺมชฺชปุพพฺ ตฺตา วสนฏาน
สมฺมชฺชีติ อาห ฯ นิปนฺนกาเล เตน จมฺเมน ปฏิยา อกฺกนฺตกาเล
ปาทาน ผุฏปุพฺพตฺตา วตฺตปฏิวตฺต เม อกาสีติ อาห ฯ
ฉาตกาเล ปน ตสฺส มส ลภิตฺวา ขาทิตตฺตา อห ปน อตฺตโน
ทุพฺพลจิตฺตตายสฺส มส ขาทินฺติ อาห ฯ
ต สุตฺวา เต อมจฺจา ปาณาติปาโต เตน กโตติ สฺาย
ปสฺสถ โภ ปพฺพชิตสฺส กมฺม มกฺกฏ กิร มาเรตฺวา มส ขาทิตฺวา
จมฺม คเหตฺวา วิจรตีติ ปาณึ ปหริตฺวา ปริหาสมกสุ ฯ มหาสตฺโต
เต ตถา กโรนฺเต ทิสฺวา อิเม อตฺตโน วาทเภทนตฺถาย มม
จมฺม อาทาย อาคตภาว น ชานนฺติ ชานาเปสฺสามิ เนติ
อเหตุกวาทึ ตาว อามนฺเตตฺวา ปุจฺฉิ อาวุโส ตฺว กสฺมา ม
ปริภาสสีติ ฯ มิตฺตทุพฺภิกมฺมสฺส เจว ปาณาติปาตสฺส จ
กตตฺตาติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต โย ปน คติยา เจว ทิฏิยา จ เต
สทฺทหิตฺวา เอว กเรยฺย เตน กึ ทุกฺกฏนฺติ ตสฺส วาท ภินฺทนฺโต
อาห
[๕๘]อุทีรณา เจ สงฺคหตฺยา ภาวายมนุวตฺตติ
อกามา อกรณีย วา กรณีย วาป กุพฺพติ
อกามกรณียสฺมึ กฺวิธ ปาเปน ลิมฺปติ ฯ
โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ กลฺยาโณ น จ ปาปโก
โภโต เจ วจน สจฺจ สุหโย พานโร มยา ฯ
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อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส อปราธ วิชานิย (๑)
น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ โภโต วาโท หิ ตาทิโสติ ฯ
ตตฺถ อุทีรณาติ กถา ฯ สงฺคตฺยาติ สงฺคติยา ฉนฺน
อภิชาตีน ต ต อภิชาตึ อุปคมเนน ฯ ภาวายมนุวตฺตตีติ
ภาเวน อนุวตฺตติ ฯ กรณตฺเถ สมฺปทาน ฯ อกามาติ อกาเมน
อนิจฺฉาย ฯ อกรณีย วาติ อกตฺตพฺพ ปาปก วา ฯ กรณีย
วาติ กตฺตพฺพกุสล วา ฯ กุพฺพตีติ กโรติ ฯ กฺวิธาติ โก
อิธ ฯ อิท วุตฺต โหติ ตฺว อเหตุวาที นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย
สตฺตาน สงฺกิเลสายาติ อาทิทิฏิโก อย โลโก สงฺคติยา เจว
สภาเวน จ อนุวตฺตติ ปริณมติ ตตฺถ ตตฺถ สุขทุกขฺ  ปฏิสเวเทติ
อกามโก จ ปาป วา ปฺุ วา กโรตีติ วทสิ อย ตว อุทรี ณา
สเจ ตถา เอว สนฺเต อกามกรณียสฺมึ อตฺตโน ธมฺมตาย
ปวตฺตมาเน ปาเป โก อิธ สตฺโต ปาเปน ลิมฺปติ ฯ สเจ
หิ อตฺตนา อกเตน ปาเปน ลิมฺปติ น โกจิ น ลิมฺเปยฺยาติ ฯ
โส เจติ โส อเหตุกวาทสงฺขาโต ตว ภาสิตตฺโถ อตฺถตฺโถ จ
อตฺถโชตโก จ ธมฺโม กลฺยาโณ เจ น ปาปโก อเหตู อปจฺจยา
สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ สุขทุกฺข ปฏิสเวทิยนฺตีติ อิท โภโต
วจน สจฺจ เจ สุหโต วานโร มยา โก เอตฺถ มม โทโสติ
อตฺโถ ฯ วิชานิยาติ สมฺม สเจ หิ ตฺว อตฺตโน วาทสฺส อปราธ
ชาเนยฺยาสิ น ม ครเหยฺยาสิ ฯ กึการณา ฯ โภโต วาโท
# ๑. ม. วิชานิยา ฯ
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หิ ตาทิโส ตสฺมา อย มม วาท กโรตีติ ม ปสเสยฺยาสิ อตฺตโน
ปน วาท อชานนฺโต ม ครหสีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต ต นิคฺคณฺหิตฺวา อปฺปฏิภาณ อกาสิ ฯ
โสป ราชา ปริสติ มงฺกภุ ูโต ปตฺตกฺขนฺโธ นิสีทิ ฯ มหาสตฺโตป
ตสฺส วาท ภินฺทิตฺวา อิสฺสรกรณวาทึ อามนฺเตตฺวา ตฺว อาวุโส
ม กสฺมา ปริหาสสิ ยทิ อิสฺสรนิมฺมติ วาท สารโต ปจฺเจสีติ
วตฺวา อาห
[๕๙]อิสฺสโร สพฺพโลกสฺส สเจ กปฺเปติ ชีวิต
สเจ(๑) อิทฺธึ พฺยสนภาวฺจ กมฺม กลฺยาณปาปก
นิทฺเทสการี ปุริโส อิสฺสโร เตน ลิมฺปติ ฯ
โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ กลฺยาโณ น จ ปาปโก
โภโต เจ วจน สจฺจ สุหโต วานโร มยา ฯ
อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส อปราธ วิชานิย
น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ โภโต วาโท หิ ตาทิโสติ ฯ
ตตฺถ กปฺเปติ ชีวิตนฺติ สเจ พฺรหฺมา วา อฺโ วา โกจิ
อิสฺสโร ตฺว กสิยา ชีว ตฺว โครกฺเขนาติ เอว สพฺพโลกสฺส
ชีวิต สวิทหติ วิจาเรติ ฯ อิทฺธึ พฺยสนภาวฺจาติ อิติ อิสฺสริยาทิเภทา อิทฺธิโย จ าติวินาสาทิก พฺยสนภาวฺจ เสสฺจ กลฺยาณปาปก กมฺม สพฺพ ยทิ อิสฺสโรว กปฺเปติ กโรติ ฯ นิทฺเทสการีติ
ยทิ ตสฺส นิทฺเทส อาณตฺติเมว เสโส โย โกจิ ปุริโส กโรติ
# ๑. ส. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เอว สนฺเต โย โกจิ ปาป กโรติ ตสฺส อิสฺสเรน กตตฺตา อิสฺสโรว
เตน ปาเปน ลิมฺปติ ฯ เสส ปุริมนเยน เวทิตพฺพ ฯ ยถา จ
อิธ เอว สพฺพตฺถ ฯ
อิติ อมฺพโตว มุคฺคร คเหตฺวา อมฺพ ปาเตนฺโต วิย
อิสฺสรกรเณเนว อิสฺสรกรณวาท ภินฺทิตฺวา ปุพฺเพกตวาทึ
อามนฺเตตฺวา ตฺว อาวุโส ม กึ ปริหาสสิ ยทิ ปุพเฺ พกตวาท
สจฺจ มฺสีติ วตฺวา อาห
[๖๐]สเจ ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺข นิคจฺฉติ
โปราณก กต ปาป ตเมโส มฺุจเต อิณ
โปราณกอิณโมกฺโข กฺวิธ ปาเปน ลิมฺปติ ฯ
โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ กลฺยาโณ น จ ปาปโก
โภโต เจ วจน สจฺจ สุหโต วานโร มยา ฯ
อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส อปราธ วิชานิย
น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ โภโต วาโท หิ ตาทิโสติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺเพกตเหตูติ ปุพฺเพกตเหตุ ปุริมภเว กตกมฺมกรเณเนว ฯ ตเมโส มฺุจเต อิณนฺติ โย วธพนฺธาทีหิ ทุกฺข
ปาปุณาติ ยทิ โส ย เตน โปราณก กต ปาป ต อิทานิ อิณ
มฺุจติ เอว สนฺเต มมาป เอส โปราณกอิณโต โมกฺโข อเนน
หิ มกฺกเฏน ปุพฺเพ ปริพฺพาชเกน หุตฺวา อห มกฺกโฏ สมาโน
มาเรตฺวา ขาทิโต ภวิสฺสามิ สฺวาย อิธ มกฺกฏตฺต ปตฺโต มยา
ปริพฺพาชกตฺตมฺปตฺเตน มาเรตฺวา ขาทิโต ภวิสฺสติ โก อิธ
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ปาเปน ลิมฺปตีติ ฯ
อิติ โส ตสฺสาป วาท ภินฺทิตฺวา อุจฺเฉทวาทึ อภิมุข กตฺวา
ตฺว อาวุโส นตฺถิ ทินฺนนฺติ อาทีนิ วตฺวา อิเธว สตฺตา
อุจฺฉิชฺชนฺติ ปรโลกคตา นาม นตฺถีติ มฺมาโน กสฺมา ม
ปริหาสสีติ สนฺตชฺเชตฺวา อาห
[๖๑]จตุนฺนเยวุปาทาย รูป สมฺโภติ ปาณิน
ยโต จ รูป สมฺโภติ ตตฺเถว อนุปคจฺฉติ ฯ
อิเธว ชีวติ ชีโว
เปจฺจ เปจฺจ วินสฺสติ
อุจฺฉิชฺชติ อย โลโก เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
อุจฺฉิชฺชมาเน โลกสฺมึ กฺวิธ ปาเปน ลิมฺปติ ฯ
โส เจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ กลฺยาโณ น จ ปาปโก
โภโต เจ วจน สจฺจ สุหโต พานโร มยา ฯ
อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส อปราธ วิชานิย
น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ โภโต วาโท หิ ตาทิโสติ ฯ
ตตฺถ จตุนฺนนฺติ ปวีอาทีน ภูตาน ฯ รูปนฺติ รูปกฺขนฺโธ ฯ
ตตฺเถวาติ ยโต ต รูป สมฺโภติ นิรชุ ฌ
ฺ นกาเลป ตตฺเถว
นิคจฺฉติ ฯ อิมินา ตสฺส จตุมหาภูติโก อย ปุริโส ยทา กาล
กโรติ ปวี ปวีกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ อาโป เตโช วาโย
วาโยกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ อากาส อินฺทฺริยานิ สงฺกมนฺตึ (๒)
อาสนฺทิปฺจมา ปุริสา มต อาทาย คจฺฉนฺติ ยาว อาหฬนปทานิ
ปฺายนฺติ กาโปตกานิ อฏีนิ ภวนฺติ ภสฺมนฺตาหุติโย
# ๑. ม. อนุปคจฺฉติ ฯ ๒. ม. สงฺกมนฺติ ฯ
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ทตฺตุปฺตฺต ยทิท ทาน เตส ตุจฺฉา มุสาภิลาปา เย เกจิ
อตฺถิกวาท วทนฺติ พาลา จ ปณฺฑิตา จ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ
วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณาติ อิม ทิฏึ ปติฏาเปสิ ฯ
อิเธวาติ อิมสฺมึเยว โลเก ชีโว ชีวติ ฯ เปจฺจ เปจฺจ วินสฺสตีติ
ปรโลเก นิพฺพตฺตสตฺโต คติวเสน อิธ อนาคนฺตฺวา ตตฺเถว ปรโลเก
วินสฺสติ อุจฺฉิชฺชติ เอว อุจฺฉิชฺชมาเน โลกสฺมึ โก อิธ ปาเปน
ลิมฺปติ ฯ
อิติ โส ตสฺสาป วาท ภินฺทิตฺวา ขตฺตวิชฺชวาทึ อามนฺเตตฺวา
ตฺว อาวุโส มาตาปตโรป มาเรตฺวา อตฺตโน อตฺโถ กาตพฺโพติ
อิม ลทฺธึ อุกขฺ ิปตฺวา วิจรนฺโต กสฺมา ม ปริหาสสีติ วตฺวา อาห
[๖๒]อาหุ กตฺตวิธา โลเก พาลา ปณฺฑิตมานิโน
มาตร ปตร หฺเ อโถ เชฏป ภาตร
หเนยฺย ปุตฺตทาเร จ อตฺโถ เจ ตาทิโส สิยาติ ฯ
ตตฺถ กตฺตวิธาติ ขตฺตวิชฺชา ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
ขตฺตวิชฺชาจริยาน เอต นาม ฯ พาลา ปณฺฑิตมานิโนติ พาลา
สมานาป ปณฺฑิตา มย อตฺตโน ปณฺฑิตภาว ปกาเสสฺสามาติ
มฺมานา ปณฺฑิตมานิโน หุตฺวา เอวมาหุ ฯ อตฺโถ เจติ สเจ
อตฺตโน ตถารูโป โกจิ อตฺโถ สิยา น กิฺจิ ปริวชฺเชยฺย สพฺพ
หเนยฺย วาติ วทนฺติ ตฺวป เนส อฺตโรติ ฯ
เอว ตสฺส ลทฺธึ ปติฏ เปตฺวา อตฺตโน ลทฺธึ ปกาเสนฺโต อาห
# ๑. ส. ขตฺตวิธา ฯ ม. ขตฺตวิทา ฯ
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[๖๓]ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาข ภฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ
อถ อตฺเถ สมุปปฺ นฺเน สมูลมป อพฺพเห
อตฺโถ เม สมฺพเลนาป สุหโต วานโร มยา ฯ
สเจ อตฺโถ จ ธมฺโม จ กลฺยาโณ น จ ปาปโก
โภโต เจ วจน สจฺจ สุหโต วานโร มยา ฯ
อตฺตโน เจ หิ วาทสฺส อปราธ วิชานิย
น ม ตฺว ครเหยฺยาสิ โภโต วาโท หิ ตาทิโสติ ฯ
ตตฺถ อมฺโภ ขตฺตวิชฺช อมฺหาก ปน อาจริยา เอว วณฺณยนฺติ
อตฺตนา ปริภุตฺตจฺฉายสฺส รุกฺขสฺสาป สาข วา ปณฺณ วา น
ภฺเชยฺย ฯ กึการณา ฯ มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก ตฺว ปน เอว
วเทสิ อถ อตฺเถ สมุปฺปนฺเน สมูลมป อพฺพเหติ ฯ มมฺจ
ปาเถยฺเยน อตฺโถ อโหสิ ตสฺมา สเจเปส มยา หโต ตถาป อตฺโถ
เม สมฺพเลนาป สุหโต วานโร มยาติ ฯ
เอว โส ตสฺสาป วาท ภินฺทิตฺวา ปฺจสุป เตสุ
อปฺปฏิภาเณสุ นิสินฺเนสุ ราชาน อามนฺเตตฺวา มหาราช ตฺว
อิเม ปฺจรฏวิโลปเก มหาโจเร คเหตฺวา วิจรสิ อโห พาโล
เอวรูปาน หิ สสคฺเคน ปุริโส ทิฏธมฺมิกมฺป สมฺปรายิกมฺป
มหาทุกฺข ปาปุเณยฺยาติ วตฺวา รฺโ ธมฺม เทเสนฺโต อาห
[๖๔]อเหตุวาโท ปุริโส โย จ อิสฺสรกุตฺติโก
ปุพฺเพกตี จ อุจฺเฉที โย จ กตฺตวิโธ นโร ฯ
เอเต อสปฺปุริสา โลเก พาลา ปณฺฑิตมานิโน
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กเรยฺย ตาทิโส ปาป อโถ อฺมฺป การเย
อสปฺปุรสิ สสคฺโค ทุกฺกโฏ(๑) กฏกุทฺรโยติ ฯ
ตตฺถ ตาทิโสติ มหาราช ยาทิสา เอเต ปฺจ ทิฏิคติกา
ตาทิโส ปุริโส สยป ปาป กเรยฺย ยฺวาสฺส วจน สุณาติ ต
อฺป การเย ฯ ทุกกฺ โฏติ เอวรูเปหิ อสปฺปุริเสหิ สทฺธึ สสคฺโค
ปรโลเกป อิธโลเกป ทุกกฺ โฏ กฏกุทรฺ โย จ โหติ ฯ อิมสฺส
ปนตฺถสฺส ปกาสนตฺถ ยานิ กานิจิ ภิกฺขเว ภยานิ อุปฺปชฺชนฺติ
สพฺพานิ ตานิ พาลโตติ สุตฺต อาหริตพฺพ ฯ โคธชาตกสฺชีวชาตกอกิตฺติชาตกาทีนิ วายมตฺโถ ทีเปตพฺโพ ฯ
อิทานิ โอปมฺมทสฺสนวเสน ธมฺมเทสน วฑฺเฒนฺโต อาห
[๖๕]อุรพฺภรูเปน พกาสุ(๒) ปุพฺเพ
อสงฺกิโต อชยูถ อุเปติ
หนฺตฺวา อุรณึ อชิย อชฺจ
หนฺตฺวา สยิตฺวา เยน กาม ปเลติ ฯ
ตถาวิเธเก สมณพฺราหฺมณาเส
ฉทน กตฺวา วฺจยนฺติ มนุสฺเส
อนาสกา ถณฺฑิลเสยฺยกา จ
รโชชลฺล อุกฺกุฏกิ ปฺปธาน
ปริยายภตฺตฺจ อปานกตฺตา
ปาปาจารา อรหนฺโต วทานา ฯ
# ๑. ส. ม. ทุกฺขนฺโต ฯ ๒. ม. วกสฺสุ ฯ ยุ. วกาสุ ฯ
# ๓. ม. อุตฺราสยิตฺวา ฯ
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เอเต อสปฺปุริสา โลเก พาลา ปณฺฑิตมานิโน
กเรยฺย ตาทิโส ปาป อโถ อฺป การเย
อสปฺปุรสิ สสคฺโค ทุกฺกโฏ กฏกุทรฺ โย ฯ
ยมาหุ นตฺถิ วิริยนฺติ เหตฺุจ อปวทนฺติ (๑)
เย ปรการ อตฺตการฺจ เย ตุจฺฉ สมวณฺณยุ ฯ
เอเต อสปฺปุริสา โลเก พาลา ปณฺฑิตมานิโน
กเรยฺย ตาทิโส ปาป อโถ อฺป การเย
อสปฺปุรสิ สสคฺโค ทุกฺกโฏ กฏกทุ ฺรโย ฯ
สเจ หิ วิริย นาสฺส กมฺม กลฺยาณปาปก
น ภเร วฑฺฒกึ ราชา นป ยนฺตานิ การเย ฯ
ยสฺมา จ วิริย อตฺถิ กมฺม กลฺยาณปาปก
ตสฺมา ยนฺตานิ กาเรติ ราชา ภรติ วฑฺฒกึ ฯ
ยทิ วสฺสสต เทโว น วสฺเส น หิม ปเต
อุจฺฉิชฺเชยฺย อย โลโก วินสฺเสยฺย อย ปชา ฯ
ยสฺมา จ วสฺสตี เทโว หิมฺจาป ผุสียติ (๒)
ตสฺมา สสฺสานิ ปจฺจนฺติ รฏฺจ ปาลยเต จิร ฯ
ควฺเจ ตรมานาน ชิมฺห คจฺฉติ ปุงฺคโว
สพฺพา ตา ชิมฺห คจฺฉนฺติ เนตฺเต ชิมฺห คเต สติ ฯ
เอวเมว มนุสฺเสสุ โย โหติ เสฏสมฺมโต
โส เจ อธมฺม จรติ ปเคว อิตรา ปชา
# ๑. ม. อเหตุจฺ ปวทนฺติ ฯ ๒. ม. หิมฺจานุผุสายติ ฯ
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สพฺพ รฏ ทุกฺข เสติ ราชา เจ โหติ อธมฺมิโก ฯ
ควฺเจ ตรมานาน อุชุ คจฺฉติ ปุงฺคโว
สพฺพา ตา อุชุ คจฺฉนฺติ เนตฺเต อุชุ คเต สติ ฯ
เอวเมว มนุสฺเสสุ โย โหติ เสฏสมฺมโต
โส เจว ธมฺม จรติ ปเคว อิตรา ปชา
สพฺพ รฏ สุข เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก ฯ
มหารุกขฺ สฺส ผลิโน อาม ฉินฺทติ โย ผล
รสฺจสฺส น ชานาติ พีชฺจสฺส วินสฺสติ ฯ
มหารุกขฺ ูปม รฏ อธมฺเมน โย ปสาสติ
รสฺจสฺส น ชานาติ รฏฺจสฺส วินสฺสติ ฯ
มหารุกขฺ สฺส ผลิโน ปกฺก ฉินฺทติ โย ผล
รสฺจสฺส วิชานาติ พีชฺจสฺส น นสฺสติ ฯ
มหารุกขฺ ูปม รฏ ธมฺเมน โย ปสาสติ
รสฺจสฺส วิชานาติ รฏฺจสฺส น นสฺสติ ฯ
โย จ ราชา ชนปท อธมฺเมน ปสาสติ
สพฺโพสธีภิ โส ราชา วิรุทฺโธ โหติ ขตฺติโย ฯ
ตเถว เนคเม หึส เย ยุตฺตา กยวิกฺกเย
โอชทานพลีกาเร ส โกเสน วิรชุ ฌ
ฺ ติ ฯ
ปหารวรเขตฺตฺู สงฺคาเม กตนิสฺสเม
อุสฺสิเต หึสย ราชา ส พเลน วิรชุ ฌ
ฺ ติ ฯ
ตเถว อิสโย หึส สยเม(๑) พฺรหฺมจาริโน
# ๑. ม. สฺเต ฯ
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อธมฺมจารี ขตฺติโย โส สคฺเคน วิรุชฺฌติ ฯ
โย จ ราชา อธมฺมฏโ ภริย หนฺติ อทูสก (๑)
ลุทฺท ปสวเต ปาป ปุตฺเตหิ จ วิรุชฺฌติ ฯ
ธมฺม จเร ชานปเท นิคเมสุ พเลสุ จ
อิสโย จ น หึเสยฺย ปุตฺตทาเร สมฺจเร ฯ
ส ตาทิโส ภูมิปติ รฏปาโล อโกธโน
สามนฺเต สปกมฺเปติ อินฺโทว อสุราธิโปติ ฯ
ตตฺถ พกาสุ ปุพฺเพติ พโก ปุพฺเพ ฯ อสูติ นิปาตมตฺต ฯ
อิท วุตฺต โหติ มหาราช ปุพฺเพ เอโก อุรพฺภรูโป พโก อโหสิ ตสฺส
นงฺคุฏ มหาทีฆ ต ปน โส อนฺตรสตฺถิมฺหิ ปกฺขปิ ตฺวา อุรพฺภรูเปน
อสงฺกิโต อชยูถ อุเปติ ตตฺถ อุรณิกฺจ อชิกฺจ อชฺจ หนฺตฺวา
เยน กาม ปเลติ ฯ ตถาวิเธเกติ ตถาวิธา เอเก สมณพฺราหฺมณา
ปพฺพชฺชาลิงฺเคน ฉทน กตฺวา อตฺตาน ฉาเทตฺวา มธุรวจนาทีหิ
หิตกามา วิย หุตฺวา โลก วฺเจนฺติ ฯ อนาสกาติ อาทิ เตส ฉทนสฺส
ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ เอกจฺเจ หิ มย อนาสกา น กิฺจิ อาหาเรมาติ
มนุสฺเส วฺเจนฺติ ฯ อปเร มย ถณฺฑิลเสยฺยกาติ ฯ อฺเส ปน
รโชชลฺล ฉทน ฯ อฺเส อุกฺกุฏิกปฺปธาน ฯ เต คจฺฉนฺตาป
อุปฺปติตฺวา อุกฺกุฏิกาว คจฺฉนฺติ ฯ อฺเส สตฺตาหทสาหาทิวารโภชนสงฺขาต ปริยายภตฺตฉทน ฯ อปเร อปานกตฺตา โหนฺติ มย
ปานีย น ปวามาติ วทนฺติ ฯ อรหนฺโต วทานาติ ปาปาจารา หุตฺวา
มย อรหนฺโตติ วทนฺตา วิจรนฺติ ฯ เอเตติ มหาราช อิเม วา
# ๑. ม. อทูสกิ  ฯ ๒. ม. าน ฯ ๓. ม. สปตฺเต ฯ
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ปฺจ ชนา โหนฺติ อฺเ วา ยาวนฺโต ทิฏิคติกา นาม สพฺเพป
เอเต อสปฺปุริสา ฯ ยมาหูติ เย อาหุ เย วทนฺติ ฯ สเจ หิ
วิริย นาสฺสาติ มหาราช สเจ าณสมฺปยุตฺตก กายิกเจตสิกวิริย
น ภเวยฺย ฯ กมฺมนฺติ กลฺยาณปาปก กมฺมป ยทิ น
ภเวยฺย ฯ น กเรติ เอว สนฺเต วฑฺฒกึ วา อฺเ วา การเก
ราชา น โปเสยฺย ฯ นป ยนฺตานีติ นป สตฺตภูมิปาสาทาทีนิ
ยนฺตานิ กเรยฺย ฯ กึการณา ฯ วิริยสฺส เจว กมฺมสฺส จ
อภาวา ฯ อุจฺฉิชฺเชยฺยาติ มหาราช ยทิ เอตฺตก กาล เนว เทโว
วสฺเสยฺย น หิม ปเตยฺย อถ กปฺปุฏานกาโล วิย อย โลโก
อุจฺฉิชฺเชยฺย อุจฺเฉทวาทินา กถิตนิยาเมน ปน อุจฺเฉโท นาม
นตฺถิ ฯ ปาลยเตติ ปาลยติ ฯ
ควฺเจ ตรมานานนฺติ จตสฺโส คาถา รฺา ธมฺมเทสนตฺถเมว วุตฺตา ฯ ตถา มหารุกฺขสฺสาติ อาทิกา ฯ ตตฺถ
มหารุกฺขสฺสาติ มธุรอมฺพรุกฺขสฺส ฯ อธมฺเมนาติ อคติคมเนน ฯ
รสฺจสฺส น ชานาตีติ อธมฺมิโก ราชา รฏสฺส รส โอช น
ชานาติ อายสมฺปตฺตึ น ลภติ ฯ วินสฺสตีติ สฺุ โหติ ฯ
มนุสฺสา คามนิคเม ฉฑฺเฑตฺวา ปจฺจนฺต ปพฺพตวิสม ภชนฺติ ฯ
สพฺพานิ อายมุขานิ ปจฺฉิชฺชนฺติ ฯ สพฺโพสธีภีติ สพฺเพหิ
มูลตจปณฺณปุปฺผผลาทีหิ เจว สปฺปนวนีตาทีหิ จ โอสเธหิ
วิรุชฺฌติ น ตานิ สมฺปชฺชนฺติ ฯ อธมฺมิกรฺโ หิ ปวี
นิโรชา โหติ ฯ ตสฺสา นิโรชตาย โอสธาน โอช น โหติ ตานิ
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โรค วูปสเมตุ น สกฺโกนฺติ ฯ อิติ โส เตหิ วิรุทโฺ ธ นาม
โหติ ฯ เนคเมติ นิคมวาสี กุฏมฺพิเก หึสนฺโต ปเฬนฺโต ฯ เย
ยุตฺตาติ เย กยวิกฺกเย ยุตฺตา อายาน มุขา ถลชลปถวาณิชา
เต จ หึสนฺโต ฯ โอชทานพลีกาเรติ ตโต ตโต ชนปทโต
ภณฺฑหารณสุงฺกทานวเสน โอชทานฺเจว ฉภาคทสภาคาทิเภท
พลิฺจ กโรนฺเต ฯ ส โกเสนาติ โส เอเต หึสนฺโต อธมฺมิกราชา
ธนธฺเ ปริหายนฺโต โกเสน วิรชุ ฺฌติ นาม ฯ ปหารวรเขตฺตฺูติ อิมสฺมึ าเน วิชฌ
ฺ ิตุ วฏฏตีติ เอว ปหารวราน
เขตฺต ชานเน ธนุคฺคเห ฯ สงฺคาเม กตนิสฺสเมติ ยุทฺเธสุ
กตกมฺเม มหาโยเธ ฯ อุสฺสิเตติ อุคฺคเต ปฺาเต มหามตฺเต ฯ
หึสยนฺติ เอวรูเป สย วา หึสนฺโต ปเรหิ วา หึสาเปนฺโต ฯ
พเลนาติ พลกาเยน ฯ ตถาวิธ หิ ราชาน อย พหูปกาเร
อตฺตโน รชฺชทายเกป หึสติ กิมงฺค ปน อมฺเหติ อวเสสาปสฺส
โยธา วิชหนฺติเยว ฯ อิติ โส พเลน วิรุทฺโธ นาม โหติ ฯ
ตเถว อิสโย หึสนฺติ ยถา จ เนคมาทโย ตเถว เอสิตคุเณ
ปพฺพชิเต อกฺโกสนปหรณาทีหิ หึสนฺโต อธมฺมจารี ราชา
กายสฺส เภทา อปายเมว อุเปติ สคฺเค นิพฺพตฺติตุ น สกฺโกตีติ
สคฺเคน วิรุทฺโธ นาม โหติ ฯ ภริย หนฺติ อทูสกนฺติ อตฺตโน
พาหุจฺฉายาย วฑฺฒิต ปุตตฺ ธีตาหิ สวฑฺฒ สีลวตึ ภริย
มิตฺตปฏิรูปกาน โจราน วจน คเหตฺวา มาเรติ ฯ ลุทฺท ปสวเต
ปาปนฺติ โส อตฺตโน นิรยูปปตฺตึ ปสวติ นิปฺผาเทติ ฯ ปุตฺเตหิ
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จาติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว อตฺตโน ปุตฺเตหิ สทฺธึ วิรุชฺฌตีติ ฯ
เอวมสฺส โส เตส ปฺจนฺน ชนาน กถ คเหตฺวา เทวิยา
มาริตภาวฺจ ปุตฺตาน วิรทุ ฺธภาวฺจ สนฺธิมุเข โจร จูฬาย
คณฺหนฺโต วิย กเถสิ ฯ มหาสตฺตสฺส หิ เตส อมจฺจาน นิคฺคณฺหนฺจ
ธมฺมเทสนฺจ เทวิยา เตหิ มาริตภาวสฺส อาวิกรณตฺถฺจ ตตฺถ
อนุปุพฺเพน กถ อาหริตฺวา โอกาส กตฺวา เอตมตฺถ กเถสิ ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา อตฺตโน อปราธ ชานิ ฯ อถ น
มหาสตฺโต อิโต ปฏาย มหาราช เอวรูปาน ปาปาน กถ
คเหตฺวา มา ปุน เอวมกาสีติ วตฺวา โอวทนฺโต ธมฺม จเรติ
อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ธมฺมฺจเรติ มหาราช ราชา นาม ชนปท อธมฺมิเกน
พลินา อปเฬนฺโต ชนปเท ธมฺม จเรยฺย สามิเก อสฺสามิเก
อกโรนฺโต เนคเมสุ ธมฺม จเรยฺย อฏาเน อกิลมนฺโต พเลสุ
ธมฺม จเรยฺย วธพนฺธอกฺโกสปริภาเส ปริหรนฺโต ปจฺจเย จ
เนส เทนฺโต อิสโย น วิหึเสยฺย ธีตโร ยุตฺตฏาเน ปติฏเปนฺโต
ปุตฺเต สิปฺปานิ สิกฺขาเปตฺวา สมฺมาปริหรนฺโต ภริย อิสฺสริยโวสฺสคฺคอลงฺการสมฺมานนาทีหิ อนุคฺคณฺหนฺโต ปุตฺตทาเร
สมฺจเรยฺยาติ ฯ ส ตาทิโสติ โส ตาทิโส ราชา ปเวณึ
อภินฺทิตฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺโต ราชาณาย ราชเตเชน
สามนฺเต สปกมฺเปติ ตาเปติ จาเลติ ฯ อินฺโทวาติ อิท อุปมตฺถ
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วุตฺต ฯ ยถา อสุเร เชตฺวา อภิภวิตฺวา ิตกาลโต ปฏาย
อสุราธิโปติ สงฺข คโต อินฺโท วา อตฺตโน สปตฺตภูเต อสุเร
กมฺเปสิ ตถา กมฺเปตีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา จตฺตาโรป กุมาเร
ปกฺโกสาเปตฺวา โอวทิตฺวา รฺโ กตกมฺม ปกาเสตฺวา ราชาน
ขมาเปตฺวา มหาราช อิโต ปฏาย อตุเลตฺวา ปริเภทกาน กถ
คเหตฺวา มา เอวรูป สาหสิกกมฺม อกาสิ ตุมฺเหป กุมารา
รฺโ มา ทุพฺภิตฺถาติ สพฺเพส โอวาท อทาสิ ฯ อถ น
ราชา อาห อห ภนฺเต ปุตฺเตสุ จ เทวิยา จ อปรชฺฌนฺโต
อิเม นิสฺสาย เอเตส กถ คเหตฺวา เอต ปาปกมฺม อกาสึ
อิเม ปฺจป มาเรมีติ ฯ น ลพฺภา มหาราช เอว
กาตุนฺติ ฯ เตนหิ เตส หตฺถปาเท ฉินฺทาเปมีติ ฯ อิทป น
สกฺกา กาตุนฺติ ฯ ราชา สาธุ ภนฺเตติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เต
สพฺพสหรเณ กตฺวา ปฺจจูฬากรณคทฺทูลพนฺธนโคมยสิฺจเนหิ
อวมาเนตฺวา รฏา ปพฺพาเชสิ ฯ โพธิสตฺโตป ตตฺถ กติปาห
วสิตฺวา อปฺปมตฺโต โหหีติ ราชาน โอวทิตฺวา หิมวนฺตเมว คนฺตฺวา
ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตตฺวา ยาวชีว พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา
พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป ตถาคโต ปฺวาเยว ปรปฺปวาทมทฺทโนเยวาติ วตฺวา
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ชาตก สโมธาเนสิ ตทา ปฺจ ทิฏิคติกา ปูรณกสฺสป
มกฺขลิโคสาลปกุธกจฺจานอชิตเกสกมฺพลนิคนฺถนาฏปุตฺตา อเหสุ
ปงฺคลสุนโข อานนฺโท มหาโพธิปริพฺพาชโก ปน อหเมวาติ ฯ
มหาโพธิชาตก นิฏิต ฯ
ตติย ฯ
ตสฺสุทฺทาน ฯ
สนิฬนี ิกมวฺหยโน ปโม
ทุติโย ปน สอุมมฺ ทนฺตีวโร
ตติโย ปน โพธิสิรีวฺหยโน
กถิตา ปน ตีณิ ชิเนน สุภา ฯ
อิติ ปฺาสนิปาตวณฺณนา นิฏตา ฯ
_____________
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กสฺส สุตฺวา สต ทมฺมีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เนกฺขมฺมปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตทา หิ ภควา ธมฺมสภาย เนกฺขมฺมปารมึ วณฺณยนฺตาน
ภิกฺขูน มชฺเฌ นิสีทิตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป ตถาคโต
มหาภินิกฺขมน นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ราชคเห มคธราชา รชฺช กาเรสิ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส
อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ ฯ นามคหณทิวเส จสฺส
อรินฺทมกุมาโรติ นาม กรึสุ ฯ ตสฺส ชาตทิวเสเยว ปุโรหิตสฺสาป
ปุตฺโต วิชายิ ฯ โสณกกุมาโรติสฺส นาม กรึสุ ฯ เต อุโภป
เอกโตว วฑฺฒิตฺวา วยปฺปตฺตา อุตฺตมรูปธรา รูเปน นิพฺพิเสสา
หุตฺวา ตกฺกสิล คนฺตฺวา อุคฺคหิตสิปฺปา ตโต นิกฺขมิตฺวา
สพฺพสมยสิปฺปฺจ เทสจาริกฺจ ชานิสฺสามาติ อนุปุพฺเพน จาริก
จรนฺตา พาราณสึ ปตฺวา ราชุยฺยาเน วสิตฺวา ปุนทิวเส นคร
ปวิสึสุ ฯ ต ทิวสฺจ เอกจฺเจ มนุสฺสา พฺราหฺมณวาจก
กริสฺสามาติ ปายาส ปฏิยาเทตฺวา อาสนานิ ปฺเปตฺวา
อาคจฺฉนฺเต เต กุมาเร ทิสวฺ า ฆร ปเวเสตฺวา ปฺตฺตาสเน
นิสีทาเปสุ ฯ ตตฺถ โพธิสตฺตสฺส ปฺตฺตาสเน สุทฺธ กาสิกวตฺถ
อตฺถต อโหสิ ฯ โสณกสฺส รตฺตกมฺพล ฯ โส นิมิตฺต ทิสฺวาว
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อชฺเชว เม ปยสหาโย อรินฺทมกุมาโร พาราณสิราชา ภวิสฺสติ
มยฺห เสนาปติฏาน ทสฺสตีติ อฺาสิ ฯ เต อุโภป กตภตฺตกิจฺจา
อุยฺยานเมว อคมสุ ฯ ตทา พาราณสิรฺโ กาลกตสฺส สตฺตโม
ทิวโส โหติ อปุตฺตก ราชกุล ฯ อมจฺจาทโย จ สีส นหาตฺวา
สนฺนิปติตฺวา รชฺชารหสฺส สนฺติก คมิสฺสตีติ ผุสฺสรถ โยเชตฺวา
วิสชฺเชสุ ฯ โส นครา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน อุยฺยาน คนฺตฺวา
อุยฺยานทฺวาเร นิวตฺติตฺวา อาโรหณสชฺโช หุตฺวา อฏาสิ ฯ
โพธิสตฺโต มงฺคลสิลาปฏเฏ สีส ปารุปตฺวา นิปชฺชิ ฯ
โสณกกุมาโร ตสฺส สนฺติเก นิสีทิ ฯ โส ตุริยสทฺท สุตฺวา
อรินฺทมสฺส ผุสฺสรโถ อาคจฺฉติ อชฺเชส ราชา หุตวฺ า มม
เสนาปติฏาน ทสฺสติ น โข ปน มยฺห อิสฺสริเยนตฺโถ เอตสฺมึ
คเต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอกมนฺเต ปฏิจฺฉนฺเน
อฏาสิ ฯ ปุโรหิโต อุยฺยาน ปวิสิตฺวา มหาสตฺต นิปนฺนก ทิสฺวา
ตุริยานิ ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ มหาสตฺโต ปพุชฺฌิตฺวา ปริวตฺติตฺวา โถก
นิปชฺชิตฺวา อุฏาย สิลาปฏเฏ ปลฺลงฺเก นิสีทิ ฯ อถ น ปุโรหิโต
อฺชลึ ปคฺคณฺหิตฺวา อาห รชฺชนฺเต เทว ปาปุณาตีติ ฯ กึ
อปุตฺตก ราชกุลนฺติ ฯ เอว เทวาติ ฯ เตนหิ สาธูติ ฯ อถ
น ตตฺเถว อภิสิฺจิตฺวา รถ อาโรเปตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน
นคร ปเวเสสุ ฯ โส นคร ปทกฺขิณ กตฺวา ปาสาท
อภิรุหิ ฯ โส ยสสฺส มหนฺตตาย โสณกกุมาร น สริ ฯ โสป
ตสฺมึ นคร ปวิฏเ อาคนฺตฺวา สิลาปฏเฏ นิสีทิ ฯ อถสฺส ปุรโต
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พนฺธนา ปมุตฺต(๑) สาลรุกฺขโต ปณฺฑุปลาส ปติ ฯ โส ต ทิสฺวาว
ยเถว ต ตถา มมป สรีร ชร ปตฺวา ปติสฺสตีติ อนิจฺจาทิวเสน
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ปจฺเจกโพธึ ปาปุณิ ฯ ต ขณฺเวสฺส
คิหิลิงฺค อนฺตรธายิ ฯ ปพฺพชิตลิงฺค ปาตุรโหสิ ฯ โส นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโวติ อุทาน อุทาเนนฺโต นนฺทมูลกปพฺภาร อคมาสิ ฯ
มหาสตฺโตป จตฺตาลีสมตฺตาน สวจฺฉราน อจฺจเยน สริตฺวา
กห นุโข เม สหาโย โสณโกติ โสณก ปุนปฺปุน สรนฺโตป
มยา สุโต วา ทิฏโ วาติ วตฺตาร อลภิตฺวา อลงฺกตมหาตเล
ราชปลฺลงฺเก นิสินฺโน คนฺธพฺพนาฏกนจฺจคีตาทีหิ ปริวุโต สมฺปตฺตึ
อนุภวนฺโต โย เม กสฺสจิ สนฺติเก สุตฺวา อสุกฏาเน นาม โสณโก
วสตีติ อาจิกฺขิสฺสติ ตสฺส สต ทสฺสามิ โย สาม ทิสฺวา อาโรเจสฺสติ
ตสฺส สหสฺสนฺติ เอก อุทาน อภิสขริตฺวา คีตวเสน อุทาเนนฺโต
ปม คาถมาห
[๖๖]กสฺส สุตฺวา สต ทมฺมิ สหสฺส ทิฏโสณก
โก เม โสณกมกฺขาติ สหาย สหกีฬิตนฺติ (๒)ฯ
อถสฺส มุขโต ลฺุจนฺตี วิย คเหตฺวา เอกา นาฏกิตฺถี
คีต คายิ ฯ อถฺา อถฺาติ อมฺหาก รฺโ ปยคีตนฺติ
สพฺพา โอโรธา คายึสุ ฯ อนุกฺกเมน นครวาสิโนป ชานปทาป
ตเมว คีต คายึสุ ฯ ราชาป ปุนปฺปุน ตเมว คีต คายติ ฯ
ปณฺณาสมตฺตาน สวจฺฉราน อจฺจเยน ปนสฺส พหุปุตฺตธีตโร
# ๑. ม. ปวุตตฺ  ฯ ๒. ส. ม. ปสุกีฬิต ฯ
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อเหสุ ฯ เชฏปุตฺโต ทีฆาวุกุมาโร นาม อโหสิ ฯ ตทา
โสณกปจฺเจกพุทฺโธ อรินทฺ มราชาน ทฏุกาโม คจฺฉามิสฺส(๑)
กาเมสุ อาทีนว เนกฺขมฺเม จ อานิสส กเถตฺวา ปพฺพชฺชาการ
กโรมีติ
จินฺเตตฺวา อิทฺธิยา อากาเสนาคนฺตฺวา อุยฺยาเน นิสที ิ ฯ ตทา
เอโก สตฺตวสฺสิโก ปฺจจูฬกกุมารโก มาตรา ปหิโต คนฺตฺวา
อุยฺยานปวเน ทารูนิ อุทธฺ รนฺโต ปุนปฺปุน ต เอว คีต คายิ ฯ
อถ น ปจฺเจกพุทฺโธ ปกฺโกสิตฺวา กุมารก ตฺว กถ อฺ
อคายิตฺวา เอกเมว คีต คายสิ กึ อฺ น ชานาสีติ
ปุจฺฉิ ฯ ชานามิ ภนฺเต อมฺหาก รฺโ อิทเมว ปย เตน
น ปุนปฺปุน คายามีติ ฯ เอตสฺส ปน เต คีตสฺส ปฏิคีต
คายนฺโต โกจิ ทิฏปุพฺโพติ ฯ น ทิฏปุพฺโพ ภนฺเตติ ฯ
อหนฺต สิกฺขาเปสฺสามิ สกฺขิสฺสสิ รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา ปฏิคีต
คายิตุนฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อถสฺส โส ปฏิคีต อาจิกฺขนฺโต
มยฺห สุตฺวาติ อาทิมาห ฯ อุคฺคณฺหาเปตฺวา จ ปน ต อุยฺโยเชสิ
คจฺฉ กุมารก อิม ปฏิคีต รฺา สทฺธึ คายาหิ ราชา เต มหนฺต
อิสฺสริย ทสฺสติ กินฺเต ทารูหิ เวเคน ยาหีติ ฯ
โส สาธูติ ปฏิคีค อุคฺคณฺหิตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต
ยาวาห ราชาน อาเนมิ ตาว อิเธว โหถาติ วตฺวา เวเคน มาตุ
สนฺติก คนฺตฺวา อมฺม ขิปปฺ  ม นหาเปตฺวา อลงฺกโรถ อชฺช
ต ทลิทฺทภาวโต โมเจสฺสามีติ วตฺวา นหาตมณฺฑิโต ราชทฺวาร
อาคนฺตฺวา อยฺย โทวาริก เอโก ทารโก ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปฏิคีต
# ๑. ม. อห ตตฺถ คนฺตฺวา ฯ
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คายิสฺสามีติ อาคนฺตฺวา ทฺวาเร ิโตติ รฺโ อาโรเจหีติ อาห ฯ
โส เวเคน คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา อาคจฺฉตูติ
ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต ตฺว มยา สทฺธึ คีตปฏิคีต คายิสฺสสีติ
อาห ฯ อาม เทวาติ ฯ เตนหิ คายสฺสูติ ฯ เทว อิมสฺมึ าเน
น คายามิ นคเร ปน เภริฺจาราเปตฺวา มหาชน สนฺนิปาตาเปถ
มหาชนมชฺเฌ คายิสฺสามีติ ฯ ราชา ตถา กาเรตฺวา อลงฺกตมณฺฑเป
ปลฺลงฺกมชฺเฌ นิสีทิตฺวา ตสฺส อนุรปู  อาสน ทาเปตฺวา
อิทานิ ตว คีต คายสฺสูติ อาห ฯ เทว ตุมฺเห ตาว คายถ
อถาห ปฏิคตี  คายิสฺสามีติ ฯ ตโต ราชา ปม คายนฺโต คาถมาห
กสฺส สุตฺวา สต ทมฺมิ สหสฺส ทิฏโสณก
โก เม โสณกมกฺขาติ สหาย สหกีฬิตนฺติ (๑)ฯ
ตตฺถ สุตฺวาติ อสุกฏาเน นาม เต ปยสหาโย โสณโก
วสตีติ ตสฺส วสนฏาน สุตฺวา อาโรเจนฺตสฺส กสฺส สต
ทมฺมิ ฯ ทิฏ นฺติ (๒) อสุกฏาเน นาม มยา ทิฏโ ติ ทิสฺวา
อาโรเจนฺตสฺส กสฺส สหสฺส ทมฺมีติ ฯ1
เอว รฺา ปม อุทานคาถาย คีตาย ปฺจจูฬกทารเกน
ปฏิคีตภาว ปกาเสนฺโต สตฺถา อภิสมฺพุทฺโธ หุตวฺ า อิมา เทฺว
คาถา อภาสิ
อถ พฺรวี มาณวโก ทหโร ปฺจจูฬโก
มยฺห สุตฺวา สต เทหิ สหสฺส ทิฏ โสณก (๓)
อห เต โสณกมกฺขิสฺส สหาย สหกีฬิตนฺติ ฯ
# ๑. ส. ม. ปสุกิฬิต ฯ ๒. สี. ยุ. ทฏูติ ฯ ๓. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิฯ
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เตน วุตฺตคาถาย ปน อยมตฺโถ มหาราช มยฺห ต
สุตฺวา อาโรเจนฺตสฺส สต ทมฺมีติ วทสิ ตมฺป มยฺหเมว เทหิ ย
ทิสฺวานาโรเจนฺตสฺส สหสฺส ทมฺมีติ วทสิ ตมฺป มยฺหเมว
เทหิ อห เต ปยสหาย อิทาเนว ปจฺจกฺขโตว อย โสณโกติ
อาจิกฺขิสฺสนฺติ ฯ อิโต ปร สุวิฺเยฺยเมว ฯ สมฺพุทธฺ คาถา
ปาลินเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
ต สุตฺวา ราชา อาห
[๖๗]กตรสฺมึ โส ชนปเท รฏเสุ นิคเมสุ จ
กตฺถ เต โสณโก ทิฏโ  ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
กุมาโร อาห
[๖๘]ตเวว เทว วิชิเต ตเววุยฺยานภูมิยา
อุชุวสา มหาสาลา นีโลภาสา มโนรมา ฯ
ติฏนฺติ เมฆสมานา รมฺมา อฺโฺนิสฺสิตา
เตส มูลสฺมึ โสณโก ฌายติ อนุปาทโน
อุปาทาเนสุ โลเกสุ ทยฺหมาเนสุ นิพฺพุโตติ ฯ
[๖๙]ตโต จ ราชา ปายาสิ เสนาย จตุรงฺคิยา
การาเปตฺวา สม มคฺค อคมา เยน โสณโก ฯ
อุยยฺ านภูมึ คนฺตฺวาน วิจรนฺโต พฺรหาวเน
อาสีน โสณก ทกฺขิ ทยฺหมาเนสุ นิพฺพุตนฺติ ฯ
ตตฺถ อุชุวสาติ อุชขุ นฺธา ฯ มหาสาลาติ มหารุกฺขา ฯ
เมฆสมานาติ นีลเมฆสทิสา ฯ รมฺมาติ รมณียา ฯ อฺโฺ-
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นิสฺสิตาติ สาขาหิ สาข มูเลหิ มูล สสิพฺพิตฺวา ิตา ฯ เตสนฺติ
เตส เอวรูปาน ตว อุยฺยานวเน สาลาน เหฏา ฯ ฌายตีติ
ลกฺขณูปนิชฌ
ฺ านอารมฺมณูปนิชฺฌานสงฺขาเตหิ ฌาเนหิ ฌายติ ฯ
อนุปาทโนติ กามูปาทานวิรหิโต ฯ ทยฺหมาเนสูติ เอกาทสหิ อคฺคหี ิ
ทยฺหมาเนสุ สตฺเตสุ ฯ นิพฺพุโตติ เต อคฺคี นิพฺพาเปตฺวา สีตเลน
หทเยน ฌายมาโน ตว อุยฺยาเน มงฺคลสาลรุกฺขมูเล สิลาปฏเฏ
นิสินฺโน เอส เต สหาโย กาฺจนปฏิมา วิย โสภมาโน
ปฏิมาเนตีติ ฯ ตโต จาติ ภิกฺขเว ตโต โส อรินฺทโม ราชา
ตสฺส วจน สุตฺวาว โสณกปจฺเจกพุทฺธ ปสฺสิสฺสามีติ
จตุรงฺคินิยา เสนาย นิกฺขมิ ฯ วิจรนฺโตติ อุชุกเมว อาคนฺตฺวา
ตสฺมึ มหนฺเต วนสณฺเฑ วิจรนฺโต ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต
อาสีน อทฺทกฺขิ ฯ โส ต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทติ ฺวา อตฺตโน
กิเลสาภิรตตฺตา ต กปโณติ มฺมาโน อิม คาถมาห
[๗๐]กปโณ วตาย ภิกฺขุ มุณฺโฑ สงฺฆาฏิปารุโต
อมาติโก อปติโก รุกฺขมูลสฺมิ ฌายตีติ ฯ
ตตฺถ ฌายตีติ นิมฺมาติโก นิมฺปตโิ ก การฺุปฺปตฺโตว
ฌายตีติ ฯ
[๗๑]อิม วากฺย นิสาเมตฺวา โสณโก เอตทพฺรวี
น ราช กปโณ โหติ ธมฺม กาเยน ผสฺสย ฯ
โยธ ธมฺม นิรกตฺวา อธมฺม อนุวตฺตติ
ส ราช กปโณ โหติ ปาโป ปาปปรายโนติ ฯ
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ตตฺถ อิมนฺติ ตสฺส กิเลสาภิรตสฺส ปพฺพชฺช อโรเจนฺตสฺส
อิม ปพฺพชฺชาครหวจน สุตฺวา ฯ เอตทพฺรวีติ ปพฺพชฺชาย
คุณ ปกาเสนฺโต เอต อพฺรวิ ฯ ผสฺสยนฺติ ผสฺสยนฺโต ฯ
เยน อริยมคฺคธมฺโม นาม กาเยน ผุสิโต โส กปโณ นาม
น โหตีติ ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ นิรกตฺวาติ อตฺตภาวโต
นีหริตฺวา ฯ ปาโป ปาปปรายโนติ สย ปาปาน กรเณน ปาโป
อฺเสป กโรนฺตาน ปติฏาภาเวน ปาปปรายโนติ ฯ
เอว โส โพธิสตฺต ครหิ ฯ โพธิสตฺโต อตฺตโน ครหิตภาว
อชานนฺโต วิย หุตฺวา นามโคตฺต กเถตฺวา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต คาถมาห
[๗๒]อรินฺทโมติ เม นาม กาสิราชาติ ม วิทู
กจฺจิ โภโต สุขเสยฺยา อิธ ปตฺตสฺส โสณกาติ ฯ
ตตฺถ กจฺจีติ อมฺหาก ตาว น กิฺจิ อผาสุก โภโต
ปน กจฺจิ อิธ ปตฺตสฺส อิมสฺมึ อุยฺยาเน วสโต สุขวิหาโรติ
ปุจฺฉติ ฯ
อถ น ปจฺเจกพุทฺโธ มหาราช น เกวล อิธ อฺตฺราป
วสนฺตสฺส มม อผาสุกนฺนาม นตฺถีติ วตฺวา ตสฺส สมณภทฺรกคาถา
นาม อารภิ
[๗๓]สทาป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
น เตส โกฏเ อุเปนฺติ น กุมฺเภ น กโฬปยา
ปรินิฏิตเมสนา เตน ยาเปนฺติ สุพฺพตา ฯ
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ทุติยมฺป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
อนวชฺชปณฺโฑ โภตฺตพฺโพ น จ โกจูปโรธติ ฯ
ตติยมฺป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
นิพฺพุตปณฺโฑ โภตฺตพฺโพ น จ โกจูปโรธติ ฯ
จตุตฺถป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
มุตฺตสฺส รฏเ จรโต สงฺโค ยสฺส น วิชฺชติ ฯ
ปฺจมมฺป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
นครมฺหิ ทยฺหมานมฺหิ นาสฺส กิฺจิ อทยฺหถ ฯ
ฉฏมฺป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
รฏเ วิลุปฺปมานมฺหิ นาสฺส กิฺจิ อหาริถ ฯ
สตฺตมมฺป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
โจเรหิ รกฺขิต มคฺค เย จฺเ ปริปนฺถกิ า
ปตฺตจีวรมาทาย โสตฺถึ คจฺฉติ สุพฺพโต ฯ
อฏมมฺป ภทฺรมธนสฺส อนาคารสฺส ภิกฺขุโน
ย ย ทิส ปกฺกมติ อนเปกฺโขว คจฺฉตีติ ฯ
ตตฺถ อนาคารสฺสาติ มหาราช ฆราวาส ปหาย
อนาคาริยภาว ปตฺตสฺส อธนสฺส อกิฺจนสฺส ภิกฺขุโน สพฺพกาล
ภทฺรเมว ฯ น เตสนฺติ มหาราช เตส อธนาน ภิกขฺ ูน น
โกฏาคาเร ธนธฺานิ อุเปนฺติ น กุมฺภิย น ปจฺฉิย เต ปน
สุพฺพตา ฯ ปรินิฏิตนฺติ ปเรส ฆเร ปกฺกอาหาร สงฺฆาฏิปารุตา
กปาลมาทาย ฆรปฏิปาฏิยา เอสนา ปริเยสนา เตน ตโต ลทฺเธน
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ปณฺเฑน ต อาหาร นวนฺน ปาฏิกลุ ฺยาน วเสน ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชิตฺวา ชีวิตวุตฺตึ ยาเปนฺติ ฯ อนวชฺชปณฺโฑ โภตฺตพฺโพติ
เวชฺชกมฺมาทิกาย อเนสนาย วา กุหนาลปนา เนมิตฺตกตา
นิปฺเปสิกตา ลาเภน ลาภ ชิคึสนตาติ เอวรูเปน มิจฺฉาชีเวน วา
อุปฺปาทิกา จตฺตาโร ปจฺจยา ธมฺเมน อุปฺปาทิตาป อปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภุตฺโต สาวชฺชปณฺโฑ นาม อเนสน ปน ปหาย มิจฺฉาชีว
วชฺเชตฺวา ธมฺเมน สเมน อุปฺปาทิตา ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร
ปฏิเสวามีติ วุตฺตนเยเนว ปจฺจเวกฺขิตฺวา อนวชฺชปณฺโฑ นาม ฯ
เยน เอวรูโป อนวชฺชปณฺโฑ โภตฺตพฺโพ ปริภฺุชิตพฺโพเยว ย เอว
อนวชฺชปณฺฑ ภฺุชมานาน ปจฺจเย นิสฺสาย โกจิ อปฺปมตฺตโกป
กิเลโส น อุปโรธติ น ปเฬติ ฯ ตสฺส ทุติยมฺป ภทฺรมธนสฺส
อนาคารสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ นิพฺพุโตติ ปุถุชชฺ นภิกฺขุโน ธมฺเมน
อุปฺปนฺนปณฺโฑป ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชิยมาโน นิพฺพุตปณฺโฑ
นาม ฯ เอกนฺตโต ปน ขีณาสวสฺส ปณฺโฑว นิพฺพุตปณฺโฑ
นาม ฯ กึการณา ฯ โส หิ เถยฺยปริโภโค อิณปริโภโค
ทายชฺชปริโภโค สามิปริโภโคติ อิเมสุ จตูสุ ปริโภเคสุ สามิปริโภควเสน ต ปริภฺุชติ ฯ ตณฺหาย ทาสพฺย อตีโต สามี
หุตฺวา ปริภฺุชติ น ต ตปฺปจฺจยา โกจิ อปฺปมตฺตโกป กิเลโส
อุปโรธตีติ ฯ มุตฺตสฺส รฏเ จรโตติ อุปฏากกุลาทีสุ อลคฺคมานสฺส ฉินฺนวลาหกสฺส วิย ราหุมุขา ปมุตฺตสฺส วิมลจนฺทมณฺฑลสฺส วิย จ ยสฺส คามนิคมาทีสุ จรนฺตสฺส ราคสงฺคาทีสุ
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เอโกป สงฺโค นตฺถิ ฯ เอกจฺโจ หิ กุเลหิ สสฏโ วิหรติ สหโสกี
สหนนฺที ฯ เอกจฺโจ มาตาปตูสุป อลคฺคมานโส วิหรติ โกรุนครคามวาสี ทหโร วิย ฯ เอวรูปสฺส ปุถุชชฺ นสฺสาป ภทฺรเมว ฯ
นาสฺส กิฺจีติ โย หิ พหุปริกฺขาโร โหติ โส มา เม
โจรา ปริกฺขาเร หรึสูติ อติเรกานิ จีวราทีนิ อนฺโตนคเร
อุปฏากกุเล นิกฺขิปติ อถ นครมฺหิ ทยฺหมาเน อสุกกุเล
นาม อคฺคิ อุฏิโตติ สุตวฺ า โสจติ กิลมติ ฯ เอวรูปสฺส ภทฺร
นาม นตฺถิ ฯ โย ปน มหาราช สกุณวตฺต นาม ปูเรติ
กายปฏิพทฺธปริกฺขาโรว โหติ ตสฺส ตาทิสสฺส น กิฺจิ
อทยฺหถ ฯ เตนสฺส ปฺจมป ภทฺรเมว ฯ วิลุปฺปมานมฺหีติ วิลุมปฺ มานมฺหิ ฯ อยเมว วา ปาโ
 ฯ อหาริถาติ (๑) ยถา
ปพฺพตคหนาทีหิ นิกฺขมิตฺวา รฏ วิลมุ ฺปมาเนสุ โจเรสุ
พหุปริกฺขารสฺส อนฺโตคาเม ปต วิลุมฺปติ นีหรติ ตถา ยสฺส
อธนสฺส กายปฏิพทฺธปริกฺขารสฺส น กิฺจิ อหาริถ ตสฺส
ฉฏมฺป ภทฺรเมว ฯ เย จฺเ ปริปนฺถิกาติ เย จ อฺเป
เตสุ เตสุ าเนสุ สุงฺกคหณตฺถาย ปตา ปริปนฺถิกา เตหิ จ
รกฺขิต ฯ ปตฺตจีวรนฺติ โจราน อนุปการ สุงฺกิกาน อสุงฺการห
มตฺติกาปตฺตฺเจว กตทฬฺหีกมฺมปริภณฺฑ ปสุกูลจีวรฺจ อปฺปคฺฆานิ
กายพนฺธนปริสาวนสูจิวาสิปตฺตตฺถวิกานิ จาติ สพฺเพป อฏ
ปริกฺขาเร กายปฏิพทฺเธ กตฺวา มคฺค ปฏิปนฺโน เกนจิ
# ๑. ม. อหีรถ ฯ
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อวิเหิยมาโน โสตฺถึ คจฺฉติ ฯ สุพฺพโตติ โลภนียานิ หิ
จีวราทีนิ ทิสฺวา โจราป หรนฺติ ฯ สุงฺกิกาป กึ นุโข เอตสฺส
หตฺเถติ ปตฺตตฺถวิกาทีนิ โสเธนฺติ ฯ สุพฺพโต ปน สลฺลหุกวุตตฺ ึ
เตส ปสฺสนฺตานฺเว โสตฺถึ คจฺฉติ เตนสฺส สตฺตมป
ภทฺรเมว ฯ อนเปกฺโขว คจฺฉตีติ กายปฏิพทฺธโต อติเรกสฺส
วิหาเร ปฏิสามิตสฺส กสฺสจิ ปริกฺขารสฺส อภาวา วสนฏาน
นิวตฺติตฺวาป น โอโลเกติ ย ทิส คนฺตุกาโม โหติ ต
คจฺฉนฺโต อนเปกฺโขว คจฺฉติ อนุราธปุรา นิกฺขมิตฺวา ถูปาราเม
ปพฺพชิตาน ทฺวินฺน กุลปุตฺตาน วุฑฺฒตโร วิย ฯ
อิติ โสณกปจฺเจกพุทฺโธ อฏ สมณภทฺรกานิ กเถสิ ฯ ตโต
อุตฺตรึ ปน สตมฺป สหสฺสมฺป อปริมาณานิ สมณภทฺรกานิ เอส
กเถตุ สมตฺโถเยว ฯ ราชา ปน กามาภิรตตฺตา ตสฺส กถ
ปจฺฉินฺทิตฺวา มยฺห สมณภทฺรเกหิ อตฺโถ นตฺถีติ อตฺตโน
กามาธิมุตฺตตฺต ปกาเสนฺโต อาห
[๗๔]พหูนิ สมณภทฺรานิ(๑) โย ตฺว ภิกฺขุ ปสสติ
อหฺจ คิทฺโธ กาเมสุ กถ กาหามิ โสณก ฯ
ปยา เม มานุสา กามา อโถ ทิพฺยาป เม ปยา
อถ เกน นุ วณฺเณน อุโภ โลเก ลภามฺหเสติ ฯ
ตตฺถ วณฺเณนาติ การเณน ฯ
อถ น ปจฺเจกพุทฺโธ อาห
# ๑. ส. ภทฺรา ฯ
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[๗๕]กาเมสุ(๑) คิทฺธา กามรตา กาเมสุ อธิมุจฺฉิตา
นรา ปาปานิ กตฺวาน อุปปชฺชนฺติ ทุคฺคตึ ฯ
เย จ กาเม ปหนฺตฺวาน นิกฺขนฺตา อกุโตภยา
เอโกทิภาวาธิคตา น เต คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ
อุปมนฺเต กริสฺสามิ ต สุโณหิ อรินฺทม
อุปมาย มิเธกจฺเจ อตฺถ ชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ
คงฺคาย กุณป ทิสฺวา วุยฺหมาน มหณฺณเว
วายโส สมจินฺเตสิ อปฺปปฺโ อเจตโส ฯ
ยานฺจ วติท ลทฺธ ภกฺโข จาย อนปฺปโก
ตตฺถ รตฺตึ ตตฺถ ทิวา ตตฺเถว นิรโต มโน ฯ
ขาท นาคสฺส มสานิ ปว ภาคีรโสทก
สมฺปสฺส วนเจตฺยานิ น ปเลตฺถ วิหงฺคโม ฯ
ตฺจ โอตรณี คงฺคา ปมตฺต กุณเป รต
สมุทฺท อชฺฌคาหาสิ อคติ ยตฺถ ปกฺขิน ฯ
โส จ ภกฺขปริกฺขีโณ อุปฺปติตฺวา(๒) วิหงฺคโม
น ปจฺฉโต น ปุรโต นุตฺตร โนป ทกฺขิณ ฯ
ทีป โส น อชฺฌคฺฉิ อคติ ยตฺถ ปกฺขิน
โส จ ตตฺเถว ปาปตฺถ ยถา ทุพฺพลโก ตถา ฯ
ตฺจ สามุทฺทิกา มจฺฉา กุมฺภีลา มกรา สุสู
ปสยฺหการา ขาทึสุ ผนฺทมาน วิปกฺขิก ฯ
# ๑. ม. กาเม ฯ ๒. ยุ. อุทาปตฺวา ฯ
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เอวเมว ตุว ราช เย จฺเ กามคิทฺธิโน
คิทฺธี เจ น วมิสฺสนฺติ กากปฺาย เต วิทู ฯ
เอสา เต อุปมา ราช อตฺถสนฺทสฺสนี กตา
ตฺวฺจ ปฺายเส เตน ยทิ กาหสิ วา น วาติ ฯ
ตตฺถ ปาปานีติ มหาราช ตฺวฺจ กามคิทฺโธ นรา จ
กาเม นิสฺสาย กายทุจฺจริตาทีนิ ปาปานิ กตฺวา ยตฺถ สุปนนฺเตป
ทิพฺพา จ มานุสิกา จ กามา น ลภนฺติ ต ทุคฺคตึ อุปปชฺชนฺตตี ิ
อตฺโถ ฯ ปหนฺตฺวานาติ เขฬปณฺฑ วิย ปหาย ฯ อกุโตภยาติ
ราคาทีสุ กุโตจิ อนาคตภยา ฯ เอโกทิภาวาธิคตาติ เอโกทิภาว
เอกวิหาริก อธิคตา ฯ น เตติ เต เอวรูปา ปพฺพชิตา ทุคฺคตึ
น คจฺฉนฺติ ฯ อุปมนฺเตติ มหาราช ทิพฺพมานุสเก กาเม
ปตฺเถนฺตสฺส หตฺถิกุณเป ปฏิพทฺธกากสทิสสฺส ตว เอก อุปม
กริสฺสามิ ต สุโณหีติ อตฺโถ ฯ กุณปนฺติ หตฺถิกเฬวร ฯ
มหณฺณเวติ คมฺภีรปุถุเล อุทเก ฯ เอโก กิร มหาวารโณ คงฺคาตีเร
จรนฺโต คงฺคาย ปติตฺวา อุตฺตริตุ อสกฺโกนฺโต ตตฺเถว มโต คงฺคาย
วุยฺหิ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ วายโสติ อากาเสน คจฺฉนฺโต
เอโก กาโก ฯ ยานฺจ วติทนฺติ โส เอว จินฺเตตฺวา ตตฺถ นิลียติ ฺวา
อิท หตฺถิยาน ลทฺธ เอตฺถ นิสินฺโน สุข จริสฺสามิ อยเมว จ
อนปฺปโก ภกฺโข ภวิสฺสติ อิทานิ มยา อฺตฺร คนฺตุ น วฏฏตีติ
สนฺนิฏานมกาสิ ฯ ตตฺถ รตฺตินฺติ ตสฺส รตฺติฺจ ทิวา จ
ตตฺเถว มโน อภิรโต อโหสิ ฯ น ปเลตฺถาติ น อุปฺปติตฺวา
ปกฺกามิ ฯ โอตรณีติ สมุทฺทาภิมุขี โอตรมานา ฯ โอหาริณีติป
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ปาโ ฯ สา สมุทฺทาภิมุขี อวหาริณีติ อตฺโถ ฯ อคติ
ยตฺถาติ สมุทฺทมชฺฌ สนฺธายาห ฯ ภกฺขปริกฺขีโณติ ปริกฺขีณภกฺโข ฯ อุปฺปติตฺวาติ ขีเณ จมฺเม จ มเส จ อฏิสงฺฆาโฏ
อุมฺมิเวคภินฺโน อุทเก นิมชุ ฺชิ ฯ อถ โส กาโก อุทเก ปติฏาตุ
อสกฺโกนฺโต อุปฺปติ เอว อุปฺปติตฺวาติ อตฺโถ ฯ อคติ ยตฺถ
ปกฺขินนฺติ ยสฺมึ สมุทฺทมชฺเณ ปกฺขีน อคติ ตตฺถ โส เอว อุปฺปติโต
ปจฺฉิมทิส คนฺตฺวา ตตฺถ ปติฏ อลภิตฺวา ตโต ปุรตฺถิม ตโต
อุตฺตร ตโต ทกฺขิณนฺติ จตสฺโสป ทิสา คนฺตฺวา อตฺตโน ปติฏ าน
น อชฺฌคฺฉิ นาธิคจฺฉีติ อตฺโถ ฯ อถ วายโส เอว อุปฺปติตฺวา
ปจฺฉิมาทีสุ เอเกก ทิส อาคฺฉิ ทีป ปน นาชฺฌคมาติ เอวเมว
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ปาปตฺถาติ ปติโต ฯ
ยถา ทุพฺพลโกติ ยถา ทุพฺพลโก ปเตยฺย ตเถว ปติโต ฯ
สุสูติ สุสุนามกา จณฺฑมจฺฉา ฯ ปสยฺหการาติ อนิจฺฉมานกเยว
พลกฺกาเรน ฯ วิปกฺขิกนฺติ วิทฺธสฺตปกฺขิก ฯ คิทฺธี เจ น วมิสสฺ นฺตีติ
ยทิ คิทฺธา หุตฺวา กาเม น วมิสฺสนฺติ น ฉฑฺเฑสฺสนฺติ ฯ
กากปฺาย เตติ กากสฺส สมานปฺา อิติ เต พุทฺธาทโย
ปณฺฑิตา วิทู วิทนฺติ ชานนฺตีติ อตฺโถ ฯ อตฺถสนฺทสฺสนี กตาติ
อตฺถปฺปกาสิกา กตา ฯ ตฺวฺจ ปฺายเสติ ปฺายิสฺสสิ ฯ
อิท วุตฺต โหติ มหาราช มยา หิตกาเมน ตว โอวาโท ทินฺโน
ต ปน ตฺว ยทิ กาหสิ เทวโลเก นิพฺพตฺติสฺสสิ ยทิ น กาหสิ
กามปงฺเก นิมุคฺโค ชีวิตปริโยสาเน นิรเย นิพฺพตฺติสฺสสีติ ฯ เอว
ตฺวเมว เตน การเณน สคฺเค วา นิรเย วา ปฺายิสฺสสิ อห
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ปน สพฺพภเวหิ มุตฺโต อปฺปฏิสนฺธิโกติ อิม ปนสฺส โอวาท
ททนฺเตน ปจฺเจกพุทฺเธน นที ทสฺสิตา ฯ ตาย วุยหฺ มาน
หตฺถิกุณป ทสฺสิต ฯ กุณปขาทโก กาโก ทสฺสโิ ต ฯ ตสฺส
กุณป ขาทิตฺวา ปานีย ปวนกาโล ทสฺสิโต ฯ รมณียวนสณฺฑสฺส
ทสฺสนกาโล ทสฺสิโต ฯ กุณปสฺส นทิยา วุยฺหมานสฺส
สมุทฺทปฺปเวโส ทสฺสโิ ต ฯ สมุทฺทมชฺเฌ กากสฺส หตฺถิกุณเป ปติฏ
อลภิตฺวา วินาส ปตฺตกาโล ทสฺสิโต ฯ ตตฺถ นที วิย อนมตคฺโค
สสาโร ทฏพฺโพ ฯ นทิยา วุยฺหมาน หตฺถิกุณป วิย สสาเร
ปฺจกามคุณา ฯ กาโก วิย พาลปุถชุ ชฺ โน ฯ กากสฺส กุณป
ขาทิตฺวา ปานีย ปวนกาโล วิย ปุถชุ ชฺ นสฺส กามคุเณ ปริภฺุชิตฺวา
โสมนสฺสิกกาโล ฯ กากสฺส กุณเป ลคฺคสฺเสว รมณียวนสณฺฑสฺส
ทสฺสน วิย ปุถุชชฺ นสฺส กามคุเณสุ ลคฺคสฺเสว สวนวเสน
อฏตึสอารมฺมณทสฺสน ฯ กุณเป สมุทฺท ปวิฏเ กากสฺส ปติฏ
ลภิตุ อสกฺโกนฺตสฺส วินาส ปตฺตกาโล วิย พาลปุถุชชฺ นสฺส
กามคุณคิทฺธสฺส ปาปปรายนสฺส กุสลธมฺเม ปติฏ  ลภิตุ
อสกฺโกนฺตสฺส มหานิรเย วินาส ปตฺติ ทฏพฺพา ฯ
เอวมสฺส ปจฺเจกพุทฺโธ อิมาย อุปมาย โอวาท ทตฺวา อิทานิ
ตเมว โอวาท ถิร กตฺวา ปติฏเปตุ คาถมาห
[๗๖]เอกวาจป ทฺวิวาจ ภเณยฺย อนุกมฺปโก
ตตุตฺตรึ น ภาเสยฺย ทาโส อยฺยสฺส(๑) สนฺติเกติ ฯ
# ๑. ยุ. ทาโส อยิรสฺส ฯ
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ตตฺถ น ภาเสยฺยาติ วจน อคณฺหนฺตสฺส หิตโต อุตฺตรึ
ภาสมาโน สามิกสฺส สนฺติเก ทาโส วิย โหติ ฯ ทาโส หิ สามิเก
กถ คณฺหนฺเตป อคณฺหนฺเตป กเถติเยว ฯ เตน วุตฺต ตตุตฺตรึ
น ภาเสยฺยาติ ฯ
เอว วตฺวา ปจฺเจกพุทฺโธ อิทฺธิยา อุปฺปติตฺวา สเจ ปพฺพชิสฺสสิ
วา โน วา ทินฺโน เต มยา โอวาโท อปฺปมตฺโต โหหิ มหาราชาติ
ราชาน อนุสาเสตฺวา นนฺทมูลกปพฺภารเมว คโต ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๗๗]อิท วตฺวาน ปกฺกามิ โสณโก อมิตพุทฺธิมา
เวหาเส อนฺตลิกฺขสฺมึ อนุสาเสตฺวาน ขตฺติยนฺติ ฯ
อย อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ
ตตฺถ อิท วตฺวานาติ ภิกฺขเว โส ปจฺเจกพุทฺโธ อมิตาย
โลกุตฺตรพุทธฺ ิยา อมิตพุทฺธิมา อิท วตฺวา อิทฺธิยา อุปฺปติตฺวา สเจ
ปพฺพชิสฺสสิ ตเวว โน เจ ปพฺพชิสฺสสิ ตเวว ทินโฺ น เต
มยา โอวาโท อปฺปมตฺโต โหหีติ เอว อนุสาเสตฺวาน ขตฺติย
ปกฺกามิ ฯ
โพธิสตฺโตป ต อากาเสน คจฺฉนฺต ยาว ทสฺสนปถา
โอโลเกนฺโต ตฺวา ตสฺมึ จกฺขุปเถ อติกฺกนฺเต สเวค ปฏิลภิตวฺ า
จินฺเตสิ อย พฺราหฺมโณ หีนชจฺโจ สมาโน อสภินฺนขตฺติยวเส
ชาตสฺส มม มตฺถเก ปาทรช โอกิรนฺโต อากาส อุปฺปติตฺวา คโต
มยาป อชฺเชว นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ ฯ โส รชฺช
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นิยฺยาเทตฺวา ปพฺพชิตุกาโม คาถาทฺวยมาห
[๗๘]โก นุเม ราชกตฺตาโร สูตา เวยฺยตฺติมาคตา (๑)
รชฺช นิยฺยาทยิสฺสามิ นาห รชฺเชน มตฺถโิ ก ฯ
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ โก ชฺา มรณ สุเว
นาห กาโกว ทุมฺเมโธ กามาน วสมนฺวคาติ ฯ
ตตฺถ โก นุเมติ กุหึ อิเม ฯ ราชกตฺตาโรติ เย ราชารห
อภิสิฺจิตฺวา ราชาน กโรนฺติ ฯ สูตา เวยฺยตฺติมาคตาติ สูตา
จ เย จ อฺเ เวยฺยตฺติภาว อาคตา มุขมงฺคลิกา ฯ รชฺเชน
มตฺถิโกติ รชฺเชน อตฺถิโก ฯ โก ชฺา มรณ สุเวติ มรณ อชฺช
วา เสฺว วาติ อิท โก ชานิตุ สมตฺโถ ฯ
เอว รชฺช นิยฺยาเทนฺตสฺส สุตฺวา อมจฺจา อาหสุ
[๗๙]อตฺถิ เต ทหโร ปุตฺโต ทีฆาวุ รฏวฑฺฒโน
ต รชฺเช อภิสิฺจสฺสุ โส โน ราชา ภวิสฺสตีติ ฯ
ตโต ปร รฺา วุตฺตคาถมาทึ กตฺวา อุทานสมฺพนฺธคาถา
ปาลินเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
ราชา อาห
[๘๐]ขิปฺป กุมาร อาเนถ ทีฆาวุ รฏวฑฺฒน
ต รชฺเช อภิสิฺจสฺสุ โส โว ราชา ภวิสฺสตีติ ฯ
อมจฺจา รฺโ วจน สุตฺวา ราชกุมาร อาเนสุ ฯ
ราชาปสฺส รชฺช นิยฺยาเทสิ ฯ
# ๑. ม. สทฺทา เวยฺยตฺตมาคตา ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 101

เลมที่ 35 โสณกชาตก หนา 101
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๘๑]ตโต กุมาร อาเนสุ ทีฆาวุ รฏวฑฺฒน
ต ทิสฺวา อาลป ราชา เอกปุตฺต มโนรม ฯ
สฏิคามสหสฺสานิ ปริปุณณ
ฺ านิ สพฺพโส
เต ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ โก ชฺา มรณ สุเว
มาห กาโกว ทุมฺเมโธ กามาน วสมนฺวค ฯ
สฏินาคสหสฺสานิ สพฺพาลงฺการภูสิตา
สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา เหมกปฺปนวาสสา ฯ
อารุฬฺหา คามณีเยภิ โตมรงฺกุสปาณิภิ
เต ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ โก ชฺา มรณ สุเว
มาห กาโกว ทุมฺเมโธ กามาน วสมนฺวค ฯ
สฏิอสฺสสหสฺสานิ สพฺพาลงฺการภูสิตา
อาชานียา จ ชาติยา สินฺธวา สีฆวาหนา ฯ
อารุฬฺหา คามณีเยภิ อินฺทิยาจาปธาริภิ
เต ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ โก ชฺา มรณ สุเว
มาห กาโกว ทุมฺเมโธ กามาน วสมนฺวค ฯ
สฏิรถสหสฺสานิ สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา สพฺพาลงฺการภูสิตา ฯ
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อารุฬฺหา คามณีเยภิ จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ (๑)
เต ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ โก ชฺา มรณ สุเว
มาห กาโกว ทุมฺเมโธ กามาน วสมนฺวค ฯ
สฏิเธนุสหสฺสานิ โรหฺา ปุงฺควูสภา
ตา ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ โก ชฺา มรณ สุเว
มาห กาโกว ทุมฺเมโธ กามาน วสมนฺวค ฯ
โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ สพฺพาลงฺการภูสิตา
วิจิตฺรวตฺถาภรณา อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
ตา ปุตฺต ปฏิปชฺชสฺสุ รชฺช นิยฺยาทยามิ เต ฯ
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ โก ชฺา มรณ สุเว
มาห กาโกว ทุมฺเมโธ กามาน วสมนฺวคนฺติ ฯ
อถ น กุมาโร อาห
[๘๑]ทหรสฺเสว เม ตาต มาตา มตาติ เม สุต
ตยา วินา อห ตาต ชีวิตตป น อุสฺสเห ฯ
ยถา อารฺก นาค โปโต อนฺเวติ ปจฺฉโต
เชสฺสนฺต คิริทุคฺเคสุ สเมสุ วิสเมสุ จ ฯ
เอวนฺต อนุคจฺฉามิ ปุตฺตมาทาย ปจฺฉโต
สุภโร เต ภวิสสฺ ามิ น เต เหสฺสามิ ทุพฺภโรติ ฯ
# ๑. ม. วมฺมภิ ิ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 103

เลมที่ 35 โสณกชาตก หนา 103
[๘๓]ยถา สามุทฺทิก นาว พาณิชาน ธเนสิน
โวหาโร ตตฺถ คณฺเหยฺย พาณิชา พฺยสนี สิยา
เอวเมว ปุตฺตกลิ อนฺตรายกโร มมาติ ฯ
กุมาโร ปุน กิฺจิ วตฺตุ น วิสหิ ฯ อถ ราชา อมจฺเจ
อาณาเปนฺโต อาห
[๘๔]อิม กุมาร ปาเปถ ปาสาท รติวฑฺฒน
ตตฺถ กมฺพุสหตฺถาโย ยถา สกฺกว อจฺฉรา
ตา น ตตฺถ รมิสสฺ นฺติ ตาหิ เวโส รมิสฺสตีติ ฯ
[๘๕]ตโต กุมาร ปาเปสุ ปาสาท รติวฑฺฒน
ต ทิสฺวา อวจุ กฺา ทีฆาวุ รฏวฑฺฒน
เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ อาทู สกฺโก ปุรินทฺ โท
โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ
[๘๖]นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ นป สกฺโก ปุรนิ ฺทโท
กาสิรฺโ อห ปุตฺโต ทีฆาวุ รฏวฑฺฒโน
มม ภรถ ภทฺท โว อห ภตฺตา ภวามิ โวติ ฯ
[๘๗]ต ตตฺถ อวจุ กฺา ทีฆาวุ รฏวฑฺฒน
กุหึ ราชา อนุปฺปตฺโต อิโต ราชา กุหิงฺคโตติ ฯ
[๘๘]ปงฺก ราชา อติกฺกนฺโต ถเล ราชา ปติฏิโต
อกณฺฏก อคหน ปฏิปนฺโน มหาปถ ฯ
อหฺจ ปฏิปนฺโนสฺมิ มคฺค ทุคฺคติคามิน
สกณฺฏก สคหน เยน คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ
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[๘๙]ตสฺส เต สฺวาคต ราช สีหสฺเสว คิริพฺพช
อนุสาส มหาราช ตฺว โน สพฺพาสมิสฺสโรติ ฯ
ตตฺถ ขิปฺปนฺติ เตนหิ สีฆ อาเนถ ฯ อาลปติ สฏิคามสหสฺสานีติ อาทีนิ วทนฺโต อาลป ฯ สพฺพาลงฺการภูสิตาติ เต
นาคา สพฺเพหิ สีสูปคาทีหิ อลงฺกาเรหิ ภูสิตา ฯ เหมกปฺปนวาสสาติ สุวณฺณขจิเตน กปฺปเนน ปฏิจฺฉนฺนสรีรา ฯ คามณีเยภีติ
หตฺถาจริเยหิ ฯ อาชานียา จาติ การณาการณวิชานนกาว
ชาติยา ฯ สินฺธวาติ สินฺธวรฏเ สินธฺ วนทีตีเร ชาตา (๑)ฯ
คามณีเยภีติ อสฺสาจริเยหิ ฯ อินฺทิยาจาปธาริภีติ อินฺทิยาวุธฺจ
จาปาวุธฺจ ธาเรนฺเตหิ ฯ ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆาติ ทีปจมฺมพฺยคฺฆจมฺมปริวารา ฯ คามณีเยภีติ รถิเกหิ ฯ จมฺมภิ ีติ สนฺนทฺธจมฺเมหิ ฯ โรหฺาติ รตฺตวณฺณา ฯ ปุงฺควูสภาติ อุสภสงฺขาเตน
เชฏกปุงฺคเวน สมนฺนาคตา ฯ ทหรสฺเสว เมติ อถ น กุมาโร
ตาต ทหรสฺเสว เม สโต มาตา มตา อิติ มยา สุต โสห
ตยา วินา ชีวิตุ น สกฺขิสฺสามีติ อาห ฯ โปโตติ ตรุโณ
โปตโก ฯ เชสฺสนฺตนฺติ วิจรนฺต ฯ สามุทฺทิกนฺติ สมุทฺเท
วิจรนฺต ฯ ธเนสินนฺติ ธน ปริเยสนฺตาน ฯ โวหาโรติ
วิจิตฺรโวหาโร เหฏา กฑฺฒนโก พาลมจฺโฉ วา อุทกรกฺขโส วา
อาวฏโฏ วา ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ สมุทฺเท ฯ พาณิชา พฺยสนี
สิยาติ อถ เต พาณิชา พฺยสนี พฺยสน ปตฺตา ภเวยฺยุ ฯ
# ๑. สินฺธวชาติยา สินฺธุรฏเ สินฺธุนทีตีเร ชาตา ฯ
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สิยุนฺติ วา ปาโ ฯ ปุตฺตกลีติ ปุตฺตลามก ปุตฺตกาฬกณฺณิ ฯ
กุมาโร ปุน กิฺจิ วตฺตุ น วิสหิ ฯ อถ ราชา อมจฺเจ
อาณาเปนฺโต อิมนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ กมฺพุสหตฺถาโยติ
กมฺพุส วุจฺจติ สุวณฺณ สุวณฺณาภรณภูสิตหตฺถาโยติ อตฺโถ ฯ ยถาติ
ยถา อิจฺฉนฺติ ตถา กโรนฺติ ฯ
เอว วตฺวา มหาสตฺโต ตตฺเถว ต อภิสิฺจาเปตฺวา นคร
ปาเหสิ ฯ สย ปน เอกโกว อุยฺยานา นิกฺขมิตฺวา หิมวนฺต
ปวิสิตฺวา รมณีเย ภูมิภาเค ปณฺณสาล มาเปตฺวา อิสิปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา วนมูลผลาหาโร ยาเปสิ ฯ มหาชโนป กุมาร
พาราณสึ ปเวเสสิ ฯ โส นคร ปทกฺขณ
ิ  กตฺวา ปาสาท
อภิรุหิ ฯ ต ทิสฺวา อวจุ กฺาติ ต มหนฺเตน ปริวาเรน
สิริโสภคฺเคน อาคต ทิสฺวา อสุโก นาเมโสติ อชานนฺตีเยว ตา
นาฏกิตฺถิโย อโวจุ ฯ มม ภรถาติ ม อิจฺฉถ ฯ ปงฺกนฺติ
ราคาทิกิเลสปงฺก ฯ ถเลติ ปพฺพชฺชาย ฯ อกณฺฏกนฺติ
ราคกณฺฏกาทิวิรหิต ฯ เตเหว คหเนหิ อคหน ฯ มหาปถนฺติ
สคฺคโมกฺขคามิน มหามคฺค ปฏิปนฺโน ฯ เยนาติ เยน มิจฺฉามคฺเคน
ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ ตมห ปฏิปนฺโนติ วทติ ฯ ตโต ตา จินฺเตสุ
ราชา ตาว อมฺเห ปหาย ปพฺพชิโต อยมฺป กาเมสุ วิรตฺตจิตฺตรูโป
สเจ น นาภิรมิสฺสาม นิกฺขมิตฺวา ปพฺพเชยฺย อภิรมนาการมสฺส
กริสฺสามาติ ฯ อถ น อภินนฺทนฺติโย โอสานคาถมาหสุ ฯ ตตฺถ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา
# ตโตติอาทิมาหาติ ทิสฺสติ ฯ
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คิริพฺพชนฺติ สีหโปตกาน วสนฏาน กาฺจนคุห เกสรสีหสฺส
อาคต วิย ตสฺส ตว อาคต สฺวาคต ฯ ตฺว โนติ ตฺว สพฺพาสป
อมฺหาก อิสฺสโร สามีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา สพฺพาตุริยานิ ปคฺคณฺหึสุ
นานปฺปการานิ นจฺจคีตานิ ปวตฺตยึสุ ฯ ยโส มหา อโหสิ ฯ
โส ยสสมฺปตฺโต ปตร น สริ ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา
ยถากมฺม คโต ฯ โพธิสตฺโตป ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตตฺวา
อายูหปริโยสาเน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป ตถาคโต มหาภินิกฺขมน นิกขฺ นฺโตเยวาติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา ปจฺเจกพุทฺโธ ปรินพิ ฺพายิ ปุตฺโต ราหุลกุมาโร
อโหสิ เสสปริสา พุทฺธปริสา อโหสิ อรินฺทโม ราชา ปน
อหเมวาติ ฯ
โสณกชาตก นิฏิต ฯ
ปม ฯ
__________
# ๑. ม. ยสมทมตฺโต ฯ ยุ. ยสมตฺโต ฯ
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ทิสฺวา นิสินฺน ราชานนฺติ อิท สตฺถา ชีวกมฺพวเน วิหรนฺโต
อชาตสตฺตุสฺส ปตุฆาฏกมฺม อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส หิ เทวทตฺต นิสฺสาย ตสฺส วจเนน ปตร ฆาฏาเปตฺวา
เทวทตฺตสฺส สงฺฆเภทาวสาเน ภินฺนปริสสฺส โรเค อุปฺปนฺเน ตถาคต
ขมาเปสฺสามีติ มฺจสิวิกาย สาวตฺถึ คจฺฉนฺตสฺส เชตวนทฺวาเร
ปวึ ปวิฏภาว สุตฺวา เทวทตฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปฏิปกฺโข
หุตฺวา ปวึ ปวิสิตฺวา อวีจิปรายโน ชาโต มยาป ต นิสฺสาย
ปตา ธมฺมิโก ธมฺมราชา ฆาฏิโต อหป นุโข ปวึ
ปวิสิสฺสามีติ ภีโต รชฺชสิริยา จิตฺตสฺสาท น ลภิ โถก
นิทฺทายิสฺสามีติ นิทฺท อุปคตมตฺโตว นวโยชนพหลาย อยปวิย
ปาเตตฺวา อยสูเลหิ โกฏฏยิ มาโน วิย สุนเขหิ ลฺุจิตฺวา
ขชฺชมาโน วิย เภรวรเวน วิรวนฺโต อุฏาติ ฯ
อเถกทิวส โกมุทยิ า จาตุมาสินิยา อมจฺจคณปริวุโต อตฺตโน
ยส โอโลเกนฺโต มม ปตุ ยโส อิโต มหนฺตตโร ตถารูป นามาห
ธมฺมราชาน เทวทตฺต นิสฺสาย ฆาเฏสินฺติ จินฺเตสิ ฯ ตสฺเสว
จินฺเตนฺตสฺเสว กาเย ทาโห อุปฺปชฺชิ สกลสรีร เสทตินฺต โหติ ฯ
ตโต โก นุโข เม อิม ภย วิโนเทตุ สกฺขิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา เปตฺวา
ทสพล อฺโ นตฺถีติ ตฺวา อห ตถาคตสฺส มหาปราโธ โก
นุโข ม เนตฺวา ทสฺเสสฺสตีติ จินฺเตนฺโต น อฺโ โกจิ อฺตฺร
ชีวิกาติ สลฺลกฺเขตฺวา ตสฺส คเหตฺวา คมนูปาย กโรนฺโต รมณียา
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วต โภ โทสินา รตฺตีติ อุทาน อุทาเนตฺวา กินฺนุขฺวชฺช สมณ
วา พฺราหฺมณ วา ปยิรปุ าเสยฺยามาติ วตฺวา ปูรณสาวกาทีหิ
ปูรณาทีน คุเณ กถิเต เตส วจน อนาทยิตฺวา ชีวก ปฏิปุจฺฉิตฺวา
เตน ตถาคตสฺส คุณ กเถตฺวา ต เทโว ภควนฺต ปยิรุปาสตีติ
วุตฺโต หตฺถนิ า ยานานิ กปฺปาเปตฺวา ชีวกมฺพวน คนฺตฺวา ต
ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ตถาคเตน กตปฏิสนฺถาโร
สนฺทิฏิก สามฺผล ปุจฺฉิตฺวา ตถาคตสฺส มธุร สามฺผลธมฺมเทสน สุตฺวา สุตฺตปริโยสาเน อุปาสกตฺต ปฏิเวเทตฺวา
ตถาคต ขมาเปตฺวา ปกฺกามิ ฯ โส ตโต ปฏาย ทาน เทนฺโต
สีล รกฺขนฺโต ตถาคเตน สทฺธึ สสคฺค กตฺวา มธุรธมฺมกถ
สุณนฺโต กลฺยาณสสคฺเคน(๑) ปหีนภโย วิคตโลมหโส หุตฺวา
จิตฺตสฺสาท ปฏิลภิตฺวา สุเขน จตฺตาโร อิริยาปเถ กปฺเปสิ ฯ
อเถกทิวส ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ อาวุโส อชาตสตฺตุ
ปตุฆาฏกมฺม กตฺวา ภยปฺปตฺโต อโหสิ รชฺชสิรึ นิสฺสาย จิตฺตสฺสาท
อลภนฺโต สพฺพอิริยาปเถสุ ทุกฺข อนุโภติ โส ทานิ ตถาคต
อาคมฺม กลฺยาณสสคฺเคน วิคตภโย อิสฺสริยสุข อนุโภตีติ ฯ สตฺถา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพเปส
ปตุฆาฏกมฺม กตฺวา ม นิสฺสาย สุข สยีติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต รชฺช กาเรนฺโต พฺรหฺมทตฺต# ๑. ม. กลฺยาณมิตฺตสสคฺเคน ฯ
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กุมาร นาม ปุตฺต ปฏิลภิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ปุโรหิตสฺส เคเห
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ชาตสฺเสวสฺส สงฺกิจฺจกุมาโรติ นาม กรึสุ ฯ
เต อุโภป ราชนิเวสเน เอกโตว วฑฺฒึสุ ฯ อฺมฺ สหายกา
หุตฺวา วยปฺปตฺตา ตกฺกสิล คนฺตฺวา สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคณฺหิตฺวา
ปจฺจาคมึสุ ฯ อถ ราชา ปุตฺตสฺส อุปรชฺช อทาสิ ฯ โพธิสตฺโตป
อุปราชสฺเสว สนฺติเก อโหสิ ฯ อเถกทิวส อุปราชา ปตุ อุยฺยานกีฬ
คจฺฉนฺตสฺส มหนฺต ยส ทิสฺวา ตสฺมึ โลภ อุปฺปาเทตฺวา มยฺห
ปตา มม ภาติกสทิโส สเจ เอตสฺส มรณ โอโลเกสฺสามิ มหลฺลกกาเล
รชฺช ลภิสฺสามิ ตทา ลทฺเธนป รชฺเชน โก อตฺโถ ปตร มาเรตฺวา
รชฺช คณฺหิสสฺ ามีติ จินฺเตตฺวา โพธิสตฺตสฺส ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ
โพธิสตฺโต สมฺม ปตุฆาฏกมฺม นาม ภาริย นิรยมคฺโค น สกฺกา
เอต กาตุ มา กรีติ ปฏิพาหิ ฯ โส ปุนปฺปุนป กเถตฺวา ยาวตติย
เตน ปฏิพาหิโต ปาทมูลิเกหิ สทฺธึ มนฺเตสิ ฯ เต สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
รฺโ มรณูปาย วีมสึสุ ฯ โพธิสตฺโต ต ปวุตฺตึ ตฺวา นาห
เอเตหิ สทฺธึ เอกโก ภวิสฺสามีติ มาตาปตโร อนาปุจฺฉิตฺวาว
อคฺคทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา
ฌานาภิฺา นิพฺพตฺเตตฺวา วนมูลผลาหาโร วิหาสิ ฯ ราชกุมาโรป
ตสฺมึ ขเณ ปตร มาราเปตฺวา มหนฺต ยส อนุภวิ ฯ
สงฺกิจฺจกุมาโร กิร อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิโตติ สุตฺวา พหู
กุลปุตฺตา นิกฺขมิตฺวา ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ ฯ โส มหตา อิสิคเณน

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 110

เลมที่ 35 สฏินิปาตวณฺณนา หนา 110
ปริวุโต ตตฺถ วสิ ฯ สพฺเพป สมาปตฺติลาภิโนเยว ฯ ราชาป
ปตร มาเรตฺวา อปฺปมตฺตกเยว กาล รชฺชสุข อนุภวิตฺวา ตโต ปฏาย
ภีโต จิตฺตสฺสาท อลภนฺโต นิรเย กมฺมกรณปฺปตฺโต วิย อโหสิ ฯ
โส โพธิสตฺต อนุสฺสริตวฺ า สหาโย เม ปตุฆาฏกมฺม ภาริยนฺติ
ปฏิเสเธตฺวา ม อตฺตโน กถ คาหาเปตุ อสกฺโกนฺโต อตฺตาน นิทฺโทส
กตฺวา ปลายิ สเจ โส อิธาภวิสฺส น เม ปตุฆาฏกมฺม กาตุ อทสฺส
อิทป เม ภย หเรยฺย กห นุโข โส เอตรหิ วิหรติ สเจ ตสฺส
วสนฏาน ชาเนยฺย ปกฺโกสาเปยฺย โก นุโข เม เอตสฺส วสนฏาน
อาโรเจยฺยาติ จินฺเตสิ ฯ โส ตโต ปฏาย อนฺเตปุเร จ ราชสภาย
จ โพธิสตฺตสฺเสว วณฺณ ภาสติ ฯ เอว อทฺธาเน คเต โส โพธิสตฺโต
ราชา ม สรติ มยา ตตฺถ คนฺตฺวา ตสฺส ธมฺม เทเสตฺวา ต
นิพฺภย กตฺวา คนฺตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ปณฺณาสวสฺสานิ หิมวนฺเต
วสิตฺวา ปฺจสตตาปสปริวุโต อากาเสนาคนฺตฺวา ทายปสฺเส
นามุยฺยาเน โอตริตฺวา อิสิคณปริวุโต สิลาปฏเฏ นิสีทิ ฯ
อุยฺยานปาโล ต ทิสฺวา ภนฺเต คณสตฺถา โก นามาติ ปุจฺฉิตฺวา
สงฺกิจฺจปณฺฑิโต นามาติ จ สุตฺวา สยป สฺชานิตฺวา ภนฺเต
ยาวาห ราชาน อาเนมิ ตาว อิเธว โหถ อมฺหาก ราชา ตุมฺเห
ทฏุกาโมติ วตฺวา วนฺทิตฺวา เวเคน ราชกุล คนฺตฺวา ตสฺส
อาคตภาว รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
กตฺตพฺพยุตฺตก อุปหาร กตฺวา ปฺห ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
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[๙๐]ทิสฺวา นิสินฺน ราชาน พฺรหฺมทตฺต รเถสภ
อถสฺส ปฏิเวเทสิ ยสฺสาสิ อนุกมฺปโก ฯ
สงฺกิจฺจาย อนุปฺปตฺโต อิสีน สาธุสมฺมโต
ตรมานรูโป นิยยฺ าหิ ขิปฺป ปสฺส มเหสิน ฯ
ตโต จ ราชา ตรมาโน ยุตฺตมารุยฺห สนฺทน
มิตฺตามจฺจปริพฺยุฬฺโห อคมาสิ รเถสโภ ฯ
นิกฺขิปฺป ปฺจ กกุธานิ กาสีน รฏวฑฺฒโน
พาลวีชนึ อุณฺหสี  ขคฺคฉตฺตฺจุปาหน ฯ
โอรุยฺห ราชา ยานมฺหา ปยิตฺวา ปฏิจฺฉท
อาสีน ทายปสฺสสฺมึ สงฺกิจฺจมุปสงฺกมิ ฯ
อุปสงฺกมิตฺวา โส ราชา สมฺโมทิ อิสินา สห
ต กถ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อุปาวิสิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโนว อถ กาล อมฺถ
ตโต ปาปานิ กมฺมานิ ปุจฺฉิตุ ปฏิปชฺชถ ฯ
อิสึ ปุจฺฉถ(๑) สงฺกิจฺจ อิสีน สาธุสมฺมต
อาสีน ทายปสฺสสฺมึ อิสิสงฺฆปุรกฺขต ฯ
ก คตึ เปจฺจ คจฺฉนฺติ นรา ธมฺมาติจาริโน
อติจิณฺโณ มยา ธมฺโม ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ
ตตฺถ ทิสฺวาติ ภิกฺขเว โส อุยฺยานปาโล ราชาน ราชสภาย
นิสินฺน ทิสฺวา อถสฺส ปฏิเวเทสิ ฯ ยสฺสาสีติ วทนฺโต อาโรเจสีติ
# ๑. สี. ม. ปุจฺฉาม ฯ
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อตฺโถ ฯ ยสฺสาสีติ มหาราช ยสฺส ตฺว อนุกมฺปโก มุทุจิตฺโต
อาสิ ฯ ยสฺส อภิณฺห วณฺณ ปยิรุทาหาสิ โส อย สงฺกิจฺโจ อิสีน
อนฺตเร สาธุ ลทฺธโกติ สมฺมโต อนุปปฺ ตฺโต ตว อุยฺยาเน สิลาปฏเฏ
อิสิคณปริวุโต กาฺจนปฏิมา วิย นิสนิ ฺโน ฯ ตรมานรูโปติ มหาราช
ปพฺพชิตา นาม กุเล วา คเณ วา อลคฺคา ตุมฺหาก คจฺฉนฺตานฺเว
ปกฺกเมยฺยุ ตสฺมา ตรมานรูโป ขิปฺป นิยฺยาหิ มหนฺตาน
สีลาทิคุณาน เอสิตตฺตาปสฺส มเหสินนฺติ ฯ ตโตติ ภิกฺขเว โส
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา ตโต ตสฺส วจนโต อนนฺตรเมว ฯ
นิกฺขิปฺปาติ นิกฺขิปตฺวา ตสฺส กิร อุยฺยานทฺวาร ปตฺวาว เอตทโหสิ
ปพฺพชิตา นาม ครุฏานิยา สงฺกิจฺจตาปสสฺส สนฺติก อุทฺธตเวเสน
คนฺตุ อยุตฺตนฺติ ฯ โส มณิจิตฺตสุวณฺณทณฺฑฺจ พาลวีชนึ
กาฺจนมย อุณฺหีสปฏ สุปริกฺขิตฺต มงฺคลขคฺค เสตจฺฉตฺต
สุวณฺณปาทุกาติ อิมานิ ปฺจ ราชกกุธภณฺฑานิ อปเนตฺวา เตน
วุตฺต นิกฺขิปฺปาติ ฯ ปฏิจฉฺ ทนฺติ ตเมว ราชกกุธภณฺฑ ปยิตฺวา
ภณฺฑาคาริกสฺส หตฺเถ ทตฺวา ฯ ทายปสฺสสฺมินฺติ เอวนามเก
อุยฺยาเน ฯ อถ กาล อมฺถาติ อถ โส อิทานิ ปฺห ปุจฺฉิตุ
กาโฬติ ชานาติ ฯ ปาลิย ปน ยถากาลนฺติ ฯ อาคตสฺส
กาลานุรูเปน ปฺหปุจฺฉน อมฺถาติ อตฺโถ ฯ ปฏิปชฺชถาติ
ปฏิปชฺชิ ฯ เปจฺจาติ ปฏิคนฺตฺวา ปรโลกสฺส วา นามเมต ตสฺมา
ปรโลกนฺติ อตฺโถ ฯ มยาติ ภนฺเต มยา สุจริตธมฺโม อติกฺกนฺโต (๑)
# ๑. ม. อติจณฺโณ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 113

เลมที่ 35 สงฺกิจฺจชาตก หนา 113
ปตุฆาฏกมฺม กต ต เม อกฺขาหิ ก คตึ ปตุฆาฏกา คจฺฉนฺติ กตรสฺมึ
นิรเย ปจฺจนฺตีติ ปุจฺฉติ ฯ
ต สุตฺวา โพธิสตฺโต เตนหิ มหาราช สุโณหีติ วตฺวา โอวาท
ตาว อทาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๙๑]อิสิ อวจ สงฺกิจฺโจ กาสีน รฏวฑฺฒน
อาสีน ทายปสฺสสฺมึ มหาราช สุโณหิ เม ฯ
อุปฺปเถน วชนฺตสฺส โย มคฺคมนุสาสติ
ตสฺส เจ วจน กยิรา นาสฺส มคฺเคยฺย กณฺฏโก ฯ
อธมฺม ปฏิปนฺนสฺส โย ธมฺมมนุสาสติ
ตสฺส เจ วจน กยิรา น โส คจฺเฉยฺย ทุคฺคตินฺติ ฯ
ตตฺถ อุปฺปเถนาติ โจเรหิ ปริยุฏ ิตมคฺเคน ฯ มคฺคมนุสาสตีติ
เขมมคฺค อกฺขาติ ฯ นาสฺส มคฺเคยฺย กณฺฏโกติ ตสฺส โอวาทกรสฺส
ปุริสสฺส มคฺคโต มุข โจรกณฺฏโก น ปสฺเสยฺย ฯ โย ธมฺมนฺติ
โย สุจริตธมฺม ฯ น โสติ โส ปุริโส นิรยาทิเภท ทุคฺคตึ น
คจฺเฉยฺย ฯ อุปฺปถสทิโส หิ มหาราช อธมฺโม เขมมคฺคสทิโส
สุจริตธมฺโม ฯ ตฺว ปน ปุพฺเพ ปตร ฆาเฏตฺวา ราชา โหมีติ
มยฺห กเถตฺวา มยา ปฏิพาหิโต มม วจน อกตฺวา ปตร
ฆาเฏตฺวา อิทานิ โสจสิ ปณฺฑิตาน โอวาท อกโรนฺโต นาม
โจรมคฺคปฏิปนฺนา วิย มหาพฺยสน ปาปุณาตีติ ฯ
เอวมสฺส โอวาท ทตฺวา มหาสตฺโต อุปริ ธมฺม เทเสนฺโต อาห
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[๙๒]ธมฺโม ปโถ มหาราช อธมฺโม ปน อุปฺปโถ
อธมฺโม นิรย เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ ฯ
อธมฺมจาริโน ราช นรา วิสมชีวิโน
ย คตึ เปจฺจ คจฺฉนฺติ นิรเย เต สุโณหิ เม ฯ
สฺชีโว กาฬสุตฺโต จ สงฺฆาโต เทฺว จ โรรุวา
อถาปโร มหาวีจิ ตาปโน จ ปตาปโน ฯ
อิจฺเจเต อฏ นิรยา อกฺขาตา ทูรติกฺกมา
อากิณฺณา ลุทฺทกมฺเมหิ ปจฺเจกา โสฬสุสสฺ ทา ฯ
กทริยตาปนา(๑) โฆรา อจฺจิมนฺโต มหพฺภยา
โลมหสนรูปา จ เภสฺมา ปฏิภยา ทุกฺขา ฯ
จตุกฺโกณา จตุทฺวารา วิภตฺตา ภาคโส มิตา
อโยปาการปริยนฺตา อยสา ปฏิกุชชฺ ิตา ฯ
เตส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตา
สมนฺตา โยชนสต ผุฏา ติฏ นฺติ สพฺพทา ฯ
เอตฺถ(๒) ปตนฺติ นิรเย อุทธฺ ปาทา อวสิรา
อิสีน อติวตฺตาโร สฺตาน ตปสฺสิน ฯ
เต ภูนหนา(๓) ปจฺจนฺติ มจฺฉา พิลา กตา ยถา
สวจฺฉเร อสงฺเขยฺเย นรา กิพฺพิสการิโน ฯ
ทยฺหมาเนน คตฺเตน นิจฺจ สนฺตรพาหิร
นิรยา นาธิคจฺฉนฺติ ทฺวาร นิกฺขมเนสิโน ฯ
# ๑. สี. ยุ. กทรียตปนา ฯ ๒. ม. เอเต ฯ ๓. ม. ภูนหุโน ฯ
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ปุรตฺถิเมนป ธาวนฺติ ตโต ธาวนฺติ ปจฺฉโต
อุตฺตเรนป ธาวนฺติ ตโต ธาวนฺติ ทกฺขิณ
ย ยมฺหิ ทฺวาร คจฺฉนฺติ ตนฺตเทว ปถิยฺยติ ฯ
พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ ชนา นิรยคามิโน
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ กตฺวา ทุกฺข อนปฺปก ฯ
อาสีวิสว กุปต เตชสึ ทูรติกกฺ ม
น สาธุรูเป อาสีเท สฺตาน ตปสฺสิน ฯ
อติกาโย มหิสฺสาโส อชฺชโน เกกกาธิโป
สหสฺสพาหุ อุจฺฉินฺโน อิสิมาสชฺช โคตม ฯ
อรช รชสา วจฺฉ กีส อวกฺรีย ทณฺฑกี
ตาโลว มูลโต ฉินฺโน ส ราชา วิภวงฺคโต ฯ
อุปหจฺจ มน เมชฺโฌ มาตงฺคสฺมึ ยสสฺสิเน
สปาริสชฺโช อุจฺฉินฺโน เมชฺฌารฺ ตทา อหุ ฯ
กณฺหทีปายนาสชฺช อิสึ อนฺธกวินฺทโย
อฺมฺ มุสเล หนฺตฺวา สมฺปตฺตา ยมสาธน ฯ
อถาย อิสินา สตฺโต อนฺตลิกฺขจโร ปุเร
ปาเวกฺขิ ปวึ เจจฺโจ หีนตฺโต กาลปริยาย ฯ
ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมน นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา
อทุฏจิตฺโต ภาเสยฺย คิร สจฺจูปสฺหิต ฯ
มนสา เจ ปทุฏเน โย นโร เปกฺขเต มุนึ
วิชชฺ าจรณสมฺปนฺน คนฺตฺวา โส นิรย อโธ ฯ
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เย วุฑฺเฒ ปริภาสนฺติ ผรุสูปกฺกมา ชนา
อนปจฺจา อทายาทา ตาลวตฺถู ภวนฺติ เต ฯ
โย จ ปพฺพชิต หนฺติ กตกิจฺจ มเหสิน
ส กาฬสุตฺเต นิรเย จิร รตฺตาย ปจฺจติ ฯ
โย จ ราชา อธมฺมฏโ รฏ วิทฺธสโน จุโต(๑)
ตาปยิตฺวา ชนปท ตาปเน เปจฺจ ปจฺจติ ฯ
โส จ วสฺสสหสฺสาน(๒) สต ทิพฺยานิ ปจฺจติ
อจฺจิสงฺฆปเรโต โส ทุกฺข เวเทติ เวทน ฯ
ตสฺส อคฺคิสิขา กายา นิจฺฉรนฺติ ปภสฺสรา
เตโชภกฺขสฺส คตฺตานิ โลมคฺเคหิ นเขหิ จ ฯ
ทยฺหมาเนน คตฺเตน นิจฺจ สนฺตรพาหิร
ทุกฺขาภิตุนฺโน นทติ นาโค ตุณฺฑทฺทิโต ยถา ฯ
โย โลภา ปตร หนฺติ โทสา วา ปุริสาธโม
ส กาฬสุตฺเต นิรเย จิร รตฺตาย ปจฺจติ ฯ
ส ตาทิโส ปจฺจติ โลหกุมฺภิย
ปกฺกฺจ สตฺตีหิ หนนฺติ นิตฺตจ
อนฺธ กริตวฺ า มุตฺตกรีสภกฺข
ขาเร นิมุชชฺ นฺติ ตถาวิธ นร ฯ
ตตฺต ปกฺกฏุ ิตมโยคุฬฺจ
ทีเฆ จ ชาเล จิรรตฺตตาปเต
# ๑. ม. มโค ฯ ๒. ม. วสฺสสหสฺสานิ ฯ
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วิกฺขมฺภมาทาย วิภชฺช รชฺชุหิ
วิวเฏ มุเข สสวยนฺติ รกฺขสา ฯ
สามา จ โสณา สวลา จ คิชฺฌา
กาโกลสงฺฆา จ ทิชา อโยมุขา
สงฺคมฺม ขาทนฺติ วิปฺผนฺทมาน
ชิวฺห วิภชฺช วิฆาส สโลหิต ฯ
ต ทฑฺฒกาฬ ปริภินฺนคตฺต
นิปฺโปถยนฺตา อนุวิจรนฺติ รกฺขสา
รตี หิ เตส ทุกฺขิโน ปนีตเร
เอตาทิสสฺมึ นิรเย วสนฺติ
เยเกจิ โลเก อิธ เปตฺติฆาฏิโน ฯ
ปุตฺโต จ มาตร หนฺตฺวา อิโต คนฺตฺวา ยมกฺขย
ภุสมาปชฺชเต ทุกฺข อตฺตกมฺมผลูปโค ฯ
อมนุสสฺ า อติพาลา หนฺตาร ชนยนฺติยา
อโยมเยหิ พาเลหิ ปฬยนฺติ ปุนปฺปุน ฯ
ต ปสฺสว(๑) สกา คตฺตา รุธิร อตฺตสมฺภว
ตมฺพโลหวิลีนว ตตฺต ปาเยนฺติ มตฺติย ฯ
ชิคุจฺฉ กุณป ปูติ ทุคคฺ นฺธ คูถกทฺทม
ปุพฺพโลหิตสงฺกาส รหโทคฺคยฺห(๒) ติฏติ ฯ
# ๑. ตมสฺสว ฯ ยุ. ต ปสฺสติ ฯ ๒. รหทโมคยฺห ฯ
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ตเมน กิมิโย(๑) ตตฺถ อติกายา อโยมุขา
ฉวึ เภตฺวาน ขาทนฺติ ปคิทฺธา(๒) มสโลหิเต ฯ
โส จ ต นิรย ปตฺโต นิมุคฺโค สตโปริส
ปูติก กุณป วาติ สมนฺตา สตโยชน ฯ
จกฺขุมาป หิ จกฺขูหิ เตน คนฺเธน ชิยฺยติ
เอตาทิส พฺรหฺมทตฺต มาตุฆาฏี ลเภ ทุกฺข ฯ
ขุรธารมนุกฺกมฺม ติกฺข ทูรภิสมฺภว
ปตนฺติ คพฺภปาตินิโย ทุคฺค เวตฺตรณึ นทึ ฯ
อโยมยา สิมฺพลิโย โสฬสงฺคุลิกณฺฏกา
อุภโต มภิลมฺพนฺติ ทุคฺค เวตฺตรณึ นทึ ฯ
เต อจฺจิมนฺโต ติฏนฺติ อคฺคิกฺขนฺธาว อารกา
อาทิตฺตา ชาตเวเทน อุทฺธ โยชนมุคฺคตา ฯ
เอเต สชนฺติ นิรเย ตตฺเต ติขิณกณฺฏเก
นาริโย จ อติจารินิโย นรา จ ปรทารคู ฯ
เต ปตนฺติ อโธกฺขนฺธา วิวตฺตา วิหตา ปุถู
สยนฺติ วินิวิทฺธงฺคา ทีฆ ชคฺคนฺติ สมฺพรึ ฯ
ตโต รตฺยา วิวสเน มหตึ ปพฺพตูปม
โลหกุมภฺ ึ ปวชฺชนฺติ ตตฺต อคฺคิสมูทก ฯ
เอว ทิวา จ รตฺโต จ ทุสฺสีลา โมหปารุตา
อนุโภนฺติ สก กมฺม ปุพฺเพ ทุกฺกตมตฺตโน ฯ
# ๑. ม. กิมโย ฯ ๒. ม. สงฺคิทฺธา ฯ
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ยา จ ภริยา ธนกฺกีตา สามิก อติมฺติ
สสฺสุ วา สสฺสุร วาป เชฏ วาป นนนฺทน (๑)
ตสฺสา วงฺเกน ชิวฺหคฺค นิพฺพหนฺติ สพนฺธน ฯ
ส พฺยามมตฺต กิมิน ชิวฺห ปสฺสติ อตฺตโน
วิฺาเปตุ น สกฺโกติ ตาปเน เปจฺจ ปจฺจติ ฯ
โอรพฺภิกา สูกริกา มจฺฉิกา มิคพนฺธกา
โจรา โคฆาฏกา ลุทฺทา อวณฺเณ วณฺณการกา ฯ
สตฺตีหิ โลหกูเฏหิ เนตฺตึเสหิ อุสูหิ จ
หฺมานา ขารนทึ ปปตนฺติ อวสิรา ฯ
สาย ปาโต กูฏการี อโยกูเฏหิ หฺติ
ตโต วนฺต ทุรตฺตาน ปเรส ภฺุชเต สทา ฯ
ธงฺกา เภรณฺฑกา คิชฺฌา กาโกลา จ อโยมุขา
วิปฺผนฺทมาน ขาทนฺติ นร กิพฺพิสการิน ฯ
เย มิเคน มิค หนฺติ ปกฺขึ วา ปน ปกฺขินา
อสนฺโต รชสา ฉนฺนา คนฺตฺวา เต นิรยุสฺสทนฺติ ฯ
ตตฺถ ธมฺโม ปโถติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺโม เขโม อปฺปฏิภโย
สุคติมคฺโค ฯ วิสมชีวโิ นติ อธมฺเมน กปฺปตชีวิกา ฯ นิรเยติ เต
เอเตส นิพฺพตฺตนิรเย กเถมิ ฯ สุโณหิ เมติ มหาสตฺโต รฺา
ปตุฆาฏกาน นิพฺพตฺตนิรย ปุจฺฉิโตป ปม ต อทสฺเสตฺวา อฏ
มหานิรเย โสฬส จ อุสสฺ ทนิรเย ทสฺเสตุ เอวมาห ฯ กึการณา ฯ
# ๑. ม. นนนฺทร ฯ
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ปม หิ ตสฺมึ ทสฺสิยมาเน ราชา ผลิเตน หทเยน ตตฺเถว มเรยฺย
อิเมสุ ปน นิรเยสุ ปจฺจมานสตฺเต ทิสฺวา ทิฏานุคติโก หุตฺวา อห
วิย อฺเป พหู ปาปกมฺมิโน อตฺถิ อห เอเตส อนฺตเร ปจฺจิสฺสามีติ
สฺชาตูปตฺถมฺโภ อโรโค ภวิสฺสตีติ เต ปน นิรเย ทสฺเสนฺโต
มหาสตฺโต ปม อิทฺธิพเลน ปวึ ทฺวิธา กตฺวา ปจฺฉา
ทสฺเสสิ ฯ เตส วจนตฺโถ ฯ นิรยปาเลหิ ปชฺชลิตานิ นานาวุธานิ
คเหตฺวา ขณฺฑาขณฺฑิก ฉินฺนา เนรยิกสตฺตา ปุนปฺปุน สฺชีวนฺติ
เอตฺถาติ สฺชีโว ฯ นิรยปาลา ปุนปฺปุน นทนฺตา วคฺคนฺตา
ปชฺชลิตานิ นานาวุธานิ คเหตฺวา ชลิตาย โลหปวิยา เนรยิเก
อปราปร อนุพนฺธิตฺวา ปหริตฺวา ชลิตปวิย ปติเต ชลิตกาฬสุตฺต
ปาเตตฺวา ชลิตผรสุ คเหตฺวา สย อุนนฺ ทนฺตา มหนฺเตน อฏฏสฺสเรน
วิรวนฺเต อฏเส โสฬสเส กโรนฺตา เอตฺถ คจฺฉนฺตีติ กาฬสุตฺโต ฯ
มหนฺตา ชลิตอยปพฺพตา ฆาเฏนฺติ เอตฺถาติ สงฺฆาโฏ ฯ ตตฺถ กิร
สตฺเต นวโยชนาย ชลิตอยปวิยา ยาว กฏิโต ปเวเสตฺวา นิจฺจล
กโรนฺติ ฯ อถ ปุรตฺถิมโต มหนฺโต ชลิโต อยปพฺพโต สมุฏ าย
อสนี วิย วิรวนฺโต อาคนฺตฺวา เต สตฺเต สณฺหกรณีย ติเล
ปสนฺโต วิย คนฺตฺวา ปจฺฉิมทิสาย ติฏติ ฯ ปจฺฉิมทิสโต
สมุฏิโตป ตเถว คนฺตฺวา ปุรตฺถิมทิสาย ติฏติ ฯ เทฺว ปน
เอกโต สมาคนฺตฺวา อุจฺฉุยนฺเต อุจฺฉุขณฺฑานิ วิย ปเฬนฺติ ฯ
เอว ตตฺถ พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ ทุกฺข อนุโภนฺติ ฯ
เทฺว จ โรรุวาติ ชาลโรรุโว จ ธูมโรรุโว จาติ เทฺว ฯ ตตฺถ
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ชาลโรรุโว กปฺเปน สณฺิตาหิ รตฺตโลหิตชาลาหิ ปุณฺโณ ฯ
ธูมโรรุโว ขารธูเมน ปุณฺโณ ฯ เตสุ ชาลโรรุเว ปจฺจนฺตาน นวหิ
วณมุเขหิ ชาลา ปวิสิตฺวา สรีร ทหนฺติ ฯ ธูมโรรุเว ปจฺจนฺตาน
นวหิ วณมุเขหิ ขารธูโม ปวิสิตฺวา ปฏ วิย สรีร เสเทสิ ฯ
อุภยตฺถาป ปจฺจนฺตา สตฺตา มหาวิรว วิรวนฺติ เทฺวป โรรุวาติ
วุตฺตา ฯ ชาลาน วา ปจฺจนสตฺตาน วา เตส ทุกขฺ สฺส วา วีจิ อนฺตรา
นตฺถิ เอตฺถาติ อวีจิ ฯ มหนฺโต อวีจิ มหาวีจิ ฯ ตตฺร หิ ปุรตฺถมิ าทีหิ
ภิตฺตีหิ ชาลา อุฏหิตฺวา ปจฺฉิมภิตฺติอาทีสุ ปฏิหฺติ ตาว ภิตฺติโย
วินิวิชฺฌิตฺวา ปุรโต โยชนสต คณฺหติ เหฏา อุฏิตา ชาลา อุปริ
ปฏิหฺติ อุปริ อุฏิตา เหฏา ปฏิหฺติ เอว ตาเวตฺถ ชาลาน
วีจิ นาม นตฺถิ ฯ ตสฺส ปน อนฺโต โยชนสตฏาน ขีรวลฺลิปฏ ิสฺส
ปูริตนาฬี วิย สตฺเตหิ นิรนฺตร ปูริต จตูหิ อิริยาปเถหิ ปจฺจนฺตาน
สตฺตาน ปมาณ นตฺถิ น จ อฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ สกฏาเนเยว
ปจฺจนฺติ ฯ เอวเมตฺถ สตฺตาน วีจิ นาม นตฺถิ ฯ ยถา ปน ชิวฺหคฺเค
ฉ มธุวินฺทูนิ สตฺตมสฺส ตามฺพโลหวินฺทุโน อนุทหนพลวตาย
อพฺโพหาริกานิ โหนฺติ ตถา ตตฺถ อนุทหนพลวตาย เสสา ฉ
อกุสลวิปากา อุเปกฺขา อพฺโพหาริกา โหนฺติ ฯ ทุกขฺ เมว ายติ
นิรนฺตร ปฺายติ ฯ เอวเมตฺถ ทุกฺขสฺส วีจิ นาม นตฺถิ ฯ
สฺวาย สห ภิตฺตีหิ วิกฺขมฺภนโต อฏารสาธิกติโยชนสโต
อาวฏฏโต จตุปณฺณาสาธิกนวโยชนสโต สห อุสสฺ เทหิ
ทสโยชนสหสฺสานิ ฯ เอวมสฺส มหนฺตตา เวทิตพฺพา ฯ
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นิจฺจเล สตฺเต ตปตีติ ตาปโน ฯ อติวิย ตาเปตีติ
ปตาปโน ฯ ตตฺถ ตาปนสฺมึ สตฺเต ตาลกฺขนฺธปฺปมาเณ ชลิตอยสูเล
นิสีทาเปนฺติ ฯ ตโต เหฏา ปวี ชลติ สูล น ชลติ สตฺตา
ชลนฺติ ฯ เอว โส นิรโย นิจฺจเล สตฺเต ตปติ ฯ อิตรสฺมึ ปน
นิพฺพตฺตสตฺเต ชลนฺเตหิ อาวุเธหิ ปหริตฺวา ชลิตอยปพฺพต
อาโรเปนฺติ ฯ เตส ปพฺพตมตฺถเก ิตกาเล กมฺมปจฺจโย วาโต
ปหรติ ฯ เต ตตฺถ สณฺาตุ อสกฺโกนฺตา อุทฺธปาทา อโธสิรา
ปตนฺติ ฯ อถ เหฏา อยปวิโต ชลิตานิ อยสูลานิ อุฏหนฺติ ฯ
เต ตานิ มตฺถเกเนว อาสาเทตฺวา (๑) เตสุ วินิวิทฺธสรีรา ชลนฺตา
ชลนฺตา ปจฺจนฺติ ฯ เอวเมว อติวิย ตาเปตีติ ฯ
โพธิสตฺโต ปน เอเต นิรเย ทสฺเสนฺโต ปม สฺชีว ทสฺเสตฺวา
ตตฺถ ปจฺจนฺเต เนรยิกสตฺเต ทิสฺวา มหาชนสฺส มหาภเย อุปฺปนฺเน
ตป อนฺตรธาเปตฺวา ปุน ปวึ ทฺวิธา กตฺวา กาฬสุตฺต ทสฺเสสิ ฯ
ตตฺถป ปจฺจมาเน สตฺเต ทิสฺวา มหาชนสฺส มหาภเย อุปฺปนฺเน ตป
อนฺตรธาเปสีติ ฯ เอว ปฏิปาฏิยา ทสฺเสสิ ฯ ตโต ราชาน
อามนฺเตตฺวา มหาราช ตยา อิเมสุ อฏสุ มหานิรเยสุ ปจฺจมาเน
สตฺเต ทิสฺวา อปฺปมาท กาตุ วฏฏตีติ วตฺวา ปุน เตสฺเว
มหานิรยาน กิจฺจ กเถตุ อิจฺเจเตติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ อกฺขาตาติ มยา จ ตุยฺห กถิตา โปราณเกหิ จ
กถิตาเยว ฯ อากิณฺณาติ ปริปุณฺณา ฯ ปจฺเจกา โสฬสุสฺสทาติ เอเตส
# ๑. สี. ยุ. ปหริตฺวา ฯ
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นิรยาน เอเกกสฺส จตูสุ ทฺวาเรสุ เอเกกสฺมึ จตฺตาโร
จตฺตาโร กตฺวา โสฬส โสฬส อุสฺสทนิรยาติ สพฺเพป สต อฏวีสติ จ
อุสฺสทนิรยา อฏ จ มหานิรยาติ ฉตฺตึสนิรยสต ฯ กทริยตาปนาติ
สพฺเพเปเต กทริยาน ตาปนา พลวทุกฺขตาย โฆรา กปฺปฏิตนิพฺพตฺตาน อจฺจีน อตฺถิตาย อจฺจิมนฺโต ภยสฺส มหนฺตตาย
มหพฺภยา ทิฏมตฺตา วา โลมานิ หสนฺตีติ โลมหสนรูปา จ
ภึสนตาย เภสฺมา ภยชนนตาย ปฏิภยา สุขาภาเวน ทุกฺขา ฯ
จตุกฺโกณาติ สพฺเพป จตุรสฺสมฺชุสสทิสา ฯ วิภตฺตาติ จตุทฺวารวเสน
วิภตฺตา ฯ ภาคโส มิตาติ ทฺวารวีถีน วเสน โกฏาเส เปตฺวา
มิตา ฯ อยสา ปฏิกชุ ฺชิตาติ สพฺเพป นวโยชนิเกน อยกปาเลน
ปฏิจฺฉนฺนา ฯ ผุฏา ติฏนฺตีติ สพฺเพป เอตฺตก าน
อนุผริตฺวา ติฏนฺติ ฯ อุทธฺ ปาทา อวสิราติ เอว เตสุ นิรเยสุ
สมฺปริวตฺติตฺวา ปุนปฺปุน ปตมาเน สนฺธายาห ฯ อติวตฺตาโรติ
ผรุสวาจาหิ อติกฺกมิตฺวา วตฺตาโร ฯ มหานิรเยสุ กิร เยภุยฺเยน
ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณสุ กตาปราธาว ปจฺจนฺติ ตสฺมา เอวมาห ฯ
เต ภูนหนาติ เต อิสีน อติวตฺตาโร อตฺตโน วุฑฺฒิยา หตตฺตา
ภูนหนา โกฏาสกตา มจฺฉา วิย ปจฺจนฺติ ฯ อสงฺเขยฺเยติ คเณตุ
อสกฺกุเณยฺเย ฯ กิพฺพิสการิโนติ ทารุณกมฺมการิโน ฯ นิกฺขมเนสิโนติ
นิรยา นิกฺขมน เอสนฺตาป คเวสนฺตาป นิกฺขมนทฺวาร นาธิคจฺฉนฺติ ฯ ปุรตฺถิเมนาติ ยทา ตฺว ทฺวาร อปารุต โหติ อถ
# ๑. ม. กมฺมนิพฺพตฺตาน ฯ ยุ. กปฺปนิพฺพตฺตาน ฯ ๒. ม. ต ฯ
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ตทาภิมุขา ธาวนฺติ ฯ เตส ตตฺถ ฉวิอาทีนิ ฌายนฺติ ฯ ทฺวารสมีป
ปตฺตานฺจ เตส ปถิยฺยติ ปจฺฉิม อปารุต วิย ขายติ ฯ เอส นโย
สพฺพตฺถ ฯ น สาธุรูเปติ วุตฺตปฺปการ สปฺป วิย สาธุรูเป อิสโย
อาสเนน ผรุสวจเนน กายกมฺเมน วา ฆฏเฏนฺโต อุปคจฺเฉยฺย ฯ
กึการณา ฯ สฺตาน ตปสฺสีน อาสาทิตตฺตา อฏสุ มหานิรเยสุ
มหาทุกฺขสฺส อนุภวิตพฺพตฺตา ฯ
อิทานิ เย ราชาโน ตถารูเป อาสาเทตฺวา ต ต ทุกฺข
ปตฺตา เต ทสฺเสตุ อติกาโยติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อติกาโยติ
พลสมฺปนฺโน มหากาโย ฯ มหิสฺสาโสติ ธนุคฺคโห ฯ เกกกาธิโปติ
เกกกรฏธิปติ ฯ สหสฺสพาหูติ ปฺจหิ ธนุคฺคหสเตหิ พาหุสหสฺเสหิ
อาโรเปตพฺพ ธนุ อาโรปนสมตฺถตาย สหสฺสพาหุ ฯ วิภวงฺคโตติ
วินาส ปตฺโต ฯ วตฺถูนิ สรภงฺคชาตเก วิตฺถาริตานิ ฯ
อุปหจฺจ มนนฺติ อตฺตโน จิตฺต ปทูเสตฺวา ฯ มาตงฺคสฺมินฺติ
มาตงฺคปณฺฑิเต ฯ วตฺถุ มาตงฺคชาตเก วณฺณิต ฯ กณฺหทีปายนาสชฺชาติ กณฺหทีปายน อาสชฺช ฯ ยมสาธนนฺติ นิรย (๑)ฯ วตฺถุ ฆฏชาตเก วิตถฺ า
ริต ฯ อิสินาติ กปลตาปเสน ฯ ปาเวกฺขี
ติ
ปวิฏโ ฯ เจจฺโจติ เจติยราชา ฯ หีนตฺโตติ ปริหีนตฺตภาโว
อนฺตรหิตา อิทฺธิ ฯ กาลปริยายนฺติ ปริยายมรณกาล ปตฺวา ฯ วตฺถุ
เจติยชาตเก กถิต ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา จิตฺตวสิโก หุตฺวา อิสีสุ
อปรชฺฌิตฺวา อฏสุ มหานิรเยสุ ปจฺจติ ฯ ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมนนฺติ
# ๑. ม. นิรยปาลกรฺโ อาณาปวตฺตฏาน ฯ
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ฉนฺทาทิจตุพฺพิธป อคติคมน ฯ ปทุฏเนาติ กุทฺเธน ฯ คนฺตฺวา
โส นิรย อโธติ โส เตน อโธคมนีเยน กมฺเมน อโธนิรยเมว
คจฺฉติ ฯ ปาลิย ปน นิรยุสฺสทนฺติ ลิขิต ฯ ตสฺส อุสฺสทนิรย
คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ วุฑฺเฒติ วโยวุฑฺเฒ จ คุณวุฑฺเฒ จ ฯ อนปจฺจาติ
ภวนฺตเรป อปจฺจ วา ทายาท วา น ลภนฺตีติ อตฺโถ ฯ ตาลวตฺถูติ
ทิฏธมฺเมป ฉินฺนมูลตาโล วิย มหาวินาส ปตฺวา นิรเยสุ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ หนฺตีติ มาเรติ ฯ จิร รตฺตายาติ จิร กาล ฯ
เอว มหาสตฺโต อิสิวิเหกาน ปจฺจนนิรเย ทสฺเสตฺวา อุปริ
อธมฺมิกราชูน ปจฺจนนิรเย ทสฺเสนโต โย จาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
รฏ วิทฺธสโนติ ฉนฺทาทิวเสน คนฺตฺวา รฏสฺส วิทฺธสโน ฯ
อจฺจิสงฺฆปเรโต โสติ อจฺจิสมูหปริกฺขิตฺโต ฯ เตโชภกฺขสฺสาติ อคฺคิเมว
ขาทนฺตสฺส ฯ คตฺตานีติ ติคาวุเต สรีรสพฺพงฺคปจฺจงฺคานิ ฯ
โลมคฺเคหิ จ นเขหิ จาติ เอเตหิ สทฺธึ สพฺพานิ เอกชาลานิ
โหนฺติ ฯ ตุณฺฑทฺทิโตติ อาเนฺชนการณ การิยมาโน ตุณฺเฑหิ
วิทฺโธ นาโค ยถา นทติ ฯ
เอว มหาสตฺโต อธมฺมิกราชูน ปจฺจนนิรเย ทสฺเสตฺวา อิทานิ
ปตุฆาฏกาทีน ปจฺจนนิรเย ทสฺเสตุ โย โลภาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
โลภาติ ยสธนโลเภน ฯ โทสาติ ทุฏ จิตฺตตาย ฯ นิตฺตจนฺติ โลหกุมฺภิย
พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ ปกฺก นีหริตฺวา ติคาวุตมสฺส สรีร นิตฺตจ กตฺวา
ชลิตาย โลหปวิยา ปาเตตฺวา ติณฺเหหิ อยสูเลหิ โกฏเฏนฺตา
# ๑. สี. โลเมหิ จ ฯ ๒. ม. ตุตฺตฏฏิโต ฯ
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จุณฺณวิจุณฺณ กโรนฺติ ฯ อนฺธ กริตฺวาติ มหาราช ต ปตุฆาฏก
นิรยปาลา ชลิตโลหปวิย อุตฺตาน ปาเตตฺวา ชลิเตหิ อยสูเลหิ
อกฺขีนิ ภินฺทิตฺวา อนฺธ กริตฺวา มุเข อุณฺห มุตฺตกรีส
ปกฺขิปตฺวา ปลาลป วิย น สวฏเฏตฺวา กปฺเปน สณฺิเต ขาเร
โลหอุทเก นิมุชฺชาเปนฺติ ฯ ตตฺต ปกฺกุฏิตมโยคุฬฺจาติ ปุน
ปกฺกุฏิตคูถกลลฺเจว ชลิตอโยคุฬฺจ ขาทาเปนฺติ ฯ โส ปน
ต อาหริยมาน ทิสฺวา มุข ปเถติ ฯ อถสฺส ทีเฆป อคฺคตาปเต
ชลมาเน ชาเล อาทาย มุข วิกฺขมฺภิตฺวา วิวริตฺวา รชฺชุพนฺธ
อยพลิส ขิปตฺวา ชิวฺห นีหริตฺวา ตสฺมึ วิวฏเฏ มุเข ต อโยคุฬ
สสวยนฺติ ปกฺขิปนฺติ ฯ รกฺขสาติ นิรยปาลา ฯ สามา จาติ
มหาราช ตสฺส ปตุฆาฏกสฺส ชิวฺห พลิเสน นิกกฺ ฑฺฒิตฺวา
อยสงฺกุนาหิ ปวิย นีหต ชิวฺห สามา โสณา สวลวณฺณา
สุนขา จ โลหตุณฺฑา คิชฺฌา จ กาโกลสงฺฆา จ อฺเ จ
นานปฺปการา สกุณา สมาคนฺตฺวา อาวุเธหิ ฉินฺทนฺตา วิย
วิภชฺช กากปทากาเรน โกฏาเส กตฺวา ฯ วิปฺผนฺทมานนฺติ
วิสนฺทมานโลหิต วิฆาส ขาทนฺตา วิย สตฺเต ภกฺขยนฺตีติ (๑)
อตฺโถ ฯ ต ทฑฺฒกาฬนฺติ ต ปตุฆาฏก ฌายมาน กาฬ วิย
ทฑฺฒชลิตสรีร ฯ ปริภินนฺ คตฺตนฺติ ตตฺถ ตตฺถ ภินฺนคตฺต ฯ
นิปฺโปถยนฺตาติ ชลิเตหิ อยมุคฺคเรหิ ปหรนฺตา ฯ รตี หิ เตสนฺติ
เตส นิรยปาลาน สา รติ กีฬา โหติ ฯ ทุกฺขิโน ปนีตเรติ อิตเร
# ๑. สี. ยุ. วิปฺผนฺทมานนฺติ วิสฺสนฺทมาน สโลหิต วิฆาส
# ขาทนฺติ วิฆสนฺตา ภกฺขยนฺตีติ ฯ
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ปน เนรยิกสตฺตา ทุกฺขิตา โหนฺติ ฯ เปตฺติฆาฏิโนติ ปตุฆาฏกา ฯ
อิติ อิม ปตฆุ าฏกาน ปจฺจนนิรย ทิสฺวา ราชา ภีตตสิโต อโหสิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต สมสฺสาเสตฺวา มาตุฆาฏกาน ปจฺจนนิรย
ทสฺเสสิ ฯ ยมกฺขยนฺติ ยมนิเวสน นิรยนฺติ อตฺโถ ฯ อตฺตกมฺมผลูปโคติ อตฺตโน กมฺมผเลน อุปคโต ฯ อมนุสสฺ าติ นิรยปาลา ฯ
หนฺตาร ชนยนฺติยาติ มาตุฆาฏก ฯ พาเลหีติ อยมกจิพาเลหิ
เวเตฺวา อยยนฺเตน ปฬิยนฺติ ฯ ตนฺติ ต มาตุฆาฏก ฯ ปาเยนฺตีติ
ตสฺส หิ ปฬยิ มานสฺส รุหิร คลิตฺวา อยกปลฺล ปูเรติ ฯ อถ น
ยนฺตโต นีหรนฺติ ตาวเทวสฺส สรีร ปากฏิก โหติ ฯ ต ปวิย
อุตฺตาน นิปชฺชาเปตฺวา วิลีนตมฺพโลห วิย ปกฺกฏุ ิตโลหิต
ปาเยนฺติ ฯ โอคฺคยฺห ติฏตีติ ต พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ อยยนฺเตหิ
ปเฬตฺวา เชคุจฺฉทุคฺคนฺธปฏิกฺกูเล มหนฺเต คูถกทฺทเม อาวาเต
ขิปนฺติ ฯ โส ต ทหร โอคฺคยฺห โอโรหิตฺวา ติฏติ ฯ อติกายาติ
เอกโทณิกนาวปฺปมาณสรีรา ฯ อโยมุขาติ อยสูจิมุขา ฯ ฉวึ เภตฺวานาติ
ฉวึ อาทึ กตฺวา ยาว อฏึป เภตฺวา อฏิมิฺชป ขาทนฺติ ฯ
ปคิทฺธาติ คธิตา มุจฺฉิตา ฯ น เกวลฺจ ขาทนฺเตว อโธมุขาทีหิ (๑)
ปน ปวิสิตฺวา มุขาทีหิ นิกฺขมนฺติ วามปสฺสาทีหิ ปวิสิตฺวา ทกฺขิณปสฺสาทีหิ นิกฺขมนฺติ สกลสรีร ฉิทฺทาวฉิทฺท กโรนฺติ ฯ โส
ตตฺถ อติทุกขฺ ปเรโต วิรวนฺโต ปจฺจติ ฯ โส จาติ โส มาตุฆาฏโก
ต สตโปริส นิรย ปตฺโต สสีสโก นิมุคฺโคว โหติ ฯ ตฺจ
# ๑. ม. อโธมคฺคาทีหิ ฯ
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กุณป สมนฺตา โยชนสต ปูตึ กตฺวา วายติ ฯ มาตุฆาฏีติ
มาตุฆาฏโก ฯ
เอว มหาสตฺโต มาตุฆาฏกาน ปจฺจนนิรย ทสฺเสตฺวา
ปุน คพฺภปาตกาน ปจฺจนนิรย ทสฺเสนฺโต คาถมาห ฯ ขุรธารมนุกฺกมฺมาติ ขุรธารนิรย
อติกฺกมิตฺวา ฯ ตตฺถ กิร
นิรยปาลา มหนฺเต มหนฺเต ขุรธาเร อุปริ ธาเรตฺวา
สณฺรนฺติ ฯ ตโต ยา หิ คพฺภปาตนขารเภสชฺชาทีนิ ปวิตฺวา
คพฺภา ปาติตา ตา คพฺภปาตินิโย อิตฺถิโย ชลิเตหิ อาวุเธหิ
โปเถนฺตา อนุพนฺธนฺติ ฯ ตา ติขิณขุรธาราสุ ขณฺฑาขณฺฑิกา
หุตฺวา ปุนปฺปุน อุฏาย ต ทูรภิสมฺภว ขุรธารนิรย อกฺกมนฺตโิ ย
อติกฺกมิตฺวา นิรยปาเลหิ อนุพนฺธา ทุคฺค ทุคฺคม วิสม เวตฺตรณึ
ปตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ กมฺมการณ นิมิชาตเก อาวิภวิสฺสติ ฯ
เอว คพฺภปาตีน นิรย ทสฺเสตฺวา มหาสตฺโต ยตฺถ
ปรทาริกา จ อติจารินิโย จ ปจฺจนฺติ ต กณฺฏกสิมพฺ ลินิรย
ทสฺเสนฺโต อโยมยาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อุภโต มภิลมฺพนฺตีติ
เวตฺตรณิยา อุโภสุ ตีเรสุ ตาส สิมฺพลีน สาขา โอลมฺพนฺติ ฯ
เต อจฺจิมนฺโตติ เต ปชฺชลิตสรีรา สตฺตา อจฺจิมนฺโต หุตฺวา
ติฏนฺติ ฯ โยชนนฺติ ติคาวุต เต สรีร สรีรโต อุฏ ิตชาลาย
ปน สทฺธึ โยชนุพฺเพธา โหนฺติ ฯ เอเต สชนฺตีติ เต ปรทาริกา
สตฺตา นานาวิเธหิ อาวุเธหิ โกฏฏิยมานา เอเต สิมฺพลินิรเย
อภิรุหนฺติ ฯ เต ปตนฺตีติ เต พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ รุกฺขวิฏเปสุ
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ลคฺคา ฌายิตฺวา ปุนป นิรยปาเลหิ อาวุเธหิ วิหตา วิวตฺตา หุตฺวา
ปริวตฺติตฺวา อโธสีสกา ปตนฺติ ฯ ปุถูติ พหูนิ ฯ วินิวทฺธงฺคาติ
เตส ตโต ปตนกาเล เหฏา อยปวิโต สูลานิ อุฏหิตฺวา เตส
มตฺถก สมฺปฏิจฺฉนฺติ ตานิ เตส อโธมคฺเคน นิกฺขมนฺติ ฯ เต
เอว อาวุเธหิ สูเลหิ วิทฺธา จิร รตฺตาย สยนฺติ ฯ ทีฆนฺติ
สุปนิทฺท อลภนฺตา ทีฆรตฺต ชคฺคนฺตีติ อตฺโถ ฯ ตโต รตฺยา
วิวสเนติ รตฺตีน อจฺจเย จิรกาลาติกฺกเมนาติ อตฺโถ ฯ ปวชฺชนฺตีติ
สฏิโยชนิกชลิตโลหกุมภฺ ึ กปฺเปน สณฺิตชลิตตามฺพโลหรสปุณฺณ
โลหกุมฺภึ นิรยปาเลหิ ขิตฺตา ปจฺจนฺติ ฯ ทุสฺสีลาติ ปรทาริกา ฯ
เอว มหาสตฺโต ปรทาริกอติจาริกาน ปจฺจนสิมฺพลินิรย
ทสฺเสตฺวา อิโต ปร สามิกวตฺตสสฺสุวตฺตาทีนิ อปูเรนฺตีน ปจฺจนฏาน ปกาเสนฺโต ยา จาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อติมฺตีติ
ภึสชาตเก วุตฺต สามิกวตฺต กโรนฺตี อติกฺกมิตฺวา มฺติ ฯ เชฏ
วาติ สามิกสฺส เชฏภาตร ฯ นนนฺทนนฺติ สามิกสฺส ภคินึ ฯ
เอเตสมฺป หิ อฺตรสฺส หตฺถปาทปฏิปริกมฺมนหาปนโภชนาทิเภท วตฺต
อปูเรนฺตี เตสุ หิโรตฺตปฺป อนุปฏเปนฺตี เต อติมฺติ
นาม ฯ สาป นิรเย นิพฺพตฺตี ฯ วงฺเกนาติ ตสฺสา จ
สามิกวตฺตาทีน อปริปรู กิ าย สามิกาทโย อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา
นิรเย นิพฺพตฺตาย โลหปวิย นิปชฺชาเปตฺวา อยสงฺกุนา มุข
วิวริตฺวา พลิเสน ชิวฺหคฺค นิพฺพหนฺติ รชฺชุพนฺธเนน สพนฺธน
กฑฺฒนฺติ ฯ กิมินนฺติ กิมภิ ริต ฯ อิท วุตฺต โหติ มหาราช
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โส เนรยิกสตฺโต เอว นิกฺกฑฺฒิ ต อตฺตโน พฺยาเมน พฺยามมตฺต
ชิวฺหคฺค อาวุเธหิ โกฏฏิตโกฏฏิตฏาเน สฺชาเตหิ มหาโทณิปฺปมาเณหิ กิมีหิ ภริต ปสฺสติ ฯ วิฺาเปตุ น สกฺโกตีติ นิรยปาเล
ยาจิตุกาโมป กิฺจิ วตฺตุ น สกฺโกติ ฯ ตาปเนติ เอว สา ตตฺถ
พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ ปจฺจิตฺวา ปุน ตาปนมหานิรเย ปจฺจติ ฯ
เอว มหาสตฺโต สามิกวตฺตสสฺสุสสฺสุรวตฺตาทีนิ อปูเรนฺตีน
ปจฺจนนิรย ทสฺเสตฺวา อิทานิ สูกริกาทีน ปจฺจนนิรเย ทสฺเสนฺโต
โอรพฺภิกาติ อาทิมาห ฯ ตตฺต อวณฺเณ วณฺณการกาติ เปสฺุการกา ฯ ขารนทินฺติ เอเต โอรพฺภิกาทโย เอเตหิ สตฺติอาทีหิ
หฺมานา เวตฺตรณึ ปปตนฺตีติ อตฺโถ ฯ เสสานิ โอรพฺภิกาทีน ปจฺจนฏานานิ นิมิชาตเก
อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ กูฏการีติ กูฏวินิ
จฺฉยสฺส
เจว ตุลากูฏาทีนฺจ การเก สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ตตฺถ กูฏวินิจฺฉยกูฏฏฏการกกูฏอคฺฆาปนิกาน ปจฺจนนิรยานิ เนมิชาตเก
อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ วนฺตนฺติ วมิตก ฯ ทุรตฺตานนฺติ ทุคฺคตตฺตภาวาน ฯ อิท วุตฺต โหติ มหาราช เต ทุรตฺตภาวา สตฺตา อยกูเฏหิ
มตฺถเก ภิชชฺ มาเน วมนฺติ ตโต ต วนฺต ชลิตอยกปลฺเลหิ เตสุ
เอกจฺจาน มุเข ขิปนฺติ ฯ อิติ เต ปเรส วนฺต ภฺุชนฺติ นาม ฯ
เภรณฺฑกาติ สิงฺคาลา ฯ วิปฺผนฺทมานนฺติ อโธมุขนิปชฺชาปตนิกฺกฑฺฒิตชิวฺห อิโตจีโตจ วิปฺผนฺทมาน ฯ มิเคนาติ โอกจาริกมิเคน ฯ ปกฺขินาติ ตถารูเป
เนว ฯ คนฺตฺวา เตติ
เต คนฺตฺวา ฯ นิรยุสฺสทนฺติ อุสฺสทนิรย ฯ ปาลิย ปน นิรย
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อโธติ ลิขิต ฯ อย ปน นิรโย เนมิชาตเก อาวิภวิสฺสตีติ ฯ
อิติ มหาสตฺโต เอตฺตเก นิรเย ทสฺเสตฺวา อิทานิ รฺโ
เทวโลกวิวรณ กตฺวา รฺโ เทวโลเก ทสฺเสนฺโต อาห
[๙๓]สนฺโตว อุทฺธ คจฺฉนฺติ สุจิณฺเณนีธ กมฺมุนา
สุจิณฺณสฺส ผล ปสฺส สหินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา
ตนฺต พฺรูมิ มหาราช ธมฺม รฏปตี จร
ตถา ตถา ราช จราหิ ธมฺม
ยถา ต สุจิณฺณ นานุตปฺเปยฺย ปจฺฉาติ ฯ
ตตฺถ สนฺโตติ กายาทีหิ อุปสนฺโต ฯ อุทฺธนฺติ เทวโลก ฯ
สหินฺทาติ(๑) ตตฺถ ตตฺถ อินฺเทหิ สทฺธึ ฯ มหาสตฺโต หิสฺส
จาตุมฺมหาราชิเก เทเว ทสฺเสนฺโต มหาราช จาตุมฺมหาราชิเก เทเว
ปสฺส จตฺตาโร มหาราชาโน ปสฺส ตาวตึเส ปสฺส สกฺก ปสฺสาติ
เอว เต สพฺเพป สหินฺทเก จ สพฺรหฺมเก จ เทเว ทสฺเสนฺโต อิท
สุจิณฺณสฺส ผล อิทป ผลนฺติ ทสฺเสสิ ฯ ตนฺต พฺรูมีติ ตสฺมา
ต ภณามิ ฯ ธมฺมนฺติ อิโต ปฏาย ปาณาติปาตาทีนิ ปฺจ
เวรานิ ปหาย ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรหีติ ฯ ยถา ต
สุจิณฺณ นานุตปฺเปยฺยาติ ยถา ต ทานาทิปฺุกมฺม สุจิณฺณ
ปตุฆาฏกกมฺมปจฺจย วิปฺปฏิสาร ปฏิจฺฉาเทตุ สมตฺถตาย ต
นานุตปฺเปยฺย ตถา ต สุจิณฺณ จร พหุปฺุ กโรหีติ อตฺโถ ฯ
โส มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ตโต ปฏาย อสฺสาสปสฺสาส
# ๑. ม. สอินทฺ า ฯ
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ปฏิลภิ ฯ โพธิสตฺโต ปน กิฺจิ กาล ตตฺถ วสิตฺวา อตฺตโน
วสนฏานฺเว คโตติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพเปส มยา อสฺสาสิโตเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
ราชา อชาตสตฺตุ อโหสิ อิสิคณา พุทฺธปริสา สงฺกิจฺจปณฺฑิโต ปน
อหเมวาติ ฯ
สงฺกิจฺจชาตก นิฏิต ฯ
ทุติย ฯ
ตสฺสทุ ฺทาน ฯ
อถ สฏินิปาตมฺหิ สุณาถ มม ภาสิต
ชาตกสวฺหยโน ปวโร
โสณกอรินฺทมสวฺหยโน
ตถาวุตฺตรเถสภสสงฺกิจฺจวโร ฯ
อิติ สฏินิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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สตฺตตินิปาตวณฺณนา
กุสชาตก
อิทนฺเต รฏนฺติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุกฺกณฺิตภิกฺขุ
อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอโก กิร สาวตฺถิวาสี กุลปุตฺโต สาสเน อุร ทตฺวา
ปพฺพชิโต ฯ เอกทิวส สาวตฺถิย ปณฺฑาย จรนฺโต เอก อลงฺกตอิตฺถึ
ทิสฺวา สุภนิมิตฺตคหณวเสน โอโลเกตฺวา กิเลสาภิภูโต อนภิรโต
วิหาสิ ฯ ทีฆเกสนโข กิลฏิ จีวโร อุปณฺฑูปณฺฑุกชาโต ธมนิสณฺตคตฺโต ฯ ยถา หิ เทวโลเก จวนธมฺมาน เทวปุตฺตาน
ปฺจ ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปฺายนฺติ มาลา มิลายนฺติ วตฺถานิ
กิลิสฺสนฺติ สรีเร ทุพฺพณฺณิย โอกฺกมติ อุโภหิ กจฺเฉหิ เสทา
มฺุจนฺติ เทโว เทวาสเน นาภิรมติ เอวเมว สาสนา จวนธมฺมาน
อุกฺกณฺิตาน ภิกฺขูน ปฺจ ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปฺายนฺติ สทฺธา
ปุปฺผานิ มิลายนฺติ สีลวตฺถานิ กิลิสฺสนฺติ สรีเร มงฺกุภูตาย
เจว อยสวเสน จ ทุพฺพณฺณิย โอกฺกมติ กิเลสเสทา มฺุจนฺติ
อรฺเ รุกฺขมูเล สฺุาคาเร นาภิรมนฺติ ฯ ตสฺส นิมิตฺตานิ
ปฺายึสุ ฯ อถ น ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก เนตฺวา อย ภนฺเต
ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ ทสฺเสสุ ฯ สตฺถา สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ
อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต มา ภิกฺขุ
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กิเลสวสิโก โหหิ มาตุคาโม นาเมส ปาโป ตสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺต
วิโนเทหิ สาสเน อภิรม มาตุคาเม ปฏิพทฺธจิตฺตตาย หิ เตชวนฺโตป
หายนฺติ โปราณกปณฺฑิตา มาตุคาเมน นิตฺเตชา หุตฺวา อนยพฺยสน
ปาปุณึสูติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต มลฺลรฏเ กุสาวติย นาม ราชธานิย โอกฺกาโก นาม
ราชา ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺส โสฬสนฺน อิตฺถีสหสฺสาน
เชฏกา สีลวตี นาม อคฺคมเหสี อโหสิ ฯ สา เนว ปุตฺต น
ธีตร ลภิ ฯ อถสฺส นาครา เจว รฏวาสิโน จ ราชนิเวสนทฺวาเร
สนฺนิปติตฺวา รฏ นสฺสสิ ฺสติ รฏ วินสฺสิสฺสตีติ อุปกฺโกสึสุ ฯ ราชา
สีหปฺชร อุคฺฆาเฏตฺวา มยิ รฏ กาเรนฺเต อธมฺมกาโร นาม
นตฺถิ กสฺมา อุปกฺโกสถาติ ปุจฺฉิ ฯ สจฺจ เทว อธมฺมกาโร นาม
นตฺถิ อป จ วสานุรกฺขิโต ปน โว ปุตฺโต น วิชฺชติ อฺเ รชฺช
คเหตฺวา รฏ นาเสสฺสนฺติ ตสฺมา ธมฺเมน รชฺช กาเรตุ สมตฺถ
ปุตฺต ปตฺเถถาติ ฯ ปุตฺต ปตฺเถนฺโต กึ กโรมีติ ฯ ปมนฺตาว เอก
สตฺตาห จุลฺลนาฏก ธมฺมนาฏก กตฺวา วิสชฺเชถ สเจ สา ปุตตฺ 
ลภิสฺสติ สาธุ โน เจ ลภิสฺสติ อถ มชฺฌิมนาฏก วิสชฺเชถ ตโต
เชฏนาฏก อวสฺส เอตฺตกาสุ อิตฺถีสุ เอกาป ปฺุวตี อิตฺถี ปุตฺต
ลภิสฺสตีติ ฯ ราชา เตส วจเนน ตถา กตฺวา สตฺต ทิวเส ยถาสุข
อภิรมิตฺวา อาคตาคต ปุจฺฉิ กจฺจิ โว ปุตฺโต ลทฺโธติ ฯ สพฺพา
อิตฺถิโย น ลภาม เทวาติ อาหสุ ฯ ราชา น เม ปุตฺโต
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อนตฺตมโน อโหสิ ฯ นาครา ปุน ตเถว
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อุปกฺโกสยึสุ ฯ ราชา กึ อุปกฺโกสถ มยา ตุมฺหาก วจเนน
นาฏกานิ วิสชฺชิตานิ เอกาป ปุตฺต น ลภติ อิทานิ กึ กโรมาติ
อาห ฯ เทว ตา ทุสฺสีลา ภวิสฺสนฺติ นิปฺปฺุา นตฺถิ เอตาส
ปุตฺตปฏิลาภาย ปฺุ ตุมฺเห เอตาสุ ปุตฺต อลภนฺตีสุ มา
อปฺโปสฺสุกฺกตฺต อาปชฺชถ อคฺคมเหสี โว สีลวตี เทวี สีลสมฺปนฺนา
ต วิสชฺเชถ ตสฺสา ปุตฺโต อุปฺปชฺชิสสฺ ตีติ ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อิโต กิร สตฺตเม ทิวเส ราชา สีลวตึ เทวึ
ธมฺมนาฏก กตฺวา วิสชฺเชสฺสติ ปุริสา สนฺนิปตนฺตูติ เภริฺจาราเปตฺวา สตฺตเม ทิวเส เทวึ อลงฺการาเปตฺวา ราชนิเวสนา
โอตาเรตฺวา วิสชฺเชสิ ฯ ตสฺสา สีลเตเชน สกฺกสฺส ภวน อุณฺหาการ
ทสฺเสสิ ฯ โส กินฺนุ โขติ อาวชฺเชนฺโต เทวิยา ปุตฺต ปตฺถนภาว
ตฺวา เอติสฺสา มยา ปุตตฺ  ทาตุ วฏฏตีติ อตฺถิ นุโข เทวโลเก
เอติสฺสา อนุจฺฉวิโก ปุตฺโตติ อุปธาเรนฺโต โพธิสตฺต อทฺทส ฯ
โส กิร ตทา ตาวตึสภวเน อายุ เขเปตฺวา อุปริ เทวโลเก
นิพฺพตฺติตุกาโม อโหสิ ฯ สกฺโก ตสฺส วิมานทฺวาร คนฺตฺวา ต
ปกฺโกสิตฺวา มาริส ตยา มนุสฺสโลก คนฺตฺวา โอกฺกากรฺโ
อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิตุ วฏฏตีติ สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา
อปรป เทวปุตฺต ตฺวป เอติสฺสา ปุตฺโต ภวิสฺสสีติ วตฺวา มา
โข ปนสฺสา โกจิ สีล ภินฺทตูติ มหลฺลกพฺราหฺมณเวเสน รฺโ
นิเวสนทฺวาร อคมาสิ ฯ มหาชโนป นหาตฺวา อลงฺกโต อห เทวึ
คณฺหิสฺสามิ อห เทวึ คณฺหิสฺสามีติ ราชทฺวาเร สนฺนิปติตฺวา
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สกฺกฺจ ทิสฺวา ตฺว กสฺมา อาคโตสีติ ปริหาสมกาสิ ฯ สกฺโก
กึ ม ตุมฺเห ครหถ สเจป เม สรีร ชิณฺณ ราโค ปน น
ชีรติ สเจ สีลวตึ ลภิสฺสามิ อาทาย น คมิสฺสามีติ อาคโตมฺหีติ
วตฺวา อตฺตโน อานุภาเวน สพฺเพส ปุรโตว อฏาสิ ฯ อฺโ
ตสฺส เตเชน ปุรโต ภวิตุ นาสกฺขิ ฯ โส ต สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต นิเวสนา นิกฺขมนฺตึเยว หตฺเถ คเหตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อถ น ตตฺถ ตตฺถ ิตา ครหึสุ ปสฺสถ โภ มหลฺลกพฺราหฺมโณ
เอว อุตฺตมรูปธร เทวึ อาทาย คจฺฉติ อตฺตโน ยุตฺต น
ชานาตีติ ฯ เทวีป มหลฺลโก ม อาทาย คจฺฉตีติ น อฏฏิยติ
น หรายติ ฯ ราชาป วาตปาเน ตฺวา โก นุโข เทวึ คเหตฺวา
คจฺฉตีติ โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา อนตฺตมโน อโหสิ ฯ สกฺโก ต
อาทาย นครทฺวารโต นิกขฺ มิตฺวา ทฺวารสมีเป เอก ฆร มาเปสิ
วิวฏทฺวาร ปฺตฺตกฏตฺถริก กตฺวา ฯ อถ น สา อิท โว
นิเวสนนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส อาม ภทฺเท ปุพฺเพ ปน อห เอโก
อิทานิมฺหา มย เทฺว ชนา อห ภิกฺขาย จริตฺวา ตณฺฑุลาทีนิ
อาหริสฺสามิ ตฺว อิมิสฺสา กฏตฺถริกาย นิปชฺชาหีติ วตฺวา ต
มุทุนา หตฺเถน ปรามสนฺโต ทิพฺพสมฺผสฺส ผราเปตฺวา ตตฺถ
นิปชฺชาเปสิ ฯ สา ทิพฺพสมฺผสฺสผรเณน สฺ วิสชฺเชสิ ฯ อถ
น อตฺตโน อานุภาเวน ตาวตึสภวน เนตฺวา อลงฺกตวิมาเน
ทิพฺพสยเน นิปชฺชาเปสิ ฯ สา สตฺตเม ทิวเส ปพุชฺฌิตฺวา ต สมฺปตฺตึ
ทิสฺวา น โส พฺราหฺมโณ มนุสฺโส สกฺโก ภวิสฺสตีติ อฺาสิ ฯ
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สกฺโกป ตสฺมึ สมเย ปาริฉตฺตกมูเล ทิพฺพนาฏกปริวุโต
นิสินฺโนว อโหสิ ฯ สา ต ทิสฺวา สยนา วุฏาย ตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ อถ น สกฺโก วร เต
เทวิ ทสฺสามิ คณฺหาหีติ อาห ฯ เตนหิ เทว เอก ปุตฺต
เม เทหีติ ฯ เทวิ ติฏตุ เอโก ปุตโฺ ต อหนฺเต เทฺว ปุตฺเต ทสฺสามิ
เตสุ ปน เอโก ปฺวา ภวิสฺสติ น รูปวา เอโก รูปวา น ปฺวา
เตสุ กตร ปม อิจฺฉสีติ ฯ ปฺวนฺต เทวาติ ฯ โส สาธูติ วตฺวา
ตสฺสา กุสติณ ทิพฺพวตฺถ ทิพฺพจนฺทน ทิพฺพปาริฉตฺตกปุปฺผ
โกกนทฺจ นาม วีณ ทตฺวา ต อาทาย รฺโ สยนฆร ปวิสิตฺวา
รฺา สทฺธึ เอกสยเน นิปชฺชาเปตฺวา องฺคุฏเกน ตสฺสา นาภึ
ปรามสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โพธิสตฺโต ตสฺสา กุจฺฉิย ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ ฯ สกฺโกป สกฏานเมว คโต ฯ ปณฺฑิตตฺตา เทวี คพฺภสฺส
ปติฏิตภาว อฺาสิ ฯ อถ น ปพุทโฺ ธ ราชา ทิสฺวา เทวิ
เกน นีตาสีติ ปุจฺฉิ ฯ สกฺเกน เทวาติ ฯ อห ปจฺจกฺขโต เอก
มหลฺลกพฺราหฺมณ ต อาทาย คจฺฉนฺต อทฺทส กสฺมา ม
วฺเจสีติ ฯ สทฺทหถ เทว สกฺโก ม คเหตฺวา เทวโลก เนตีติ ฯ น
สทฺทหามิ เทวีติ ฯ อถสฺส สา สกฺกทตฺติย กุสติณ ทสฺเสตฺวา
สทฺทหาติ อาห ฯ ราชา กุสติณ นาม ยโต กุโตจิ ลพฺภตีติ น
สทฺทหิ ฯ อถสฺส สา ทิพฺพวตฺถาทีนิ ทสฺเสสิ ฯ ราชา ตานิ
ทิสฺวา สทฺทหิตฺวา ภทฺเท สกฺโก ตาว ต เนตุ ปุตโฺ ต ปน เต ลทฺโธ
น ลทฺโธติ ปุจฺฉิ ฯ ลทฺโธ มหาราช คพฺโภ เม ปติฏิโตติ ฯ โส
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สุตฺวา ตุฏโ ตสฺสา คพฺภปริหาร อทาสิ ฯ สา ทสมาสจฺจเยน
ปุตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส อฺ นาม อกตฺวา กุสติณนฺนามเมว
อกสุ ฯ กุสกุมารสฺส ปทสา คมนกาเล อิตโร เทวปุตฺโต ตสฺสา
กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ สา ทสมาเส ปริปุณฺเณ ปุตฺต
วิชายิ ฯ ตสฺส ชยมฺปตีติ นาม กรึสุ ฯ เต มหนฺเตน ยเสน
วฑฺฒึสุ ฯ โพธิสตฺโต ปฺวา อาจริยสฺส สนฺติเก กิฺจิ สิปฺป
อนุคฺคเหตฺวา อตฺตโน ปฺาย สพฺพสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ ปาปุณิ ฯ
อถสฺส โสฬสวสฺสกาเล ราชา รชฺช ทาตุกาโม เทวึ
อามนฺเตตฺวา ภทฺเท ปุตฺตสฺส เต รชฺช ทตฺวา นาฏกานิ
อุปฏเปสฺสาม ชีวนฺตาเยว ต รชฺเช ปติฏิต ปสฺสิสฺสาม สกลชมฺพูทีเป
โข ปน ยสฺส รฺโ ธีตร อิจฺฉติ ตมสฺส อาเนตฺวา อคฺคมเหสึ
กริสฺสาม จิตฺตมสฺส ชานาหิ กตร ราชธีตร โรเจสีติ อาห ฯ สา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา กุมารสฺส อิม ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา จิตฺต
ชานาหีติ เอก ปริจาริก เปเสสิ ฯ สา คนฺตฺวา ตสฺส ปวุตฺตึ
อาโรเจสิ ฯ ต สุตฺวา มหาสตฺโต จินฺเตสิ อห น รูปวา รูปสมฺปนฺนา
ราชธีตา อานีตาป ม ทิสฺวา กึ เม อิมินา วิรูเปนาติ ปลายิสฺสติ
อิติ โน ลชฺชิตพฺพ ภวิสฺสติ กึ เม ฆราวาเสน ธรมาเน มาตาปตโร
อุปฏหิตฺวา เตส อจฺจเยน นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ โส มยฺห
เนว รชฺเชน อตฺโถ น นาฏเกหิ อห มาตาปตูน อจฺจเยน
ปพฺพชิสฺสามีติ อาห ฯ สา สุตฺวา อาคนฺตฺวา ตสฺส กถ เทวิยา
อาโรเจสิ ฯ เทวีป รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ต สุตฺวา
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อนตฺตมโน หุตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน สาสน เปเสสิ ฯ โสป
ปฏิพาหติเยว ฯ เอว ยาวตติยมฺป ปฏิพาหิตฺวา จตุตฺถวาเร
จินฺเตสิ มาตาปตูหิ สทฺธึ เอกนฺเตน ปฏิปกฺขภาโว นาม น
ยุตฺโต อุปาย กริสฺสามีติ ฯ โส กมฺมารเชฏก ปกฺโกสาเปตฺวา
พหุ สุวณฺณ ทตฺวา เอก อิตฺถีรูปก กโรหีติ ต อุยโฺ ยเชตฺวา ตสฺมึ
ปกฺกนฺเต อฺ สุวณฺณ คเหตฺวา สย อิตฺถีรูปก อกาสิ ฯ
โพธิสตฺตาน ปน อธิปฺปาโย นาม สมิชฺฌติ ฯ ต สุวณฺณรูปก
ชิวฺหาย อวณฺณิยโสภ อโหสิ ฯ อถ น มหาสตฺโต โขม นิวาสาเปตฺวา
สิริคพฺเภ ปาเปสิ ฯ โส กมฺมารเชฏเกน อาภต รูปก ทิสฺวา ต
ครหิตฺวา คจฺฉ อมฺหาก สิริคพฺเภ ปตรูปก อาหราติ อาห ฯ
โส สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา ต ทิสฺวา กุมาเรน สทฺธึ อภิรมิตุ เอกา
เทวจฺฉรา อาคตา ภวิสฺสตีติ หตฺถ ปสาเรตุ อวิสหนฺโต นิกฺขมิตฺวา
กาว สิริคพฺเภ อยฺยา เอกิกาว ิตา อุปคนฺตุ น สกฺโกมีติ อาห ฯ
ตาต คจฺฉ สุวณฺณรูปก เอต มยา กต อาหราติ ปุน เปเสสิ ฯ
โส อาหริ ฯ กุมาโร กมฺมาเรน กต รูปก สุวณฺณคพฺเภ ขิปาเปตฺวา
อตฺตนา กต อลงฺการาเปตฺวา รเถ ปาเปตฺวา มาตุ สนฺติก ปหิณิ
สเจ เอวรูปา อิตฺถี อตฺถิ ฆเร วสิสฺสามีติ ฯ
สา อมจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา ตาตา มยฺห ปุตฺโต มหาปฺุโ
สกฺกทตฺติโย อนุจฺฉวิก กุมาริก ลภิสฺสติ ตุมฺเห เอวรูป ลภนฺตา
คณฺหิสฺสถ อิม รูปก ปฏิจฺฉนฺนยาเน เปตฺวา สกลชมฺพูทีป
จรนฺตา ยสฺส รฺโ เอวรูป ธีตร ปสฺสถ ตสฺเสว ต ทตฺวา
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โอกฺกากราชา ตุมฺเหหิ สทฺธึ อาวาหวิวาห กริสฺสตีติ ทิวส
ววตฺถเปตฺวา อาคจฺฉถาติ อาห ฯ เต สาธูติ ต อาทาย
มหนฺเตน ปริวาเรน นิกขฺ มิตฺวา วิจรนฺตา ย ราชธานึ ปาปุณนฺติ
ตตฺถ สายณฺหสมเย มหาชนสฺส สโมสรณฏาเน ต รูปก วตฺถปุปฺผาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา สุวณฺณสิวิก อาโรเปตฺวา ติตฺถมคฺเค
เปตฺวา สย ปฏิกฺกมิตฺวา อาคตาคตาน กถาสวนตฺถ เอกมนฺต
ติฏนฺติ ฯ มหาชโน ต โอโลเกตฺวา สุวณฺณรูปกนฺติ สฺ อกตฺวา
อย มนุสฺสิตถฺ ี สมานาป เทวจฺฉรปฏิภาคา อติวิย โสภติ กินฺนุ
โข เอตฺถ ิตา กุโต วา อาคตา อมฺหาก นคเร เอวรูปา นตฺถตี ิ
วณฺเณนฺตา ปกฺกมนฺติ ฯ ต สุตฺวา อมจฺจา สเจ อิธ เอวรูปา ทาริกา
ภเวยฺย อสุกา ราชธีตา วิย อสุกา อมจฺจธีตา วิยาติ วเทยฺยุ อทฺธา
อิธ เอวรูปา นตฺถีติ ต อาทาย อฺ นคร คจฺฉนฺติ ฯ เต เอว
วิจรนฺตา อนุปุพฺเพน มทฺทรฏเ สาคลนคร ปาปุณึสุ ฯ ตตฺถ
มทฺทรฺโ อฏ(๑) ธีตโร อุตฺตมรูปธรา เทวจฺฉรปฏิภาคา ตาส
สพฺพเชฏกา ปภาวตี นาม ตสฺสา สรีรโต พาลสุริยสฺส ปภา
วิย ปภา นิจฉฺ รนฺติ ฯ อนฺธกาเรป จตุหตฺเถ คพฺเภ ปทีปกิจฺจ
นตฺถิ ฯ สพฺโพ คพฺโภ เอโกภาโสว โหติ ฯ ธาตี ปนสฺสา
ขุชฺชา ฯ สา ปภาวตึ โภเชตฺวา ตสฺสา สีส นหาปนตฺถ อฏหิ
วณฺณทาสีหิ อฏ ฆเฏ คาหาเปตฺวา สายณฺหสมเย อุทกฏาน
คจฺฉนฺตี ติตฺถมคฺเค ิต ต รูปก ทิสวฺ า ปภาวตีติ สฺาย อย
# ๑. ยุ. สตฺต ฯ
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ทุพฺพินีตา สีส นหายิสฺสามีติ อมฺเหป อุทกตฺถาย เปเสตฺวา ปมตร
อาคนฺตฺวา ติตฺถมคฺเค ิตาติ กุชฺฌิตฺวา อเร กุลลชฺชาปนเก ปุรมิ ตร
อาคนฺตฺวา อิธ ิตาสิ สเจ ราชา ชานิสฺสติ นาเสสฺสติ โนติ วตฺวา
หตฺเถน คณฺฑปสฺเส ปหริ ฯ หตฺถตล ภิชชฺ นปฺปมาณ ชาต ฯ ตโต
สุวณฺณรูปกนฺติ ตฺวา หสมานา วณฺณทาสีน สนฺติก คจฺฉนฺตี
ปสฺสถ มม กมฺม มม ธีตาติ สฺาย ปหาร อทาสึ อย มม ธีตุ
สนฺติเก กึ อคฺฆติ เกวล ปน เม หตฺโถ ทุกฺขาปโตติ อาห ฯ
อถ น ราชทูตา ต คเหตฺวา ตฺว มม ธีตา อิโต อภิรูปตราติ
วทนฺตี กึ นาม กเถสีติ ฯ มทฺทรฺโ ธีตา ปภาวตี นาม อิท
รูปก ตสฺสา โสฬสึป กลฺล น อคฺฆตีติ ฯ เต ตุฏมานสา ราชทฺวาร
คนฺตฺวา โอกฺกากรฺโ ทูตา ทฺวาเร ิตาติ ปฏิหาเรสุ ฯ
ราชา อาสนา วุฏาย ิตโกว ปกฺโกสถาติ อาห ฯ เต ปวิสิตวฺ า
ราชาน วนฺทติ ฺวา มหาราช อมฺหาก ราชา ตุมฺหาก อาโรคฺย
ปุจฺฉตีติ วตฺวา กตสกฺการสมฺมานา กิมตฺถ อาคตตฺถาติ ปุฏา
อมฺหาก รฺโ สีหสฺสโร กุสกุมาโร นาม ปุตฺโต ราชา ตสฺส
รชฺช ทาตุกาโม อมฺเห ตุมฺหาก สนฺติเก ปหิณิ ตุมหฺ าก กิร ธีตร
ปภาวต ตสฺส เทถ อิมฺจ สุวณฺณรูปก เทยฺยธมฺม คณฺหถาติ
ต รูปก ตสฺส อทสุ ฯ โสป เอวรูเปน มหาราเชน สทฺธึ วิวาหมงฺคล
ภวิสฺสตีติ ตุฏจิตฺโต สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถ น ทูตา อาหสุ มหาราช
อมฺเหหิ น สกฺกา ปปฺจ กาตุ กุมาริกาย ลทฺธภาว รฺโ
อาโรเจสฺสาม อถ น โส อาคนฺตฺวา อาทาย คมิสฺสตีติ ฯ โส
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สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตส สกฺการ กตฺวา วิสชฺเชสิ ฯ เต คนฺตฺวา
รฺโ จ เทวิยา จ อาโรเจสุ ฯ ราชา มหนฺเตน ปริวาเรน
กุสาวติโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน สาคลนคร สมฺปาปุณิ ฯ
มทฺทราชา ปน ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ต นคร ปเวเสตฺวา มหนฺต
สกฺการมกาสิ ฯ สีลวตี เทวี ปณฺฑิตตฺตา โก ชานาติ กึ
ภวิสฺสตีติ เอกาหทฺวีหตีหจฺจเยน มทฺทราชาน อาห มหาราช สุณิส
ทฏุกามมฺหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา ปกฺโกสาเปสิ ฯ ปภาวตี
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา ธาตีคณปริวุตา อาคนฺตฺวา สสฺสุ
วนฺทิ ฯ สา ต ทิสฺวา จินเฺ ตสิ อย กุมาริกา อภิรูปา มยฺห ปุตฺโต
วิรูโป สเจ เอสา ต ปสฺสิสฺสติ เอกาหป อวสิตฺวา ปลายิสฺสติ อุปาย
กริสฺสามีติ ฯ สา มทฺทราชาน อามนฺเตตฺวา มหาราช สุณิสา
เม ปุตฺตสฺส อนุจฺฉวิกา อปจ โข ปน อมฺหาก กุลปเวณิยา อาคต
จาริตฺต อตฺถิ สเจ อย เอตสฺมึ จาริตฺเต วตฺติสฺสติ เนสฺสามิ
นนฺติ อาห ฯ กึ ปน โว จาริตฺตนฺติ อาห ฯ อมฺหาก วเส ยาว
เอกสฺส คพฺภสฺส ปติฏาน โหติ ตาว ทิวา สามิก ปสฺสิตุ น
ลภติ สเจ เอสา ตถา กริสฺสติ เนสฺสามิ นนฺติ ฯ ราชา กึ อมฺม
สกฺขสฺสสิ เอว วตฺติตุนฺติ ธีตร ปุจฺฉิ ฯ สา อาม ตาตาติ อาห ฯ
ตโต โอกฺกากราชา มทฺทรฺโ พหุธน ทตฺวา ต อาทาย
ปกฺกามิ ฯ มทฺทราชาป มหนฺเตน ปริวาเรน ธีตร อุยฺโยเชสิ ฯ
โอกฺกากราชา กุสาวตึ คนฺตฺวา นคร อลงฺการาเปตฺวา
สพฺพพนฺธนานิ โมเจตฺวา ปุตฺตสฺส อภิเสก กตฺวา ปภาวตึ
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อคฺคมเหสึ กาเรตฺวา กุสราชสฺส อาณาติ เภริฺจาราเปสิ ฯ
สกลชมฺพูทปี ตเล ราชาโน เยส ธีตโร อตฺถิ เต กุสรฺโ ธีตโร
ปหิณึสุ เยส ปุตฺตา อตฺถิ เต เตน สทฺธึ มิตฺตภาว อากงฺขนฺตา
ปุตฺเต อุปฏาเก กตฺวา ปหิณึสุ ฯ โพธิสตฺตสฺส นาฏกปริวาโร
มหา อโหสิ ฯ มหนฺเตน ยเสน รชฺช กาเรสิ ฯ ปภาวตี ปน
ต ทิวา ปสฺสิตุ น ลภติ ฯ โสป ทิวา ปสฺสิตุ น ลภติ ฯ
อุภินฺน รตฺติทสฺสนเมว โหติ ฯ ตตฺถ ปภาวติยา สรีรปฺปภาป
อพฺโพหาริกา อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต สิริคพฺภโต รตฺติยเยว
นิกฺขมติ ฯ โส กติปาหจฺจเยน ปภาวตึ ทิวา ทฏุกาโม มาตุยา
อาโรเจสิ ฯ สา มา เต ตาต รุจิ ยาว เอก ปุตฺต ลภสิ ตาว
อาคเมหีติ ปฏิกฺขิป ฯ โส ปุนปฺปุน ยาจิเยว ฯ อถ น สา
อาห เตนหิ หตฺถิสาล คนฺตฺวา หตฺถิเมณฺฑกเวเสน ติฏ อหนฺต ตตฺถ เนสฺสามิ อถ น
อกฺขีนิ ปูเรตฺวา โอโลเกยฺยาสิ มา จ
อตฺตาน
ชานาเปสีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา หตฺถิสาล อคมาสิ ฯ
อถสฺส มาตา หตฺถิสาล อลงฺการาเปตฺวา ปภาวตึ เอหิ สามิกสฺส
หตฺถิโน ปสฺสามาติ ตตฺถ เนตฺวา อย หตฺถี อสุโก นาม อย
หตฺถี อสุโก นามาติ ตสฺสา ทสฺเสสิ ฯ ตตฺถ น ราชา มาตุ
ปจฺฉโต คจฺฉนฺตึ ทิสฺวา หตฺถิโคปกเวเสน หตฺถฉิ กณปณฺเฑน
ปฏิย ปหริ ฯ สา กุทฺธา รฺโ เต หตฺถ ฉินฺทาเปสฺสามีติ
วตฺวา เทวึ อุชฺฌาเปสิ ฯ ราชมาตา มา อมฺม กุชฌ
ฺ ีติ สุณิส
# ๑. ยุ. หตฺถมิ งฺคล กาเรตฺวา ฯ
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สฺาเปตฺวา ปฏึ ปริมชฺชิ ฯ ปุนป ราชา ต ทฏุกาโม หุตฺวา
อสฺสสาลาย อสฺสโคปกเวเสน ต ทิสฺวา ตเถว อสฺสฉกณปณฺเฑน
ปหริ ฯ ตทาป น กุทฺธ สสฺสุ สฺาเปสิ ฯ
ปุเนกทิวส ปภาวตี มหาสตฺต ปสฺสิตุกามา หุตฺวา สสฺสุยา
อาโรเจตฺวา อล มา เต รุจีติ ปฏิกฺขิตฺตา ปุนปฺปุน ยาจิ ฯ
อถ น สา อาห เตนหิ เสฺวว มม ปุตฺโต นคร ปทกฺขิณ
กริสฺสติ ตฺว สีหปฺชร วิวริตฺวา ต ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ เอวฺจ
ปน วตฺวา ปุนทิวเส นคร อลงฺการาเปตฺวา ชยมฺปติกุมาร ราชเวส
คาหาเปตฺวา หตฺถิปฏเ นิสีทาเปตฺวา โพธิสตฺต ปจฺฉิมาสเน
นิสีทาเปตฺวา นคร ปทกฺขิณ การาเปตฺวา ปภาวติฺจ อาทาย
สีหปฺชเร ตฺวา ปสฺส ตว สามิกสฺส สิรโิ สภคฺคนฺติ อาห ฯ สา
อนุจฺฉวิโก เม สามิโก ลทฺโธติ อตฺตมนา อโหสิ ฯ ต ทิวส
ปน มหาสตฺโต หตฺถิเมณฺฑกเวเสน ชยมฺปติสฺส ปจฺฉิมาสเน
นิสีทิตฺวา ยถาธิปฺปาเยน ปภาวตึ โอโลเกนฺโต หตฺถิวิการาทิวเสน
จิตฺตรุจิยา เกฬึ ทสฺเสสิ ฯ หตฺถิมฺหิ อติกฺกนฺเต ราชมาตา
ปภาวตึ ปุจฺฉิ ทิฏโ  เต อมฺม สามิโกติ ฯ สา อาม อยฺเย
ปจฺฉิมาสเน ปนสฺส นิสนิ ฺโน หตฺถิเมณฺโฑ อติวิย ทุพฺพินีโต
โหติ มยฺห หตฺถวิการาทีนิ ทสฺเสสิ กสฺมา เอวรูป อลกฺขิก
รฺโ ปจฺฉิมาสเน นิสีทาเปสุนฺติ ฯ อมฺม รฺโ ปจฺฉิมาสเน
รกฺขา นาม อิจฺฉิตพฺพาติ ฯ สา จินฺเตสิ อย หตฺถิเมณฺโฑ
อติวิย นิพฺภโย ราชาน ราชาติป น มฺติ กินฺนุ โข เอโสว
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กุสราชา อทฺธา หิ เอโส อติวิย วิรูโป เอว ภวิสฺสติ เตเนว
ต มม น ทสฺเสนฺตีติ ฯ สา ขุชฺช กณฺณมูเล อาห อมฺม คจฺฉ
ตาว ชานาหิ กึ ปุริมาสเน นิสินฺนโก กุสราชา อุทาหุ
ปจฺฉิมาสเนติ ฯ กถ ปนาห ชานิสฺสามีติ ฯ สเจป โส ราชา ภวิสฺสติ
ปมตร หตฺถิปฏิโต โอตริสฺสติ อิมาย สฺาย ชานาหีติ ฯ สา
อาคนฺตฺวา เอกมนฺเต ิตา ปมตร มหาสตฺต โอตรนฺต อทฺทส
ปจฺฉา ชยมฺปติกุมาร ฯ มหาสตฺโตป อิโตจีโตจ โอโลเกนฺโต ขุชฺช
ทิสฺวา อิมินา นาม การเณน เอสา อาคตา ภวิสฺสตีติ ตฺวา ต
ปกฺโกสาเปตฺวา อิม อนฺตร ปภาวติยา มา กเถสีติ ทฬฺห วตฺวา
อุยฺโยเชสิ ฯ สา คนฺตฺวา ปุริมาสเน นิสินฺโน ปมตร โอตรตีติ
อาห ฯ ปภาวตี ตสฺสา วจน สทฺทหิ ฯ ราชา ปุน ทฏุกาโม
หุตฺวา มาตร ยาจิ ฯ สา ปฏิกฺขิปตุ อสกฺโกนฺตี เตนหิ
อฺาตกเวเสน อุยฺยาน คจฺฉาหีติ ฯ โส อุยฺยาน คนฺตฺวา
โปกฺขรณิย คลปฺปมาณ อุทก ปวิสิตวฺ า ปทุมินิปตฺเตน สีส
ฉาเทตฺวา ปุปฺผิตปทุเมน มุข อาวริตฺวา อฏาสิ ฯ มาตาปสฺส
ปภาวตึ อุยฺยาน เนตฺวา สายณฺหสมเย อิเม รุกฺเข ปสฺส สกุเณ
ปสฺส มิเค ปสฺสาติ ปโลภิยมานาว โปกฺขรณีตีร ปาเปสิ ฯ
สา ปฺจวิธปทุมสฺฉนฺน โปกฺขรณึ ทิสฺวา นหายิตุกามา
ปริจาริกาหิ สทฺธึ โปกฺขรณึ โอตริตฺวา กีฬนฺตี ต ปทุม
ทิสฺวา วิจินิตุกามา หตฺถ ปสาเรสิ ฯ อถ น ราชา ปทุมินิปตฺต
อปเนตฺวา อห กุสราชาติ หตฺเถ คณฺหิ ฯ สา ตสฺส มุข ทิสฺวา
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ยกฺโข ม คณฺหตีติ วิรวิตฺวา ตตฺเถว วิสฺิต ปตฺตา ฯ อถสฺสา
ราชา หตฺถ มฺุจิ ฯ สา สฺ ปฏิลภิตฺวา กุสราชา กิร
ม หตฺเถ คณฺหติ อิมินา จาห หตฺถสิ าลาย หตฺถฉิ กณปณฺเฑน
ปหริตฺวา อสฺสสาลาย อสฺสฉกณปณฺเฑน ปหตา อยเมว จ มยฺห
หตฺถิสฺส ปจฺฉิมาสเน นิสีทิตฺวา อุปฺผณฺเฑสิ กึ เม เอวรูเปน
ทุมฺมุเขน ปตินา อิม ชหิตฺวา อห ชีวนฺตี อฺ ปตึ ลภิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อตฺตนา สทฺธึ อาคเต อมจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา มม
ยานวาหนสชฺช กโรถ อชฺเชว คมิสฺสามีติ อาห ฯ เต รฺโ
อาโรเจสุ ราชา จินฺเตสิ สเจ คนฺตุ น ลภิสฺสติ หทยมสฺสา ผลิสฺสติ
คจฺฉตุ ปุน ต อตฺตโน พเลน เนสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อถสฺสา คมน
อนุชานาติ ฯ สา ปตุ นครเมว อคมาสิ ฯ มหาสตฺโตป อุยฺยานโต
นคร ปวิสิตวฺ า อลงฺกตปาสาท อภิรุหิ ฯ โพธิสตฺต หิ สา
ปุพฺพปตฺถนาวเสน น อิจฉฺ ิ ฯ โสป ปุพฺพกมฺมวเสน วิรูโป อโหสิ ฯ
อตีเต กิร พาราณสิย ทฺวารคาเม อุปริมวีถิยา จ
เหฏิมวีถิยา จ เทฺว กุลานิ วสึสุ ฯ เอกสฺส กุลสฺส เทฺว ปุตฺตา
อเหสุ ฯ เอกสฺเสกาว ธีตา อโหสิ ฯ ทฺวีสุ ปุตฺเตสุ โพธิสตฺโต
กนิฏโ ฯ ต กุมาริก เชฏกสฺส อาเนสุ ฯ กนิฏโ  อทารภรโณ (๑)
ภาตุ สนฺติเกเยว วสิ ฯ อเถกทิวส ตสฺมึ ฆเร อติรสกปูเว
ปจิ ฯ โพธิสตฺโต อรฺ คโต อโหสิ ฯ ตสฺส ปูว เปตฺวา
อวเสเส ภาเชตฺวา ขาทึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ ปจฺเจกพุทฺโธ ภิกฺขาย
# ๑. ยุ. อาทาราหรเณ ฯ
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ฆรทฺวาร อคมาสิ ฯ โพธิสตฺตสฺส ภาตุ ชายา จุลลฺ ปติโน
อฺ ปูว ปจิสฺสามีติ ต คเหตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส อทาสิ ฯ
โสป ต ขณฺเว อรฺโต อาคจฺฉิ ฯ อถ น สา อาห สามิ จิตฺต
ปสาเทหิ ตว โกฏาโส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทินฺโนติ ฯ โส ตว
โกฏาส ขาทิตฺวา มม โกฏาส เทสิ อห กึ ขาทิสฺสามีติ กุทฺโธ
ปจฺเจกพุทฺธ อนุคนฺตฺวา ปตฺตโต ปูว คณฺหิ ฯ สา มาตุ ฆร
คนฺตฺวา นววินิลีน จมฺปกปุปฺผวณฺณ สปฺป อาหริตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺต ปูเรสิ ฯ ต โอภาส มฺุจิ ฯ สา ต ทิสฺวา ปตฺถน
ปฏเปสิ ภนฺเต นิพฺพตฺตฏาเน เม สรีร โอภาสชาต โหตุ
อุตฺตมรูปธรา ภเวยฺย อิมนิ า จ เม อสปฺปุริเสน สทฺธึ เอกฏาเน
วาโส มา อโหสีติ ฯ อิติ สา ปุพฺพปตฺถนาย วเสน ต น
อิจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโตป ต ปูว ตสฺมึ สปฺปปตฺเต โอสีทาเปตฺวา
ปตฺถน ปฏเปสิ ภนฺเต อิม โยชนสเตว สนฺตป อาเนตฺวา มม
ปาทปริจาริก กาตุ สมตฺโถ ภเวยฺยนฺติ ฯ ตตฺถ ย โส กุทโฺ ธ
ปูว คณฺหิ ตสฺส ปุพฺพกมฺมสฺส วเสน วิรูโป อโหสิ ฯ
สา จ ต น อิจฺฉติ ฯ โส ปภาวติยา คตาย โสกปฺปตฺโต
อโหสิ ฯ นานปฺปกาเรหิ ปริจาริกาย ปริจาริยมาโนป ต
เสสิตฺถิโย โอโลกาเปตตป น สกฺขึสุ ฯ ปภาวตีรหิตสฺส จสฺส
สกลป นิเวสน ตุจฺฉ วิย ขายติ ฯ โส อิทานิ สาคลนคร
ปตฺตา ภวิสฺสตีติ ปจฺจูสสมเย มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา อมฺม อห
ปภาวตึ อาเนสฺสามิ ตุมฺเห รชฺช อนุสาสถาติ วทนฺโต ปม
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คาถมาห
[๙๔]อิทนฺเต รฏ สธน สโยคฺค
สกายุร สพฺพกามูปปนฺน
อิทนฺเต รฏ อนุสาส อมฺม
คจฺฉามห ยตฺถ ปยา ปภาวตีติ ฯ
ตตฺถ สโยคฺคนฺติ หตฺถิโยคฺคาทิสหิต ฯ สกายุรนฺติ
สปฺจราชกกุธภณฺฑ ฯ อนุสาส อมฺมาติ โส กิร ปุริสสฺส
รชฺช ทตฺวา ปุน คณฺหน นาม อยุตฺตนฺติ ปตุ วา ภาตุ วา
อนิยฺยาเทตฺวา มาตุยา นิยฺยาเทนฺโต เอวมาห ฯ
สา ตสฺส กถ สุตฺวา เตนหิ ตาต อปฺปมตฺโต ภเวยฺยาสิ
มาตุคาโม หิ นาม อปริสุทฺธหทโยติ วตฺวา นานคฺครสโภชนสฺส
สุวณฺณกโรฏึ ปูเรตฺวา อิท อนฺตรามคฺเค ภฺุเชยฺยาสีติ วตฺวา
อุยฺโยเชสิ ฯ โส ต อาทาย มาตร วนฺทิตฺวา ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ
กตฺวา ชีวนฺโต ปุน ตุมฺเห ปสฺสิสฺสามีติ วตฺวา สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา
ปฺจาวุธ สนฺนยฺหิตฺวา ภตฺตกโรฏิยา สทฺธึ กหาปณสหสฺส
ปสิพฺพเก กตฺวา โกกนทฺจ วีณ อาทาย นครา นิกฺขมิตฺวา มคฺค
ปฏิปชฺชิตฺวา มหพฺพโล มหาถาโม ยาว มชฺฌนฺตกิ า ปณฺณาส
โยชนานิ คนฺตฺวา ภตฺต ภฺุชิตฺวา เสสทิวสภาเคน ปุน ปณฺณาส
โยชนานิ คนฺตฺวา เอกาเหเนว โยชนสติก มคฺค เขเปตฺวา
สายณฺหสมเย นหายิตฺวา สาคลนคร ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ ปวิฏมตฺเตเยว
# ๑. ยุ. อสุทธฺ าสโยติ ฯ
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โพธิสตฺตสฺส เตเชน ปภาวตี สยนปฏเ สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺตี
โอตริตฺวา ภูมิย นิปชฺชิ ฯ โพธิสตฺต กิลนฺตินฺทฺริย วีถิย คจฺฉนฺต
อฺตรา อิตฺถี ทิสฺวา ปกฺโกสาเปตฺวา นิสีทาเปตฺวา ปาเท
โธวาเปตฺวา สยน ทาเปสิ ฯ โส กิลนฺตกาโย นิปชฺชิตฺวา นิททฺ 
โอกฺกมติ ฯ อถ สา ตสฺมึ นิทฺทูปคเต นานคฺครสโภชน
สมฺปาเทตฺวา ต ปโพเธตฺวา ภตฺต โภเชสิ ฯ โส ตุฏโ ตสฺสา
สทฺธึ ภตฺตกโรฏิยา กหาปณสหสฺส อทาสิ ฯ โส ปฺจาวุธ
ตตฺเถว เปตฺวา คนฺตพฺพฏาน โน อตฺถีติ วตฺวา วีณ อาทาย
หตฺถิสาล คนฺตฺวา อชฺช เม อิธ วสิตุ เทถ คนฺธพฺพ โว
กริสฺสามีติ วตฺวา หตฺถิโคปเกหิ อนฺุาโต เอกมนฺเต นิปชฺชติ ฺวา
โถก นิทฺทายิตฺวา ปฏิปสฺสทฺธทรโถ วุฏาย วีณ มฺุจิตฺวา
สาคลนครวาสิโน อิม สทฺท สุณนฺตตู ิ วีณ วาเทนฺโต คายิ ฯ
ปภาวตี ภูมิย นิปนฺนา ต สทฺท สุตฺวาว อย น อฺสฺส
วีณาสทฺโท นิสฺสสย กุสราชา มมตฺถาย อาคโตติ อฺาสิ ฯ
มทฺทราชาป ต สทฺท สุตวฺ า อติวิย มธุร วาเทติ เสฺว เอต
ปกฺโกสาเปตฺวา มม คนฺธพฺพ กาเรสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ โพธิสตฺโต
น สกฺกา อิธ วสมาเนน ปภาวตึ ทฏุ อฏานเมตนฺติ ปาโตว
นิกฺขมิตฺวา สาย ภุตฺตเคเหเยว ปาตราส ภฺุชิตฺวา วีณ เปตฺวา
ราชกุมฺภการสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตสฺส อนฺเตวาสิกภาว อุปคนฺตฺวา
เอกทิวเสเนว ฆร มตฺติกาย ปูเรตฺวา ภาชนานิ กโรมิ อาจริยาติ
วตฺวา สาธุ กโรหีติ วุตฺเต เอก มตฺตกิ ปณฺฑ จกฺเก เปตฺวา
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จกฺก อาวิชฌ
ฺ ิ ฯ สกึ อาวิชฺชิตเมว ยาว มชฺฌนฺตกิ าติกฺกมา
ภมิเยว ฯ โส นานาวณฺณานิ ขุทฺทกมหนฺตานิ ภาชนานิ กตฺวา
ปภาวติยา อตฺถาย ภาชน กโรนฺโต นานารูปานิ สมุฏาเปสิ ฯ
โพธิสตฺตาน หิ อธิปฺปาโย นาม สมิชฺฌติ ฯ ตานิ รูปานิ
ปภาวตีเยว ปสฺสตูติ อธิฏาสิ ฯ โส สพฺพภาชนานิ สุกฺขาเปตฺวา
ปจิตฺวา เคห ปูเรสิ ฯ กุมภฺ กาโร ตานิ ภาชนานิ คเหตฺวา ราชกุล
อคมาสิ ฯ ราชา ตานิ ภาชนานิ ทิสวฺ า เกนีมานิ กตานีติ
ปุจฺฉิ ฯ มยา เทวาติ ฯ อห ตยา กตานิ ชานามิ กเถหิ เกน
กตานีติ ฯ อนฺเตวาสิเกน เม กตานิ เทวาติ ฯ น โส อนฺเตวาสิโก
อาจริโย เต โหตุ โส ตฺว ตสฺส สนฺติเก สิปฺป สิกขฺ อิโต ปฏาย
จ โส มม ธีตาน ภาชนานิ กโรตุ อิมฺจสฺส สหสฺส เทหีติ
สหสฺส ทาเปตฺวา อิมานิ ขุทฺทกภาชนานิ มม ธีตาน เทหีติ
อาห ฯ โส ตานิ ตาส สนฺติก เนตฺวา อิมานิ โว กีฬนตฺถาย
ขุทฺทกภาชนานีติ อาห ฯ ตา สพฺพา อาคมึสุ ฯ กุมฺภกาโร
มหาสตฺเตน ปภาวติยา อตฺถาย กตภาชนเมว ตสฺสา อทาสิ ฯ
สา ภาชน คเหตฺวา ตตฺเถว อตฺตโน จ มหาสตฺตสฺส จ ขุชฺชาย
จ รูป ปสฺสติ ฺวา อิท น อฺเน กต กุสราเชเนว กตนฺติ
ตฺวา กุชฺฌิตฺวา ภูมิย ขิปตฺวา อิมินา มยฺห อตฺโถ นตฺถิ
อิจฺฉนฺตาน เทหีติ อาห ฯ อถสฺสา ภคินิโย กุทฺธภาว ตฺวา
ขุทฺทกภาชน กุสรฺา กตนฺติ มฺสิ น อิทนฺเตน กต
กุมฺภกาเรน กต คณฺหาหิ นนฺติ อวหสึสุ ฯ สา เตน กตภาว
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ตสฺส จ อาคตภาว ตาส น กเถสิ ฯ กุมฺภกาโร สหสฺส กหาปณ
โพธิสตฺตสฺส อทาสิ ตาต ราชา เต ตุฏโ อิโต กิร ปฏาย
ราชธีตาน ภาชนานิ กเรยฺยาสิ อห ตาส หริสฺสามีติ ฯ โส
ตาต นาห ตาส กริสฺสามีติ อาห ฯ โส อิธาป วสนฺเตน
น สกฺกา ปภาวตึ ทฏุนฺติ ต สหสฺส ตสฺเสว ทตฺวา ราชูปฏากสฺส นฬการสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตสฺส อนฺเตวาสิโก หุตฺวา
ปภาวติยา อตฺถาย ตาลปณฺณ (๑) กตฺวา ตตฺเถว เสตจฺฉตฺตฺจ
อาปานภูมิฺจ วตฺถฺจ คเหตฺวา ิต ปภาวติฺจาติ นานารูปานิ
ทสฺเสสิ ฯ นฬกาโร ตฺจ อฺฺจ เตน กตภณฺฑก อาทาย
ราชกุล อคมาสิ ฯ ราชา ทิสฺวา เกนีมานิ กตานีติ ปุจฺฉิ ฯ
มยา เทวาติ ฯ อห ตยา กตานิ ชานามิ กเถหิ เกน กตานีติ ฯ
อนฺเตวาสิเกน เม เทวาติ ฯ น โส อนฺเตวาสิโก อาจริโย เต โหตุ
โส ตฺว ตสฺส สนฺติเก สิปฺป สิกฺข อิโต ปฏาย จ โส มม
ธีตาน เอวรูปานิ กโรตุ อิมฺจสฺส สหสฺส เทหีติ สหสฺส ทตฺวา
อิมานิ อลงฺการภณฺฑานิ มม ธีตาน เทหีติ อาห ฯ
โสป โพธิสตฺเตน ปภาวติยา อตฺถาย กต ตาลปณฺณ
ตสฺสาเยว อทาสิ ฯ ตตฺราป รูปานิ อฺโ ชโน น ปสฺสติ ฯ
ปภาวตี ปน ทิสฺวา กุสรฺา กตภาว ตฺวา คณฺหิตุกามา
คณฺหนฺตูติ กุทฺธา ภูมิย ขิป ฯ อถ น เสสา อวหสึสุ ฯ นฬกาโร
สหสฺส คเหตฺวา โพธิสตฺตสฺส ทตฺวา ต ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ โส
# ๑. ม. ตาลวณฺฏ ฯ
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อิทป มยฺห อวสนฏานนฺติ สหสฺส ตสฺเสว ทตฺวา ราชมาลาการสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา อนฺเตวาสิกภาว อุปคนฺตฺวา นานาวิธ
มาลาวิกตึ คนฺถิตฺวา ปภาวติยา อตฺถาย นานารูปวิจิตฺร เอก
จุมฺพิตก อกาสิ ฯ มาลากาโร ต สพฺพ อาทาย ราชกุล
อคมาสิ ฯ ราชา ทิสฺวา เกนีมานิ คนฺถิตานีติ ปุจฺฉิ ฯ
มยา เทวาติ ฯ อห ตยา คนฺถิตานิ ชานามิ กเถหิ เกน
คนฺถิตานีติ ฯ อนฺเตวาสิเกน เม เทวาติ ฯ น โส อนฺเตวาสิโก
อาจริโย เต โหตุ โส ตฺว ตสฺส สนฺติเก สิปฺป สิกขฺ อิโต
ปฏาย จ โส มม ธีตาน ปุปฺผานิ คนฺถตุ อิมฺจสฺส สหสฺส
เทหีติ สหสฺส ทตฺวา อิมานิ ปุปฺผานิ มม ธีตาน เทหีติ
อาห ฯ โสป โพธิสตฺเตน ปภาวติยา อตฺถาย กต จุมฺพิตก
ตสฺสาเยว อทาสิ ฯ สา ตตฺถ อตฺตโน จ รฺโ จ รูเปหิ
สทฺธึ นานารูปานิ ทิสฺวา เตน กตภาว ตฺวา กุชฌ
ฺ ิตฺวา ภูมิย
ขิป ฯ เสสา ภคินิโย น ตเถว อวหสึสุ ฯ มาลากาโรป สหสฺส
อาหริตฺวา โพธิสตฺตสฺส ทตฺวา ต ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ โส อิทป
มยฺห อวสนฏานนฺติ สหสฺส ตสฺเสว ทตฺวา รฺโ สูทสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา อนฺเตวาสิกภาว อุปคจฺฉิ ฯ อเถกทิวส สูโท รฺโ
โภชนวิกตึ หรนฺโต อตฺตโน อตฺถาย ปจิตุ โพธิสตฺตสฺส อฏิมส
อทาสิ ฯ โส ต ตถา สมฺปาเทสิ ยถาสฺส คนฺโธ สกลนคร
อวตฺถริ ฯ ราชา ต ฆายิตฺวา กินฺเต มหานเส อฺป มส
ปจสีติ ปุจฺฉิ ฯ นตฺถิ เทว อปจ โข ปน เม อนฺเตวาสิกสฺส
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อฏิมส ปจนตฺถาย ทินนฺ  ตสฺเสว โส คนฺโธ ภวิสฺสตีติ ฯ ราชา
อาหราเปตฺวา ตโต โถก ชิวฺหคฺเค เปสิ ฯ ตาวเทว สตฺต
รสหรณิสหสฺสานิ โขเภนฺต ผริ ฯ ราชา รสตณฺหาย พชฺฌิตวฺ า
สหสฺส ตสฺเสว ทตฺวา อิโต ปฏาย ตว อนฺเตวาสึ มม ธีตานฺจ
เม ภตฺต ปจาเปตฺวา ตฺว มยฺห อาหร โส เม ธีตาน อาหรตูติ
อาห ฯ สูโท คนฺตฺวา ตสฺส อาโรเจสิ ฯ โส ต สุตฺวา อิทานิ
เม มโนรโถ มตฺถก ปตฺโต อิทานาห ปภาวตึ ทฏุ ลภิสฺสามีติ
ตุฏโ ต สหสฺส ตสฺเสว ทตฺวา ปุนทิวเส ภตฺต สมฺปาเทตฺวา
รฺโ ภตฺตภาชนานิ เปเสตฺวา ราชธีตาน ภตฺตกาช สย
คเหตฺวา ปภาวติยา วสนปาสาท อภิรุหติ ฯ สา ต ภตฺตกาช
อาทาย ปาสาท อภิรุหนฺต ทิสฺวา จินเฺ ตสิ อย อตฺตโน
อนนุจฺฉวิก ทาสกมฺมกเรหิ กตฺตพฺพ กโรติ สเจ ปนาห
กติปาหจฺจเยน ตุณฺหี ภวิสฺสามิ อิทานิ ม เอสา อิจฺฉตีติ
สฺี หุตฺวา กตฺถจิ อคนฺตฺวา ม โอโลเกนฺโต อิเธว วสิสฺสติ
อิทานิ ม อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา มุหุตฺตป อิธ วสิตุ อทตฺวา
ปลาเปสฺสามีติ ฯ สา ทฺวาร อฑฺฒวิวฏ กตฺวา เอก หตฺถ
กวาเฏ ลคฺเคตฺวา เอเกน อลคฺค อุปฺปเฬตฺวา ทุติย คาถมาห
[๙๕]อนุชุภูเตน หร มหนฺต
ทิวา จ รตฺโต จ นิสีถกาเล
ปฏิคจฺฉ ตฺว ขิปฺป กุสาวตึ
กุส น อิจฺฉามิ ทุพฺพณฺณมห วสนฺตนฺติ ฯ
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ตสฺสตฺโถ มหาราช ตฺว ภตฺตการโก หุตฺวา อุชุเกน จิตฺเตน
โยป เต สีส ภินฺเทยฺย ตสฺสเปต กมฺม น กโรสิ อนุชุภูเตน
ปน จิตฺเตน มมตฺถาย เอก มหนฺต กาช หรนฺโต ทิวา จ รตฺโต
จ นิสีถกาเล จ มหนฺต ทุกฺข อนุภวิสฺสสิ กินฺเต เตน ทุกฺเขน
อนุภูเตน ตฺว อตฺตโน นคร กุสาวติเมว ปฏิคจฺฉ อฺ อตฺตนา
สทิส อติรสกปูวสณฺานมุขึ ยกฺขินึ อคฺคมเหสึ กตฺวา รชฺช
กาเรหิ ฯ น อิจฺฉามิ ทุพฺพณฺณมห วสนฺตนฺติ อห ปน ต
ทุพฺพณฺณ ทุสฺสณฺิต อิธ วสนฺต น อิจฺฉามีติ ฯ
โส ปภาวติยา เม สนฺติกา กถา ลทฺธาติ ตุฏ จิตฺโต
ติสฺโส คาถาโย อภาสิ
[๙๖]นาห คจฺฉามิ อิโต กุสาวตึ
ปภาวตี วณฺณปโลภิโต ตว
รมามิ มทฺทสฺส นิเกตรมฺเม
หิตฺวาน รฏ ตว ทสฺสเน รโต ฯ
ปภาวตี วณฺณปโลภิโต ตว
สมฺมุฬฺหรูโป วิจรามิ เมทนึ
ทิส น ชานามิ กุโตมฺหิ อาคโต
ตยิมฺหิ มตฺโต มิคมณฺฑโลจเน ฯ
โสวณฺณจีรวสเน ชาตรูปสุเมขเล
สุสฺโสณิ ตว กามาหิ นาห รชฺเชน มตฺถโิ กติ ฯ
# ๑. ม. เมทินึ ฯ
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ตตฺถ รมามีติ อภิรมามิ น อุกกฺ ณฺามิ ฯ สมฺมุฬฺหรูโปติ
กิเลสสมฺมุฬโฺ ห หุตฺวา ฯ ตยิมฺหิ มตฺโตติ ตยิ มตฺโตมฺหิ ตยิ
ปมตฺโตมฺหิ ฯ โสวณฺณจีรวสเนติ สุวณฺณขจิตวตฺถวสเน ฯ นาห
รชฺเชน มตฺถโิ กติ น รชฺเชน อตฺถิโก ฯ
เอว วุตเฺ ต สา จินฺเตสิ อห เอต วิปฺปฏิสารี ภวิสฺสตีติ
ปริภาสามิ อย ปน พชฺฌติ ฺวาว กเถสิ สเจ โข ปน ม อห
กุสราชาติ วตฺวา หตฺเถ คณฺเหยฺย โก ต นิวาเรยฺย โกจิ โน อิม
กถ สุเณยฺยาติ ทฺวาร ถเกตฺวา สูจึ ทตฺวา อนฺโต อฏาสิ ฯ
โสป ภตฺตกาช อภิหริตฺวา ภตฺต วฑฺเฒตฺวา ราชธีตโร โภเชสิ ฯ
ปภาวตี คจฺฉ กุสราเชน ปกฺกภตฺต อาหราติ ขุชฺช เปเสสิ ฯ
สา อาหริตฺวา ภฺุชาติ อาห ฯ นาห เตน ปกฺกภตฺต ภฺุชามิ
ตฺว ภฺุชิตฺวา อตฺตโน ลทฺธนิวาป คเหตฺวา ภตฺต ปจิตฺวา อาหร
มา กุสรฺโ อาคตภาวฺจ กสฺสจิ อาโรเจสีติ ฯ ขุชชฺ า ตโต
ปฏาย ตสฺสา โกฏาส อาหริตฺวา สย ภฺุชติ อตฺตโน
โกฏาส ตสฺสา อุปเนสิ ฯ กุสราชาป ตโต ปฏาย ต ปสฺสติ ุ
อลภนฺโต จินฺเตสิ อตฺถิ นุโข ปภาวติยา มยิ สิเนโห อุทาหุ
นตฺถิ วีมสิสฺสามิ นนฺติ ฯ โส ราชธีตโร โภเชตฺวา ภตฺตกาช
อาทาย นิกฺขมนฺโต ตสฺสา คพฺภทฺวาเร ปาสาทตล ปาเทน
ปหริตฺวา ภาชนานิ ฆฏเฏตฺวา นิฏุนิตฺวา วิสฺี หุตฺวา วิย
อวกุชฺโช ปตติ ฯ สา ตสฺส นิฏุนิตสทฺเทน ทฺวาร วิวริตฺวา ต
# ๑. ม. รชฺชติ ฺวาว ฯ
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ภตฺตกาเชน โอตฺถต ทิสฺวา จินฺเตสิ อย สกลชมฺพูทเี ป อคฺคราชา
ม นิสฺสาย รตฺตินฺทิว ทุกข อนุโภติ สุขุมาลตาย ภตฺตกาเชน โอตฺถโต
ปตติ ชีวติ นุโข โน วาติ ฯ สา คพฺภโต นิกฺขมิตฺวา ตสฺส
นาสวาต อุปธาเรตุ คีว ปสาเรตฺวา มุข โอโลเกสิ ฯ โส มุขปูร เขฬ
คเหตฺวา ตสฺสา สรีเร ปาเตสิ ฯ สา ตสฺส กุชฺฌิตฺวา ต ปริภาสิตฺวา
คพฺภ ปวิสิตฺวา ทฺวาร อฑฺฒวิวฏ ถเกตฺวา ิตา คาถมาห
[๙๗]อภูติ ตสฺส โภ โหติ โย อนิจฺฉนฺตมิจฺฉติ
อกาม ราช กาเมหิ อกนฺโต กนฺตมิจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ อภูตีติ อวุฑฺฒีติ อตฺโถ ฯ
โส ปน ปฏิพทฺธจิตฺตตาย อกฺโกสิยมาโนป ปริภาสิยมาโนป
วิปฺปฏิสารป อนุปฺปาเทตฺวาว อนนฺตร คาถมาห
[๙๘]อกาม วา สกาม วา โย นโร ลภเต ปย
ลาภเมตฺถ ปสสาม อลาโภ ตตฺถ ปาปโกติ ฯ
สาป ตสฺมึ เอว กเถนฺเตป อโนสกฺกิตฺวา ถทฺธตรวจน วตฺวา
ปลาเปตุกามา อนนฺตร คาถมาห
[๙๙]ปาสาณสาร ขนสิ กณิการสฺส ทารุนา
วาต ชาเลน พาเธสิ โย อนิจฺฉนฺตมิจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ กณิการสฺส ทารุนาติ กณิการกฏเกน ฯ พาเธสีติ
พทฺธสิ ฉาเทสีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ติสฺโส คาถาโย อภาสิ
# ๑. ม. กาเมสิ ฯ ๒. ม. อกนฺต กนฺตุมจิ ฺฉสีติ ฯ
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[๑๐๐]ปาสาโณ นูน เต หทเย โอหิโต มุทุลกฺขเณ
โย เต สาต น วินฺทามิ ติโรชนปทาคโต ฯ
ยทา ม ภูกุฏึ(๑) กตฺวา ราชปุตฺตี อุทิกฺขติ (๒)
อาฬาริโก ตทา โหมิ รฺโ มทฺทสฺสนฺเตปุเร (๓)ฯ
ยทา อุมหฺ ายมานา ม ราชปุตฺตี อุทิกฺขติ
นาฬาริโก ตทา โหมิ ราชา โหมิ ตทา กุโสติ ฯ
ตตฺถ มุทุลกฺขเณติ มุทุนา อิตฺถลิ กฺขเณน สมนฺนาคเต ฯ โยติ
โย อห ฯ ติโรชนปทาคโตติ ติโรรฏา อาคโต ตว สนฺติเก วสนฺโต
ปฏิสนฺถารมตฺตป สาต น ลภามิ โส เอว มฺามิ มยิ สิเนหุปฺปตฺตินิวารณาย นูน เต หทเย ปาสาโณ ปโต ฯ ภูกุฏึ กตฺวาติ โกเธน
วลฺลิวิสม นลาต กริตฺวา ฯ อาฬาริโกติ ภตฺตการโก ตสฺมึ ขเณ
อห มทฺทรฺโ อนฺเตปุเร ภตฺตการกทาโส วิย โหมีติ วทติ ฯ
อุมฺหายมานาติ ปหฏาการ ทสฺเสตฺวา หสมานา ฯ ราชา โหมีติ
ตสฺมึ ขเณ อห กุสาวตีนคเร รชฺช กาเรนฺโต ราชา วิย โหมิ
กสฺมาสิ เอว ผรุสา อิโต ปฏาย มา เอวรูป กริ ภทฺเทติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า จินฺเตสิ อย อติวิย อลฺลิยิตฺวา กเถสิ
มุสาวาท กตฺวา อุปาเยน น อิโต ปลาเปสฺสามีติ คาถมาห
[๑๐๑]สเจ หิ วจน สจฺจ เนมิตฺตาน ภวิสฺสติ
เนว เม ตฺว ปติ อสฺส กาม ฉินฺทนฺตุ สตฺตธาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช อย กุสราชา มยฺห ปติ ภวิสฺสติ น
# ๑. ม. ภกุฏึ ฯ ๒. สี. ยุ. ราชปุตฺติ อทิกฺขสิ ฯ
# ๓. สี. ยุ. มทฺทสฺส ถีปุเร ฯ
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ภวิสฺสตีติ พหู นิมิตฺตปากา ปุจฺฉิตา เต กาม กิร ม สตฺตธา
ฉินฺทนฺตุ เนว เม ตฺว ปติ ภวิสฺสสีติ ภณึสุ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ต ปฏิพาหนฺโต ภทฺเท มยาป อตฺตโน
รฏเ เนมิตฺตกา ปุจฺฉิตา เต อฺตฺร สีหสฺสรกุสราชโต ตว
ปติ นาม อฺโ นตฺถีติ พฺยากรึสุ อหป อตฺตโน าติมิตฺเต
เอวเมว กเถมีติ วตฺวา อนนฺตร คาถมาห
[๑๐๒]สเจ หิ วจน สจฺจ อฺเส ยทิ วา มม
เนว ตุยฺห ปติ อตฺถิ อฺโ สีหสฺสรา กุสาติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยทิ หิ อฺเส เนมิตฺตาน วจน สจฺจ ตว
อฺโ ปติ นาม นตฺถีติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า น สกฺกา อิม ลชฺชาเปตุ วา
ปลาเปตุ วา กึ เม อิมินาติ ทฺวาร ปธาย อตฺตาน น
ทสฺเสสิ ฯ โสป กาช คเหตฺวา โอตริตฺวา ตโต ปฏาย ต ทฏุ
น ลภติ ฯ ภตฺตการกมฺม กโรนฺโต อติวิย กิลมติ ฯ
ภุตฺตปาตราโส ทารูนิ ผาเลติ ภาชนานิ โธวติ กาเชน
อุทก อาหรติ สยนฺโต อมฺพณปฏเ สยติ ฯ ปาโตว วุฏาย
ยาคุอาทีนิ ปจติ จ หรติ จ โภเชติ จ ฯ นนฺทิราค นิสฺสาย
อติทุกฺข อนุโภติ ฯ โส เอกทิวส ภตฺตเคหทฺวาเรน คจฺฉนฺต ขุชฺช
ทิสฺวา ปกฺโกสิ ฯ สา ปภาวติยา ภเยน ตสฺส สนฺติก คนฺตุ
# ๑. ยุ. ปลายตุ วา มา วา ฯ
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อวิสหนฺตี ตุริตตุริตา วิย คจฺฉติ ฯ อถ น ชเวน(๑) อุปคนฺตฺวา
ขุชฺเชติ อาห ฯ สา นิวตฺติตฺวา ิตา โก เอโสติ วตฺวา ตุมฺหาก
สทฺท น สุณามีติ อาห ฯ อถ น ขุชฺเช สามินีป เต อติวิย
ถทฺธา เอตฺตก กาล ตุมหฺ าก สนฺติเก วสนฺโต อาโรคฺยสาสนมตฺตป
น ลภามิ เทยฺยธมฺม ปน กึ ทสฺสถ ติฏตุ ตาเวต อปจ เม
ปภาวตึ มุทุก กตฺวา ทสฺเสตุ สกฺขิสฺสสีติ อาห ฯ สา สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถ น สเจ เม ต ทสฺเสตุ สกฺขิสฺสสิ ขุชชฺ ภาวนฺเต
อุชุ กตฺวา คีเวยฺยก ทสฺสามีติ ปโลเภนฺโต ปฺจ คาถา อภาสิ
[๑๐๓]เนกฺข คีวนฺเต กาเรสฺส ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ
สเจ ม นาคนาสูรุ โอโลเกยฺย ปภาวตี ฯ
เนกฺข คีวนฺเต กาเรสฺส ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ
สเจ ม นาคนาสูรุ สลฺลเปยฺย(๒) ปภาวตี ฯ
เนกฺข คีวนฺเต กาเรสฺส ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ
สเจ ม นาคนาสูรุ อุมฺหาเยยฺย ปภาวตี ฯ
เนกฺข คีวนฺเต กาเรสฺส ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ
สเจ ม นาคนาสูรุ ปมฺหาเยยฺย ปภาวตี ฯ
เนกฺข คีวนฺเต กาเรสฺส ปตฺวา ขุชฺเช กุสาวตึ
สเจ ม นาคนาสูรุ ปาณีภิ อุปสผุเสติ ฯ
ตตฺถ เนกฺข คีวนฺเตติ ตว คีว(๓) สพฺพสุวณฺณเมว
กาเรสฺสามีตฺยตฺโถ ฯ เนกฺข คีวนฺเต กริสฺสามีติป ปาโ ฯ
# ๑. ม. เวเคน ฯ ๒. ส. ม. อาลเปยฺย ฯ ๓. ม. คีเวยฺย ฯ
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ตว คีวาย เนกฺขมย ปลนฺธน ปลนฺธสิ ฺสามีติ อตฺโถ ฯ
โอโลเกยฺยาติ สเจ ตว วจเนน ม ปภาวตี โอโลเกยฺย สเจ
ม ตาย โอโลกาเปตุ สกฺขิสฺสสีติ อตฺโถ ฯ สลฺลเปยฺยาติ
อาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ ปน อุมฺหาเยยฺยาติ มนฺทหสิตวเสน
ปริหาเสยฺย ฯ ปมฺหาเยยฺยาติ มหาหสิตวเสน ปริหาเสยฺยาติ ฯ
สา ตสฺส วจน สุตวฺ า คจฺฉถ ตุมฺเห เทว กติปาเหน น
ตุมฺหาก วเส กริสฺสามิ ปสฺสถ เม ปรกฺกมนฺติ วตฺวา ต กรณีย
ตีเรตฺวา ปภาวติยา สนฺติก คนฺตฺวา ตสฺสา วสนคพฺภ โสเธนฺตี
วิย ปหรณโยคฺค เลฑฺฑุขณฺฑป อเสเสตฺวา อนฺตมโส ปาทุกาป
นีหริตฺวา สกลคพฺภ สมฺมชฺชิตฺวา คพฺภทฺวาเร อุมฺมาร อนฺตร
กตฺวา อุจฺจาสน ปฺเปตฺวา ปภาวติยา เอก นีจปก อตฺกริตฺวา
เอหิ อมฺม สีเส เต อูกา วิจินิสฺสามีติ ต ตตฺถ ปเก นิสีทาเปตฺวา
อตฺตโน อูรนู มนฺตเร ตสฺสา สีส เปตฺวา โถก อณฺฑ วิจินิตฺวา (๑)
อโห อิมิสฺสา สีเส พหู อูกาติ สกสีสโต อูกานิ คเหตฺวา ตสฺสา
หตฺเถ เปตฺวา ปสฺส กิตฺตกา เต สีเส อูกาติ ปยกถ กเถตฺวา
มหาสตฺตสฺส คุณ กเถนฺตี คาถมาห
[๑๐๔]นหิ นูนาย ราชปุตฺตี กุเส สาตป วินฺทติ
อาฬาริเก ภเต โปเส เวตฺตเนน อนตฺถิเกติ ฯ
ตสฺสตฺโถ เอกเสน อย ราชปุตฺตี ปุพฺเพ กุสาวตีนคเร
กุสนรินฺทสฺส สนฺติเก มาลาคนฺธวิเลปนวตฺถาลงฺการวเสน อปฺป# ๑. ม. กณฺฑุยิตฺวา ฯ
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มตฺตกป สาต น วินฺทติ ตมฺพูลมตฺตมฺป เตน เอติสฺสา ทินฺนปุพฺพ
น ภวิสฺสตีติ ฯ กึการณา ฯ อิตฺถิโย นาม เอกทิวสป องฺค
อวตฺถริตฺวา นิปนฺนสามิกมฺหิ หทย ภินฺทิตุ น สกฺโกนฺติ ฯ อย
ปน อาฬาริเก ภเต โปเส อาฬาริกตฺตฺจ ภตกตฺตฺจ อุปคเต
เอกสฺมึ ปุริเส มูเลนป อนตฺถิเก เกวล ตเยว นิสสฺ าย รชฺช
ปหาย อาคนฺตฺวา เอว ทุกฺข อนุภวนฺเต ปฏิสนฺถารมตฺตป น
กโรสิ สเจป เต อมฺม ตสฺมึ สิเนโห นตฺถิ สกลชมฺพูทีเป
อคฺคราชา ต (๑) นิสฺสาย กิลมตีติ ตสฺส กิฺจิ ทาตุ อรหสีติ ฯ
สา ต สุตฺวา ขุชฺชาย กุชฺฌิ ฯ อถ น ขุชฺชา คีวาย คเหตฺวา
อนฺโตคพฺเภ ขิปตฺวา สย พหิ หุตฺวา ทฺวาร ปธาย อาวิฺชนรชฺชุมฺหิ
โอลมฺพนฺตี อฏาสิ ฯ ปภาวตี ต คเหตุ อสกฺโกนฺตี ทฺวารมูเล ตฺวา
อสกฺโกนฺตี อิตร คาถมาห
[๑๐๕]น หิ นูน อย ขุชฺชา ลภติ ชิวฺหาย เฉทน
สุนิสิเตน สตฺเถน เอว ทุพฺภาสิต ภณนฺติ ฯ
ตตฺถ สุนิสิเตนาติ สุฏุ นิสิเตน ติขิณสตฺเถน ฯ เอว
ทุพฺภาสิตนฺติ เอว อโสตพฺพยุตฺตก ทุพฺภาสิต ภณนฺตี ฯ
อถ ขุชชฺ า อาวิฺชนรชฺชุ คเหตฺวา ิตาว นิปฺปฺุเ (๒)
ทุพฺพินีเต ตว รูป กึ กริสฺสติ กึ มย ตว รูป ขาทิตฺวา
ยาเปสฺสามาติ วตฺวา เตรสหิ คาถาหิ โพธิสตฺตสฺส คุณ
ปกาเสนฺตี ขุชฺชาคชฺชิต นาม คาถมาห
# ๑. ม. ม ฯ ๒. ม. นิปฺปฺเ ฯ
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[๑๖๒]มา น รูเปน ปาเมสิ อาโรเหน ปภาวติ
มหายโสติ กตฺวาน กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ
มา น รูเปน ปาเมสิ อาโรเหน ปภาวติ
มหทฺธโนติ กตฺวาน กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ
มา น รูเปน ปาเมสิ อาโรเหน ปภาวติ
มหพฺพโฬติ กตฺวาน กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ
มา... มหารฏโติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา... มหาราชาติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา... สีหสฺสโรติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา... วคฺคุสฺสโรติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา... พินฺทุสฺสโรติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา... มฺชุสฺสโรติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา... มธุรสฺสโรติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา... สตสิปฺโปติ กตฺวาน ฯเปฯ
มา น รูเปน ปาเมสิ อาโรเหน ปภาวติ
ขตฺติโยติ กตฺวาน กรสฺสุ รุจิเร ปย ฯ
มา น รูเปน ปาเมสิ อาโรเหน ปภาวติ
กุสราชาติ กตฺวาน กรสฺสุ รุจิเร ปยนฺติ ฯ
ตตฺถ มา น รูเปน ปาเมสิ อาโรเหน ปภาวตีติ
อเร ปภาวติ มา ตฺว เอว กุสนรินฺท อตฺตโน รูเปน
อาโรหปรินาเหน ปมินิ เอว ปมาณ คณฺหิ ฯ มหายโสติ
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มหานุภาโว โสติ เอว หทเย กตฺวาน ฯ รุจิเรติ ปยทสฺสเน(๑) ฯ
กรสฺสูติ ตสฺส ปย กโรหีติ วทติ ฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ
อปจ มหายโสติ มหาปริวาโร ฯ มหทฺธโนติ มหาโภโค ฯ
มหพฺพโฬติ มหาถาโม ฯ มหารฏโติ วิปุลรฏโ ฯ มหาราชาติ
สกลชมฺพูทีเป อคฺคราชา ฯ สีหสฺสโรติ สีหสทฺทสมานสทฺโท ฯ
วคฺคุสฺสโรติ ลีลายุตฺตสโร ฯ พินฺทุสสฺ โรติ สปณฺฑิฆนสโร ฯ
มฺชุสฺสโรติ สุนฺทรสโร ฯ มธุรสฺสโรติ มธุรยุตฺตสโร(๒) ฯ
สตสิปฺโปติ ปเรส สนฺติเก อสิกฺขิตฺวา อตฺตโน พเลเนว
นิปฺผนฺนอเนกสตสิปฺโป ฯ ขตฺติโยติ โอกฺกากปเวณิย ชาโต
อสภินฺนขตฺติโย ฯ กุสราชาติ สกฺกทตฺติยกุสติณสมานนาโม
ราชา ฯ เอวรูโป หิ อฺโ ราชา นาม นตฺถีติ ชานิตฺวา เอตสฺส
ปย กโรหีติ ขุชฺชา เอตฺตกาหิ คาถาหิ ตสฺส คุณกถ กเถสิ ฯ
ปภาวตี ตสฺสา วจน สุตฺวา ขุชฺเช อติวิย คชฺชสิ หตฺเถน
ปาปุณนฺตี สสฺสามิกภาวนฺเต ชานาเปสฺสามีติ ขุชฺช ตชฺเชสิ ฯ
สาป ต อห ต รกฺขมานา ปตุโน เต กุสราชสฺส อาคตภาว
นาโรเจสึ โหตุ อชฺช รฺโ อาโรเจสฺสามีติ มหนฺเตน สทฺเทน
ภายาเปสิ ฯ สาป โกจิเทว สุเณยฺยาติ ขุชฺช สฺาเปสิ ฯ
อถ โพธิสตฺโตป ต ปสฺสิตุ อลภนฺโต สตฺต มาเส
ทุพฺโภชเนน ทุกฺขเสยฺยาย กิลมนฺโต จินฺเตสิ โก เม เอตาย อตฺโถ
สตฺต มาเส วสนฺโต ต ปสฺสิตุ น ลภามิ อติวิย กกฺขลา
# ๑. ม. รุจิเร ปยทสฺสเน ฯ
#๒. ม. มธุรยุตฺตสฺสโร ฯ ยุ. มธุสฺสโรติ มธุ วิย ยุตตฺ สฺสโร ฯ
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สาหสิกา คนฺตฺวา มาตาปตโร ปสฺสสิ ฺสามีติ ฯ ตสฺมึ ขเณ
สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ตสฺส อุกฺกณฺิตภาว ตฺวา ราชา สตฺต
มาเส ปภาวตึ ทฏุ น ลภติ ลภนาการมสฺส(๑) กริสฺสามีติ
มทฺทรฺโ ทูเต กตฺวา สตฺตนฺน ราชูน ทูต ปาเหนฺโต ปภาวตี
กุสราช ฉฑฺเฑตฺวา อาคตา อาคจฺฉนฺตุ ปภาวตึ คณฺหนฺตูติ
เอเกกสฺส วิสุ วิสุ สาสน ปหิณิ ฯ เต มหาปริวาเรน อาคนฺตฺวา
นคร ปตฺวา อฺมฺสฺส อาคตการณ น ชานนฺติ ฯ เต ตฺว
กสฺมา อาคโต ตฺว กสฺมา อาคโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ ตฺวา ต
กุชฺฌิตฺวา เอก กิร ธีตร สตฺตนฺน ทสฺสติ ปสฺสถสฺส อนาจาร
อุปฺผณฺเฑติ โน คณฺหาม(๒) นนฺติ สพฺเพป อมฺหาก ปภาวตึ เทตุ
ยุทฺธ วาติ สาสนานิ ปหิณิตฺวา นคร ปริวารยึสุ ฯ มทฺทราชา
สาสน สุตฺวา ภีตตสิโต อมจฺเจ อามนฺเตตฺวา กึ กโรมาติ
ปุจฺฉิ ฯ อถ น อมจฺจา เทว สตฺตป ราชาโน ปภาวตึ นิสฺสาย
อาคตา สเจ น ทสฺสติ ปาการ ภินฺทิตฺวา นคร ปวิสิตฺวา
ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ต คณฺหิสฺสามาติ วทนฺติ ปากาเร
อภินฺทนฺเตเยว เตส ปภาวตึ เปเสสฺสามาติ วตฺวา อิม คาถมาหสุ
[๑๐๗]เอเต นาคา อุปถทฺธา สพฺเพ ติฏนฺติ วมฺมิกา (๓)
สูรา(๔) มทฺทนฺติ ปาการ อาเนเตต ปภาวตินฺติ ฯ
ตตฺถ อุปถทฺธาติ อติถทฺธา ทปฺปตา ฯ อาเนเตต ปภาวตินฺติ
อาเนตุ เอต ปภาวตินฺติ สาสน ปหิณสฺสุ ตสฺมา ยาว
# ๑. ยุ. ลภนการณมสฺส ฯ ๒. ม. คณฺหถ ฯ
# ๓. ม. วมฺมติ า ฯ ๔. สี. ปูรา ฯ
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เอเต นครปาการ น ภินฺทนฺติ ตาว เนส ปภาวตึ เปเสหิ
มหาราชาติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา สจาห เอกสฺส ปภาวตึ เปเสสฺสามิ เสสา
ยุทฺธ กริสฺสนฺติ น สกฺกา เอกสฺส ทาตุ สกลชมฺพูทีเป
อคฺคราชาน วิรูโปติ ฉฑฺเฑตฺวา อาคตา อาคมนสฺส ผล
ลภตุ วธิตฺวาน น สตฺตกฺขณฺฑานิ กตฺวา สตฺตนฺน ราชูน
เปเสสฺสามีติ วทนฺโต อนนฺตร คาถมาห
สตฺต ขณฺเฑ(๑) กริตฺวาน อหเมต ปภาวตึ
[๑๐๘]ขตฺติยานป ทสฺสามิ เย ม หนฺตุ อิธาคตาติ ฯ
ตสฺส สา กถา สกลนิเวสเน ปากฏา อโหสิ ฯ ปริจาริกา
คนฺตฺวา ราชา กิร ต สตฺต ขณฺฑานิ กตฺวา สตฺตนฺน ราชูน
เปเสสฺสตีติ ปภาวติยา อาโรเจสุ ฯ ต สุตฺวา สา มรณภยภีตา
อาสนา วุฏาย ภคินีหิ ปริวุตา มาตุ สิริคพฺภ อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
อวุฏหิ ราชปุตตฺ ี สามา โกเสยฺยวาสินี
[๑๐๙]อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ ทาสีคณปุรกฺขตาติ ฯ
ตตฺถ สามาติ สุวณฺณวณฺณา ฯ โกเสยฺยวาสินีติ
สุวณฺณขจิตโกเสยฺยนิวาสนา ฯ
สา มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา มาตร วนฺทิตฺวา ปริเทวมานา อาห
[๑๑๐]ต นูน กกฺกูปนิเสวิต มุข
อาทาสทนฺตาถรุปจฺจเวกฺขิต
# ๑. ส. ม. พิเล ฯ
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สุภ สุเนตฺต วิรช อนงฺคณ
ฉุฑฺฑ วเน สฺสติ ขตฺติเยหิ ฯ
เต นูน เม อสิเต เวลฺลิตคฺเค
เกเส มุทู จนฺทนสารลิตฺเต
สมากุเล สีวถิกาย มชฺเฌ
ปาเทหิ คิชฺฌา ปริกฑฺฒยนฺติ (๑)ฯ
ตา นูน เม ตมฺพนขา สุโลมา
พาหา มุทู จนฺทนสารลิตฺตา
ฉินฺนา วเน อุชฺฌิตา ขตฺติเยหิ
คยฺห ธงฺโก คจฺฉติ เยน กาม ฯ
เต นูน ตาลูปนิเภ อาลมฺเพ
นิเสวิเต กาสิกจนฺทเนน
ถเนสุ เม ลมฺพสิ ฺสติ สิงฺคาโล
มาตูว ปุตฺโต ตรุโณ ตนุโช ฯ
ต นูน โสณึ ปุถลุ  สุโกฏฏิต
นิเสวิต กฺจนเมขลาหิ
ฉินฺน วเน ขตฺติเยหิ อวตฺถ
คยฺห(๒) ธงฺโก คจฺฉติ เยน กาม ฯ
โสณา วกา สิงฺคาลา จ เย จฺเ สนฺติ ทาิโน
อชรา นูน เหสฺสนฺติ ภกฺขยิตฺวา ปภาวตึ ฯ
# ๑. ม. ปริกฑฺฒิสฺสนฺติ ฯ
# ๒. ม. สิงคาลสงฺฆา ฯ ยุ. คยฺหา วโก คจฺฉติ เยนกาม ฯ
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สเจ มสานิ หาเรสุ ขตฺติยา ทูรคามิโน
อฏีนิ อมฺม ยาจิตฺวา อนุปนฺเถ ทหาถ น ฯ
เขตฺตานิ อมฺม กาเรตฺวา กณิกาเรตฺถ โรปเย
ยทา เต ปุปฺผิตา อสฺสุ เหมนฺตาน หิมจฺจเย
สเรยฺยาถ มม อมฺม เอววณฺณา ปภาวตีติ ฯ
ตตฺถ กกฺกูปนิเสวิตนฺติ สาสปกกฺกโลหกกฺกมตฺติกกกฺกติลกกฺกทลิทฺทกกฺกมุขจุณฺณโกติ อิเมหิ ปฺจหิ กกฺเกหิ อุปนิเสวิต ฯ
อาทาสทนฺตาถรุปจฺจเวกฺขิตนฺติ ทนฺตมยถรุมฺหิ อาทาเส ปจฺจเวกฺขิต
ตตฺถ โอโลเกตฺวา มณฺฑิต ฯ สุภนฺติ สุภมุข ฯ วิรชนฺติ วิคตรช
นิมฺมล ฯ อนงฺคณนฺติ คณฺฑปลกาทิโทสวิรหิต ฯ ฉุฑฺฑนฺติ อมฺม
เอวรูป มม มุข อทฺธา อิทานิ ขตฺติเยหิ ฉฑฺฑิต ฯ วเนติ
อรฺเ ฯ วเน สฺสตีติ ปริเทวติ ฯ อสิเตติ กาฬเก ฯ เวลฺลิตคฺเคติ
อุนฺนตคฺเค ฯ สีวถิกายาติ สุสานมฺหิ ฯ ปริกฑฺฒยนฺตีติ เอวรูเป
มม เกเส มนุสฺสมสขาทกา คิชฺฌา ปาเทหิ ปริหริตฺวา นูน
ปริกฑฺฒิสฺสนฺติ ฯ คยฺห ธงฺโก คจฺฉติ เยน กามนฺติ อมฺม มม เอวรูป
พาหุ นูน ธงฺโก คเหตฺวา ลฺุจิตฺวา ลฺุจิตฺวา ขาทนฺโต เยน กาม
คจฺฉิสฺสติ ฯ ตาลูปนิเภติ สุวณฺณผลตาลสทิเส ฯ กาสิกจนฺทเนนาติ
สุขุมจนฺทเนน นิเสวิเต ฯ ถเนสุ เมติ อมฺม มม สุสาเน
ปติตาย เอวรูเป ถเน ทิสฺวา มุเขน ฑเสตฺวา เตสุ เม ถเนสุ
# ๑. ม. โรปย ฯ ๒. ยุ. นตคฺเค ฯ
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อตฺตโน ตนุโช มาตุ ตรุณปุตฺโต วิย นูน สิงฺคาโล
ลมฺพิสฺสตีติ ฯ โสณินฺติ กฏิสุผลก ฯ สุโกฏฏิตนฺติ โคหนุเกน
ปหริตฺวา สุวฑฺฒิต ฯ อวตฺถนฺติ ฉฑฺฑิต ฯ ภกฺขยิตฺวาติ
อมฺม เอเต เอตฺตกา นูน มม มส ขาทิตฺวา อชรา ภวิสฺสนฺติ ฯ
สเจ มสานิ หาเรสุนฺติ อมฺม สเจ เต ขตฺติยา มยิ ปฏิพทฺธจิตฺตา
มม มสานิ หาเรยฺยุ อถ ตุมฺเห อฏีนิ ยาจิตฺวา ฯ อนุปนฺเถ
ทหาถ นนฺติ ชงฺฆมคฺคมหามคฺคาน อนฺตเร ทเหยฺยาถาติ
วทติ ฯ เขตฺตานีติ อมฺม มม ฌาปตฏาเน มาลาวตฺถูนิ
กาเรตฺวา ฯ เอตฺถาติ เอเตสุ เขตฺเตสุ กณิการรุกฺเข โรเปยฺย ฯ
หิมจฺจเยติ หิมปาตาติกฺกเม ผคฺคุณมาเส ฯ สเรยฺยาถาติ เตส
ปุปฺผาน จงฺโกฏก ปูเรตฺวา อูรูสุ เปตฺวา มม ธีตา ปภาวตี
เอววณฺณาติ สเรยฺยาถาติ ฯ
อิติ สา มรณภยตชฺชิตา มาตุ สนฺติเก วิลปติ ฯ มทฺทราชาป
ผรสฺุจ คณฺฑิกฺจ คาหาเปตฺวา โจรฆาฏโก อิเธว อาคจฺฉตูติ
อาณาเปสิ ฯ ตสฺส อาคมน สกลราชเคเห ปากฏ อโหสิ ฯ
อถสฺส อาคตภาว สุตฺวา ปภาวติยา มาตา อุฏายาสนา
โสกสมปฺปตา รฺโ สนฺติก อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๑๑]ตสฺสา มาตา อุทฏาสิ ขตฺติยา เทววณฺณินี
ทิสฺวา อสิฺจ สูณฺจ รฺโ มทฺทสฺส ถีปุเรติ ฯ
ตตฺถ อุทฏาสีติ อาสนา วุฏาย รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา
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อฏาสิ ฯ ทิสฺวา อสิฺจ สูณฺจาติ อนฺเตปุรมฺหิ อลงฺกตมหาตเล
รฺโ ปุรโต นิกฺขิตฺต ผรสฺุจ คณฺฑิกฺจ ทิสฺวา วิลปนฺตี คาถมาห
[๑๑๒]อิมินา นูน อสินา สุสฺ ตนุมชฺฌิม
ธีตร มม(๑) หนฺตฺวาน ขตฺติยาน ปทสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ อสินาติ ผรสุ สนฺธายาห ฯ โส หิ อิมสฺมึ าเน อสิ
นาม ชาโต ฯ สุสฺ ตนุมชฺฌิมนฺติ สุฏุ สฺาต ตนุมชฺฌิม ฯ
อถ น ราชา สฺาเปนฺโต อาห เทวิ กึ กเถสิ ตว ธีตา
สกลชมฺพูทีเป อคฺคราชาน วิรโู ปติ ฉฑฺเฑตฺวา อาคมนมคฺเค
อวินฏเเยว มจฺจุ นลาเตน อาทาย อาคตา อิทานิ อตฺตโน รูป
นิสฺสาย อิสฺสริยผล ลภตูติ ฯ สา ตสฺส วจน สุตฺวา ธีตุ สนฺติก
คนฺตฺวา วิลปนฺตี อาห
[๑๑๓]น เม อกาสิ วจน อตฺถกามาย ปุตฺติเก
สฺวาชฺช โลหิตสฺฉนฺนา คจฺฉสิ ยมสาธน ฯ
เอวมาปชฺชติ โปโส ปาปยฺจ นิคจฺฉติ
โย เจ หิตาน วจน น กร อตฺถทสฺสิน ฯ
สเจว อชฺช ธาเรสิ กุมารฺจารุทสฺสน
กุเสน ชาต ขตฺติย สุวณฺณมณิเมขล ฯ
ปูชิต าติสงฺเฆหิ น คจฺฉสิ ยมกฺขย
ยตฺถสฺสุ เภรี นทติ กฺุชโร ปฏิกุชชฺ ติ
ขตฺติยาน กุเล ภทฺเท กึ นุ สุขตร ตโต ฯ
# ๑. ม. มทฺท ฯ ยุ. มทฺโท ฯ
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อสฺโส หสิสติ ทฺวาเร กุมาโร อุปโรทติ
ขตฺติยาน กุเล ภทฺเท กึ นุ สุขตร ตโต ฯ
มยูรโกฺจาภิรุเท โกกิลาภินิกุชฺชิเต
ขตฺติยาน กุเล ภทฺเท กึ นุ สุขตร ตโตติ ฯ
ตตฺถ ปุตฺติเกติ ต อาลปติ ฯ อิท วุตฺต โหติ อชฺช อิธ
กึ กริสฺสสิ สามิกสฺส สนฺติเก คจฺฉมานา รูปมเทน มชฺชสีติ
เอว ยาจนฺติยาป เม วจน นากาสิ สา อชฺช โลหิตสฺฉนฺนา
คจฺฉสิ ยมสาธน มจฺจุราชภวน คมิสสฺ สีติ ฯ ปาปยฺจาติ
อิโต ปาปตรฺจ นิคจฺฉติ ฯ สเจว อชฺช ธาเรสีติ อมฺม
สเจ ตฺว จิตฺตสฺส วส อคนฺตฺวา กุสนรินฺท ปฏิจฺจ ลทฺธ
อตฺตโน รูเปน สทิส จารุทสฺสน กุมาร อธารยิสสฺ สิ ฯ
ยมกฺขยนฺติ เอว สนฺเตป ยมนิเวสน น คจฺเฉยฺยาสิ ฯ ตโตติ
ยมฺหิ ขตฺติยกุเล อย วิภตู ิ ตมฺหา านา เภรีสทฺเทน เจว
มคฺควารณโกฺจนาเทน จ นินฺนาทิตา กุสาวติกา ราชกุลา กึ
นุ สุขตร ทิสฺวา อิธาคตาสีติ อตฺโถ ฯ หลิสตีติ (๒) หสติ ฯ
กุมาโรติ สุสกิ ฺขิโต โส คนฺธพฺพกุมาโร ฯ อุปโรทตีติ นานาตุริยานิ
คเหตฺวา อุปหาร กโรติ ฯ โกกิลาภินิกุชฺชิเตติ กุลราชกุเล
สาย ปาต ปวตฺตนจฺจคีตวาทิตูปหาร ปฏิปฺผรนฺตี วิย โกกิลาหิ
อภินิกุชฺชิเตติ ฯ
อิติ สา เอตฺตกาหิ คาถาหิ ตาย สทฺธึ สลฺลปตฺวา สเจ อชฺช
กุสนรินฺโท อิธ อสฺส อิเม สตฺต ราชาโน ปลาเปตฺวา มม ธีตร
# ๑. สี. สเจ ตฺว อมฺม ฯ ๒. สี. หสิสตีติ เหสติ ฯ ยุ. หึสตีติ เหสฺสติ ฯ
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ทุกฺขา โมเจตฺวา อาทาย คจฺเฉยฺยาติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๑๑๔] กห นุโข สตฺตุมทฺทโน ปรรฏปฺปมทฺทโน
กุโส โสฬารปฺาโณ โย โน ทุกฺขา ปโมจเยติ ฯ
ตตฺถ โสฬารปฺาโณติ อุฬารปฺโ ฯ
ตโต ปภาวตี มม มาตุยา กุสสฺส วณฺณ ภณนฺติยา มุข
นปฺปโหติ อาจิกฺขิสฺสามิ ตาวสฺสา ตสฺส อิเธว อาฬาริกกมฺม กตฺวา
วสนภาวนฺติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๑๑๕]อิเธว โส สตฺตุมทฺทโน ปรรฏปฺปมทฺทโน
กุโส โสฬารปฺาโณ โย โน ทุกฺขา ปโมจเยติ (๑)ฯ
อถสฺสา มาตา อย มรณภยภีตา วิปฺปลปตีติ จินฺเตตฺวา
คาถมาห
[๑๑๖]อุมฺมตฺติกา นุ ภณสิ อาทู พาลาว ภาสสิ
กุโส เจ อาคโต อสฺส กึ น ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ
ตตฺถ พาลาติ สมุฬหฺ า อาณา หุตฺวา ฯ กึ น ชาเนมูติ
เกน การเณน ต น ชาเนยฺยาม ฯ โส หิ อนฺตรามคฺเค ิโตว
อมฺหาก สาสน เปเสยฺย สมุสฺสิตธชา จตุรงฺคินี เสนา
ปฺาเยถ ตฺว ปน มรณภเยน น กเถสีติ ฯ
สา เอว วุตฺเต น เม มาตา สทฺทหติ ตสฺส อิธาคนฺตฺวา
สตฺต มาเส วสนภาว น ชานาติ ทสฺเสสฺสามิ นนฺติ
จินฺเตตฺวา มาตร หตฺเถ คเหตฺวา สีหปฺชร วิวริตฺวา หตฺถ
ปสาเรตฺวา ทสฺเสนฺตี คาถมาห
# ๑. ม. วธิสสฺ ติ ฯ ๒. ม. อนฺธพาลา ปภาสสิ ฯ
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[๑๑๗]เอโส อาฬาริโก โปโส กุมารีปุรมนฺตเร
ทฬฺห กตฺวาน สเวล กุมฺภ โธวติ โอนโตติ ฯ
ตตฺถ กุมารีปุรมนฺตเรติ วาตปาเน ิตา ตว ธีตาน
กุมารีน วสนฏานนฺตเร โอโลเกหิ ฯ สเวลนฺติ กจฺฉ พนฺธิตฺวา
กุมฺภ โธวตีติ ฯ
โส กิร ตทา อชฺช มม มโนรโถ มตฺถก ปาปุณิสฺสติ
อทฺธา มรณภยตชฺชิตา ปภาวตี มม อาคตภาว กเถสฺสติ
ภาชนานิ โธวิตฺวา ปฏิสามิสฺสามีติ อุทก อาหริตวฺ า ภาชนานิ
โธวิตุ อารภิ ฯ อถ น มาตา ปริภาสนฺตี คาถมาห
[๑๑๘]เวณี ตฺวมสิ จณฺฑาลี อาทูสิ กุลคนฺธินี
กถ มทฺทกุเล ชาตา ทาส กยิราสิ กามุกนฺติ ฯ
ตตฺถ เวณีติ ตจฺฉิกา ฯ อาทูสิ กุลคนฺธินีติ อุทาหุ ตฺว
กุลทูสิกา ฯ กามุกนฺติ กถ นาม ตฺว เอวรูเป กุเล ชาตา
อตฺตโน สามิก ทาส กเรยฺยาสีติ ฯ
ตโต ปภาวตี มม มาตา อิมสฺส ม นิสฺสาย เอว
วสนภาว น ชานาติ มฺเติ จินฺเตตฺวา อิตร คาถมาห
[๑๑๙]นมฺหิ เวณี น จณฺฑาลี น จมฺหิ กุลคนฺธนิ ี
โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต ตฺว นุ ทาโสติ มฺสีติ ฯ
ตตฺถ โอกฺกากปุตฺโตติ อมฺม เอโส โอกฺกากปุตฺโต ตฺว ปน
ทาโสติ มฺสิ กสฺมา น อห ทาโสติ กเถสฺสามีติ ฯ
อิทานิสฺส ยส วณฺเณนฺตี อาห
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[๑๒๐]โย พฺราหฺมณสหสฺสานิ สทา โภเชติ วีสติ (๑)
โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต ตฺว นุ ทาโสติ มฺสิ ฯ
ยสฺส นาคสหสฺสานิ สทา โยเชนฺติ วีสติ
โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต ตฺว นุ ทาโสติ มฺสิ ฯ
ยสฺส รถสหสฺสานิ สทา โยเชนฺติ วีสติ
โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต ตฺว นุ ทาโสติ มฺสิ ฯ
[๒]
ยสฺส เธนุสหสฺสานิ สทา ทูหนฺติ วีสติ
โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต ตฺว นุ ทาโสติ มฺสีติ ฯ
เอว ตาย หิ ปฺจหิ คาถาหิ มหาสตฺตสฺส ยเส วณฺณิเต
อถสฺสา มาตา อย อจฺฉมฺภิตากถ กเถติ อทฺธา เอวเมตนฺติ
สทฺทหิตฺวา รฺโ สนฺตกิ  คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ โส เวเคน
ปภาวติยา สนฺติก คนฺตฺวา สจฺจ กิร อมฺม กุสราชา อิธาคโตติ ฯ
อาม ตาต อชฺชสฺส สตฺต มาสา อติกกฺ นฺตา ตว ธีตาน อาฬาริกตฺต
กโรนฺตสฺสาติ ฯ โส ตสฺสา อสทฺทหนฺโต ขุชชฺ  ปุจฺฉิ ฯ สา ยถาภูต
กเถสิ ฯ ต สุตฺวา ราชา ธีตร ครหนฺโต คาถมาห
[๑๒๑]ตคฺฆ เต ทุกฺกฏ พาเล ย ขตฺติย มหพฺพล
นาค มณฺฑูกวณฺเณน น ต อกฺขาสิ อาคตนฺติ ฯ
ตตฺถ ตคฺฆาติ เอกเสเนว ฯ
# ๑. ม. วีสตึ ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ยสฺส อุสภสหสฺสานิ สทา
# โยเชนฺต วีสตึ โอกฺกากปุตฺโต ภทฺทนฺเต ตฺว นุ ทาโสติ
# มฺสีติ ทิสฺสติ ฯ
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โส ธีตร ครหิตฺวา เวเคน ตสฺส สนฺติก คจฺฉนฺโต
กตปฏิสนฺถาโร อฺชลึ ปคฺคยฺห อตฺตโน อจฺจย ทสฺเสนฺโต
คาถมาห
[๑๒๒]อปราธ มหาราช ตฺวนฺโน ขม รเถสภ
ย ตฺว(๑) อฺาตเวเสน นฺาสิมฺหา อิธาคตนฺติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต สจาห ผรุส วกฺขามิ อิเธวสฺส หทย
ผลิสฺสติ อสฺสาเสสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา ภาชนนฺตเร ิโตว
อิตร คาถมาห
[๑๒๓]มาทิสสฺส น ต ฉนฺน โสห อาฬาริโก ภเว
ตฺวฺเว เม ปสีทสฺสุ นตฺถิ เต เทว ทุกฺกฏนฺติ ฯ
ราชา ตสฺส สนฺติกา ปฏิสนฺถาร ลภิตฺวา ปาสาท อภิรุหิตฺวา
ปภาวตึ ปกฺโกสาเปตฺวา ขมาปนตฺถาย เปเสตุ คาถมาห
[๑๒๔]คจฺฉ พาเล ขมาเปหิ กุสราช มหพฺพล
ขมาปโต กุสราชา โส เต ทสฺสติ ชีวิตนฺติ ฯ
สา ปตุ วจน สุตฺวา ภคินีหิ เจว ปริจาริกาหิ จ ปริวุตา
ตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ โส ปน กุมภฺ การเวเสน ิโตว ตสฺสา
อตฺตโน สนฺติก อาคมนภาว ตฺวา อชฺช ปภาวติยา มาน
ภินฺทิตฺวา ปาทมูเล น กลเล นิปชฺชาเปสฺสามีติ สพฺพ อตฺตนา
อาภต อุทก ฉฑฺเฑตฺวา ขลมณฺฑลมตฺต าน มทฺทิตฺวา เอกกลล
อกาสิ ฯ สา ตสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา ตสฺส ปาทมูเลสุ นิปติตฺวา
กลลปฏเ นิสินฺนา ต ขมาเปสิ ฯ
# ๑. ม. ต ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๒๕]ปตุสฺส วจน สุตฺวา เทววณฺณี ปภาวตี
สิรสา อคฺคหี ปาเท กุสราช มหพฺพลนฺติ ฯ
ตตฺถ สิรสาติ สิรสา นิปติตฺวา กุสราชาน ปาเท
อคฺคเหสิ ฯ คเหตฺวา จ ปน น ขมาเปนฺตี ติสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๒๖]ยาว(๑) รตฺยา อติกฺกนฺตา ตา อิมา เทว ตยา วินา
วนฺเท เต สิรสา ปาเท มา เม กุชฺฌ รเถสภ ฯ
สจฺจนฺเต ปฏิชานามิ มหาราช สุโณหิ เม
น จาป อปฺปย ตุยฺห กเรยฺยามิ อห ปุน ฯ
เอวฺเจ ยาจมานาย วจน เม น กาหสิ
อิทานิ ม ตาโต หนฺตฺวา ขตฺติยาน ปทสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ รตฺยาติ รตฺติโย ฯ ตา อิมาติ อิมา ตา สพฺพาป
ตยา วินา อติกฺกนฺตา ฯ สจฺจนฺเต(๒) ปฏิชานามีติ มหาราช เอตฺตก
กาล มยา ตว อปฺปยเมว กต อิทนฺเต อห สจฺจ ปฏิชานามิ
อปรป สุโณหิ เม อิโต ปฏายาห ปุน ตุยฺห อปฺปย น
กริสฺสามิ ฯ เอวฺเจติ สเจ เอว ยาจมานาย มม ตฺว วจน
น กริสฺสสีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา สจาห อิม ตฺวฺเว ชานิสฺสสีติ วกฺขามิ
หทยมสฺสา ผลิสฺสติ อสฺสาเสสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา อาห
[๑๒๗]เอวนฺเต ยาจมานาย กึ น กาหามิ เต วโจ
วิกทุ ฺโธ ตฺยสฺมิ กลฺยาณิ มา ตฺว ภายิ ปภาวติ ฯ
# ๑. ม. ยามา ฯ ๒. ม. สพฺพ เต ฯ
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สจฺจนฺเต ปฏิชานามิ ราชปุตฺตี สุโณหิ เม
น จาป อปฺปย ตุยฺห กเรยฺยามิ อห ปุน ฯ
ตว กามา หิ สุสโฺ สณิ พหุทกุ ฺข ติติกฺขิสฺส
พหุมทฺทกุล หนฺตฺวา นยิตุ ต ปภาวตีติ ฯ
ตตฺถ กึ น กาหามีติ กึการณา ตว วจน น กริสฺสามีติ ฯ
วิกุทฺโธ ตฺยสฺมีติ นิกฺกุทโฺ ธ นิกฺโกโป ตุยฺห อสฺมิ ฯ
สจฺจนฺเตติ วิกุทฺธภาวฺจ อิทานิ อปฺปย กรณฺจ อุภยนฺเต อิท
สจฺจเมว ปฏิชานามิ ฯ ตว กามาติ ตว กาเมน ต อิจฺฉมาโน ฯ
ติติกฺขิสฺสนฺติ อธิวาเสมิ ฯ พหุมทฺทกุล หนฺตฺวาติ มทฺทราชกุล
หนิตฺวา พลกฺกาเรน ต อาเนตุ สมตฺโถมฺหีติ ฯ
อถ โส สกฺกสฺส เทวรฺโ ปริจาริก วิย ต อตฺตโน ปริจาริก
ทิสฺวา ขตฺติยมาน อุปฺปาเทตฺวา มยิ กิร ธรมาเนเยว มม ภริย
อฺเ คเหตฺวา คมิสฺสนฺตีติ สีโห วิย ราชงฺคเณ วิชมฺภมาโน
สกลนครวาสิโน เม อาคตภาว ชานนฺตูติ วคฺคนฺโต นทนฺโต
เสเลนฺโต อปฺโปเนฺโต อิทานิ เตส ชีวคฺคาห คณฺหิสฺสามิ รถาทโย
เม โยเชนฺตูติ อนนฺตร คาถมาห
[๑๒๘]โยชยนฺตุ รเถ อสฺเส นานาจิตฺเต สมาหิเต
อถ ทกฺขถ เม เวค วิธเมนฺตสฺส สตฺตโวติ ฯ
ตตฺถ นานาจิตฺเตติ นานาลงฺการวิจิตฺเต ฯ สมาหิเตติ อสฺเส
สนฺธาย วุตฺต ฯ สุสิกฺขิเต นิพฺพิเสวเนติ อตฺโถ ฯ อถ ทกฺขถ เม
# ๑. ม. วิธมนฺตสฺส ฯ
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เวคนฺติ อถ เม ปรกฺกม ปสฺสิสฺสถาติ ฯ
สตฺตูน คณฺหน นาม มยฺห ภาโร คจฺฉ ตฺว นหาตฺวา
อลงฺกริตฺวา ปาสาท อภิรุหาติ ต อุยฺโยเชสิ ฯ มทฺทราชาปสฺส
ปริหารกรณตฺถ อมจฺเจ ปหิณิ ฯ เต ตสฺส มหานสทฺวาเรเยว สาณึ
ปริกฺขิปตฺวา กปฺปเก อุปฏเปสุ ฯ โส กตมสฺสุกมฺโม สีสนหาโต
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต อมจฺเจหิ ปริวุโต ปาสาท อภิรุยฺห ทิสา
วิทิสา โอโลเกตฺวา อปฺโปเติ ฯ โอโลกิโตโลกิตฏาน กมฺปต ฺถ ฯ
โส อิทานิ เม ปรกฺกม ปสฺสถาติ อาห ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
ตฺจ ตตฺถ อุทิกฺขึสุ รฺโ มทฺทสฺส ถีปเุ ร (๑)
วิชมฺภมาน สีหว อปฺโปเนฺต ทิคุณ ภุชนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ตฺจ ตตฺถ วิชมฺภนฺต อปฺโปเนฺต รฺโ อนฺเตปุเร
วาตปานานิ วิวริตฺวา อิตฺถิโย อุทิกฺขึสุ ฯ
อถสฺส มทฺทราชา กตอาเนฺชการณ อลงฺกตวรวารณ
เปเสสิ ฯ โส สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺต หตฺถิกฺขนฺธ อารุยฺห ปภาวตึ
อาเนถาติ ตป ปจฺฉโต นิสีทาเปตฺวา จตุรงฺคินิยา เสนาย ปริวุโต
ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ปรเสน โอโลเกตฺวา อห กุสราชาติ
ชีวิตตฺถิกา อุเรน นิปชฺชนฺตูติ ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา
สตฺตุมทฺทน อกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. ม. มทฺทสฺสนฺเตปุเร ฯ
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[๑๒๙]หตฺถิกฺขนฺธฺจ อารุยฺห อาโรเปตฺวา ปภาวตึ
สงฺคาม โอตริตฺวาน สีหนาท นที กุโส ฯ
ตสฺส ต นทโต สุตฺวา สีหสฺเสวีตเร มิคา
ขตฺติยา วิปลายึสุ กุสสทฺทภยฏฏิตา ฯ
หตฺถาโรหา อนีกฏา รถิกา ปตฺติการกา
อฺมฺสฺส ฉินฺทนฺติ กุสสทฺทภยฏฏติ า ฯ
ตสฺมึ สงฺคามสีสสฺมึ ปสฺสิตวฺ า ตุฏมานโส
กุสสฺส รฺโ เทวินฺโท อทา เวโรจน มณึ ฯ
โส ต วิชิตฺวา สงฺคาม ลทฺธา เวโรจน มณึ
หตฺถิกฺขนฺธคโต ราชา ปาเวกฺขิ นคร ปุร ฯ
ชีวคฺคาห คเหตฺวาน พนฺธิตฺวา สตฺต ขตฺติเย
สสฺสุรสฺสูปนาเมสิ อิเม เต เทว สตฺตโว ฯ
สพฺเพว เต วส คนฺตฺวา อมิตฺตา วิหตา ตว
กาม กโรหิ เต ตยา มฺุจ วา เต หนสฺสุ วาติ ฯ
ตตฺถ วิปลายึสูติ สตึ ปจฺจุปฏเปตุ อสกฺโกนฺตา วิปลฺลฏจิตฺตา
ภิชฺชึสุ ฯ กุสสทฺทภยฏฏิตาติ กุสรฺโ สทฺท นิสฺสาย ชาเตน
ภเยน อุปทฺทุตา มุฬฺหจิตฺตา ฯ อฺมฺสฺส ฉินฺทนฺตีติ
อฺมฺ ฉินฺทนฺติ มทฺทนฺติ ฯ ภินทฺ ึสูติป ปาโ ฯ ตสฺมินฺติ
เอว โพธิสตฺตสฺส สทฺทสฺส วเสน ภินเฺ น ตสฺมึ สงฺคามสีเส ต
มหาสตฺตสฺส ปรกฺกม ปสฺสิตฺวา ตุฏหทโย สกฺโก เวโรจน
นาม มณิกฺขนฺธ ตสฺส อทาสิ ฯ นคร ปุรนฺติ นครสงฺขาต
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ปุร ฯ พนฺธิตฺวาติ เตสฺเว อุตฺตริสาฏเกน ปจฺฉาพาห
พนฺธิตฺวา ฯ กาม กโรหิ เต ตยาติ ตฺว อตฺตโน กาม อิจฺฉ
รุจึ กโรหิ เอเต หิ ตยา ทาสา กตาติ อาห ฯ
ราชา อาห
[๑๓๐]ตุมฺเหว สตฺตโว เอเต นหิ เต มยฺห สตฺตโว
ตฺวฺเว โน มหาราช มฺุจ วา เต หนสฺสุ วาติ ฯ
ตตฺถ ตฺวฺเว โนติ มหาราช ตฺวเยว อมฺหาก อิสฺสโรติ ฯ
เอว วุตเฺ ต มหาสตฺโต กึ อิเมหิ ขตฺติเยหิ มาริเตหิ มา
เนส อาคมน นิรตฺถก โหตุ ปภาวติยา กนิฏา สตฺต มทฺทราชธีตโร อตฺถิ ตา อิเมส ทาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๑๓๑]อิมา เต ธีตโร สตฺต เทวกฺูปมา สุภา
ททาหิ เนส เอเกก โหนฺตุ ชามาตโร ตวาติ ฯ
ต สุตฺวา มทฺทราชา อตฺตโน ธีตโร ทาตุ อิจฺฉนฺโต คาถมาห
[๑๓๒]อมฺหากฺเจว ตาสฺจ ตฺวนฺโน สพฺเพสมิสฺสโร
ตฺวฺเว โน มหาราช เทหิ เนส ยทิจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ ตฺว โน สพฺเพสนฺติ มหาราช กุสนรินทฺ กึ วทสิ
ตฺว เอเตสฺจ สตฺตนฺน ราชูน มมฺจ อิมาสฺจ สพฺเพส โน
อิสฺสโร ฯ ยทิจฺฉสีติ ยสฺส ย อิจฺฉสิ ตสฺส ต เทหีติ ฯ
โส ตาสฺจ อลงฺการาเปตฺวา เอเกกสฺส รฺโ เอเกก
อทาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา ปฺจ คาถา อภาสิ
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[๑๓๓]เอกเมกสฺส เอเกก อทา สีหสฺสโร กุโส
ขตฺติยาน ตทา เนส รฺโ มทฺทสฺส ธีตโร ฯ
ปณิตา เตน ลาเภน ตุฏา สีหสฺสเร กุเส
สกรฏานิ ปายึสุ ขตฺติยา สตฺต ตาวเท ฯ
ปภาวติฺจ อาทาย มณึ เวโรจน สุภ
กุสาวตึ กุโส ราชา อคมาสิ มหพฺพโล ฯ
ตฺยสฺสุ เอกรเถ ยนฺตา ปวิสนฺตา กุสาวตึ
สมานา วณฺณรูเปน นาฺมฺมติโรจยุ ฯ
มาตา ปุตฺเตน สงฺคฺฉิ อุภโย จ ชยมฺปตี
สมคฺคา เต ตทา อาสุ ผีต ธรณิมาวสุนฺติ ฯ
ตตฺถ ปณิตาติ สนฺตปฺปตา ฯ ปายึสูติ อิทานิ อปฺปมตฺตา
ภเวยฺยาถาติ กุสนรินฺเทน โอวทิตา อคมสุ ฯ อคมาสีติ
กติปาห วสิตฺวา อมฺหาก รฏ คมิสฺสามาติ สสฺสุร
อาปุจฺฉิตฺวา คโต ฯ เอกรเถ ยนฺตาติ เทฺวป เอกรถ อภิรุยฺห
คจฺฉนฺตา ฯ สมานา วณฺณรูเปนาติ วณฺเณน จ รูเปน จ สมานา
หุตฺวา ฯ นาฺมฺมติโรจยุนฺติ เอโก เอก นาติกฺกมติ ฯ
มณิรตนานุภาเวน กิร มหาสตฺโต อภิรูโป อโหสิ สุวณฺณวณฺโณ
โสภคฺคปฺปตฺโต ฯ สงฺคฺฉีติ อถสฺส มาตา มหาสตฺตสฺส อาคมน
สุตฺวาว นคเร เภรึ จาราเปตฺวา มหาสตฺตสฺส พหุ ปณฺณาการ
อาทาย ปจฺจุคฺคมน กตฺวา สมาคฺฉิ ฯ โส หิ มาตรา สทฺธิฺเว
# ๑. ม. นาฺมฺาติโรจิสุ ฯ
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นคร ปทกฺขณ
ิ  กตฺวา สตฺตาห ฉณกีฬ กีฬิตฺวา อลงฺกตปาสาทตล
อภิรุหิ ฯ เต อุโภป ชายปติกา สมคฺคา อเหสุ ฯ ตโต ปฏาย
ยาวชีว สมคฺคา สมฺโมทมานาว ผีต ธรณึ อชฺฌาวสึสูติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุกฺกณฺิตภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ กนิฏโ
อานนฺโท ขุชฺชา ขุชฺชุตตฺ ราเยว ปภาวตี ราหุลมาตา เสสปริสา
พุทฺธปริสา กุสราชา ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
กุสชาตก นิฏ ิต ฯ
ปม ฯ
โสณนนฺทชาตก
เทวตา นุสีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก มาตุโปสกภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ สามชาตเก วตฺถุสทิสเมว ฯ
ตทา ปน สตฺถา มา ภิกฺขเว อิม ภิกฺขุ อุชฌ
ฺ ายิตฺถ
โปราณกปณฺฑิตา สกลชมฺพูทีปรชฺช ลภมานาป ต อคเหตฺวา
มาตาปตโร โปเสนฺติเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสี พฺรหฺมวทฺธนนฺนาม นคร อโหสิ ฯ ตตฺถ
มโนโช นาม ราชา รชฺช กาเรสิ ฯ ตตฺถ อฺตโร อสีติโกฏิวิภโว
พฺราหฺมณมหาสาโล อปุตฺตโก อโหสิ ฯ ตสฺส พฺราหฺมณี เตเนว โภติ
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ปุตฺต ปตฺเถหีติ วุตฺเต ปตฺเถสิ ฯ อถ โพธิสตฺโต พฺรหฺมโลกา จวิตฺวา
ตสฺสา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ชาตสฺส จสฺส โสณกุมาโรติ
นาม กรึสุ ฯ ตสฺส ปทสา คมนกาเล อฺโป สตฺโต พฺรหฺมโลกา
จวิตฺวา ตสฺสาเยว กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺส นนฺทกุมาโรติ
นาม กรึสุ ฯ เตส อุคฺคหิตเวทาน สพฺพสิปฺปาน นิปฺผตฺตึ ปตฺตาน
วยปฺปตฺต รูปสมฺปท ทิสฺวา พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณึ อามนฺเตตฺวา
โภติ ปุตฺต โสณกุมาร ฆรพนฺธเนน พนฺธิสฺสามาติ อาห ฯ สา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปุตฺตสฺส ตมตฺถ อาจิกฺขิ ฯ โส อล อมฺม
มยฺห ฆราวาเสน อห ยาวชีว ตุมฺเห ปฏิชคฺคิตฺวา ตุมฺหาก อจฺจเยน
หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ อาห ฯ พฺราหฺมณี พฺราหฺมณสฺส
ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เต ปุนปฺปุน กเถนฺตาป ตสฺส จิตฺต อลภิตฺวา
นนฺทกุมาร อามนฺเตตฺวา ตาต เตนหิ ตฺว กุฏมฺพ ปฏิปชฺชาหีติ
วตฺวา นาห ภาตรา ฉฑฺฑิตเขฬ สีเสน อุกฺขิปามิ อห ปน ตุมฺหาก
อจฺจเยน ภาตราว สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามีติ วุตฺเต เตส วจน สุตฺวา
อิเม เทฺว เอว ตรุณาว กาเม ชหนฺติ กิมงฺค ปน มย สพฺเพเยว
ปพฺพชิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา ตาตา กึ โว อมฺหาก อจฺจเยน
ปพฺพชฺชาย อิทาเนว สพฺเพเยว มย ปพฺพชิสฺสามาติ รฺโ
อาโรเจตฺวา สพฺพ ธน ทานมุเข วิสชฺเชตฺวา ทาสชน ภุชิสฺส กตฺวา
าตีน ทาตพฺพยุตฺตก ทตฺวา จตฺตาโรป ชนา พฺรหฺมวทฺธนนครา
นิกฺขมิตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺน สร นิสฺสาย
# ๑. ม. วยปฺปตฺตาน ฯ
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รมณีเย วนสณฺเฑ อสฺสม มาเปตฺวา ปพฺพชิตฺวา ตตฺถ วสึสุ ฯ
อุโภป มาตาปตโร ปฏิชคฺคึสุ ฯ ปาโตว เนส ทนฺตกฏฺจ
มุขโธวโนทกฺจ ทตฺวา ปณฺณสาลฺจ ปริเวณฺจ สมฺมชฺชิตฺวา
ปานีย อุปฏเปตฺวา อรฺโต มธุรผลาผลานิ อาหริตวฺ า
มาตาปตโร ขาทาเปนฺติ อุณฺเหน วา สีเตน วา วารินา นหาเปนฺติ
ชฏา โสเธนฺติ ปาทปริกมฺมาทีนิ เนส กโรนฺติ ฯ
เอว อทฺธาเน คเต นนฺทปณฺฑิโต มยา อาภตผลาผลาเนว
ปม มาตาปตโร ขาทาเปสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ โส ปุรโตว คนฺตฺวา
หิยฺโย จ ปรหิยฺโย จ คหิตฏานโต ยานิ วา ตานิ วา ปาโตว
อาหริตฺวา มาตาปตโร ขาทาเปติ ฯ เต ตานิ ขาทิตฺวา มุข
วิกฺขาเลตฺวา อุโปสถิกา ภวนฺติ ฯ โสณปณฺฑิโต ปน ทูร คนฺตฺวา
มธุรผลาผลานิ สุปกฺกานิ อาหริตฺวา อุปนาเมติ ฯ อถ น ตาต
กนฏเน เต อาภตานิ มย ปาโตว ขาทิตฺวา อุโปสถิกา ชาตา
อิทานิ โน อตฺโถ นตฺถตี ิ วทนฺติ ฯ อิติ ตสฺส วรผลาผลานิ ปริโภค
น ลภนฺติ วินสฺสนฺติ ฯ ปุนทิวเสสุป ตเถวาติ ฯ เอว โส
ปฺจาภิฺตาย ทูร คนฺตฺวาป อาหริ ฯ เต ปน น ขาทนฺติ ฯ
อถ มหาสตฺโต จินฺเตสิ มาตาปตโร เม สุขุมาลา นนฺโท ยานิ วา
ตานิ วา อปกฺกทูปกฺกานิ ผลาผลานิ อาหริตฺวา ขาทาเปติ เอว
สนฺเตป อิเม น จิร ปวตฺติสฺสนฺติ นิวาเรสฺสามิ นนฺติ ฯ อถ น
อามนฺเตตฺวา นนฺท อิโต ปฏาย ผลาผล อาหริตฺวา มมาคมน
ปฏิมาเนหิ อุโภป เอกโตว ขาทาเปสฺสามาติ อาห ฯ เอว วุตฺเตป
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อตฺตโนว ปฺุ ปจฺจาสึสนฺโต น ตสฺส วจน อกาสิ ฯ อถ มหาสตฺโต
นนฺโท มม วจน อกโรนฺโต อยุตฺต กโรติ ปลาเปสฺสามิ น ตโต
เอกโกว มาตาปตโร ปฏิชคฺคิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นนฺท ตฺว
อโนวาทโก ปณฺฑิตาน วจน น กโรสิ อห เชฏโ มาตาปตโร
มเมว ภารา อหเมว เน ปฏิชคฺคิสฺสามิ ตฺว อิธ วสิตุ น ลจฺฉสิ
อฺตฺถ ยาหีติ ตสฺส อจฺฉร ปหริ ฯ โส เตน ปลาปโต ตสฺส
สนฺติเก าตุ อสกฺโกนฺโต ต วนฺทิตวฺ า มาตาปตโร อุปสงฺกมิตฺวา
ตมตฺถ อาโรเจตฺวา วนฺทิตฺวา อตฺตโน ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา กสิณ
โอโลเกตฺวา ต ทิวสเมว ปฺจาภิฺา อฏสมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา
จินฺเตสิ อห สิเนรุปาทโต รตนวาลุกานิ อาหริตฺวา มม ภาตุ
ปณฺณสาลาย ปริเวเณ โอกิริตฺวา ภาตร ขมาเปตุ ปโหมิ เอวป น
โสภิสฺสติ อโนตตฺตโต อุทก อาหริตฺวา มม ภาตุ ปณฺณสาลาย
ปริเวเณ โอสิฺจิตฺวา ภาตร ขมาเปตุ ปโหมิ เอวป น โสภิสสฺ ติ
สเจ เม ภาตร เทวตาน วเสน ขมาเปยฺย จตฺตาโร มหาราชาโน
สกฺกฺจ อาเนตฺวา ภาตร ขมาเปตุ ปโหมิ เอวป น โสภิสฺสติ อิม
สกลชมฺพูทีเป มโนช อคฺคราชาน อาทึ กตฺวา ราชาโน อาเนตฺวา
ขมาเปตุ ปโหมิ เอว สนฺเต มม ภาตุ คุโณ สกลชมฺพูทีเป
อวตฺถริตฺวา คมิสฺสติ จนฺโท วิย สุริโย วิย จ ปฺายิสฺสตีติ ฯ
โส ตาวเทว อิทฺธิยา คนฺตฺวา พฺรหฺมวทฺธนนคเร ตสฺส รฺโ
นิเวสนทฺวาเร โอตริตฺวา เอโก กิร โว ตาปโส ทฏุกาโมติ รฺโ
อาโรจาเปสิ ฯ ราชา กึ ปพฺพชิตสฺส มยา ทิฏเน อาหารตฺถาย
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อาคโต ภวิสฺสตีติ ภตฺต ปหิณิ ฯ โส ภตฺต น อิจฺฉิ ฯ ตณฺฑุล
ปหิณิ ฯ โส ตณฺฑุล น อิจฺฉิ ฯ วตฺถ ปหิณิ ฯ โส วตฺถ น
อิจฺฉิ ฯ ตมฺพุล ปหิณิ ฯ โส ตมฺพุล น อิจฺฉิ ฯ อถสฺส สนฺติเก
ทูต ปหิณิ กิมตฺถาย อาคโตสีติ ฯ โส เตน ปุฏโ ราชาน
อุปฏาตุ อาคโตมฺหีติ อาห ฯ ต สุตฺวา ราชา พหู มม อุปฏากา
อตฺตโน ตาปสกมฺม กโรตูติ ปาเหสิ ฯ โส ต สุตฺวา อห ตุมฺหาก
อตฺตโน พเลน สกลชมฺพทู ีเป รชฺช คเหตฺวา ทสฺสามีติ อาห ฯ ต
สุตฺวา ราชา จินฺเตสิ ปพฺพชิตา นาม ปณฺฑิตา กิฺจิ อุปาย
ชานิสฺสนฺตีติ ต ปกฺโกสาเปตฺวา อาสเน นิสีทาเปตฺวา วนฺทิตฺวา
ภนฺเต ตุมฺเห กิร มยฺห สกลชมฺพูทีเป รชฺช คเหตฺวา ทสฺสถาติ
ปุจฺฉิ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ กถ คณฺหิสฺสถาติ ฯ มหาราช
อนฺตมโส ขุทฺทกมกฺขิกาย ปวนมตฺตป โลหิต กสฺสจิ อนุปฺปาเทตฺวา
ตว ธนจฺเฉท อกตฺวา อตฺตโน อิทฺธิยา คเหตฺวา ทสฺสามิ อปจ เกวล
ปปฺจ อกตฺวา อชฺเชว นิกฺขมิตุ วฏฏตีติ ฯ โส ตสฺส วจน
สทฺทหิตฺวา เสนางฺคปริวุโต นครา นิกขฺ มิ ฯ สเจ เสนาย อุณฺห
โหติ นนฺทปณฺฑิโต อตฺตโน อิทฺธิยา ฉาย กริตฺวา สีต กโรติ
เทเว วสฺสนฺเต เสนาย อุปริ วสฺสิตุ น เทติ อุณหฺ  วา สีต วา
วาเรติ มคฺเค กณฺฏกขาณุกาทโย สพฺพปริสฺสเย อนฺตรธาเปสิ
มคฺค กสิณมณฺฑล วิย สม กตฺวา สยป อากาเส จมฺม
ปตฺถริตฺวา ปลฺลงฺเก นิสินโฺ น เสนาย ปริวุโต คจฺฉติ ฯ
เอว เสน อาทาย ปม โกสลรฏ คนฺตฺวา นครสฺสาวิทูเร
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ขนฺธาวาร นิวาสาเปตฺวา ยุทฺธ วา โน เทตุ เสตจฺฉตฺต วา เทตูติ
โกสลรฺโ ทูต ปหิณิ ฯ โส ทูตสฺส วจน สุตวฺ า กุชฺฌิตฺวา กึ
อห น ราชาติ ยุทฺธ ทมฺมีติ เสนาย ปุรกฺขโต นิกฺขมิ ฯ
เทฺว เสนา ยุชฺฌิตุ อารภึสุ ฯ อถ นนฺทปณฺฑิโต ทฺวินฺนป
อนฺตเร อตฺตโน นิสีทน อชินจมฺม มหนฺต กตฺวา ปสาเรตฺวา
ทฺวีหิ เสนาหิ ขิตฺตสเร จมฺเมเนว สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เอกเสนายป โกจิ
กณฺเฑน วิทฺโธ นาม นตฺถิ ฯ หตฺถคตาน ปน กณฺฑาน ขเยน
เทฺวป เสนา นิรุสฺสาหา อฏสุ ฯ นนฺทปณฺฑิโต มโนชราชสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา มา ภายิ มหาราชาติ อสฺสาเสตฺวา โกสลสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา มา ภายิ มหาราช นตฺถิ เต ปริปนฺโถ ตว
รชฺช ตเวว ภวิสฺสติ เกวล มโนชรฺโ วเส ปวตฺติ โหตูติ
อาห ฯ โส ตสฺส สทฺทหิตฺวา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อถ น
มโนชราชสฺส สนฺติก เนตฺวา มหาราช โกสลราชา ตว วเส
ปวตฺตติ อิมสฺส รชฺช อิมสฺเสว โหตูติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิตฺวา
ต อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา เทฺว เสนาโย อาทาย องฺครฏ
คนฺตฺวา องฺครฏ คเหตฺวา ตโต มคธรฏนฺติ เอเตนูปาเยน
สกลชมฺพูทีเป ราชาโน อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา ตโต เตหิ ปริวุโต
พฺรหฺมวทฺธนนครเมว คโต ฯ รชฺช คณฺหนฺโต ปเนส สตฺตนฺน
สวจฺฉราน อุปริ สตฺตทิวสาธิเกหิ สตฺตมาเสหิ คณฺหิ ฯ โส
เอเกกราชธานิโต นานปฺปการานิ ขชฺชโภชนานิ อาหราเปตฺวา
เอกสตราชาโน คเหตฺวา เตหิ สทฺธึ สตฺตาห มหาปาน ปวิ ฯ
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นนฺทปณฺฑิโต ยาว ราชา สตฺตาห อิสฺสริยสุข อนุโภติ
ตาวสฺส อตฺตาน น ทสฺเสสฺสามีติ อุตฺตรกุรุมฺหิ ปณฺฑาย จริตฺวา
หิมวนฺเต กาฺจนคุหาทฺวาเร สตฺตาห วสิ ฯ มโนโชป สตฺตเม
ทิวเส อตฺตโน มหนฺต สิริวิภว โอโลเกตฺวา อย ยโส น มยฺห
มาตาปตูหิ น อฺเหิ ทินฺโน นนฺทปณฺฑิตตาปส นิสฺสาย
อุปฺปนฺโน ต โข ปน เม อปสฺสนฺตสฺส อชฺช สตฺตโม ทิวโส กห
นุโข เม ยสทายโกติ นนฺทปณฺฑิต สริ ฯ โส ตสฺสานุสฺสรณภาว
ตฺวา อาคนฺตฺวา ปุรโต อากาเส อฏาสิ ฯ โส ราชาน
ทิสฺวา เอว จินฺเตสิ อห อิมสฺส ตาปสสฺส เทวตาภาว วา
มนุสฺสภาว วา น ชานามิ สเจ หิ เอส มนุสฺโส สกลชมฺพูทีเป
รชฺช เอตสฺเสว ทสฺสามิ อถ เทโว เทวตาสกฺการมสฺส
กริสฺสามีติ ฯ โส ต วีมสนฺโต ปม คาถมาห
[๑๓๔]เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ อาทู สกฺโก ปุรินฺทโท
มนุสฺสภูโต อิทฺธิมา กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตฺวา สภาวเมว กเถนฺโต ทุตยิ  คาถมาห
[๑๓๕]นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ นมฺหิ สกฺโก ปุรินทฺ โท
มนุสฺสภูโต อิทฺธิมา เอว ชานาหิ ภารถาติ ฯ
ตตฺถ ภารถาติ(๑) รฏภารธาริตาย ต เอว อาลปติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา มนุสฺสภูโต กิราย มยฺห เอว พหูปกาโร
มหนฺเตน ยเสน สนฺตปฺเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห
# ๑. ม. ภารธาติ ฯ สี. ยุ. ภารตาติ ฯ
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[๑๓๖]กตรูปมิท โภโต เวยฺยาวจฺจ อนปฺปก
เทวมฺหิ วสฺสมานมฺหิ อโนวสฺส ภว อกา ฯ
ตโต วาตาตเป โฆเร สีตจฺฉาย ภว อกา
ตโต อมิตฺตมชฺเฌ จ สรตาณ ภว อกา ฯ
ตโต ผีตานิ รฏานิ วสิโน เต ภว อกา
ตโต เอกสตขตฺเย อนุยนฺเต ภว อกา ฯ
ปติตาสฺสุ มย โภโต วร ต ภฺุชมิจฺฉสิ
หตฺถิยาน อสฺสรถ นาริโย จ อลงฺกตา
นิเวสนานิ รมฺมานิ มย โภโต ททามฺหเส ฯ
อถวา องฺเค วา มคเธ มย โภโต ททามฺหเส
อถวา อสฺสกาวนฺตึ สุมนา ทมฺม เต มย ฯ
อุปฑฺฒ วาป รชฺชสฺส มย โภโต ททามฺหเส
สเจ เต อตฺโถ รชฺเชน อนุสาส ยทิจฺฉสีติ ฯ
ตตฺถ กตรูปมิทนฺติ กตสภาว ฯ เวยฺยาวจฺจนฺติ กายเวยฺยาวฏกกมฺม ฯ อโนวสฺสนฺติ อวสฺส ยถา เทโว น วสฺสติ ตถา
กตนฺติ อตฺโถ ฯ สีตจฺฉายนฺติ สีตลจฺฉาย ฯ วสิโน เตติ เต
รฏวาสิโน อมฺหาก วสวตฺติโน ฯ ขตฺเยติ ขตฺติเย ฯ อฏกถาย
ปน อยเมว ปาโ ฯ ปติตาสฺสุ มยนฺติ ตุฏา มย ฯ วร ต
ภฺุชมิจฺฉสีติ ภฺุชนฺติ รตนสฺเสต นาม วร เต ททามิ ย รตน
# ๑. ม. เอกสต ขเตฺย ฯ ๒. ยุ. อนุยุตฺเต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
# ๓. ม. กายเวยฺยาวติกกมฺม ฯ
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อิจฺฉสิ ต วเรหีติ (๑) อตฺโถ ฯ หตฺถิยานนฺติ อาทีหิ สรูปโต ต
รตน ทสฺเสติ ฯ อสฺสกาวนฺตินฺติ อสฺสกรฏ วา อวนฺติรฏ
วา ฯ รชฺเชนาติ สเจป เต สกลชมฺพูทเี ป รชฺเชน อตฺโถ ตป
เต ทตฺวา อห ผลกาวุธหตฺโถ ตุมฺหาก รถสฺส ปุรโต
ธาวิสฺสามีติ ทีเปติ ฯ ยทิจฺฉสีติ เอเตสุ มยา วุตฺเตสุ ปกาเรสุ
ย อิจฺฉสิ ต อนุสาส อาณาเปหิ ฯ
ต สุตฺวา นนฺทปณฺฑิโต อตฺตโน อธิปฺปาย อาวิกโรนฺโต อาห
[๑๓๗]น เม อตฺโถป รชฺเชน นคเรน ธเนน วา
อโถป ชนปเทน อตฺโถ มยฺห น วิชชฺ ตีติ ฯ
มหาราช สเจ มยิ ตว สิเนโห อตฺถิ เอก เม วจน
กโรหีติ วตฺวา คาถา อาห
[๑๓๘]โภโตว รฏเ วิชิเต อรฺเ อตฺถิ อสฺสโม
ปตา มยฺห ชเนตฺตี จ อุโภ สมฺมนฺติ อสฺสเม ฯ
เตสาห ปุพฺพาจริเยสุ ปฺุ น ลภามิ กาตเว
ภวนฺต อชฺฌาวร กตฺวา โสณ ยาเจมุ สวรนฺติ ฯ
ตตฺถ รฏเติ รชฺเช ฯ วิชิเตติ อาณาปวตฺติฏาเน ฯ
อสฺสโมติ หิมวนฺตารฺเ เอโก อสฺสโม อตฺถิ ฯ สมฺมนฺตีติ
ตสฺมึ อสฺสเม วสนฺติ ฯ เตสาหนฺติ เตสุ อห ฯ กาตเวติ
วตฺตปฏิวตฺตผลาผลหรณสงฺขาต ปฺุ กาตุ น ลภามิ ภาตา เม
โสณปณฺฑิโต นาม มเมกสฺมึ อปราเธ มา อิธ วสสีติ (๒) ม
# ๑. ม. วเทหิ ฯ ๒. ม. วสีติ ม ปลาเปสิ ฯ
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ปณาเมติ ฯ อชฺฌาวรนฺติ อธิวร เต มย ภวนฺต สปริวาร
กตฺวา โสณปณฺฑิต สวร ยาเจมุ อายตึ สวร ยาจามาติ
อตฺโถ ฯ ยาเจมิ ม วรนฺติป ปาโ ฯ มย ตยา สทฺธึ โสณ
ยาเจยฺยาม ขมาเปยฺยาม อิม วร ตว สนฺตกิ า คณฺหามีติ อตฺโถ ฯ
อถ น ราชา อาห
[๑๓๙]กโรมิ เต ต วจน ย ม ภณสิ พฺราหฺมณ
เอตฺจ โข โน อกฺขาหิ กีวนฺโต โหนฺติ ยาจกาติ ฯ
ตตฺถ กโรมีติ อห สกลชมฺพูทีเป รชฺช ททมาโน เอตฺตก
กึ น กริสฺสามิ กโรมีติ วทติ ฯ กีวนฺโตติ กิตฺตกา ฯ
นนฺทปณฺฑิโต อาห
[๑๔๐]ปโรสต ชานปทา มหาสาลา จ พฺราหฺมณา
อิเม จ ขตฺติยา สพฺเพ อภิชาตา ยสสฺสิโน
ภวฺจ ราชา มโนโช อล เหสฺสนฺติ ยาจกาติ ฯ
ตตฺถ ชานปทาติ คหปติมหาสาลา จ ฯ พฺราหฺมณาติ
สารปฺปตฺตา พฺราหฺมณา จ ปโรสตาเยว ฯ อล เหสฺสนฺตีติ ปริยตฺตา
ภวิสฺสนฺติ ฯ ยาจกาติ มมตฺถาย โสณปณฺฑิตสฺส ขมาปนกา ฯ
อถ น ราชา อาห
[๑๔๑]หตฺถี อสฺเส จ โยเชนฺตุ รถ สนฺนยฺห สารถิ
อาพนฺธนานิ คณฺหถ ปาเทสุสฺสารยทฺธเช
อสฺสมนฺต คมิสฺสามิ ยตฺถ สมฺมติ โกสิโยติ ฯ
ตตฺถ โยเชนฺตูติ หตฺถาโรหา หตฺถี อสฺสาโรหา จ อสฺเส
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กปฺเปนฺตุ ฯ รถ สนฺนยฺห สารถีติ สมฺม สารถิ ตฺวป ต รถ
สนฺนยฺห ฯ อาพนฺธนานีติ หตฺถิอสฺสรเถสุ อาพนฺธิตพฺพานิ
ภณฺฑานิ คณฺหถ ฯ ปาเทสุสฺสารยทฺธเชติ รเถ ปตธชปาเทสุ
ธเช อุสฺสารยนฺตุ อุสฺสาเปนฺตุ ฯ โกสิโยติ ยสฺมึ อสฺสเม
โกสิยโคตฺโต วสตีติ วทติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๔๒]ตโต จ ราชา ปายาสิ เสนาย จตุรงฺคินี
อคมาสิ อสฺสม รมฺม ยตฺถ สมฺมติ โกสิโยติ ฯ
อย อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ
ตตฺถ ตโต จาติ ภิกขฺ เว เอว วตฺวา ตโต โส ราชา
เอกสตขตฺติเย คเหตฺวา มหติยา เสนาย ปริวุโต นนฺทปณฺฑิต ปุรโต
กตฺวา นครา นิกฺขมิ ฯ จตุรงฺคินีติ จตุรงฺคินิยา เสนาย อคมาสิ ฯ
อนฺตรามคฺเค วตฺตมาโนป อวสฺส คามิตาย เอว วุตฺโต ฯ จตุวีสติอกฺโขภินิสงฺเขน เสนพลกาเยน สทฺธึ มคฺค ปฏิปนฺโน ตสฺส
นนฺทปณฺฑิโต อิทฺธานุภาเวน อฏุสภวิตฺถต มคฺค สม มาเปตฺวา
อากาเสเยว จมฺม ปตฺถริตฺวา ตตฺถ ปลฺลงฺเกน นิสที ิตฺวา เสนาย
ปริวุโต อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺเธ นิสีทิตฺวา คจฺฉนฺเตน รฺา สทฺธึ
ธมฺมยุตฺต กถ กเถนฺโต สีตุณฺหาทิปริสฺสเย วาเรนฺโต อคมาสิ ฯ
อถสฺส อสฺสม สมฺปาปุณทิวเส โสณปณฺฑิโต มม
กนิฏสฺส อติเรกสตฺตมาสาธิกานิ สตฺตวสฺสานิ นิกฺขมนฺตสฺสาติ
อาวชฺเชตฺวา กหนฺนุ โข โส เอตรหีติ ทิพฺเพน จกฺขุนา
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โอโลเกนฺโต จตุวีสติยา อกฺโขภินิปริวาเรหิ สทฺธึ เอกสตราชาโน
คเหตฺวา มฺเว ขมาเปตุ อาคจฺฉตีติ ทิสฺวา จินฺเตสิ อิเมหิ
ราชูหิ เจว ปริสาหิ จ มม กนิฏสฺส พหูนิ ปาฏิหาริยานิ
ทิฏานิ มมานุภาว อชานิตฺวา อย กูฏชฏิโล อตฺตโน ปมาณ น
ชานาติ อมฺหาก อยฺเยน สทฺธึ ปโยเชตีติ ม วมฺเภนฺตา กเถนฺตา
อวีจิปรายนา ภเวยฺยุ อห อิทฺธิปาฏิหาริย เนส ทสฺเสสฺสามีติ ฯ
โส จตุรงฺคุลมตฺเต อส อสผุสนฺต อากาเส กาช เปตฺวา
อโนตตฺตโต อุทก อาหริตุ รฺโ อวิทูเร อากาเสน ปายาสิ ฯ
นนฺทปณฺฑิโต ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อตฺตาน ทสฺเสตุ อวิสหนฺโต
นิสินฺนฏาเนเยว อนฺตรธายิตฺวา ปลายิตฺวา หิมวนฺต ปาวิสิ ฯ
มโนชราชา ต รมณีเยน อิสิเวเสน ตถา อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา คาถมาห
[๑๔๓]กสฺส กาทมฺพโย กาโช เวหาส จตุรงฺคุล
อส อสผุส เอติ อุทกาหารสฺส(๑) คจฺฉโตติ ฯ
ตตฺถ กาทมฺพโยติ กทมฺพรุกฺขมโย ฯ อส อสผุส เอตีติ อส
อสผุสนฺโต อยเมวาคจฺฉติ ฯ อุทกาหารสฺสาติ อุทก อาหริตุ
คจฺฉนฺตสฺส เอส กาโช เอว เอติ โก นาม ตฺว กุโต วา
อาคจฺฉสีติ ฯ
เอว วุตฺเตป มหาสตฺโต คาถาทฺวยมาห
[๑๔๔]อห โสโณ มหาราช ตาปโส สหิตพฺพโต
ภรามิ มาตาปตโร รตฺตินฺทวิ มตนฺทิโต ฯ
# ๑. ม. อุทหาราย ฯ
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วนผลฺจ มูลฺจ อาหริตฺวา ทิสปติ
โปเสมิ มาตาปตโร ปุพฺเพกตมนุสฺสรนฺติ ฯ
ตตฺถ สหิตพฺพโตติ สหิตพฺพโต สีลาจารสมฺปนฺโน เอโก
ตาปโส อหนฺติ วทติ ฯ ภรามีติ โปเสมิ ฯ อตนฺทิโตติ อนลโส
หุตฺวา ฯ ปุพฺเพกตมนุสฺสรนฺติ เตหิ ปุพฺเพ กต มยฺห คุณ
อนุสฺสรนฺโตติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา ราชา เตน สทฺธึ อสฺสม ทฏุกาโม อนนฺตร
คาถมาห
[๑๔๕]อิจฺฉาม อสฺสม คนฺตุ ยตฺถ สมฺมติ โกสิโย
มคฺคนฺโน โสณ อกฺขาหิ เยน คจฺฉาม อสฺสมนฺติ ฯ
ตตฺถ อสฺสมนฺติ ตุมฺหาก อสฺสมปท ฯ
อถ น มหาสตฺโต อตฺตโน อานุภาเวน อสฺสมปท คามิมคฺค
มาเปตฺวา อาห
[๑๔๖]อย เอกปที ราช เยเนต เมฆสนฺนิภ
โกวิลาเรหิ สฺฉนฺน เอตฺถ สมฺมติ โกสิโยติ ฯ
ตสฺสตฺโถ มหาราช อย เอกปทิโก ชงฺฆมคฺโค อิมินา
คจฺฉถ เยน ทิสาภาเคน เอต เมฆวณฺณ สุปุปฺผิตโกวิลารสฺฉนฺน
กานน ทิสฺสติ ฯ เอตฺถ มม ปตา โกสิยโคตฺโต วสติ เอตสฺส
โส อสฺสโมติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
# ๑. คจฺเฉมุ ฯ
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[๑๔๗]อิท วตฺวาน ปกฺกามิ ตรมาโน มหาอิสิ
เวหาเส อนฺตลิกฺขสฺมึ อนุสาสิตฺวาน ขตฺติเย ฯ
อสฺสม ปริมชฺชิตฺวา ปฺเปตฺวาน อาสน
ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา ปตร ปฏิโพธยิ ฯ
อิเม อายนฺติ ราชาโน อภิชาตา ยสสฺสิโน
อสฺสมา นิกฺขมิตฺวาน นิสีทาหิ มหาอิเส ฯ
ตสฺส ต วจน สุตฺวา ตรมาโน มหาอิสิ
อสฺสมา นิกฺขมิตฺวาน ทฺวารมฺหิ อุปาวิสีติ ฯ
อิมา อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ
ตตฺถ ปกฺกามีติ อโนตตฺต อคมาสิ ฯ อสฺสม ปริมชฺชิตฺวาติ
ภิกฺขเว โส อิสิ เวเคน อโนตตฺต คนฺตฺวา ปานีย อาทาย เตสุ ราชูสุ
อสฺสม สมฺปตฺเตสุเยว อาคนฺตฺวา ปานียฆเฏ ปานียมาฬเก เปตฺวา
มหาชโน ปวิสฺสตีติ วนกุสุเมหิ วาเสตฺวา สมฺมชฺชนึ อาทาย อสฺสม
สมฺมชฺชิตฺวา ปณฺณสาลทฺวาเร ปตุ อาสน ปฺเปตฺวา ปวิสิตฺวา
ปตร ชานาเปสีติ อตฺโถ ฯ อุปาวิสีติ อุจฺจาสเน นิสีทิ ฯ
โพธิสตฺตสฺส มาตา ปนสฺส ปจฺฉโต นีจตเร อาสเน นิสีทิ ฯ
โพธิสตฺโต นีจาสเน เอกมนฺเต นิสีทิ ฯ
นนฺทปณฺฑิโต ปน โพธิสตฺตสฺส อโนตตฺตโต ปานีย อาทาย
อสฺสม อาคตกาเล รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา อสฺสมสฺสาวิทูเร
ขนฺธาวาร นิวาสาเปสิ ฯ อถ ราชา นหาตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต เอกสตราชปริวุโต นนฺทปณฺฑิต คเหตฺวา มหนฺเตน
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สิริโสภคฺเคน โพธิสตฺต ขมาเปตุ อสฺสม ปาวิสิ ฯ อถ น ตถา
อาคจฺฉนฺต ปตา ทิสฺวา โพธิสตฺต ปุจฺฉิ ฯ โสปสฺส อาจิกฺขิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๔๘]ตฺจ ทิสฺวาน อายนฺต ชลนฺตริว(๑) เตชสา
ขตฺตสงฺฆปริพฺยุฬฺห โกสิโย เอตทพฺรวิ ฯ
กสฺส เภรี มุทิงฺคา จ สงฺขา ปณวเทนฺทิมา(๒)
ปุรโต ปฏิปนฺนานิ หาสยนฺตา รเถสภ ฯ
กสฺส กฺจนปฏเฏน ปุถุนา วิชฺชวุ ณฺณินา
ยุวา กลาปสนฺนทฺโธ โก เอติ สิรยิ า ชล ฯ
อุกฺกามุขปหฏว ขทิรงฺคารสนฺนิภ
มุขฺจ รุจิราภาติ โก เอติ สิริยา ชล ฯ
กสฺส ปคฺคหิต ฉตฺต สสลาก มโนรม
อาทิจฺจรสาวรณ โก เอติ สิริยา ชล ฯ
กสฺส องฺค ปริคฺคยฺห วาลวีชนิมุตตฺ ม
จรนฺติ วรปฺสฺส หตฺถิกฺขนฺเธน อายโต ฯ
กสฺส เสตานิ ฉตฺตานิ อาชานียา จ วมฺมิกา(๔)
สมนฺตา ปริกริ นฺติ โก เอติ สิริยา ชล ฯ
กสฺส เอกสต ขตฺยา อนุยนฺตา ยสสฺสิโน
สมนฺตา อนุปริยนฺติ โก เอติ สิริยา ชล ฯ
# ๑. ม. ชลนฺตริว ฯ ๒. สี. ยุ. ปณเทณฺฑิมา
# ๓. ส. ม. วรปฺุสฺส ฯ ๔. ม. วมฺมติ า ฯ
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หตฺถิอสฺสรถปตฺติ เสนาย จตุรงฺคินี
สมนฺตา อนุปริยนฺติ โก เอติ สิริยา ชล ฯ
กสฺเสสา มหตี เสนา ปฏิโต อนุวตฺตติ
อกฺโขภินี อปริยนฺตา สาครสฺเสว อูมิโยติ ฯ
มหาสตฺโต ตสฺส นาม อาจิกฺขนฺโต อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๔๙]ราชาภิราชา มโนโช อินโฺ ทว ชยต ปติ
นนฺทสฺสชฺฌาวร เอติ อสฺสม พฺรหฺมจาริน ฯ
ตสฺเสสา มหตี เสนา ปฏิโต อนุวตฺตติ
อกฺโขภินี อปริยนฺตา สาครสฺเสว อูมิโยติ ฯ
ตตฺถ ชลนฺตริวาติ ชลนฺต วิย ฯ ปฏิปนฺนานีติ เอตานิ ตุรยิ านิ
กสฺส ปุรโต อาคจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ หาสยนฺตาติ โตเสนฺตา ฯ
กฺจนปฏเฏนาติ ตาต กสฺส กฺจนมเยน วิชชฺ ุวณฺเณน อุณฺหีสกฺจนปฏเฏน นลาฏนฺโต ปริกฺขิตฺโตติ ปุจฺฉติ ฯ ยุวาติ ตรุโณ ฯ
กลาปสนฺนทฺโธติ สนฺนทฺธสรตุณฺหีโร ฯ อุกฺกามุขปหฏวาติ
กมฺมาราน อุทฺธเน ปหฏ สุวณฺณ วิย ฯ ขทิรงฺคารสนฺนิภนฺติ
วีตจฺฉิตขทิรงฺคารวณฺณ ฯ อาทิจฺจรสาวรณนฺติ อาทิจฺจรสีน
อาวรณ ฯ องฺค ปริคฺคยฺหาติ องฺค ปริคฺคหิตฺวา ปริกฺขิปตฺวาติ
อตฺโถ ฯ วาลวีชนิมุตฺตมนฺติ วาลวีชนึ อุตฺตม ฯ จรนฺตีติ
สฺจรนฺติ ฯ ฉตฺตานีติ อาชานียปฏเ นิสินฺนาน
ธาริตจฺฉตฺตานิ ฯ ปริกริ นฺตีติ กสฺส สมนฺตา สพฺพทิสาภาเคสุ
ปริกิริยนฺติ ฯ จตุรงฺคินีติ เอเตหิ หตฺถิอาทีหิ จตูหิ องฺเคหิ
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สมนฺนาคตา ฯ อกฺโขภินตี ิ โขเภตุ น สกฺกา ฯ สาครสฺเสวาติ
สาครสฺส อูมิโย วิย อปริยนฺตา ฯ ราชาภิราชาติ เอกสตาน ราชูน
ปูชิโต เตส วา อธิโก ราชาติ ราชาภิราชา ฯ ชยต ปตีติ
ชยปฺปตฺตาน ตาวตึสาน เชฏโก ฯ อชฺฌาวรนฺติ มม ขมาปนตฺถาย
นนฺทสฺส ปริสภาว อุปคนฺตฺวา เอติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๕๐]อนุลิตฺตา จนฺทเนน กาสิกตุ ฺตมธาริโน
สพฺเพ ปฺชลิกา หุตฺวา อิสีน อชฺฌุปาคมุนฺติ ฯ
ตตฺถ อชฺฌุปาคมุนฺติ ภิกฺขเว สพฺเพป เต ราชาโน
สุรภิจนฺทเนน อนุลิตฺตา อุตฺตมกาสิกวตฺถธาริโน สิรสิ
ปติฏาปตอฺชลิโน หุตวฺ า อิสีน สนฺติก อุปคตา ฯ
ตโต มโนชราชา ต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสนิ ฺโน ปฏิสนฺถาร
กโรนฺโต คาถาทฺวยมาห
[๑๕๑]กจฺจิ นุ โภโต กุสล กจฺจิ โภโต อนามย
กจฺจิ อฺุเฉน ยาเปถ กจฺจิ มูลผลา พหู ฯ
กจฺจิ ฑสา จ มกสา อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ กจฺจิ หึสา น วิชฺชตีติ ฯ
ตโต ปร อุภินฺน เตส วจนปฏิวจนวเสน กถิตคาถาว
โหนฺติ ฯ
[๑๕๒]กุสลฺเจว โน ราช อโถ ราช อนามย
อโถ อฺุเฉน ยาเปม อโถ มูลผลา พหู ฯ
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อโถ ฑสา จ มกสา อปฺปเมว สิรึสปา
วเน พาฬมิคากิณฺเณ หึสา มยฺห น วิชชฺ ตีติ ฯ
พหูนิ จสฺส ปูคานิ อสฺสเม วสโต อิธ
นาภิชานามิ อุปฺปนฺน อาพาธ อมโนรม ฯ
สฺวาคตนฺเต มหาราช อโถ เต อทุราคต
อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต ย อิธตฺถิ ปเวทิย ฯ
ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ มธุเก กาสมาริโย
ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ ภฺุช ราช วร วร ฯ
อิทป ปานิย สีต อาภต คิริคพฺภรา
ตโต ปว มหาราช สเจ ตฺว อภิกงฺขสีติ ฯ
[๑๕๓]ปฏิคฺคหิต ย ทินฺน สพฺพสฺส อคฺฆิย กต
นนฺทสฺสาป นิสาเมถ วจน ย ปวกฺขติ ฯ
อชฺฌาวรมฺหา นนฺทสฺส โภโต สนฺติกมาคตา
สุณาตุ เม ภว วจน นนฺทสฺส ปริสาย จาติ ฯ
อิมา เยภุยฺเยน ปากฏสมฺพนฺธาเยว ฯ ย ปเนตฺถ อปากฏ
ตเทว วกฺขามิ ฯ ปเวทยาติ ย อิมสฺมึ าเน ตว อภิรุจิต อตฺถิ
ต โน กเถหีติ วทติ ฯ ขุทฺทกปฺปานีติ เอตานิ นานารุกฺขผลานิ
ขุทฺทกมธุปฏิภาคานิ มธุรานิ ฯ วร วรนฺติ อิโต อุตฺตมุตฺตม
คเหตฺวา ภฺุช ฯ คิริคพฺภราติ อโนตตฺตโต ฯ สพฺพสฺส อคฺฆิยนฺติ
เยน มย อาปุจฺฉิตา ต อมฺเหหิ ปฏิคคฺ หิต นาม ตุมฺเหหิ จ
# ๑. ม. สมฺมต อิธ ฯ ๒. ม. กาสุมาริโย ฯ
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ทินฺนเมว นาม ฯ เอตฺตาวตา อิมสฺส ชนสฺส สพฺพสฺส อคฺฆิย
ตุมฺเหหิ กต อมฺหาก ตาว สพฺพ กต ฯ นนฺทสฺสาปติ อมฺหาก
ตาว สพฺพ กต อิทานิ นนฺทปณฺฑิโต กิฺจิ วตฺตุกาโม ตสฺสาป
ตาว วจน สุณาถ ฯ อชฺฌาวรมฺหาติ มย หิ น อฺเน การเณน
อาคตา นนฺทสฺส ปน ปริสา หุตฺวา ตุมฺหาก ขมาปนตฺถาย
อาคตาติ วทติ ฯ ภวนฺติ ภว โสณปณฺฑิโต สุณาตุ ฯ
เอว วุตเฺ ต นนฺทปณฺฑิโต อุฏายาสนา มาตาปตโร จ
ภาตรฺจ วนฺทิตฺวา ปริสาย(๑) สทฺธึ สลฺลปนฺโต อาห
[๑๕๔]ปโรสต ชานปทา มหาสาลา จ พฺราหฺมณา
อิเม จ ขตฺติยา สพฺเพ อภิชาตา ยสสฺสิโน
ภวฺจ ราชา มโนโช อนุมฺนฺตุ เม วโจ ฯ
เย วสนฺติ สมิตาโร ยกฺขานิ อิธ อสฺสเม
อรฺเ ภูตภพฺยานิ สุณนฺตุ วจน มม ฯ
นโม กตฺวาน ภูตาน อิสึ วกฺขามิ สุพฺพต
โส ตฺยาห ทกฺขิณา พาหุ ตว โกสิยสมฺมโต ฯ
ปตร เม ชเนตฺตึ จ ภตฺตุกามสฺส เม สโต
วีร ปฺุมิท าน มา ม โกสิย วารย ฯ
สพฺภิเหต อุปฺาต มเมต อุปนิสฺสช
อุฏานปาริจริยาย ทีฆรตฺต ตยา กต
มาตาปตูสุ ปฺุานิ มม โลกทโท ภว ฯ
# ๑. ม. สกปริสาย ฯ
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ตเถว สนฺติ มนุชา ธมฺเม ธมฺมปท วิทู
มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส ยถา ชานาสิ ตฺว อิเส ฯ
อุฏานปาริจริยาย มาตาปตุสุขาวห
ต ม ปฺุาภิวาเรติ อริยมคฺคาวโร นโรติ ฯ
ตตฺถ อนุมฺนฺตูติ อนุพุชฺฌนฺตุ สาธุก กตฺวา ปจฺจกฺข
กโรนฺตูติ อตฺโถ ฯ สมิตาโรติ สมาคตา ฯ อรฺเ ภูตภพฺยานีติ
อิมสฺมึ หิมวนฺตารฺเ ยานิ ภูตานิ เจว วุฑฺฒิมริยาทปฺปตฺตานิ
ภพฺยานิ จ ตรุณเทวตานิ ตานิ สพฺพานิ มม วจน สุณนฺตูติ
อตฺโถ ฯ นโม กตฺวานาติ อิท โส ปริสาย สฺ ทตฺวา ตสฺมึ
วนสณฺเฑ นิพฺพตฺตเทวตาน นมการ กตฺวาว อาห ฯ ตสฺสตฺโถ
อชฺเชว พหูหิ หิมวนฺตเทวตาหิ มม ภาติกสฺส ธมฺมกถาสวนตฺถ
อาคตาหิ ภวิตพฺพ อย หิ โว นมกาโร ตุมฺเหป มยฺห สหายา
โหถาติ ฯ โส เทวตาน อฺชลึ ปคฺคณฺหิตฺวา ปริสฺชานาเปตฺวา
อิสึ วกฺขามีติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อิสนิ ฺติ โสณปณฺฑิต สนฺธาย
วทติ ฯ สมฺมโตติ ภาตโร นาม องฺคสมา โหนฺติ ตสฺมา โส
เต อห ทกฺขิณา พาหูติ สมฺมโต เตน เม ขมิตุ อรหถาติ
ทีเปติ ฯ วีราติ วิริยวนฺต มหาปรกฺกม ฯ ปฺุมิท านนฺติ
อิท มาตาปตุอุปฏาน นาม ปฺุ สคฺคสวตฺตนิกการณ ต
กโรนฺต ม มา วารยาติ วทติ ฯ สพฺภิเหตนฺติ เอต หิ มาตาปตุอุปฏาน
นาม ปณฺฑิเตหิ อุปฺาต อุปคนฺตฺวา าตฺเจว วณฺณิตฺจ ฯ
มเมต อุปนิสฺสชาติ อิท มยฺห นิสฺสช วิสชฺเชหิ เทหิ ฯ อุฏาน-
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ปาทจริยายาติ อุฏาเนน ปาทจริยาย จ ฯ กตนฺติ ทีฆรตฺต
ตยา กุสล กต ฯ ปฺุานีติ อิทานิ อห มาตาปตูสุ ปฺุานิ
กตฺตุกาโม ฯ มม โลกทโทติ ตสฺส มม ตฺว สคฺคโลก ทโท โหหิ
อห หิ เตส วตฺต อุปฏาน กตฺวา เทวโลเก อปริมาณ ยส ลภิสฺสามิ
ตสฺส เม ตฺว ทายโก โหหีติ วทติ ฯ ตเถวาติ ยถา ตฺว ชานาสิ
ตเถว อฺเป มนุชา อิมิสฺส ปริสาย สนฺติ เต นานปฺปกาเร
ธมฺเม อิท เชฏาปจายิกภาวสงฺขาต ธมฺมโกฏาส วทนฺติ ฯ
กินฺติ ฯ มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺสาติ ฯ สุขาวหนฺติ อุปฏาเนน
จ ปาริจริยาย จ มาตาปตูน สุขาวห ฯ ต มนฺติ ต ม เอว
สมฺมาปฏิชคฺคนฺตป(๑) ภาตา โสณปณฺฑิโต ตมฺหา ปฺุา อภิวาเรติ
นิวาเรติ ฯ อริยมคฺคาวโรติ อริยมคฺคสฺส อาวโรติ ฯ โส เอว
ปฺุ นิวาเรนฺโต อย นโร มม ปยทสฺสนตาย อริยสงฺขาตสุ
เทวโลกสฺส มคฺคาวรโก(๒) นาม โหตีติ ฯ
เอว นนฺทปณฺฑิเตน วุตฺเต มหาสตฺโต อิมสฺส ตาว ตุมเฺ หหิ
วจน สุต อิทานิ มยฺหป วจน สุณาถาติ สาเวนฺโต อาห
[๑๕๕]สุณนฺตุ โภนฺโต วจน ภาตุรชฺฌาวรา มม
กุลวส มหาราชา(๓) โปราณ ปริหาปย
อธมฺมจารี โย เชฏโ นิรย โส อุปปชฺชติ (๔)ฯ
เย จ ธมฺมสฺส กุสลา โปราณสฺส ทิสปตี
จาริตฺเตน จ สมฺปนฺนา น เต คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ
# ๑. ม. สมฺมาปฏิปนฺนมฺป ฯ ๒. มคฺคาวรโณ ฯ
# ๓. ม. มหาราช ฯ ๔. ม. โสปปชฺชติ ฯ
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มาตาปตา จ ภาตา จ ภคินี าติพนฺธวา
สพฺเพ เชฏสฺส เต ภารา เอว ชานาหิ ภารถ (๑)ฯ
อาทิยิตฺวา ครุ ภาร นาวิโก วิย อุสฺสเห
ธมฺมฺจ นปฺปมชฺชามิ เชฏโ จสฺมิ รเถสภาติ ฯ
ตตฺถ ภาตุรชฺฌาวรา มมาติ มม ภาตุ ปริสา หุตฺวา อาคตา
ภวนฺโต สพฺเพป ราชาโน มมป ตาว วจน สุณนฺตุ ฯ
ปริหาปยนฺติ ปริหาเปนฺโต ฯ ธมฺมสฺสาติ เชฏาปจายนธมฺมสฺส
ปเวณิยธมฺมสฺส ฯ กุสลาติ เฉกา ฯ จาริตฺเตน จาติ อาจารสีเลน
สมฺปนฺนา ฯ ภาราติ สพฺเพ เอเต เชฏเน วหิตพฺพา ปฏิชคฺคติ พฺพาติ
ตสฺส ภารา นาม ฯ นาวิโก วิยาติ ยถา นาวาย ครุภาร
อาทิยิตฺวา สมุทฺทมชฺเฌ นาว โสตฺถนิ า เนตุ นาวิโก อุสฺสเหติ
วายมติ สห นาวาย สพฺพ ภณฺฑ จ ชโน จ ตสฺเสว ภาโร
โหติ ตถา มเมว สพฺเพ าตกา ภารา อหฺจ เอเต ปฏิชคฺคิตุ
อุสฺสหามิ สกฺโกมิ ตฺจ เชฏาปจายนธมฺม นปฺปมชฺชามิ น
เกวลฺจ เอเตสฺเว สกลสฺสาป โลกสฺส เชฏโ จสฺมิ ตสฺมา
อหเมว สทฺธึ นนฺเทน ปฏิชคฺคิตุ ยุตฺโตติ ฯ
ต สุตฺวา สพฺเพป เต ราชาโน อตฺตมนา หุตฺวา
เชฏภาติกสฺส กิร อวเสสา ภาราติ อชฺช อมฺเหหิ าตนฺติ
นนฺทปณฺฑิต ปหาย มหาสตฺต สนฺนิสฺสิตา หุตฺวา ตสฺส ถุตึ
กโรนฺตา เทฺว คาถา อภาสึสุ
# ๑. ม. ภารธ ฯ
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[๑๕๖]อธิคตมฺหา(๑) ตเม าณ ชาลว ชาตเวทโต
เอวเมว โน ภว ธมฺม โกสิโย ปวิทสยิ ฯ
ยถา อุทยมาทิจฺโจ วาสุเทโว ปภงฺกโร
ปาณีน ปวิทเสติ รูป กลฺยาณปาปก
เอวเมว โน ภว ธมฺม โกสิโย ปวิทสยีติ ฯ|
ตตฺถ อธิคตมฺหาติ มย อิโต ปุพฺเพ เชฏาปจายนธมฺม
ปฏิจฺฉาทเก ตเม วตฺตมานา น ชานาม อชฺช ชาตเวทโต
ชาลว าณ อธิคตา ฯ เอวเมว โนติ ยถา มหนฺธกาเร
ปพฺพตมตฺถเก ชลิโต ชาตเวโท สมนฺตา อาโลก ผรนฺโต รูปานิ
ปทิสฺสติ ตถา โน ภว โกสิยโคตฺโต ธมฺม ปวิทสยีติ ฯ
วาสุเทโวติ วสุเทโว วสุโชตโน จ ธมฺมปฺปกาสโนติ(๒) อตฺโถ ฯ
อิติ มหาสตฺโต เอตฺตก กาล นนฺทปณฺฑิตสฺส ปาฏิหาริยานิ
ทิสฺวา ตสฺมึ ปสนฺนจิตฺเต เต ราชาโน อตฺตโน าณพเลน
ตสฺมึ ปสาท ภินฺทิตฺวา อตฺตโน กถ คาหาเปตฺวา สพฺเพว เต
ราชาโน อตฺตโน มุขโลกิเต อกาสิ ฯ
อถ นนฺทปณฺฑิโต ภาตา เม ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ธมฺมกถิโก
สพฺเพป เม ราชาโน ภินทฺ ิตฺวา อตฺตโน ปกฺเข กริ เปตฺวา
อิม อฺโ มยฺห ปฏิสฺสรณ นตฺถิ อิมเมว ยาจิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
# ๑. ม. อธิคมา ฯ ๒. ม. ธนปกาสโนติ ฯ
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[๑๕๗]เอว เม ยาจมานสฺส อฺชลึ นาวพุชฺฌถ
ตว ปจโร(๑) เหสฺส วุฏิโต ปริจารโกติ ฯ
ตสฺสตฺโถ สเจ ตุมฺเห มม เอว ยาจมานสฺส ขมาปนตฺถาย
ปคฺคหิตอฺชลึ นาวพุชฌ
ฺ ถ น ปฏิคคฺ ณฺหถ ตุมฺเห มาตาปตโร
อุปฏหถ อห ปน ตุมฺหาก ปจโร ภเวยฺย วจนกโร
เหสฺส รตฺตินฺทิว อนลสภาเวน วุฏิโต ปริจารโก อห ตุมฺเห
ปฏิชคฺคิสฺสามีติ ฯ
มหาสตฺตสฺส ปกติยาป นนฺทปณฺฑิเต โทโส วา เวร วา
นตฺถิ อติถทฺธ วจน กเถนฺตสฺเสว ปนสฺส มานหาปนตฺถ
นิคฺคหวเสน ตถา กตฺวา อิทานิ ตสฺส วจน สุตฺวา ตุฏจิตฺโต
ตสฺมึ ปสาท อุปฺปาเทตฺวา นนฺท อิทานิ เต ขมามิ มาตาปตโร
จ ปฏิชคฺคิตุ ลภิสฺสสีติ ตสฺส คุณ ปกาเสนฺโต อาห
[๑๕๘]อทฺธา นนฺท ปชานาสิ สทฺธมฺม สพฺภิเทสิต
อริโย อริยสมาจาโร พาฬฺห ตฺว มม รุจฺจสิ ฯ
ภวนฺต วทามิ โภติฺจ สุณาถ วจน มม
นาย ภาโร ภารมตฺโต(๒) อหุ มยฺห กุทาจน ฯ
ต ม อุปฏิต สนฺต มาตาปตุสุขาวห
นนฺโท อชฺฌาวร กตฺวา อุปฏานาย ยาจติ ฯ
โย เจ อิจฺฉติ กาเมน สนฺตาน พฺรหฺมจาริน
นนฺท โว วรถ เอเกก ม นนฺโท อุปติฏตูติ ฯ
# ๑. ม. พทฺธจโร ฯ ยุ. พทฺธฺจโร ฯ ๒. ม. ภารมโต ฯ
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ตตฺถ อริโยติ สุนฺทโร ฯ อริยสมาจาโรติ สุนฺทราจาโรวาสิ ชาโต ฯ พาฬฺหนฺติ อิทานิ ตฺว มม อติวิย รุจฺจสิ ฯ
สุณาถาติ อมฺม ตาต ตุมเฺ ห มม วจน สุณาถ ฯ นาย ภาโรติ
อย ตุมฺหาก ปฏิชคฺคนภาโร น กทาจิ มม ภารมตฺโต อหุ ฯ
ต มนฺติ ต ภาโรติ อมฺิตฺถ ต ม ตุมฺเห อุปฏิต
สมาน ฯ อุปฏานาย ยาจตีติ ตุมฺเห อุปฏาตุ ม ยาจติ ฯ
โย เจ อิจฺฉตีติ มยฺห หิ ตฺว เม มาตร วา ปตร วา
อุปฏหาติ วตฺตุ น ยุตตฺ  ตุมฺหาก ปน สนฺตาน พฺรหฺมจารีน
โย เอโก อิจฺฉติ ต วทามิ กาเมน นนฺท โว วรถ ต มม
กนิฏ นนฺท โรเจถ ตุมฺเหสุ ก เอส อุปฏาตุ อุโภป หิ
มย ตุมฺหาก ปุตฺตาเยวาติ ฯ
อถ มาตา อาสนา วุฏาย ตาต โสณปณฺฑิต จิรปฺปวุฏโ 
โว กนิฏโ เอว จิราคตป ต ยาจิตุ น วิสหามิ มยฺหิ
ตนฺนิสฺสิตา อิทานิ ปน ตยา อนฺุาตา อห เอต นนฺท
พฺรหฺมจารีน พาหาหิ อุปคุยฺหิตฺวา สีเส อุปสิงฺฆายิตุ ลเภยฺยนฺติ
อิมมตฺถ ปกาเสนฺตี คาถมาห
[๑๕๙]ตยา ตาต อนฺุาตา โสณ ตนฺนิสฺสิตา มย
อุปฆายิตุ ลเภ นนฺท มุทฺธนิ พฺรหฺมจารินนฺติ ฯ
อถ มหาสตฺโต เตนหิ อมฺม อนุชานามิ ตฺว คจฺฉ ปุตฺต
นนฺท อาลิงฺคิตฺวา สีส ฆายิตฺวา จุมฺพิตฺวา ตว หทเย โสก
นิพฺพาเปหีติ อาห ฯ สา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา นนฺทปณฺฑิต
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ปริสมชฺเฌเยว อาลิงฺคิตฺวา ต สีเส ฆายิตฺวา จุมฺพิตฺวา หทเย โสก
นิพฺพาเปตฺวา มหาสตฺเตน สทฺธึ สลฺลปนฺตี อาห
[๑๖๐]อสฺสตฺถสฺเสว ตรุณ ปลฺลว มาลุเตริต
จิรสฺส นนฺท ทิสฺวาน หทย เม ปเวธติ ฯ
ยทา สุตฺตาป สุปเน นนฺท ปสฺสามิ อาคต
อุทคฺคา สุมนา โหมิ นนฺโท โน อาคโต อย ฯ
ยทา จ ปฏิพุชฌ
ฺ ิตฺวา นนฺท ปสฺสามิ นาคต
ภิยโฺ ย อาวิสติ โสโก โทมนสฺส อนปฺปก ฯ
สาห อชฺช จิรสฺสป นนฺท ปสฺสามิ อาคต
ภตฺตุ จ มยฺหฺจ ปโย นนฺโท โน ปาวิสี ฆร ฯ
ปตุ จ นนฺโท สุปฺปโย ย นนฺโท นปฺปวเส ฆร
ลภตุ ตาต นนฺโท ต ม นนฺโท อุปติฏตูติ ฯ
ตตฺถ มาลุเตริตนฺติ ยถา วาตาหต อสฺสตฺถสฺส ปลฺลว
กมฺปติ เอว จิรสฺส นนฺท ทิสฺวาน อชฺช มม หทย กมฺปตีติ
วทติ ฯ สุตฺตาติ ตาต โสณ ยทา อห สุตฺตาป สุปเน นนฺท
อาคต ปสฺสามิ ตทาป อุทคฺคา โหมีติ ฯ ภตฺตุ จาติ สามิกสฺส
จ เม มยฺหฺจ ปโย ฯ นนฺโท โน ปาวิสี ฆรนฺติ ตาต ปุตฺโต
โน นนฺโท ปณฺณสาล ปวิสตุ ฯ ยนฺติ ยสฺมา ปตปุ  สุฏุ ปโย
ตสฺมา ปุน อิมมฺหา ฆรา นปฺปวเสยฺย ฯ นนฺโท ตนฺติ ตาต
นนฺโท ย อิจฺฉติ ต ลภตุ ฯ ม นนฺโทติ ตาต โสณ ตว ปตร
# ๑. ม. ปวาฬ ฯ
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ตฺว อุปฏหิ นนฺโท ม อุปฏหตูติ ฯ
อถ มหาสตฺโต เอว โหตูติ มาตุ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
นนฺท ตยา เชฏกโกฏาโส ลทฺโธ มาตา นาม อติคุณการิกา
ต อปฺปมตฺโต หุตฺวา ปฏิชคฺเคยฺยาสีติ โอวทิตฺวา มาตุ คุณ
ปกาเสนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ
[๑๖๑]อนุกมฺปกา ปติฏา จ ปุพฺเพ รสทที จ โน
มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส มาตา ต วรเต อิเส ฯ
ปุพฺเพ รสทที โคตฺตี มาตา ปฺุูปสฺหิตา
มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส มาตา ต วรเต อิเสติ ฯ
ตตฺถ อนุกมฺปกาติ มุทุหทยา ฯ ปุพฺเพ รสททีติ ปมเมว
อตฺตโน ขีรสงฺขาตสฺส รสสฺส ทายิกา ฯ มาตา ตนฺติ มม มาตา
ม น อิจฺฉติ ต วรติ อิจฺฉติ ฯ โคตฺตีติ โคปายิกา ฯ
ปฺุูปสฺหิตาติ ปฺุูปนิสฺสิตา ปฺุทายิกา ฯ
เอว มหาสตฺโต ทฺวีหิ คาถาหิ มาตุ คุณ กเถตฺวา
ปุนาคนฺตฺวา ตสฺสา อาสเน นิสินฺนกาเล นนฺท ตฺว ทุกฺกรการิก
มาตร ลภิ อุโภป มย มาตรา ทุกฺเขน สวฑฺฒิตา อิทานิ
ตฺว อปฺปมตฺโต ปฏิชคฺคาหิ อมธุรานิ ผลาผลานิ มา
ขาทาเปหีติ วตฺวา ปริสมชฺเฌเยว มาตุ ทุกฺกรการิกต ปกาเสนฺโต
อาห
[๑๖๒]อากงฺขมานา ปุตฺตผล เทวตาย นมสฺสติ
นกฺขตฺตานิ จ ปุจฺฉติ อุตุสวจฺฉรานิ จ ฯ
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ตสฺสา อุตุสิ นหาตาย โหติ คพฺภสฺสวกฺกโม
เตน โทหฬินี โหติ สุหทา เตน วุจฺจติ ฯ
สวจฺฉร วา อูน วา ปริหริตฺวา วิชายติ
เตน สา ชนยนฺตี(๑) จ ชเนตฺตี เตน วุจฺจติ ฯ
ถนกฺขีเรน คีเตน องฺคปาวุรเณน จ
โรทนฺต ปุตฺต โตเสติ โตเสนฺตี เตน วุจฺจติ ฯฐ
ตโต วาตาตเป โฆเร มมฺม กตฺวา อุทิกฺขติ
ทารก อปฺปชานนฺต โปเสนฺตี เตน วุจฺจติ ฯ
ยฺจ มาตุ ธน โหติ ยฺจ โหติ ปตุทฺธน
อุภยมฺเปตสฺส โคเปติ อป ปุตฺตสฺส โน สิยา ฯ
เอว ปุตฺต อทุ ปุตฺต อิติ มาตา วิหฺติ
ปมตฺต ปรทาเรสุ นิสฺสิเว(๒) ปตฺตโยพฺพเน
สาย ปุตฺต อนายนฺต อิติ มาตา วิหฺติ ฯ
เอว กิจฺฉาภโต โปโส มาตุ อปริจารโก
มาตริ มิจฺฉาจริตฺวาน นิรย โส อุปปชฺชติ ฯ
เอว กิจฺฉาภโต โปโส ปตุ อปริจารโก
ปตริ มิจฺฉาจริตฺวาน นิรย โส อุปปชฺชติ ฯ
ธนาป ธนกามาน นสฺสติ อิติ เม สุต
มาตร อปริจริตฺวาน กิจฺฉ วา โส นิคจฺฉติ ฯ
ธนาป ธนกามาน นสฺสติ อิติ เม สุต
ปตร อปริจริตฺวาน กิจฺฉ วา โส นิคจฺฉติ ฯ
# ๑. ชนยนฺตตี ิ ฯ ๒. ม. นิสีเถ ฯ
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อานนฺโท จ ปโมโท จ สทา หสิตกีฬิต
มาตร ปริจริตฺวาน ลพฺภเมต วิชานโต ฯ
อานนฺโท จ ปโมโท จ สทา หสิตกีฬิต
ปตร ปริจริตฺวาน ลพฺภเมต วิชานโต ฯ
ทานฺจ ปยวาจา จ อตฺถจริยา จ ยา อิธ
สมานตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารห ฯ
เอเต โข สงฺคหา โลเก รถสฺสาณีว ยายโต
เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ น มาตา ปุตฺตการณา
ลเภถ มาน ปูช วา ปตา วา ปุตฺตการณา ฯ
ยสฺมา จ สงฺคหา เอเต สมเปกฺขนฺติ ปณฺฑิตา
ตสฺมา มหตฺต ปปฺโปนฺติ ปาสสา จ ภวนฺติ เต ฯ
พฺรหฺมาติ มาตาปตโร ปุพพฺ าจริยาติ วุจฺจเร
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน ปชาย อนุกมฺปกา ฯ
ตสฺมา หิ เต นมสฺเสยฺย สกฺกเรยฺยาถ ปณฺฑิโต
อนฺเนน อโถ ปาเนน วตฺเถน สยเนน จ
อุจฺฉาทเนน นหาเปน(๑) ปาทาน โธวเนน จ ฯ
ตาย น ปาริจริยาย มาตาปตูสุ ปณฺฑิโต
อิเธว น ปสสนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
ตตฺถ ปุตฺตผลนฺติ ปุตฺตสงฺขาต ผล ฯ เทวตาย นมสฺสตีติ
# ๑. ม. นหาปเนน ฯ
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ปุตฺโต เม อุปฺปชฺชตูติ เทวตาย นมการ กโรติ อายาจติ ฯ
นกฺขตฺตานิ จ ปุจฺฉตีติ กตเรน นกฺขตฺเตน ชาโต ปุตฺโต ทีฆายุโก
โหติ กตเรน อปฺปายุโกติ เอว นกฺขตฺตานิ จ ปุจฺฉติ ฯ
อุตุสวจฺฉรานิ จาติ ฉนฺน อุตูน กตมมฺหิ อุตุมฺหิ ชาโต ทีฆายุโก
โหติ กตมมฺหิ อุตุมฺหิ อปฺปายุโก โหติ กติวสฺสาย วา มาตุ
ชาโต ปุตฺโต ทีฆายุโก โหติ กติวสฺสาย อปฺปายุโก โหตีติ เอว
อุตุสวจฺฉรานิ จ ปุจฺฉติ ฯ อุตุสิ นหาตายาติ ปุปฺเผ อุปฺปนฺเน
อุตุมฺหิ นหาตาย ฯ อวกฺกโมติ ติณฺณ สนฺนิปาตา คพฺภาวกฺกนฺติ
โหติ กุจฺฉิย คพฺโภ ปติฏ าติ ฯ เตนาติ เตน คพฺเภน สา โทหฬินี
โหติ ฯ เตนาติ ตทา ตสฺสา กุจฺฉิมฺหิป นิพฺพตฺตปชาย สิเนโห
อุปฺปชฺชิ เตน การเณน สุหทาติ วุจฺจติ ฯ เตนาติ เตน
การเณน สา ชนยนฺตีติ จ ชเนตฺตีติ จ วุจฺจติ ฯ องฺคปาวุรเณน
จาติ ถนนฺตเร นิปชฺชาเปตฺวา สรีรสมฺผสฺส ผราเปนฺตี
องฺคสงฺขาเตเนว ปาวุรเณน ฯ โตเสนฺตีติ สฺาเปนฺตี
หาเสนฺตี ฯ มมฺม กตฺวา อุทิกฺขตีติ อโห ปุตฺตสฺส เม อุปริ วาโต
ปหรติ อาตโป ปหรตีติ เอว มมฺมการ กตฺวา สินทิ ฺเธน หทเยน
อุทิกฺขติ ฯ อุภยมฺเปตสฺสาติ อุภยเปต ธน เอตสฺส ปุตฺตสฺส อตฺถาย
อฺเส อทสฺเสตฺวา สารคพฺภาทีสุ มาตา โคเปติ ฯ เอว ปุตตฺ
อทุ ปุตฺตาติ อนฺธพาล ปุตฺต เอว ราชกุลาทีสุ อปฺปมตฺโต โหหิ
อทุ จ กมฺม กโรหีติ สิกขฺ าเปนฺตี ฯ อิติ มาตา วิหฺตีติ
# ๑. ม. ผรติ ฯ
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กิลมติ ฯ ปตฺตโยพฺพเนติ ปุตฺเต ปตฺตโยพฺพเน ต ปุตฺต นิสฺสิเว
ปรทาเรสุ ปมตฺต สาย อนาคจฺฉนฺต ตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ
ปุตฺต โอโลเกนฺตี ฯ วิหฺตีติ กิลมติ ฯ กิจฺฉาภโตติ กิจฺเฉน
อาภโต ปฏิชคฺคิโต ฯ มิจฺฉาจริตฺวานาติ มาตร อปฏิชคฺคิตฺวา ฯ
ธนาปติ ธนป ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ อิท วุตฺต โหติ ธนกามาน
อุปฺปนฺน ธนป มาตร อปฏิชคฺคนฺตาน นสฺสตีติ เม สุตนฺติ ฯ กิจฺฉ
วา โสติ อิติ ธน วา ตสฺส นสฺสติ ทุกฺข วา โส นิคจฺฉติ ฯ
ลพฺภเมตนฺติ เอต อิธ โลเก จ ปรโลเก จ อานนฺทาทิสุข มาตร
ปริจริตฺวา วิชานโต ปณฺฑิตสฺส ลพฺภ สกฺกา ลทฺธุ ตาทิเสนาติ
อตฺโถ ฯ ทานฺจาติ มาตาปตูน ทาน ทาตพฺพ ปยวจน ภณิตพฺพ
อุปฺปนฺนกิจฺจสาธนวเสน อตฺโถ จริตพฺโพ ฯ ธมฺเมสูติ เชฏาปจายนธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ปริสมชฺเฌ วา รโหคตาน วา
อภิวาทนาทิวเสน สมานตฺตตา กาตพฺพา น รโห อภิวาทนาทีนิ
กตฺวา ปริสติ น กาตพฺพานิ สพฺพตฺถ สมาเนเนว ภวิตพฺพ ฯ
เอเต จ สงฺคหา นาสฺสูติ สเจ เอเต จตฺตาโร สงฺคหา น
ภเวยฺยุ ฯ สมเปกฺขนฺตีติ สมฺมา นเยน การเณน เปกฺขนฺติ ฯ
มหตฺตนฺติ เสฏตฺต ฯ พฺรหฺมาติ ปุตฺตาน พฺรหฺมสมา อุตฺตมาว
เสฏา ฯ ปุพฺพาจริยาติ ปมาจริยา ฯ อาหุเนยฺยาติ อาหุน
ปฏิคฺคาหกา ยสฺส กสฺสจิ สกฺการสฺส อนุจฺฉวิกา ฯ อนฺเนน
อโถติ อถวา ปาเนน จ ฯ เปจฺจาติ กาลกิริยปริโยสาเน อิโต
คนฺตฺวา สคฺเค ปโมทติ ฯ
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เอว มหาสตฺโต สิเนรุ ปริวตฺเตนฺโต วิย ธมฺมเทสน
นิฏาเปสิ ฯ ต สุตฺวา สพฺเพป เต ราชาโน พลกายา จ
ปสีทึสุ ฯ อถ มหาสตฺโต เต ราชาโน ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา
ทานาทีสุ ปฺุเสุ อปฺปมตฺตา โหถาติ โอวทิตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ
สพฺเพป เต ราชาโน ธมฺเมน รชฺช กาเรตฺวา อายูหปริโยสาเน
เทวนคร ปูรยึสุ ฯ โสณปณฺฑิโต จ นนฺทปณฺฑิโต จ ยาวตายุก
มาตาปตโร ปริจริตฺวา พฺรหฺมโลกปรายนา อเหสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน มาตาปตุโปสกภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ ฯ ตทา มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ ฯ มโนโช
ราชา สารีปตุ ฺโต อโหสิ ฯ เอกสตราชา อสีติมหาเถรา เจว
อฺตรมหาเถรา จ ฯ จตุวีสติ อกฺโขภินิโย พุทธฺ ปริสา ฯ นนฺทปณฺฑิโต อานนฺโท อโหสิ ฯ โสณปณฺฑิโต ปน อหเมวาติ ฯ
โสณนนฺทชาตก นิฏิต ฯ
ทุติย ฯ
ตสฺสุทฺทาน ฯ
อถ สตฺตติมมฺหิ นิปาตวเร
สภาวนฺตุกุสาวติราชวโร
อถ โสณสุนนฺทวโร จ ปุน
อภิวาสิต สตฺตติมมฺหิ สุเต ฯ
อิติ สตฺตตินิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
____________
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อสีตินิปาตวณฺณนา
จุลลฺ หสชาตก
สุมุขาติ อิท สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อายสฺมโต
อานนฺทตฺเถรสฺส ชีวิตปริจฺจาค อารพฺภ กเถสิ ฯ
เทวทตฺเตน หิ ตถาคต ชีวิตา โวโรเปตุ ปโยชิเตสุ เตสุ
ธนุคฺคเหสุ สพฺพปม เปสิเตน อาคนฺตฺวา นาห ภนฺเต สกฺโกมิ
ต ภควนฺต ชีวิตา โวโรเปตุ มหิทฺธิโก โส ภควา มหานุภาโวติ
วุตฺเต โส เทวทตฺโต อาห อล อาวุโส มา ตฺว สมณ โคตม
ชีวิตา โวโรเปหิ อหเมว สมณ โคตม ชีวิตา โวโรเปสฺสามีติ
วตฺวา ตถาคเต คิชฺฌกูฏสฺส ปพฺพตสฺส ปจฺฉิมฉายาย จงฺกมนฺเต
สย คิชฺฌกูฏปพฺพต อภิรุหิตฺวา ยนฺตเวเคน มหตึ สิล ปวิชฺฌิ
อิมาย สิลาย สมณ โคตม ชีวิตา โวโรเปสฺสามีติ ฯ ตทา เทฺว
ปพฺพตกูฏา สมาคนฺตฺวา ต ขิตฺตเสล สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ ตโต
ปปฺปฏิกาป ปติตฺวา ภควโต ปาท ปหริตฺวา รุธิร อุปฺปาเทสิ ฯ
พลวเวทนา ปวตฺตึสุ ฯ ชีวโก ตถาคตสฺส ปาท สตฺถเกน
ผาเลตฺวา ทุฏโลหิต โมเจตฺวา ปูติมส อปเนตฺวา โธวิตฺวา
เภสชฺช อาลิมฺเปตฺวา นีโรคมกาสิ ฯ สตฺถา ปุริมสทิโส เอว
มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต มหติยาว พุทฺธลีลาย นคร ปาวิสิ ฯ
อถ น ทิสฺวา เทวทตฺโต จินฺเตสิ สมณสฺส โคตมสฺส
# ๑. ม. วเมตฺวา ฯ
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รูปโสภคฺคปฺปตฺต สรีร ทิสฺวา โกจิ มนุสฺสภูโต อุปสงฺกมิตุ น
สกฺโกติ รฺโ โข ปน นาฬาคิริ นาม หตฺถี อตฺถิ โส จณฺโฑ
ผรุโส มนุสสฺ ฆาฏโก พุทฺธธมฺมสงฺฆคุเณ อชานนฺโต ต ชีวติ กฺขย
ปาเปสฺสตีติ ฯ โส คนฺตวฺ า ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ราชา สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา หตฺถาจริย ปกฺโกสาเปตฺวา สมฺม เสฺว นาฬาคิรึ
มตฺต กตฺวา ปาโตว สมเณน โคตเมน ปฏิปนฺนวีถิย วิสชฺเชหีติ
อาห ฯ เทวทตฺโตป น อฺเสุ ทิวเสสุ กิตฺตก สุร ปวตีติ ปุจฺฉิตฺวา
อฏ ฆเฏ ภนฺเตติ วุตฺเต เสฺว ต โสฬส ฆเฏ ปาเยตฺวา สมเณน
โคตเมน ปฏิปนฺนวีถิย อภิมุข กเรยฺยาสีติ อาห ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ราชา นคเร เภริฺจาราเปตฺวา เสฺว นาฬาคิรึ
มตฺต กตฺวา นคเร วิสชฺเชสฺสติ นาครา ปาโตว กตฺตพฺพกิจฺจานิ
กตฺวา อนฺตรวีถึ มา ปฏิปชฺชึสูติ อาห ฯ เทวทตฺโตป ราชนิเวสนโต
โอรุยฺห หตฺถิสาล คนฺตฺวา หตฺถิโคปเก อามนฺเตตฺวา มย ภเณ
อุจฺจฏานโต นีจฏาเน นีจฏานโต อุจฺจฏาเน กาตุ สมตฺถา
สเจ โว ยเสน อตฺโถ เสฺว ปาโตว นาฬาคิรึ ติขิณสุราย โสฬส
ฆเฏ ปาเยตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส อาคมนเวลาย ตุณฺฑโตมเรหิ
วิชฺฌนฺตา วิชฺฌนฺตา กุชฌ
ฺ าเปตฺวา หตฺถิสาล ภินทฺ าเปตฺวา สมเณน
โคตเมน ปฏิปนฺนวีถิย อภิมุข กตฺวา สมณ โคตม ชีวิตกฺขย
ปาเปถาติ อาห ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ึสุ ฯ สา ปวุตฺติ
สกลนคเร วิตฺถาริตา อโหสิ ฯ พุทฺธธมฺมสงฺฆมามกา อุปาสกา
ต สุตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต เทวทตฺโต รฺา
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สทฺธึ เอกโต หุตฺวา เสฺว ตุมฺเหหิ ปฏิปนฺนวีถิย นาฬาคิรึ
วิสชฺชาเปสฺสติ เสฺว ปณฑ
ฺ าย อปวิสิตฺวา อิเธว โหถ มย
วิหาเรเยว พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภิกฺข ทสฺสามาติ วทึสุ ฯ
สตฺถา เสฺว ปณฺฑาย น ปวิสิสฺสามีติ อวตฺวาว อห เสฺว
นาฬาคิรึ ทเมตฺวา ปาฏิหาริย กตฺวา ติตฺถิเย มทฺทิตฺวา ราชคเห
ปณฺฑาย จริตฺวาว ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต นครา นิกฺขมิตฺวา เวฬุวนเมว
คมิสฺสามิ ราชคหวาสิโน พหูนิ ภตฺตภาชนานิ คเหตฺวา
เวฬุวนเมว อาคมิสฺสนฺติ เสฺว วิหาเรเยว ภตฺตคฺค ภวิสฺสตีติ อิมินา
การเณน เตส อธิวาเสสิ ฯ เต ตถาคตสฺส อธิวาสน วิทิตฺวา
ภตฺตภาชนานิ อาหริตฺวา วิหาเรเยว ทาน ทสฺสามาติ ปกฺกมึสุ ฯ
สตฺถาป ปมยาเม ธมฺม เทเสตฺวา มชฺฌิมยาเม เทวตาย
ปฺห วิสชฺเชตฺวา ปจฺฉิมยามสฺส ปมโกฏาเส สีหเสยฺย กปฺเปตฺวา
ทุติยโกฏาเส ผลสมาปตฺติโย สมาปชฺชิตฺวา ตติยโกฏาเส
กรุณาสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา โพเธยฺยพนฺธเว โอโลเกนฺโต
นาฬาคิริทมเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมย ทิสฺวา
ปภาตาย รตฺติยา กตสรีรปฏิชคฺคโน หุตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตตฺวา อานนฺท ราชคหปริวตฺตเกสุ อฏารสสุ มหาวิหาเรสุ
สพฺเพสป ภิกฺขูน มยา สทฺธึ ราชคห ปวิสิตุ อาโรเจหีติ
อาห ฯ เถโร ตถา อกาสิ ฯ สพฺเพ ภิกฺขู เวฬุวเน
สนฺนิปตึสุ ฯ สตฺถา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ราชคห ปณฺฑาย
ปาวิสิ ฯ อถ หตฺถิเมณฺฑา ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชึสุ ฯ มหนฺโต
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สมาคโม อโหสิ ฯ สทฺธาสมฺปนฺนา มนุสฺสา อชฺช กิร
พุทฺธมหานาคสฺส ติรจฺฉานนาเคน สทฺธึ สงฺคาโม ภวิสฺสติ
อโนปมาย พุทฺธลีลาย นาฬาคิริโน ทมน ปสฺสสิ ฺสามาติ
ปาสาทหมฺมิยเคหจฺฉทนาทีนิ อภิรุยฺห อฏสุ ฯ อสทฺธา ปน
มิจฺฉาทิฏิกา อย นาฬาคิริ จณฺโฑ ผรุโส มนุสสฺ ฆาฏโก
พุทฺธาทิคุณ น ชานาติ โส อชฺช สมณสฺส โคตมสฺส สุวณฺณวณฺณ
สรีร วิทฺธเสตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสฺสติ อชฺเชว ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏึ
ปสฺสิสฺสามาติ รุกฺขปาสาทาทีสุ อฏสุ ฯ หตฺถีป ภควนฺต
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา มนุสฺเส ตาเสนฺโต เคหานิ วิทฺธเสนฺโต
สกฏานิ สฺจุณฺเณนฺโต โสณฺฑ อุสสฺ าเปตฺวา ปหฏกณฺณวาโล
ปพฺพโต วิย อชฺโฌตฺถรนฺโต เยน ภควา เตน อภิธาวิ ฯ ต
ภิกฺขู ทิสฺวา ภควนฺตเมตทโวจุ อย ภนฺเต นาฬาคิริ จณฺโฑ
ผรุโส มนุสสฺ ฆาฏโก อิม รจฺฉ ปฏิปนฺโน น โข ปนาย
พุทฺธาทิคุณ ชานาติ ปฏิกฺกมตุ ภนฺเต ภควา ปฏิกกฺ มตุ สุคโตติ ฯ
มา ภิกฺขเว ภายิตฺถ ปฏิพโลห นาฬาคิรึ ทเมตุนฺติ ฯ
อถ อายสฺมา สารีปตุ ฺโต สตฺถาร ยาจิ ภนฺเต ปตุ
อุปฺปนฺนกิจฺจ นาม เชฏปุตฺตสฺส ภาโร อหเมว น ทเมมีติ ฯ
อถ น สตฺถา สารีปุตฺต พุทฺธพล นาม อฺ สาวกพล อฺ
ติฏ ตฺวนฺติ ปฏิพาหิ ฯ เอว เยภุยฺเยน อสีติมหาเถรา ยาจึสุ ฯ
สตฺถา สพฺเพป ปฏิพาหิ ฯ อถายสฺมา อานนฺโท สตฺถริ
พลวสิเนเหน อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต อย หตฺถี ปม ม มาเรตูติ
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ตถาคตสฺสตฺถาย ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต
อฏาสิ ฯ อถ น สตฺถา อเปหิ อานนฺท อเปหิ อานนฺท มา
เม ปุรโต อฏาสีติ อาห ฯ ภนฺเต อย หตฺถี จณฺโฑ ผรุโส
มนุสฺสฆาฏโก กปฺปฏุ านคฺคิสทิโส ปม ม มาเรตฺวา ปจฺฉา
ตุมฺหาก สนฺติก อาคจฺฉตูติ ฯ เถโร ยาวตติย วุจฺจมาโนป ตเถว
ิโต น ปฏิกฺกมิ ฯ อถ น สตฺถา อิทฺธิพเลน ปฏิกฺกมาเปตฺวา
ภิกฺขูน อนฺตเร เปสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ เอกา อิตฺถี นาฬาคิรึ ทิสฺวา
มรณภยภีตา ปลายมานา องฺเกน คหิต ทารก หตฺถิโน จ ตถาคตสฺส จ อนฺตเร ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิ ฯ หตฺถี ต อนุพนฺธิตฺวา
นิวตฺติตฺวา ทารกสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ ทารโก มหารว
รวิ ฯ สตฺถา นาฬาคิรึ อุทฺทิสฺส เมตฺตาย ผริตฺวา สุมธุรพฺรหฺมสร
นิจฺฉาเรตฺวา อมฺโภ นาฬาคิริ ต โสฬส สุราฆเฏ ปาเยตฺวา
มตฺต กโรนฺตา น อฺ คณฺหิสฺสตีติ กรึสุ ม คณฺหิสฺสตีติ ปน
กรึสุ มา อการเณน ชงฺฆาโย กิลเมนฺโต วิจริ อิโต เอหีติ
ปกฺโกสิ ฯ โส สตฺถุ วจน สุตฺวา อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา ภควโต รูปสิรึ
โอโลเกนฺโต ปฏิลทฺธสเวโค พุทฺธเตเชน ปจฺฉินฺนสุรามโท โสณฺฑ
โอลมฺพนฺโต กณฺเณ โอลมฺพนฺโต คนฺตฺวา ตถาคตสฺส ปาเทสุ ปติ ฯ
อถ น สตฺถา นาฬาคิริ ตฺว ติรจฺฉานหตฺถี อห
พุทฺธวารโณ อิโต ปฏาย มา จณฺโฑ มา ผรุโส มา มนุสฺสฆาฏโก ภว เมตฺตจิตฺต ปฏิล
ภาหีติ วตฺวา ทกฺขิณหตฺถ
ปสาเรตฺวา กุมฺเภ ปรามสิตฺวา อิมา คาถา อาห
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มา กฺุชร นาคมาสโท
ทุกฺโข หิ กฺุชร นาคมาสโท
น หิ นาคหตสฺส กฺุชร
สุคติ โหติ อิโต ปร ยโต ฯ
มา จ มโท มา จ ปมาโท
น หิ ปมตฺตา สุคตึ วชนฺติ
เตน ตฺวฺเว ตถา กริสฺสสิ
เยน ตฺว สุคตึ คมิสฺสสีติ ฯ
เอว ธมฺม เทเสสิ ฯ ตสฺส สกลสรีร ปติยา นิรนฺตร ผุฏ
อโหสิ ฯ สเจ ติรจฺฉานคโต นาภวิสฺส โสตาปตฺติผล
อธิคมิสฺส ฯ มนุสฺสา ต ปาฏิหาริย ทิสฺวา อุนฺนทึสุ อปฺโปยึสุ
สฺชาตโสมนสฺสา นานาภรณานิ ขิปสุ ฯ ตานิ หตฺถิสฺส
สรีร ปฏิจฺฉาทยึสุ ฯ ตโต ปฏาย นาฬาคิริ ธนปาลโก นาม
ชาโต ฯ ตสฺมึ ขเณ ปน ธนปาลกสมาคเม จตุราสีติปาณสหสฺสานิ
อมต ปวึสุ ฯ สตฺถา ธนปาลก ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปสิ ฯ โส
โสณฺฑาย ภควโต ปาทปสูนิ คเหตฺวา อุปริ มุทธฺ นิ อากิริตฺวา
ปฏิกฺกุฏโิ ก ปฏิกฺกมิตฺวา ทสฺสนูปจาเร ิโต ทสพล วนฺทิตฺวา
นิวตฺติตฺวา หตฺถิสาล ปาวิสิ ฯ ตโต ปฏาย เอว ทนฺเตสุ (๑) ทนฺโต
หุตฺวา น กิฺจิ วิเหเสิ ฯ สตฺถา นิปฺผนฺนมโนรโถ เยหิ ย
ธน ขิตฺต ต เตสเยว โหตูติ อธิฏาย อชฺช มยา มหนฺต ปาฏิหาริย
# ๑. สี. ยุ. ทนฺโต สุทนฺโต ฯ
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กต อิมสฺมึ นคเร ปณฺฑาย จรณ อปฺปฏิรูปนฺติ ติตฺถิเย มทฺทิตวฺ า
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ชยปฺปตฺโต วิย ขตฺติโย นครา นิกฺขมิตฺวา
เวฬุวนเมว คโต ฯ นครวาสิโนป พหุ อนฺนปานขาทนีย อาทาย
วิหาร คนฺตฺวา มหาทาน ปวตฺตยึสุ ฯ ต ทิวส สายณฺหสมเย
ธมฺมสภ ปูเรตฺวา สนฺนิปติตฺวา ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
อายสฺมตา อานนฺเทน ตถาคตสฺสตฺถาย อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจชนฺเตน
ทุกฺกร กต นาฬาคิรึ ทิสฺวา สตฺถารา ติกฺขตฺตุ ปฏิพาหิยมาโนป
อนปคโต อโห ทุกฺกรการโก อาวุโส อายสฺมา อานนฺโทติ ฯ
อถ น สตฺถา ทิพฺพโสตธาตุยา สุตฺวา อานนฺทสฺส คุณกถา
ปวตฺตติ คนฺตพฺพ มยา เอตฺถาติ คนฺธกุฏิโต นิกขฺ มิตฺวา อาคนฺตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป อานนฺโท
ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺโตป มมตฺถาย ชีวิต ปริจฺจชิเยวาติ วตฺวา
ตุณฺหี อโหสิ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว มหิสกรฏเ สาคลนคเร สาคโล(๑) นาม ราชา
ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตทา นครโต อวิทูเร เอกสฺมึ เนสาทคามเก
อฺตโร เนสาโท ปาเสหิ สกุเณ พนฺธิตฺวา นคเร วิกฺกีณนฺโต
ชีวิต กปฺเปสิ ฯ นครโต จ อวิทูเร อาวฏฏโต ทฺวาทสโยชนิโก
มานุสิโย นาม ปทุมสโร อโหสิ ฯ โส ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺโน ฯ
ตตฺถ นานปฺปกาโร สกุณสงฺโฆ โอตริ ฯ โส เนสาโท ตตฺถ
# ๑. สี. ยุ. สกุลนคเร สกุโล ฯ
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อนิยาเมน ปาเส โอฑฺเฑสิ ฯ ตสฺมึ กาเล ธตรฏหสราชา
ฉนฺนวุติสหสฺสปริวุโต จิตฺตกูฏปพฺพเต สุวณฺณคุหาย ปฏิวสติ ฯ
สุมุโข นามสฺส เสนาปติ อโหสิ ฯ อเถกทา ตโต หสยูถา กติปยา
สุวณฺณหสา มานุสิย สร คนฺตฺวา ปหูตโคจเร ตสฺมึ สเร ยถาสุข
วิจริตฺวา จิตฺตกูฏ อาคนฺตฺวา ธตรฏสฺส อาโรเจสุ มหาราช
มนุสฺสปเถ มานุสิโย นาม ปทุมสโร สมฺปนฺนโคจโร ตตฺถ โคจร
คณฺหิตุ คจฺฉามาติ ฯ โส มนุสฺสปโถ นาม สาสงฺโก สปฺปฏิภโย
มา โว รุจฺจตีติ ปฏิกฺขิปต ฺวาป เตหิ ปุนปฺปุน วุจฺจมาโน สเจ
ตุมฺหาก รุจฺจติ คจฺฉามาติ สปฺปริวาโร ต สร อคมาสิ ฯ
โส อากาสโต โอตรนฺโต ปาท ปาเส ปเวสนฺโตเยว โอตริ ฯ
อถสฺส ปาโส ปาท อยปฏฏเกน ฆฏเฏนฺโต(๑) วิย อาพนฺธิตฺวา
คณฺหิ ฯ อถสฺส ฉินฺทิสสฺ ามิ นนฺติ อากฑฺฒนฺตสฺส ปมวาเร
จมฺม ฉิชฺชิ ทุติยวาเร มส ฉิชชฺ ิ ตติยวาเร นหารุ ฉิชชฺ ิ จตุตฺถวาเร
โส ปาโส อฏึ อาหจฺจ อฏาสิ ฯ โลหิต ปคฺฆรติ พลวเวทนา
ปวตฺตึสุ ฯ โส จินฺเตสิ สจาห พนฺธนรว รวิสฺสามิ าตกา เม
จิตฺตุตฺราสา หุตฺวา โคจร อคณฺหิตฺวา ฉาตชฺฌตฺตาว ปลายนฺตา
ทุพฺพลตาย สมุทฺเท ปติสฺสนฺตีติ ฯ โส เวทน อธิวาเสตฺวา าตีน
ยาวทตฺถ โคจร คณฺหิตฺวา หสาน กีฬนกาเล มหนฺเตน สทฺเทน
พนฺธนวร รวิ ฯ ต สุตฺวา หสา มรณภยตชฺชิตา วคฺควคฺคา หุตฺวา
จิตฺตกูฏาภิมุขา ปกฺขนฺทึสุ ฯ เตสุ ปกฺกนฺเตสุ สุมุโข หสเสนาปติ
# ๑. ม. คฑฺฒนฺโต ฯ
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กจฺจิ นุโข อิท ภย มหาราชสฺส อุปฺปนฺน อห ชานิสฺสามิ
นนฺติ เวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา ปุรโต คจฺฉนฺตสฺส หสคณสฺส อนฺตเร
มหาสตฺต อทิสฺวา มชฺฌมิ หสคณ วิจินิตฺวา ตตฺถาป ต อทิสฺวา
ปจฺฉิมหสคณ วิจินิตฺวา ตตฺถาป มหาสตฺต อทิสฺวา นิสฺสสย ตสฺเสว
ต ภย อุปฺปนฺนนฺติ นิวตฺติตฺวา อาคจฺฉนฺโต มหาสตฺต ปาเส พนฺธ
ทิสฺวา โลหิตมกฺขิต ทุกฺขาตุร ปงฺกปฏเ นิสินฺน ทิสฺวา มา
ภายิ มหาราชาติ วตฺวา อห มม ชีวติ  ปริจฺจชิตฺวา ตุมฺเห ปาสโต
โมเจสฺสามีติ วทนฺโตว โอตริตฺวา มหาสตฺต อสฺสาเสนฺโต ปงฺกปฏเ
นิสีทิ ฯ อถ น วีมสนฺโต มหาสตฺโต ปม คาถมาห
[๑๖๓]สุมุข อนุวิจินนฺตา ปกฺกมนฺติ วิหงฺคมา
คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ นตฺถิ พนฺเธ(๑) สหายตาติ ฯ
ตตฺถ อนุวิจินนฺตาติ สิเนเหน อาลยวเสน อโนโลเกนฺตา ฯ
ปกฺกมนฺตีติ เอเต ฉนฺนวุติหสสหสฺสา าติคณวิหงฺคมา ม
ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ ตฺวป คจฺฉ มา อิธ วาส อากงฺขิ เอว
หิ ปาเสน พนฺเธ มยิ สหายตา นาม นตฺถิ น หิ เต อห
อิทานิ กิฺจิ สหายกิจฺจ กาตุ สกฺขิสฺสามิ กินฺเต มยา
นิรุปกาเรน ปปฺจ อกตฺวา คจฺเฉวาติ วทติ ฯ
ตโต ปร สุมุโข อาห
[๑๖๔]คจฺเฉ วาห น วา คจฺเฉ น เตน อมโร สิย
สุขิตนฺต อุปาสิตฺวา ทุกฺขิตนฺต กถ ชเห ฯ
# ๑. พทฺเธ ฯ
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มรณ วา ตยา สทฺธึ ชีวิต วา ตยา วินา
ตเทว มรณ เสยฺโย ยฺเจ ชีเว ตยา วินา ฯ
เนส ธมฺโม มหาราช ย ต เอว คต ชเห
ยา คติ ตุมฺห สา มยฺห รุจฺจเต วิหคาธิปาติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต อาห
[๑๖๕]กา นุ ปาเสน พนฺธสฺส คติ อฺา มหานสา
สา กถ เจตยานสฺส มุตฺตสฺส ตว รุจฺจติ ฯ
ก วา ตฺว ปสฺสสิ(๑) อตฺถ มม ตุยฺหฺจ ปกฺขิม
าตีนวาวสิฏาน อุภินฺน ชีวิตกฺขเย ฯ
ยนฺน กฺจนเทปจฺฉ(๒) อนฺเธน ตมสา กต
ตาทิเส สฺจช ปาณ กิมตฺถมภิโชตเยติ ฯ
สุมุโข อาห
[๑๖๖]กถ นุ ปตต เสฏ ธมฺเม อตฺถ น พุชฌ
ฺ สิ
ธมฺโม อปจิโต สนฺโต อตฺถ ทสฺเสติ ปาณิน ฯ
โสห ธมฺม อเปกฺขาโน ธมฺมา จตฺถ สมุฏิต
ภตฺติฺจ ตยิ สมฺปสฺส นาวกงฺขามิ ชีวิต ฯ
อทฺธา เอโส สต ธมฺโม โย มิตฺโต มิตฺตมาปเท
น จเช ชีวิตสฺสาป เหตุ ธมฺม อนุสฺสรนฺติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต อาห
[๑๖๗]สฺวาย ธมฺโม จ เต จิณฺโณ ภตฺตี จ วิทิตา มยิ
กาม กรสฺสุ มยฺเหต คจฺเฉวานุมโต มยา ฯ
# ๑. ม. ปสฺสเส ฯ ๒. กฺจนเทปฺฉ ฯ
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อปเตฺวว คเต กาเล ย ขณฺฑ าติน มยา
ตยา ต พุทฺธิสมฺปนฺน(๑) อสฺส ปรมสวุตนฺติ ฯ
[๑๖๘]อิจฺเจว มนฺตยนฺตาน อริยาน อริยวุตฺติน
ปจฺจทิสฺสถ เนสาโท อาตุรานมิวนฺตโก ฯ
เต สตฺตุมภิสิฺจิกฺข ทีฆรตฺต หิตา ทิชา
ตุณฺหี มาสิตฺถ อุภโย น จลฺเจสุ อาสนา(๒) ฯ
ธตรฏเ จ ทิสฺวาน สมุฑฺเฑนฺเต ตโต ตโต
อภิกฺกมถ เวเคน ทิชสตฺตุ ทิชาธิเป ฯ
โส จ เวเคนาภิกฺกมฺม อาสชฺช ปรเม ทิเช
ปจฺจกมฺปตฺถ(๓) เนสาโท พนฺธา อิติ วิจินฺตย ฯ
เอกฺจ พนฺธมาสีน อพนฺธฺจ ปุนาปร
อาสชฺช พนฺธมาสีน เปกฺขมานมทีนว ฯ
ตโต โส วิมโตเยว ปณฺฑเร อชฺฌภาสถ
ปวฑฺฒกาเย อาสีเน ทิชสงฺฆคณาธิเป ฯ
ยนฺนุ ปาเสน มหตา พนฺโธ น กุรเุ ต ทิส
อถ กสฺมา อพนฺโธ ตฺว พลี ปกฺขี น คจฺฉสิ ฯ
กึ นุ ตฺยาย ทิโช โหติ มุตฺโต พนฺธ อุปาสสิ
โอหาย สกุณา ยนฺติ กึ เอโก อวหียสีติ ฯ
สุมุโข อาห
# ๑. ม. พุทฺธสิ มฺปนฺน ฯ ๒. ม. สฺจเลสุมาสนา ฯ
# ๓. ม. ปจฺจกมิตฺถ ฯ
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[๑๖๙]ราชา เม โส ทิชามิตฺต สขา ปาณสโม จ เม
เนว น วิชหิสฺสามิ ยาว กาลสฺส ปริยายนฺติ ฯ
เนสาโท อาห
[๑๗๐]กถ ปนาย วิหงฺโค นาทฺทส ปาสโมฑฺฑิต
ปท เหต มหนฺตาน โพทฺธุมรหนฺติ อาปทนฺติ ฯ
สุมุโข อาห
[๑๗๑]ยทา ปราภโว โหติ โปโส ชีวิตสงฺขเย
อถ ชาลฺจ ปาสฺจ อาสชฺชาป น พุชฌ
ฺ ตีติ ฯ
เนสาโท อาห
[๑๗๒]อป เตฺวว มหาปฺ ปาสา พหุวิธา ตตา
คุยหฺ มาสชฺช พชฺฌนฺติ อเถว ชีวิตกฺขเยติ ฯ
อิมาส คาถาน อตฺโถ ปาลินเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ คจฺเฉ วาติ มหาราช อห อิโต คจฺเฉยฺย วา น วา นาห
เตน คมเนน วา อคมเนน วา อมโร สิย อห หิ อิโต คโตป อคโตป
มรณโต อมุตฺโตว อิโต ปุพฺเพ ปน สุขิต ต อุปาเสตฺวา อิทานิ
ทุกฺขิต ต กถ ชเหยฺยนฺติ วทติ ฯ มรณ วาติ มม อคจฺฉนฺตสฺส
วา ตยา สทฺธึ มรณ ภเวยฺย คจฺฉนฺตสฺส วา ตยา วินา ชีวิต
เตสุ ทฺวีสุ ย ตยา สทฺธึ มรณ ตเทว เม วร ย ปน ตยา
วินา ชีเวยฺย น เม ต วรตรนฺติ อตฺโถ ฯ รุจฺจเตติ ยา นิปฺผตฺติ
สาว มยฺห รุจฺจติ ฯ สา กถนฺติ สมฺม สุมุข มม ตาว ทฬฺเหน
วาฬมยปาเสน พนฺธสฺส ปรหตฺถคตสฺส สา คติ รุจฺจตุ ตว ปน
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เจตยานสฺส ปฺวโต มุตฺตสฺส กถ รุจฺจติ ฯ ปกฺขิมาติ
ปกฺขสมฺปนฺน ฯ อุภินฺนนฺติ อมฺหาก ทฺวินฺนป ชีวิตกฺขเย สติ ตฺว
มม วา ตว วา อวสิฏาน าตีน วา กิมตฺถ ปสฺสสิ ฯ ยนฺนาติ
เอตฺถ นกาโร อุปมาเน ฯ กฺจนเทปจฺฉาติ กาฺจนเทฺวปจฺฉ ฯ
อยเมว วา ปาโ ฯ กฺจนสทิส อุภยปกฺขาติ อตฺโถ ฯ ตมสาติ
ตมสิ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ ปุริมสฺส นการสฺส อิมินา
สมฺพนฺโธ ฯ กตนฺติ กต วิยาติ อตฺโถ ฯ อิท วุตฺต โหติ ตยิ ปาณ
จชนฺเตป อจชนฺเตป มม ชีวิตสฺส อภาโว ย ตว ปาณสฺจชน
ต อนฺเธน ตมสิ กต วิย กิฺจิเทว อนุปคมฺม อปจฺจกฺขคุณ
ตาทิเส ตว อปจฺจกฺขคุเณ สฺจชเน ตฺว ปาณ สฺจชนฺโต
กิมตฺถมภิโชตเยยฺยาสีติ ฯ ธมฺโม อปจิโต สนฺโตติ ธมฺโม ปูชโิ ต
มานิโต สมฺมานิโต สมาโน ฯ อตฺถ ทสฺเสตีติ วุฑฺฒึ ทสฺเสติ ฯ
อเปกฺขาโนติ อเปกฺขนฺโต ฯ ธมฺมา จตฺถนฺติ ธมฺมโต จ อตฺถ
สมุฏิต ปสฺสนฺโต ฯ ภตฺตินฺติ สิเนห ฯ สต ธมฺโมติ ปณฺฑิตาน
สภาโว ฯ โย มิตฺโตติ โย มิตฺโต อาปเทสุ มิตฺต น จเช ตสฺส
อจชนฺตสฺส มิตฺตสฺส เอส สภาโว นาม อทฺธา สต ธมฺโม วิทิโต
ปากโฏ ชาโต ฯ กาม กรสฺสูติ เอต มม กาม มยา อิจฺฉิต มม
วจน กรสฺสุ ฯ อปเตฺวว คเต กาเลติ อปตุ เอว คเต กาเล มยิ
อิมสฺมึ าเน ปาเสน พนฺเธ ฯ ปรมสวุตนฺติ ปรมปฏิจฺฉนฺน(๑) ฯ
อิจฺเจว มนฺตยนฺตานนฺติ คจฺฉ น คจฺฉามีติ เอว
# ๑. ม. ปรมปริปุณฺณ ฯ
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กเถนฺตาน ฯ อริยานนฺติ อาจารอริยาน ฯ ปจฺจทิสฺสถาติ
กาสายานิ นิวาเสตฺวา รตฺตมาล ปลนฺธิตฺวา มุคฺคร อาทาย
อาคจฺฉนฺโตว อทิสฺสถ ฯ อาตุรานนฺติ คิลานาน มจฺจุ วิย ฯ
อภิสิฺจิกฺขาติ ภิกฺขเว เต อุโภป สตฺตุ อายนฺต ปสฺสิตฺวา ฯ หิตาติ
ทีฆรตฺต อฺมฺสฺส หิตา มุทุจิตฺตา ฯ น จลฺเจสุนฺติ อาสนโต
น จลึสุ ยถานิสินฺนาว อเหสุ ฯ สุมโุ ข ปน อย เนสาโท อาคนฺตฺวา
ปหรนฺโต ม ปม ปหรตูติ จินฺเตตฺวา มหาสตฺต ปจฺฉโต กตฺวา
นิสีทิ ฯ ธตรฏเติ หเส ฯ สมุฑฺเฑนฺเตติ มรณภเยน อิโต จีโต
จ อุปคจฺฉนฺเต ทิสฺวา ฯ อาสชฺชาติ อิตเร เทฺว ชเน อุปคนฺตฺวา ฯ ปจฺจกมฺปตฺถาติ พนฺธา น
พนฺธาติ จินฺเตนฺโต อุปธาเรนฺโต
อกมฺปตฺถ เวค หาเปตฺวา สนิก อคมาสิ ฯ อาสชฺช พนฺธนฺติ
พนฺธ มหาสตฺต อุปคนฺตฺวา นิสินฺน สุมุข ฯ อาทีนวนฺติ อาทีนวเมว
หุตฺวา มหาสตฺต โอโลเกนฺต ทิสฺวา ฯ วิมโตติ กินฺนุ โข อพนฺโธ
พนฺธสฺส สนฺติเก นิสินโฺ น การณ ปุจฺฉิสฺสามีติ วิมติชาโต
หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ ปณฺฑเรติ หเส อถวา ปริสุทฺเธ นิมฺมเล
สุปหฏกฺจนวณฺเณติ อตฺโถ ฯ ปวฑฺฒกาเยติ วฑฺฒิตกาเย
มหาสรีเร ฯ ยนฺนูติ ยนฺตาว เอโส มหาปาเสน พนฺโธ ฯ
ทิส น กุรุเตติ ปลายนตฺถาย เอก ทิส น ภชติ ต ยุตฺตนฺติ
อธิปฺปาโย ฯ พลีติ พลสมฺปนฺโน หุตวฺ า ฯ ปกฺขีติ ต อาลปติ ฯ
โอหายาติ ฉฑฺเฑตฺวา ฯ ยนฺตีติ เสสสกุณา คจฺฉนฺติ ฯ อวหียสีติ
โอหียสิ ฯ ทิชามิตฺตาติ ทิชาน อมิตฺต ฯ ยาว กาลสฺส ปริยายนฺติ
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ยาว มรณสฺส วาโร อาคจฺฉติ ฯ กถ ปนายนฺติ ตฺว ราชา
เม โสติ วทสิ ราชาโน จ นาม ปณฺฑิตา โหนฺติ อิติป
ปณฺฑิโต สมาโน เกน การเณน โอฑฺฑิต ปาส น อทฺทส ฯ
ปท เหตนฺติ ยสมหตฺต วา าณมหตฺต วา ปตฺตาน อตฺตโน
อาปเท พุชฺฌน นาม ปท การณ ตสฺมา เต อาปท โพทฺธุ
อรหนฺติ ฯ ปราภโวติ อวุฑฺฒิ ฯ อาสชฺชาปติ อุปคนฺตฺวาป น
พุชฺฌติ ฯ ตตาติ วิตตา โอฑฺฑิตา ฯ คุยฺหมาสชฺชาติ เตสุ ปาเสสุ
โย คุยฺโห ปฉิจฺฉนฺโน ปาโส ต อาสชฺช พชฺฌนฺติ ฯ อเถวนฺติ
อถ เอว ชีวิตกฺขเย สติ พชฺฌนฺติเยวาติ อตฺโถ ฯ
อิติ โส ต กถาสลฺลาเปน มุทุหทย กตฺวา มหาสตฺตสฺส ชีวิต
ยาจนฺโต คาถมาห
[๑๗๓]อป นาย ตยา สทฺธึ สวาสสฺส สุขุทฺรโย
อป โน อนุมฺาสิ อป โน ชีวิต ทเทติ ฯ
ตตฺถ อป นายนฺติ อป นุ อย ฯ สุขุทฺรโยติ สุขผโล ฯ
อป โน อนุมฺาสีติ จิตฺตกูฏ คนฺตฺวา าตเก ปสฺสิตุ ตฺว
อนุชาเนยฺยาสิ ฯ อป โน ชีวิต ทเทติ อป โน อิมาย กถาย
อุปฺปนฺนวิสฺสาโส น มาเรยฺยาสีติ ฯ
โส ตสฺส มธุรกถาย พชฺฌิตฺวา คาถมาห
[๑๗๔]น เจว เม ตฺว พนฺโธสิ นป อิจฺฉามิ เต วธ
กาม ขิปฺปมิโต คนฺตฺวา ชีว ตฺว อนิโฆ จิรนฺติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. สมฺภาสสฺส ฯ
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ตโต สุมุโข จตสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๗๕]เนวาหเมต อิจฺฉามิ อฺเตฺรตสฺส ชีวิตา
สเจ เอเกน ตุฏโสิ มฺุเจต มฺุจ ภกฺขย ฯ
อาโรหปริณาเหน ตุลฺยสฺมา วยสา อุโภ
น เต ลาเภน โอนตา เอเตน นิมินา ตุว ฯ
ตทิงฺฆ สมเปกฺขสฺสุ โหตุ คิทฺธิ ตวสฺมสุ
ม ปุพฺเพ พนฺธปาเสน ปจฺฉา มฺุจ ทิชาธิป ฯ
ตาวเทว จ เต ลาโภ กตสฺส ยาจนาย จ
เมตฺตี จ ธตรฏเหิ ยาว ชีวาย เต สิยาติ ฯ
ตตฺถ เอตนฺติ ย อฺตฺร เอตสฺส ชีวิตา มม ชีวิต เอต
อห เนว อิจฺฉามิ ฯ ตุลฺยสฺมาติ สมา โหม ฯ นิมนิ า ตุวนฺติ
ปริวตฺเตหิ ตุว ฯ ตวสฺมสูติ ตว อมฺเหสุ คิทฺธิ โหตุ กินฺเต
เอเตน มยิ โลภ อุปฺปาเทหีติ วทติ ฯ ตาวเทวาติ ตตฺตโกเยว ฯ
ยาจนาย จาติ ยา มม ยาจนา สาว กตา อสฺสาติ อตฺโถ ฯ
อิติ โส ตาย ธมฺมเทสนาย เตเลสุ ปกฺขิตฺตกปฺปาสปจุ วิย
มุทุกตหทโย มหาสตฺต ตสฺส ทาย กตฺวา ททนฺโต อาห
[๑๗๖]ปสฺสนฺตุ โน มหาสงฺฆา ตยา มุตฺต อิโต คต
มิตฺตามจฺจา จ ภจฺจา จ ปุตฺตทารา จ พนฺธวา ฯ
น จ เต ตาทิสา มิตฺตา พหูน อิธ วิชฺชเร
ยถา ตฺว ธตรฏสฺส ปาณสาธารโณ สขา ฯ
# ๑. ม. ชีวตฺถิ ฯ ๒. สี. ยุ. สมเวกฺขสฺสุ ฯ
# ๓. ม. ตวมฺหสุ ฯ ๔. ม. มิตฺติ ฯ
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โส เต สหาย มฺุจามิ โหตุ ราชา ตวานุโค
กาม ขิปฺปมิโต คนฺตฺวา าติมชฺเฌ วิโรจถาติ ฯ
ตตฺถ โนติ นิปาตมตฺต ฯ ตยา มุตฺตนฺติ อิม หิ ตฺวเยว มฺุจสิ
นาม ตสฺมา อิม ตยา มุตตฺ  อิโต จิตฺตกูฏปพฺพต คต มหนฺตา
าติสงฺฆา จ เอเต จ มิตฺตาทโย ปสฺสนฺตุ ฯ เอตฺถ จ พนฺธวาติ
เอกโลหิตสมฺพนฺธา ฯ วิชฺชเรติ วิชชฺ นฺติ ฯ ปาณสาธารโณติ
สาธารณปาโณ อวิภตฺตชีวิโก ยถา ตฺว เอตสฺส สขา เอตาทิสา
อฺเส พหูนป มิตฺตา นาม น วิชชฺ นฺติ ฯ ตวานุโคติ เอต ทุกฺขิต
อาทาย ปุรโต คจฺฉ ตสฺส ตว อย อนุโค โหตูติ ฯ
เอว วตฺวา จ ปน เนสาทปุตฺโต เมตฺตจิตฺเตน มหาสตฺต
อุปสงฺกมิตฺวา พนฺธน ฉินฺทิตฺวา อาลิงฺคิตฺวา สรโต นิกฺขมิตฺวา
สรตีเร ตรุณทพฺพติณปฏเ นิสีทาเปตฺวา ปาเท พนฺธปาส
มุทุจิตฺเตน สนิก โมเจตฺวา ทูเร ขิปต ฺวา มหาสตฺเต
พลวสิเนห ปจฺจุปฏเปตฺวา เมตฺตจิตฺเตน อุทก อาทาย
โลหิต โธวิตฺวา ปุนปฺปุน ปริมชฺชิ ฯ ตสฺส เมตฺตจิตฺตานุภาเวน
โพธิสตฺตสฺส ปาเท สิรา สิราหิ มส มเสน จมฺม จมฺเมน
ฆฏฏิต ตาวเทว ปาโท สรุฬฺโห สุจฉฺ วี สฺชาตโลโม อโหสิ
อพนฺธปาเสน นิพฺพิเสโส ฯ โพธิสตฺโต สุขิโต ปกติภาเวเนว
นิสีทิ ฯ อถ สุมุโข อตฺตาน นิสฺสาย มหาสตฺตสฺส สุขิตภาว

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 230

เลมที่ 35 อสีตินิปาตวณฺณนา หนา 230
วิทิตฺวา(๑) สฺชาตโสมนสฺโส เนสาทสฺส ถุติมกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๗๗]โส ปตีโต ปมุตฺเตน ภตฺตุโน ภตฺตุคารโว
อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค วาจ กณฺณสุข ภณ
เอว ลุทฺทก นนฺทสฺสุ สห สพฺเพหิ าติภิ
ยถาหมชฺช นนฺทามิ มุตฺต ทิสฺวา ทิชาธิปนฺติ ฯ
ตตฺถ วงฺกงฺโคติ วงฺกคีโว ฯ
เอว ลุททฺ กาติ ถุตึ กตฺวา สุมุโข โพธิสตฺต อาห มหาราช
อิมินา อมฺหาก มหาอุปกาโร กโต อย หิ อมฺหาก วจน อกตฺวา
กีฬหเส โน กตฺวา อิสฺสราน เทนฺโต พหุ ธน ลเภยฺย มาเรตฺวา
วา มส วิกกฺ ณ
ี นฺโต พหุ ธนป ลภเตว อตฺตโน ปน ชีวิต
อโนโลเกตฺวา อมฺหาก วจน กริ อิม รฺโ สนฺตกิ  เนตฺวา สุข
ชีวิต กโรมาติ ฯ มหาสตฺโต สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สุมโุ ข อตฺตโน ภาสาย
มหาสตฺเตน สทฺธึ กเถตฺวา ปุน มนุสสฺ ภาสาย ลุทฺทปุตฺต
อามนฺเตตฺวา สมฺม ตฺว กิมตฺถ ปาส โอฑฺเฑสีติ ปุจฺฉิตฺวา
ธนตฺถนฺติ วุตฺเต เอว สนฺเต อมฺเห อาทาย นคร ปวิสิตฺวา รฺโ
ทสฺเสหิ พหุ ธน เต ธน ทาเปสฺสามาติ วตฺวา อาห
[๑๗๘]เอหิ ต อนุสิกฺขามิ ยถา ตฺวมป ลจฺฉสิ(๒)
ลาภ ตวาย ธตรฏโ ปาป กิฺจิ น ทกฺขติ ฯ
# ๑. ม. ทิสฺวา ฯ ๒. ม. ลจฺฉเส ฯ
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ชิปฺปมนฺเตปุร คนฺตฺวา(๑) รฺโ ทสฺเสหิ โน อุโภ
อพนฺเธ ปกตีภูเต
กาเช อุภยโต ิเต ฯ
ธตรฏา มหาราช
หสาธิปติโน อิเม
อย หิ ราชา หสาน
อย เสนาปตีตโร ฯ
อสสย อิม ทิสวฺ า
หสราช นราธิโป
ปตีโต สุมโน วิตฺโต
พหุ ทสฺสติ เต ธนนฺติ ฯ
ตตฺถ อนุสิกฺขามีติ อนุสาสามิ ฯ ปาปนฺติ ลามก ฯ รฺโ
ทสฺเสหิ โน อุโภติ อมฺเห อุโภป รฺโ ทสฺเสหิ ฯ โพธิสตฺตสฺส
ปฺานุภาวทสฺสนตฺถ อตฺตโน มิตฺตธมฺมสฺเสว อาวิภาวตฺถ
ลุทฺทสฺส ธนลาภตฺถ รฺโ สีเล ปติฏาปนตฺถฺจาติ จตูหิ
การเณหิ เอวมาห ฯ ธตรฏาติ เนตฺวา จ ปน โน รฺโ เอว
อาจิกฺเขยฺยาสิ มหาราช อิเม ธตรฏกุเล ชาตา เทฺว
หสาธิปติโน เอเตสุ อย ราชา อิตโร เสนาปตีติ อิติ น
สิกฺขาเปสิ ฯ ปตีโตติ อาทีนิ ตีณิป ตุฏาการวจนาเนว ฯ
เอว วุตเฺ ต ลุทฺโท สามิ มา โว รฺโ เอว ทสฺสน รุจิ
ราชาโน นาม จลจิตฺตา กีฬหเส วา โว กเรยฺยุ มาเรยฺยุ วาติ
วตฺวา สมฺม มา ภายิ อห ตาทิสป กกฺขล ลุทฺท โลหิตปาณึ
ธมฺมกถาย มุทุก กตฺวา มม ปาเทสุ ปาเตสึ ราชาโน นาม
ปฺวนฺโต ปฺุวนฺโต จ สุภาสิต ทุพฺภาสิต ชานนฺติ ขิปฺป
อมฺเห รฺโ ทสฺเสหีติ วุตฺเต เตนหิ มา มยฺห กุชฺฌิตฺถ อห อวสฺส
# ๑. ม. เนตฺวา ฯ
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ตุมฺหาก รุจิยา เนมีติ วตฺวา อุโภป กาช อาโรเปตฺวา ราชกุล
คนฺตฺวา รฺโ ทสฺเสตฺวา รฺา ปุฏโ ยถาภูต อาโรเจสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๗๙]ตสฺส ต วจน สุตฺวา กมฺมุนา อุปปาทยิ
ขิปฺปมนฺเตปุร คนฺตฺวา รฺโ หเส อทสฺสยิ
อพนฺเธ ปกตีภูเต กาช อุภยโต ิเต ฯ
ธตรฏา มหาราช หสาธิปติโน อิเม
อย หิ ราชา หสาน อย เสนาปตีตโรติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อาห
[๑๘๐]กถ ปนิเม วิหงฺคา ตว หตฺถตฺถมาคตา
กถ ลุทฺโท มหนฺตาน อิสฺสเร อิธ อชฺฌคาติ ฯ
เนสาโท อาห
[๑๘๑]วิหิตา สนฺติเม ปาสา ปลฺลเลสุ ชนาธิป
ย ยทายตน มฺเ ทิชาน ปาณโรธน ฯ
ตาทิส ปาสมาสชฺช หสราชา อพชฺฌถ
ต อพนฺโธ อุปาสีโน มมาย อชฺฌภาสถ ฯ
สุทุกฺกร อนริเยหิ ทหเต ภาวมุตฺตม
ภตฺตุรตฺเถ ปรกฺกนฺโต ธมฺมยุตฺโต วิหงฺคโม ฯ
อตฺตโนย จชิตฺวาน ชีวิต ชีวิตารโห
อนุตฺถุนนฺโต อาสีโน ภตฺตุ ยาจิตฺถ ชีวิต ฯ
# ๑. ม. หตฺถตฺตมาคตา ฯ
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ตสฺส ต วจน สุตฺวา ปาสาทมหมชฺฌค
ตโต น ปมฺุจึ ปาสา อนฺุาสึ สุเขน จ ฯ
โส ปตีโต ปมุตฺเตน ภตฺตุนา ภตฺตุคารโว
อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค วาจ กณฺณสุข ภณ ฯ
เอว ลุทฺทก นนฺทสฺสุ สห สพฺเพหิ าติภิ
ยถาหมชฺช นนฺทามิ มุตฺต ทิสฺวา ทิชาธิป ฯ
เอหิ ต อนุสิกฺขามิ ยถา ตฺวมป ลจฺฉเส
ลาภ ตฺยาย ธตรฏโ ปาป กิฺจิ น ทกฺขติ ฯ
ขิปฺปมนฺเตปุร คนฺตฺวา รฺโ ทสฺเสหิ โน อุโภ
อพนฺเธ ปกตีภูเต กาเช อุภยโต ิเต ฯ
ธตรฏา มหาราช หสาธิปติโน อิเม
อยฺหิ ราชา หสาน อย เสนาปตีตโร ฯ
อสสย อิม ทิสวฺ า หสราช นราธิโป
ปตีโต สุมโน วิตฺโต พหุ ทสฺสติ เต ธน ฯ
เอวเมตสฺส วจนา อานีตา เม อุโภ มยา
เอตฺเถว หิ อิเม อสฺสุ(๑) อุโภ อนุมตา มยา ฯ
โสย เอว คโต ปกฺขี ทิโช ปรมธมฺมิโก
มาทิสสฺส หิ ลุทฺทสฺส ชนเยยฺยาถ มทฺทว ฯ
อุปยานฺจ เต เทว นาฺ ปสฺสามิ เอทิส
สพฺพสากุณิกคาเม(๒) ต ปสฺสมนุชาธิปาติ ฯ
# ๑. ม. อาสุ ฯ ๒. ม. สพฺพากุณิกาคาเม ฯ
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ตตฺถ กมฺมุนา อุปปาทยีติ ย โส อวจ ต กโรนฺโต กายกมฺเมน
สมฺปาเทสิ ฯ คนฺตฺวาติ หสราเชน นิสนิ ฺนกาชโกฏึ อุจฺจตร
เสนาปตินา นิสินฺนกาชโกฏึ โถก นีจ กตฺวา อุโภป เต ปกฺขปิ ตฺวา
หสราชา จ เสนาปติ จ ราชาน ปสฺสติ ุ คจฺฉนฺติ อุสฺสรถ
อุสฺสรถาติ ชน อุสฺสาเรนฺโต เอวรูปา นาม โสภคฺคปฺปตฺตา
สุวณฺณวณฺณา หสราชาโน น ทิฏปุพฺพาติ มนุสฺเสสุ หาสมฺปตฺเตสุ
ขิปฺปมนฺเตปุร คนฺตฺวา ฯ อทสฺสยีติ หสราชาโน ตุมฺเห ทฏุ
อาคตาติ รฺโ อาโรจาเปตฺวา เตน ตุฏจิตฺเตน อาคจฺฉตูติ
ปกฺโกสาปโต อติหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ หตฺถตฺถนฺติ หตฺเถสุ อาคต
ปตฺตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ มหนฺตานนฺติ ยสมหนฺตปฺปตฺตาน
สุวณฺณวณฺณาน ธตรฏหสาน อิสฺสเร สามิโน กถ ตฺว
ลุทฺโท หุตฺวา อธิคโตติ ปุจฺฉติ ฯ อิสฺสรมิธมชฺฌคาติป ปาโ ฯ
เอเตส อิสฺสริย ตฺว กถ อชฺฌคาติ อตฺโถ ฯ วิหิตาติ โยชิตา ฯ
ย ยทายตน มฺเติ มหาราช ย ย สโมสรณฏาน ทิชาน
ปาณโรธน ชีวิตกฺขยกร มฺามิ ตตฺถ ตตฺถ มยา ปลฺลเลสุ
ปาสา วิหิตา ฯ ตาทิสนฺติ มานุสิยสเร ตถาวิธ ปาณโรธน
มยา วิหิต ฯ ปาสนฺติ ต เอต ตตฺถ พนฺธ ฯ อุปาสีโนติ อตฺตโน
ชีวิต อคเณตฺวา อุปคนฺตฺวา นิสินฺโน ฯ มมายนฺติ ม อย
เสนาปติ อชฺฌภาสถ มยา สทฺธึ กเถสิ ฯ สุทุกฺกรนฺติ ตสฺมึ
ขเณ เอส อมฺหาทิเสหิ อนริเยหิ สุทกุ ฺกร อกาสิ ฯ ทหเต
ภาวมุตฺตมนฺติ อตฺตโน อุตฺตม อชฺฌาสย ทหติ ปกาเสติ ฯ
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อตฺตโนยนฺติ อตฺตโน อย ฯ อนุตฺถุนนฺโตติ ภตฺตุ คุเณ วณฺเณนฺโต
ตสฺส ชีวิต มฺุจาติ ม ยาจิ ฯ ตสฺสาติ ตสฺส ตถา ยาจนฺตสฺส
สุเขน จิตฺตกูฏ คนฺตฺวา าติสงฺฆ ปสฺสถาติ จ อนุชานึ ฯ
เอตฺเถว หีติ มยา ปน อิเม เทฺว เอตฺถ มานุสิยสเรเยว จิตฺตกูฏคมนาย อนุมตา อเหสุ ฯ เอว คโตติ เอว สตฺตุหตฺถคโต ฯ
ชนเยยฺยาถ มทฺทวนฺติ อตฺตนิ เมตฺตจิตฺต ชเนสิ ฯ อุปยานนฺติ
ปณฺณาการ ฯ สพฺพสากุณิกคาเมติ สพฺพสฺมึป สากุณิกคาเม นาห
อฺ ตว เอวรูป เตน สากุณิเกน อาคตปุพฺพ อุปยาน น
ปสฺสามีติ ฯ ต ปสฺสาติ ต มยา อาภต อุปยาน ปสฺส มนุชาธิปาติ ฯ
เอว โส ิตโกว สุมขุ สฺส คุณ กเถสิ ฯ ตโต ราชา หสรฺโ
มหารห อาสน สุมุขสฺส จ สุวณฺณภทฺทปก ทาเปตฺวา เตส ตตฺถ
นิสินฺนาน สุวณฺณภาชเนหิ ลาชมธุผาณิตาทีนิ ทาเปตฺวา นิฏิเต
จ น โภชนกิจฺเจ อฺชลึ ปคฺคยฺห มหาสตฺต ธมฺมกถ ยาจิตฺวา
สุวณฺณปเ นิสีทิ ฯ โส เตน ยาจิโต ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๘๒]ทิสฺวา นิสินฺน ราชาน ปเ โสวณฺณมเย สุเภ
อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค วาจ กณฺณสุข ภณ ฯ
กจฺจิ นุ โภโต กุสล กจฺจิ โภโต อนามย
กจฺจิ รฏมิท ผีต ธมฺเมน มนุสาสสีติ ฯ
ราชา อาห
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[๑๘๓]กุสลฺเจว เม หส อโถ หส อนามย
อโถ รฏมิท ผีต ธมฺเมน มนุสาสิหนฺติ ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๘๔]กจฺจิ โภโต อมจฺเจสุ โทโส โกจิ น วิชชฺ ติ
กจฺจิ จ เต ตวตฺเถสุ นาวกงฺขนฺติ ชีวิตนฺติ ฯ
ราชา อาห
[๑๘๕]อโถป เม อมจฺเจสุ โทโส โกจิ น วิชชฺ ติ
อโถป เต มมตฺเถสุ นาวกงฺขนฺติ ชีวิตนฺติ ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๑๘๖]กจฺจิ เต สาทิสี ภริยา อสฺสวา ปยภาณินี
ปุตฺตรูปยสูเปตา ตว ฉนฺทวสานุคาติ ฯ
ราชา อาห
[๑๘๗]อโถ เม สาทิสี ภริยา อสฺสวา ปยภาณินี
ปุตฺตรูปยสูเปตา มม ฉนฺทวสานุคาติ ฯ
ตตฺถ ราชานนฺติ สาคลราชาน ฯ วงฺกงฺโคติ หสราชา ฯ
ธมฺเมน มนุสาสสีติ ธมฺเมน อนุสาสสิ ฯ โทโสติ อปราโธ ฯ
ตวตฺเถสูติ อุปฺปนฺเนสุ ตว ยุทฺธาทีสุ อตฺเถสุ ฯ นาวกงฺขนฺตีติ
อุร ทตฺวา ปริจฺจชนฺตา กิฺจิ อตฺตโน ชีวิต น ปตฺเถนฺติ ชีวิต
จชิตฺวา ตเววตฺถ กโรนฺติ ฯ สาทิสีติ สมานชาติกา ฯ อสฺสวาติ
วจนสมฺปฏิจฺฉกา ฯ ปุตฺตรูปยสูเปตาติ ปุตฺเตหิ จ รูเปหิ จ ยเสหิ
จ อุเปตา ฯ ตว ฉนฺทวสานุคาติ กจฺจิ ตว อชฺฌาสย ตว วส
อนุวตฺตติ น อตฺตโน จิตฺตวเสน วตฺตตีติ ปุจฺฉติ ฯ
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เอว โพธิสตฺเตน ปฏิสนฺถาเร กเต ปุน ราชา เตน สทฺธึ
กถ กเถนฺโต อาห
[๑๘๘]ภวนฺตุ กจฺจิ นุ มหา- สตฺตุหตฺถตฺถต คโต
ทุกฺขมาปชฺช วิปุล ตสฺมึ ปมมาปเท ฯ
กจฺจิ ยนฺนาปติตฺวาน ทณฺเฑน สมโปถยิ
เอวเมเตส ชมฺมาน ปาติก ภวติ ตาวเทติ ฯ
หสราชา อาห
[๑๘๙]เขมมาสิ มหาราช เอวมาปริยาสติ (๑)
น จาย กิฺจิรสฺมาสุ สตฺตูว สมปชฺชถ ฯ
ปจฺจกมฺปตฺถ เนสาโท ปุพฺเพว อชฺฌภาสถ
ตทาย สุมุโขเยว ปณฺฑิโต ปจฺจภาสถ ฯ
ตสฺส ต วจน สุตฺวา ปสาทมยมชฺฌคา
ตโต ม ปามฺุจิ ปาสา อนฺุาสิ สุเขน จ ฯ
อิทฺจ สุมุเขเนว เอตทตฺถาย จินฺติต
โภโค สกาเส อาคมน เอตสฺส ธนมิจฺฉตาติ ฯ
ราชา อาห
[๑๙๐]สฺวาคตฺเจวิท ภวต ปตีโต จสฺมิ ทสฺสนา
เอโส จาป พหุวิตฺต ลภต ยาวทิจฺฉตีติ ฯ
ตตฺถ มหาสตฺตุหตฺถตฺถต คโตติ มหนฺตสฺส สตฺตุโน หตฺถตฺถคโต ฯ อาปติตฺวานาติ อุปธาวิตฺวา ฯ ปาติกนฺติ ปากติก ฯ อยเมว
# ๑. ม. เอวมาปทิยา สติ ฯ สี. ยุ. เอวมาปทิ สสติ ฯ
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วา ปาโ ฯ อิท วุตฺต โหติ เอเตส หิ ชมฺมาน ตาวเทว เอว
ปากติก โหติ สกุเณ ทณฺเฑน โปเถตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปนฺโต เวตฺตน
ลภิสฺสติ ฯ กิฺจิรสฺมาสูติ กิฺจิ อมฺเหสุ ฯ สตฺตูวาติ สตฺตุ
วิย ฯ ปจฺจกมฺปตฺถาติ มหาราช เอส อมฺเห ทิสฺวา พนฺธาติ สฺาย
โถก โอสกฺกิตฺถ ฯ ปุพฺเพวาติ อยเมว ม ปม อชฺฌภาสิ ฯ ตทาติ
ตสฺมึ กาเล ฯ เอตทตฺถายาติ เอตสฺส เนสาทปุตฺตสฺส อตฺถาย
จินฺติต ฯ ธนมิจฺฉตาติ เอตสฺส ธน อิจฺฉนฺเตน เตน ตว สนฺตก
อมฺหาก อาคมน จินฺติต ฯ สฺวาคตฺเจวิทนฺติ มา โภนฺโต
จินฺตยนฺตุ อิท ภวนฺตาน อิธาคมน สฺวาคตเมว ฯ ลภตนฺติ ลภตุ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ราชา อฺตร อมจฺจ โอโลเกตฺวา กึ
กโรมิ เทวาติ วุตฺเต อิม เนสาท กปฺปตเกสมสฺสุ นหาตานุลิตฺต
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต กาเรตฺวา อาเนหีติ วตฺวา เตน ตถา กตฺวา
อานีตสฺส สวจฺฉเร สตสหสฺสุฏานก คาม เทฺว อิตฺถิโย คเหตฺวา
มหนฺต เคห รถวรฺจ อฺฺจ พหุ หิรฺสุวณฺณ อทาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๙๑]สนฺตปฺปยิตฺวา เนสาท โภเคหิ มนุชาธิโป
อชฺฌภาสถ วงฺกงฺโค(๑) วาจ กณฺณสุข ภณนฺติ ฯ
อถ มหาสตฺโต รฺโ ธมฺม เทเสสิ ฯ โส ตสฺส ธมฺมกถ
สุตฺวา ตุฏหทโย ธมฺมกถิกสฺส สกฺการ กริสฺสามีติ เสตจฺฉตฺต
ตสฺส ทตฺวา รชฺช ปฏิจฺฉาเปนฺโต อาห
# ๑. ม. วกฺกงฺค ฯ
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[๑๙๒]ย ขลุ ธมฺมมาธีน วโส วตฺตติ กิฺจิ(๑) น
สพฺพตฺถิสฺสริย ภวต ปสาสถ ยทิจฺฉถ ฯ
ทานตฺถ อุปโภตฺตุ วา ยฺจฺมุปกปฺปติ
เอต ททามิ โว วิตฺต อิสฺสริย วิสฺสชามิ โวติ ฯ
ตตฺถ วโส วตฺตตีติ ยตฺถ มม วโส วตฺตติ ฯ กิฺจิ
นนฺติ ต อปฺปมตฺตกมฺป ฯ สพฺพตฺถิสสฺ ริยนฺติ สพฺพ วิภว ตเยว
อิสฺสริย อตฺถุ ฯ ยฺจฺมุปกปฺปตีติ ปฺุกามตาย ทานตฺถ
วา ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา รชฺชเมว อุปโภค วา ย วา อฺ
ตุมฺหาก รุจฺจติ ต กโรถ ฯ เอต ททามิ โว วิตฺตนฺติ สทฺธึเยว
เสตจฺฉตฺเตน มม สนฺตก อิสฺสริย วิสชฺชามิ เต ฯ
อถ มหาสตฺโต รฺา ทินฺน เสตจฺฉตฺต ปุน ตสฺเสว
อทาสิ ฯ ราชา จินฺเตสิ หสรฺโ ตาว เม ธมฺมกถา สุตา
ลุทฺทปุตฺเตน ปน อย สุมโุ ข มธุรกโถติ อติวิย วณฺณิโต อิมสฺสาป
ธมฺมกถ โสสฺสามีติ ฯ โส เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต อนนฺตร คาถมาห
[๑๙๓]ยถา จ มยาย สุมุโข อชฺฌภาเสยฺย ปณฺฑิโต
กามสา พุทฺธิสมฺปนฺโน ตมสฺส(๒) ปรมปฺปยนฺติ ฯ
ตตฺถ ยถาติ ยทิ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยทิ จ เม อย
สุมุโข ปณฺฑิโต พุทฺธิสมฺปนฺโน กามสา อตฺตโน รุจิยา
อชฺฌภาเสยฺย ต เม ปรมปฺปย อสฺสาติ ฯ
ตโต สุมุโข อาห
# ๑. ม. กิฺจน ฯ ๒. ม. ต มฺยาสฺส ฯ
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[๑๙๔]อห ขลุ มหาราช นาคราชาริวนฺตร
ปฏิวตฺตุ น สกฺโกมิ น เม โส วินโย สิยา ฯ
อมฺหากฺเจว โย(๑) เสฏโ ตฺวฺจ อุตฺตมสตฺตโว
ภูมิปาโล มนุสสฺ ินฺโท ปูชา พหูหิ เหตุภิ ฯ
เตส อุภินฺน ภณต วตฺตมาเน วินิจฺฉเย
นนฺตร ปฏิวตฺตพฺพ เปสฺเสน มนุชาธิปาติ ฯ
ตตฺถ นาคราชาริวนฺตรนฺติ เสลาย อพฺภนฺตร ปวิฏโ
นาคราชา วิย ฯ ปฏิวตฺตุนฺติ ตุมฺหาก ทฺวินฺน อนฺตเร วตฺตุ น
สกฺโกมิ ฯ น เม โสติ สเจ วเทยฺย น เม โส วินโย ภเวยฺย ฯ
อมฺหากฺเจวาติ อมฺหากฺเจว ฉนฺนวุติหสสหสฺสานฺจ ฯ
อุตฺตมสตฺตโวติ อุตฺตมสตฺโต ฯ ปูชาติ อุโภ ตุมฺเห มยฺห
พหูหิ การเณหิ ปูชารหา เจวป สสารหา จ ฯ เปสฺเสนาติ
เวยฺยาวจฺจกเรน เสวเกน ฯ
ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา ตุฏหทโย ชาโต ฯ
เนสาทปุตฺโต วณฺเณติ น อฺเน ตุมฺหาทิเสน มธุรธมฺมกถิเกน
นาม ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา อาห
[๑๙๕]ธมฺเมน กิร เนสาโท ปณฺฑิโต อณฺฑโช อิติ
น เหว อกตตฺตสฺส นโย เอตาทิโส สิยา ฯ
เอว อคฺคปกติมา เอว อุตฺตมสตฺตโว
ยาวตตฺถิ มยา ทิฏา นาฺ ปสฺสามิ อีทิส ฯ
# ๑. ม. โส ฯ
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ตุฏโสฺมิ โว ปกติยา วากฺเยน มธุเรน จ
เอโส จาป มม ฉนฺโท จิร ปสฺเสยฺย โว อุโภติ ฯ
ตตฺถ ธมฺเมนาติ สภาเวน การเณน ฯ อกตตฺตสฺสาติ
อสมฺปาทิตอตฺตภาวสฺส มิตฺตทุพฺภิสฺส ฯ นโยติ ปฺา ฯ
อคฺคปกติมาติ อคฺคสภาโว ฯ อุตฺตมสตฺตโวติ อุตฺตมสตฺโต ฯ
ยาวตตฺถิ มยาติ ยาวตา มยา ทิฏา นาม อตฺถิ ฯ นาฺนฺติ
ตสฺมึ มยา ทิฏฏาเน อฺ เอวรูปป น ปสฺสามิ ฯ ตุฏโ สฺมิ
โว ปกติยาติ สมฺม หสราช อห ปกติยา ปมเมว ตุมฺหาก
ทสฺสเนน ตุฏโ ฯ วากฺเยนาติ อิทานิ ปน โว มธุรวจเนน
ตุฏโสฺมิ ฯ จิร ปสฺเสยฺย โวติ อิเธว วสาเปตฺวา มุหุตฺตป
อวิปฺปวาเสนฺโต จิร ตุมฺเห ปสฺเสยฺยนฺติ เอส เม ฉนฺโทติ วทติ ฯ
ตโต มหาสตฺโต ราชาน ปสสนฺโต อาห
[๑๙๖]ย กิฺจิ(๑) ปรเม มิตฺเต กตรสฺมาสุ ต ตยา
จตฺตา(๒) นิสฺสสย ตฺยมฺหา ภตฺติรสฺมาสุ ยา ตว ฯ
อทฺุจ นูน สุมหา- าติสงฺฆสฺสมนฺตร
อทสฺสเนน อสฺมาก ทุกฺข พหูสุ ปกฺขิสุ ฯ
เตส โสกวิฆาฏาย ตยา อนุมตา มย
ต ปทกฺขิณโต กตฺวา าตี ปสฺเสมุรินฺทม ฯ
อทฺธาห วิปุล ปตึ ภวต วินฺทามิ ทสฺสนา
เอโส วาป มหาอตฺโถ าติวิสฺสาสนา สิยาติ ฯ
# ๑. ส. ม. กิจฺจ ฯ ๒. ม. ปตฺตา ฯ
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ตตฺถ กตรสฺมาสูติ กต อมฺเหสุ ฯ จตฺตา นิสฺสสย ตฺยมฺหาติ
มย นิสฺสสเยน ตยา จตฺตาเยว ฯ ภตฺติรสฺมาสุ ยา ตวาติ ยา
ตว อมฺเหสุ ภตฺติ ตาย ภตฺติยา มย ตยา นิสฺสสเยน จตฺตาเยว
น จ วิปฺปยุตฺตา วิปฺปวุฏาป สห วาสิโนเยว นาม มยนฺติ
ทีเปติ ฯ [๑] อสฺมากนฺติ อมฺหาก ทฺวินฺน อทสฺสเนน พหูสุ ปกฺขีสุ
ทุกฺข อุปฺปนฺน ฯ ปสฺเสมุรินฺทมาติ ปสฺเสยฺยาม อรินฺทม ฯ
ภวตนฺติ โภโต ทสฺสเนน ฯ เอโส วาป มหาอตฺโถติ ยา
เอสา าติสงฺคหสงฺขาตา าติวิสฺสาสนา สิยา เอโส วาป
มหาอตฺโถติ ฯ
เอว วุตเฺ ต ราชา เตส คมน อนุชานาติ ฯ มหาสตฺโตป
รฺโ ปฺจวิเธ ทุสฺสีเล จ อาทีนว สีเล จ อานิสส กเถสิ
อิม สีล รกฺขถ ธมฺเมน รชฺช กาเรถ จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ
มหาชน สงฺคหถาติ โอวทิตฺวา จิตฺตกูฏ อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๙๗]อิท วตฺวา ธตรฏโ หสราชา นราธิป
อุตฺตมชวมนฺวาย าติสงฺฆมุปาคมม ฯ
เต อโรเค อนุปฺปตฺเต ทิสฺวาน ปรเม ทิเช
เกเก(๒)ติมกรุ หสา ปุถุสทฺโท อชายถ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อทฺุจ นูน สุมหาติ เอตฺจ เสเนว
# สุมหนฺต าติสงฺฆสฺส มนฺตรนฺติ อมฺเหหิ ชเนหิ วิรหิตสฺส
# มม าติสงฺฆสฺส อนฺตร ฉิทฺทนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. เกกาติ ฯ
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เต ปตีตา ปมุตฺเตน ภตฺตุนา ภตฺตุคารวา
สมนฺตา ปริกรึสุ(๑) อณฺฑชา ลทฺธปจฺจยาติ ฯ
ตตฺถ อุปาคมุนฺติ อรุณุคฺคมนเวลายเมว มธุลาชผาณิตาทีนิ
ปริภฺุชิตฺวา รฺา จ เทวิยา จ ทฺวหี ิ สุวณฺณตาลปตฺเตหิ
อุกฺขิปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ กตสกฺการา สุวณฺณตาลปตฺเตหิ
โอตริตฺวา ราชาน ปทกฺขิณ กตฺวา เวหาส อุปฺปติตฺวา รฺา
อฺชลึ ปคฺคยฺห คจฺฉถ สามิโนติ วุตฺเต สีหปฺชเรน
นิกฺขนฺตา อุตฺตเมน ชเวน คนฺตฺวา าติคณ อุปสงฺกมึสุ ฯ
ปรเมติ อุตฺตเม ฯ เกเกติ อตฺตโน สภาวรเวน เกเกติ
สทฺทมกาสิ ฯ ภตฺตุนา ภตฺตุคารวาติ ภตฺตริ สคารวา ฯ
ปริกรึสูติ ภตฺตุโน มุตฺตภาเวน ตุฏา ต ภตฺตาร สมนฺตา
ปริวารยึสุ ฯ ลทฺธปจฺจยาติ ลทฺธปติฏ า ฯ
เอว ปริวาเรตฺวา จ ปน เต หสา กถ มุตฺโตสิ
มหาราชาติ ปุจฺฉึสุ ฯ มหาสตฺโต สุมุข นิสฺสาย มุตฺตภาว
สาคลรฺา จ ลุทฺทปุตฺเตน จ กตกมฺมฺจ กเถสิ ฯ ต สุตฺวา
ตุฏา หสคณา สุมุขเสนาปติ จ ลุทฺทปุตฺโต จ ราชา จ สุขิตา
นิทฺทุกฺขา จิร ชีวนฺตูติ ถุตึ อกสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๑๙๘]เอว มิตฺตวต อตฺถา สพฺเพ โหนฺติ ปทกฺขิณา
หสา ยถา ธตรฏา าติสงฺฆมุปาคมุนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปริกริ ึสุ ฯ
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ตตฺถ มิตฺตวตนฺติ กลฺยาณมิตฺตสมฺปนฺนาน ฯ ปทกฺขิณาติ
สุขนิปฺผตฺติโน วุฑฺฒิยุตฺตา ฯ ธตรฏาติ หสราชา สุมุโข
รฺา เจว ลุทฺทปุตฺเตน จาติ ทฺวีหิ เอว อุโภป เต ธตรฏา
กลฺยาณมิตฺตสมฺปนฺนา ยถา ฯ าติสงฺฆมุปาคมุนฺติ าติสงฺฆอุปคมนสงฺขาโต เตส อตฺโถ ปทกฺขิโณ ชาโต เอว อฺเสป
มิตฺตวต อตฺถา สพฺเพ ปทกฺขิณา โหนฺตีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพปาย อานนฺโท มมตฺถาย ชีวิต ปริจฺจชีติ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา ลุทฺโท ฉนฺนตฺเถโร อโหสิ สาคโล ราชา
สารีปุตฺโต สุมุขเสนาปติ อานนฺทตฺเถโร อโหสิ ฉนฺนวุติหสสหสฺสา
พุทฺธปริสา ธตรฏโ โลกนาโถ เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ
จุลลฺ หสชาตก นิฏิต ฯ
ปม ฯ
__________
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มหาหสชาตก
เอเต หสา ปกฺกมนฺตีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อานนฺทตฺเถรสฺส ชีวิตปริจฺจาคเมว อารพฺภ กเถสิ ฯ
วตฺถุ ปน วุตฺตสทิสเมว ฯ
เอกทิวสมฺหิ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
อายสฺมตา อานนฺเทน ตถาคตสฺสตฺถาย อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจชนฺเตน ทุกฺกร กต นาฬาคิรึ ทิสฺวา สตฺถารา ติกฺขตฺตุ
ปฏิพาหิยมาโนป เนว นิวตฺตโก โหติ อโห ทุกกฺ รการโก
อายสฺมา อานนฺทตฺเถโรติ ฯ สตฺถา อานนฺทสฺส คุณกถา
ปวตฺตติ คนฺตพฺพ มยา เอตฺถาติ คนฺธกุฏิโต นิกขฺ มิตฺวา
อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป
อานนฺโท ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺโตป มมตฺถาย อตฺตโน ชีวิต
ปริจฺจชิเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย สยมสฺส นาม พาราณสิรฺโ เขมา
นาม อคฺคมเหสี อโหสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ฉนฺนวุติ(๑)หสสหสฺสปริวุโต
จิตฺตกูเฏ วิหาสิ ฯ อเถกทิวส เขมา เทวี ปจฺจูสสมเย สุปน
อทฺทส ฯ สุวณฺณหสา อาคนฺตฺวา ราชปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา
มธุรสฺสเรน ธมฺมกถ กเถสุ ฯ เทวิยา สาธุการ ทตฺวา ธมฺมกถ
# ๑. ม. นวุติ ฯ
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สุณนฺติยา ธมฺมสฺสวเน อติตฺตาย เอว รตฺติ วิภายิ ฯ หสา ธมฺม
กเถตฺวา อุฏ าย สีหปฺชเรน นิกฺขมิตฺวา อคมสุ ฯ สาป
เวเคนุฏาย ปลายมาเน หเส คณฺหถ คณฺหถาติ วตฺวา หตฺถ
ปสาเรนฺตีเยว ปพุชฌ
ฺ ิ ฯ ตสฺสา กถ สุตฺวา ปริจาริกาโย กุหึ
หสาติ โถก อวหสึสุ ฯ สา ตสฺมึ ขเณ สุปนกภาว ตฺวา จินฺเตสิ
อห อภูต น ปสฺสามิ อทฺธา อิมสฺมึ โลเก สุวณฺณวณฺณา หสา
ภวิสฺสนฺติ สเจ โข ปน สุวณฺณหสาน ธมฺม โสตุกามมฺหีติ ราชาน
วกฺขามิ อมฺเหหิ สุวณฺณหสา นาม น ทิฏปุพฺพา หสานฺจ
กถา นาม อภูตาเยวาติ วตฺวา นิรุสฺสุกฺโก ภวิสฺสติ โทหโฬติ
วุตฺเต ปน เยน เกนจิ อุปาเยน ปริเยสิสฺสติ เอว เม มโนรโถ
อิชฺฌิสฺสตีติ ฯ สา คิลานาลย ทสฺเสตฺวา ปริจาริกาน สฺ
ทตฺวา นิปชฺชิ ฯ ราชา ราชาสเน นิสินฺโน ตสฺสา ทสฺสนเวลาย
ต อทิสฺวา กุหึ เขมา เทวีติ ปุจฺฉิตฺวา คิลานา เทวาติ สุตฺวา
ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา สยนปสฺเสกเทเส นิสีทิตฺวา ปฏึ
ปริมชฺชนฺโต กินฺเต ภทฺเท อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ ฯ เทว อฺ อผาสุก
นตฺถิ โทหโล ปน เม อุปฺปนฺโนติ ฯ เตนหิ ภณสิ เทวิ ย อิจฺฉสิ
ต สีฆนฺเต อุปนาเมสฺสามีติ ฯ มหาราช อหเมกสฺส สุวณฺณหสสฺส
สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต ราชปลฺลงฺเก นิสนิ ฺนสฺส คนฺธมาลาทีหิ ปูช
กตฺวา สาธุการ ททมานา ธมฺมกถ โสตุมิจฺฉามิ สเจ ลภามิ
อิจฺเจต กุสล โน เจ ชีวิต เม นตฺถีติ ฯ อถ น ราชา สเจ
# ๑. ม. สมิชฌ
ฺ ิสฺสติ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 247

เลมที่ 35 มหาหสชาตก หนา 247
มนุสฺสโลเก อตฺถิ ลภิสฺสสิ มา จินฺตยีติ อสฺสาเสตฺวา สิริคพฺภา
นิกฺขมิตฺวา อมจฺเจหิ สทฺธึ มนฺเตสิ อมฺโภ เขมา เทวี สุวณฺณหสสฺส
ธมฺมกถ โสตุ ลภนฺตี ชีวิสฺสามิ อลภนฺติยา เม ชีวิต นตฺถีติ วทติ
อตฺถิ นุโข สุวณฺณวณฺณา หสาติ ฯ เทว อมฺเหหิ เนว ทิฏปุพฺพา
น สุตปุพฺพาติ ฯ เก ปน ชาเนยฺยุนฺติ ฯ พฺราหฺมณา เทวาติ ฯ
ราชา พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา สกฺการ กตฺวา ปุจฺฉิ
อตฺถิ นุโข อาจริยา สุวณฺณหสาติ ฯ อาม มหาราช อมฺหาก มนฺเตสุ
มจฺฉา กกฺกฏกา กจฺฉปา มิคา โมรา หสาติ เอเต ติรจฺฉานคตา
สุวณฺณวณฺณา โหนฺตีติ อาคตา ธตรฏกุลหสา นาม ปณฺฑิตา
าณสมฺปนฺนา อิติ มนุสฺเสหิ สทฺธึ สตฺต สุวณฺณวณฺณา
โหนฺตีติ ฯ ราชา อตฺตมโน หุตฺวา กตฺถ นุโข อาจริยา ธตรฏหสา
วสนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ น ชานาม มหาราชาติ ฯ เก เต ชานิสฺสนฺตีติ ฯ
ลุทฺทปุตฺตาติ วุตฺเต สพฺเพ อตฺตโน วิชิเต ลุทฺทเก สนฺนิปาตาเปตฺวา
ปุจฺฉิ ตาต สุวณฺณวณฺณา ธตรฏหสา นาม กห วสนฺตีติ ฯ
อเถโก ลุทฺทโก หิมวนฺเต กิร เทว จิตฺตกูฏปพฺพเตติ าติกุลา
ปรมฺปราย กเถนฺตีติ อาห ฯ ชานาสิ ปน เนส คหณูปายนฺติ ฯ
น ชานามิ เทวาติ ฯ เก ปน ชานิสฺสนฺตีติ ฯ พฺราหฺมณา
เทวาติ ฯ โส พฺราหฺมณปณฺฑิเต ปกฺโกสาเปตฺวา จิตฺตกูฏปพฺพเต
สุวณฺณวณฺณาน หสาน อตฺถิภาว อาโรเจตฺวา ชานาถ นุโข
เนส คหณูปายนฺติ ปุจฺฉิ ฯ มหาราช กินฺเตหิ ตตฺถ คนฺตฺวา
คหิเตหิ อุปาเยน เต นครสมีป อาเนตฺวา คณฺหิสฺสามาติ ฯ โก
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ปน อุปาโยติ ฯ มหาราช นครโต อุตฺตเรน ติคาวุตปฺปมาณ
เขม นาม สร ขนาเปตฺวา อุทกสฺส ปูเรตฺวา นานาธฺานิ
โรเปตฺวา ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺน กาเรตฺวา เอก ปณฺฑิตเนสาท
ปฏิจฺฉาเปตฺวา มนุสฺสาน อุปคนฺตุ อทตฺวา จตูสุ กณฺเณสุ ิเตหิ
อภย โฆสาเปถ นานาสกุณา ทส ทิสา โอตริสสฺ นฺติ เต หสา
ปรมฺปราย ตสฺส สรสฺส เขมภาว สุตฺวา อาคจฺฉิสฺสนฺติ อถ เน
พาลปาเสหิ พนฺธาเปตฺวา คณฺหาเปยฺยาถาติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา เตหิ วุตฺตปฺปเทเส วุตฺตปฺปการ สร กาเรตฺวา
เฉก เนสาท ปกฺโกสาเปตฺวา ตฺว อิโต ปฏาย อตฺตโน กมฺม มา
กริ ปุตฺตทาร เต อห โปเสสฺสามิ ตฺว อปฺปมตฺโต เขมสร รกฺขนฺโต
มนุสฺเส ปฏิกฺกมาเปตฺวา จตูสุ กณฺเณสุ อภย โฆสาเปตฺวา
อาคตาคเต สกุเณ มม อาจิกฺเขยฺยาสิ สุวณฺณหเสสุ อาคเตสุ มหนฺต
สกฺการ ลภิสฺสสีติ ต สมสฺสาเสตฺวา เขมสร ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ โส
ตโต ปฏาย รฺา วุตฺตนเยเนว ตตฺถ ปฏิปชฺชิ ฯ เขมสร รกฺขตีติ
จสฺส เขมเนสาโทเตฺวว นาม อุทปาทิ ฯ ตโต ปฏาย จ
นานปฺปการา สกุณา โอตรึสุ ฯ เขมสร นิพฺภยนฺติ ปรมฺปรโฆเสน
นานาหสา อาคมึสุ ฯ ปมนฺตาว ติณหสา อาคมึสุ ฯ เตส
โฆเสน ปณฺฑุหสา อาคมึสุ ฯ เตส โฆเสน มโนสิลาวณฺณหสา
อาคมึสุ ฯ เตส โฆเสน เสตหสา อาคมึสุ ฯ เตส โฆเสน ปากหสา
อาคมึสุ ฯ เตสุ อาคเตสุ เขมโก รฺโ อาโรเจสิ เทว ปฺจวณฺณา
# ๑. ม. การาเปตฺวา ฯ
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หสา อาคนฺตฺวา สเร โคจร คณฺหนฺติ ปากหสาน อาคตตฺตา
อิทานิ กติปาเหเนว สุวณฺณวณฺณา หสา อาคมิสฺสนฺติ มา
จินฺตยิตฺถ เทวาติ ฯ ต สุตฺวา ราชา อฺเน ตตฺถ น คนฺตพฺพ
โย คจฺฉิสฺสติ หตฺถปาทจฺเฉทนฺจ ฆรวิโลปฺจ ปาปุณิสฺสตีติ นคเร
เภริฺจาราเปสิ ฯ ตโต ปฏาย ตตฺถ โกจิ น คจฺฉติ ฯ จิตฺตกูฏสฺส
ปน อวิทูเร กาฺจนคุหาย ปากหสา วสนฺติ ฯ เตป มหพฺพลา
ธตรฏกุเลน สทฺธึ เตส สรีรวณฺณานิ นิพฺพิเสสานิ โหนฺติ ฯ
ปากหสรฺโ ปน ธีตา สุวณฺณวณฺณา อโหสิ ฯ โส
ต ธตรฏมหิสฺสรสฺส อนุรูปาติ ตสฺส ปาทปริจาริก กตฺวา
เปเสสิ ฯ สา ตสฺส ปยา อโหสิ มนาปา เตเนว การเณน ตานิ
เทฺว หสกุลานิ อฺมฺ วิสฺสาสิกานิ ชาตานิ ฯ
อเถกทิวส โพธิสตฺตสฺส ปริวารหสา ปากหเส ปุจฺฉึสุ ตุมฺเห
อิเมสุ ทิวเสสุ กห โคจร คณฺหถาติ ฯ มย พาราณสิโต อวิทูเร
เขมสเร โคจร คณฺหาม ตุมฺเห ปน กุหึ อาหิณฺฑถาติ ฯ อสุกมฺหิ
นามาติ วุตฺเต กสฺมา เขมสร น คจฺฉถ โส หิ สโร รมณีโย
นานาสกุณสมากิณฺโณ ปฺจปทุมสฺฉนฺโน นานาธฺผลสมฺปนฺโน นานปฺปการภมรคณนิกุชฺชโิ ต จตูสุ กณฺเณสุ นิจฺจปวตฺตอภยโฆสโน โกจิ อุปสงฺกมิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ ปเคว อฺ
อุปทฺทว กาตุ เอวรูโป สโรติ เขมสร วณฺณยึสุ ฯ เต เตส กถ
สุตฺวา พาราณสิสมีเป กิร เอวรูโป เขโม นาม สโร นาม อตฺถิ
ปากหสา ตตฺถ คนฺตฺวา โคจร คณฺหนฺติ ตุมฺเหป ธตรฏมหิสฺสรสฺส
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อาโรเจถ สเจ อนุชานาติ มยป ตตฺถ คนฺตฺวา โคจร คณฺเหยฺยามาติ
สุมุขสฺส กเถสุ ฯ สุมุโข รฺโ อาโรเจสิ ฯ โสป จินฺเตสิ มนุสฺสา
นาม พหุมายา ขรมนฺตา อุปายกุสลา ภวิตพฺพเมตฺถ การเณน
เอตฺตก กาล เอตฺถ สโร นาม นตฺถิ อิทานิ กโต มฺเ
อมฺหาก คหณตฺถาย กโต ภวิสฺสตีติ ฯ โส สุมุข อาห มา เต
ตตฺถ คมน รุจฺจิตฺถ เนโส สโร เตหิ มนุสฺเสหิ สุธมฺมตาย กโต
อมฺหาก คหณตฺถาย กโต มนุสฺสา นาม พหุมายา ขรมนฺตา
อุปายกุสลา ตุมฺเห สเกเยว โคจเร จรถาติ ฯ สุวณฺณหสา เขมสร
คนฺตุกามมฺหาติ ทุติยมฺป ตติยมฺป สุมขุ สฺส อาโรเจสุ ฯ โส เตส
ตตฺถ คนฺตุกามต มหาสตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ อถ มหาสตฺโต มม
าตกา ม นิสฺสาย มา กิลมนฺตุ เตนหิ คจฺฉามาติ ฉนฺนวุติหสสหสฺสปริวุโต ตตฺถ คนฺตฺวา โคจร คเหตฺวา หสกีฬ กีฬิตวฺ า
จิตฺตกูฏเมว ปจฺจาคมาสิ ฯ เขมโก เตส จริตฺวา คตกาเล คนฺตฺวา
เตส อาคตภาว รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ตุฏจิตฺโต หุตฺวา สมฺม
เขมก ตฺว เอก วา เทฺว วา หเส คณฺหิตุ วายมาหิ มหนฺต เต
ยส ทสฺสามีติ วตฺวา ปริพฺพย ทตฺวา ต อุยโฺ ยเชสิ ฯ โส ตตฺถ
คนฺตฺวา จาฏิปฺชเร นิสที ิตฺวา หสาน โคจรฏาน วีมสิ ฯ
โพธิสตฺตา นาม นิลฺโลลุปฺปจาริโน โหนฺติ ตสฺมา มหาสตฺโต
โอติณฺณฏานโต ปฏาย สปทาน สาลึ ขาทนฺโต อคมาสิ ฯ
เสสหสา อิโตจีโตจ ขาทนฺตา วิจรึสุ ฯ อถ ลุทฺทปุตฺโต อย หโส
นิลฺโลลุปฺปจารี อิม พนฺธติ ุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ปุนทิวเส หเสสุ
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สร อโนติณฺเณสุเยว จาฏิปฺชเร นิสนิ ฺโน ต าน คนฺตฺวา อวิทูเร
ติณปฺชเรน อตฺตาน ปฏิจฺฉาเทตฺวา ฉิทฺเทน โอโลเกนฺโต อจฺฉิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ มหาสตฺโต ฉนฺนวุติหสสหสฺสปุรกฺขโต หิยฺโย
โอติณฺณฏาเนเยว โอตริตฺวา โอธิย นิสีทิตฺวา สาลึ ขาทนฺโต
ปายาสิ ฯ เนสาโท ปฺชรฉิทฺเทน โอโลเกนฺโต ตสฺส รูปโสภคฺคปฺปตฺต อตฺตภาว ทิสฺวา อย หโส สกฏนาภิปฺปมาณสรีโร
สุวณฺณวณฺโณ ตีหิ รตฺตราชีหิ คีวาย ปริกฺขิตฺโต ติสฺโส ราชิโย
คเลน โอตริตฺวา อุทรนฺตเรน คตา ติสฺโส ปจฺฉาภาเคน
วินิวิชฺฌิตฺวา คตา รตฺตกมฺพลสุตฺตสิกฺกาย ปตกาฺจนกฺขนฺโธ วิย
อติวิโรจติ อิมินา เอเตส รฺาว ภวิตพฺพ อิมเมว คณฺหิสฺสามีติ
จินฺเตสิ ฯ หสราชาป พหุ โคจร จริตฺวา ชลกีฬ กีฬิตฺวา
หสคณปริวุโต จิตฺตกูฏเมว อคมาสิ ฯ อิมินา นิยาเมน ปฺจ ฉ
ทิวเส โคจร คณฺหิ ฯ สตฺตเม ทิวเส เขมโก กาฬอสฺสวาลมย ทฬฺห
มหารชฺชุ วฏเฏตฺวา ยฏิปาส กตฺวา เสฺวว หสราชา อิมสฺมึ
โอกาเส โอตริสฺสตีติ ตตฺตโต ตฺวา อนฺโตอุทเก ยฏิปาส
โอฑฺฑิ ฯ ปุนทิวเส หสราชา โอตรนฺโต ปาท ปาเส ปเวเสนฺโตเยว
โอตริ ฯ อถสฺส ปาโส ปาท อยปฏฏเกน กฑฺฒนฺโต วิย อาพนฺธิตฺวา
คณฺหิ ฯ โส ฉินฺทิสฺสามิ นนฺติ เวค ชเนตฺวา อากฑฺฒิตฺวา
ปาเตสิ ฯ ปมวาเร สุวณฺณวณฺณ จมฺม ฉิชชฺ ิ ฯ ทุติยวาเร
กมฺพลวณฺณ มส ฉิชฺชิ ฯ ตติยวาเร นหารู ฉิชฺชิตวฺ า อฏึ อาหจฺจ
# ๑. ม. อุรนฺตเรน ฯ
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อฏาสิ ฯ จตุตฺถวาเร ปน ปาโท ฉิชฺเชยฺย ฯ รฺโ ปน หีนงฺคตา
นาม อนนุจฺฉวิกาติ น วายาม อกาสิ ฯ พลวเวทนา ปวตฺตึสุ ฯ
โส จินฺเตสิ สจาห พนฺธรว รวิสฺสามิ าตกา เม จิตฺตุตฺราสา
หุตฺวา โคจร อคเหตฺวา ฉาตชฺฌตฺตาว ปลายนฺตา สมุทฺเท
ปติสฺสนฺตีติ ฯ โส เวทน อธิวาเสตฺวา ปาสวเส ปวตฺติตฺวา สาลึ
ขาทนฺโต วิย หุตฺวา เตส ยาวทตฺถ ขาทิตฺวา หสกีฬ กีฬนกาเล
มหนฺเตน สทฺเทน พนฺธรว รวิ ฯ ต สุตฺวา หสา มรณภยตชฺชติ า
วคฺควคฺคา จิตฺตกูฏาภิมุขา ปุริมนเยเนว ปกฺกมึสุ ฯ
สุมุโข หสเสนาปติ กจฺจิ นุโข อิท ภย มหาราชสฺส
อุปฺปนฺน ชานิสฺสามิ นนฺติ เวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา ปุรโต
คจฺฉนฺตสฺส หสคณสฺส อนฺตเร เหฏา วุตฺตนเยเนว วิจินิตฺวา
ตีสุป โกฏาเสสุ มหาสตฺต อทิสฺสา อทฺธา เอตสฺเสเวต ภย
อุปฺปนนฺติ นิวตฺติตฺวา อาคจฺฉนฺโต มหาสตฺต ปาเสน พนฺธ
โลหิตมกฺขิต ทุกฺขาตุร ปงฺกปฏเ นิสินฺน ทิสฺวา มา ภายิ
มหาราช อห มม ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา ตุมฺเห โมเจสฺสามีติ วทนฺโต
โอตริตฺวา มหาสตฺต อสฺสาเสนฺโต ปงฺกปฏเ นิสีทิ ฯ อถ
มหาสตฺโต ฉนฺนวุติหสสหสฺเสสุ ม ฉฑฺเฑตฺวา ปลายนฺเตสุ
อย สุมุโข เอกโกว อาคโต กินฺนุ โข ลุทฺทปุตฺตสฺส อาคตกาเล
ม ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิสฺสติ อุทาหุ โนติ วีมสนวเสน โลหิตมกฺขิโต
ปาสยฏิย โอลมฺพนฺโตเยว ติสฺโส คาถา อภาสิ
[๑๙๙]เอเต หสา ปกฺกมนฺติ วงฺกงฺคา ภยเมริตา
หริตฺตจา เหมวณฺณา กาม สุมุข ปกฺกม ฯ
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โอหาย ม าติคณา เอก ปาสวส คต
อนเปกฺขมานา คจฺฉนฺติ กึ เอโก อวหียสิ ฯ
ปเตว ปตต เสฏ นตฺถิ พนฺเธ สหายตา
มา อนีฆาย หาเปสิ กาม สุมุข ปกฺกมาติ ฯ
ตตฺถ ภยเมริตาติ ภยเอริตา ภยตชฺชิตา ภยจลิตา ฯ ตติยปเท
หรีติป เหมนฺติป สุวณฺณสฺเสว นาม ฯ โสป หริตจตาย
เหมวณฺโณ ฯ เตน น เอว อาลปติ ฯ สุมุขาติ สุนฺทรมุข ฯ
อนเปกฺขมานาติ เต าตโย อโนโลเกตฺวา นิราลยา หุตฺวา ฯ
ปเตวาติ อุปฺปตาหิเยว ฯ อนีฆายาติ อิโต คนฺตฺวา ปตฺตพฺพาย
นิทฺทุกฺขภาวาย วิริย มา หาเปสิ ฯ
ต สุตฺวา สุมุโข อย หสราชา มม มิตฺตภาว น ชานาติ
อนุปฺปยภาวมิตฺโตติ ม สลฺลกฺเขติ สิเนหภาวมสฺส ทสฺสิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา จตสฺโส คาถา อภาสิ
[๒๐๐]นาห ทุกฺขปเรโตป ธตรฏ ตุว ชเห
ชีวิต มรณ วา เม ตยา สทฺธึ ภวิสฺสติ ฯ
นาห ทุกฺขปเรโตป ธตรฏ ตุว ชเห
น ม อนริยสยุตฺเต กมฺเม โยเชตุมรหสิ ฯ
สกุมาโร สขา ตฺยมฺหิ สจิตฺเต สมิเต ิโต
าโต เสนาปติ ตฺยาห หสาน ปวรุตฺตม
กถมห วิกตฺถสิ ฺส าติมชฺเฌ อิโต คโต
# ๑. ม. สขาตฺยสฺมิ ฯ
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ต หิตฺวา ปตต เสฏ กินฺเต วกฺขามิโต คโต
อิธ ปาณ ชหิสสฺ ามิ(๑) น อนริย กตฺตุมุสฺสเหติ ฯ
ตตฺถ นาหนฺติ อห มหาราช กายิกเจตสิเกน ทุกฺเขน ผุฏโ ป
น ต ชหามิ ฯ อนริยสยุตฺเตติ มิตฺตทุพฺภีหิ อนริเยหิ กตฺตพฺพตาย
อนริยภาเวน สยุตฺเต ฯ กมฺเมติ ต ชหิตฺวา ปกฺกมนกมฺเม ฯ
สกุมาโรติ สมานกุมาโร เอกทิวเสเยว ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา เอกทิวเส
อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา เอกโต วฑฺฒิตกุมาโรติ อตฺโถ ฯ สขา
ตฺยมฺหีติ อห เต ทกฺขิณกฺขิสโม ปยสหาโย ฯ สจิตฺเตติ ตว สเก
จิตฺเต อห ิโต ตว วเส วตฺตามิ ตยิ ชีวนฺเต ชีวามิ น ชีวนฺเต
น ชีวามีติ อตฺโถ ฯ สจิตฺเตติป ปาโ ฯ ตว จิตฺเต อห สณฺิโต
สุฏุ ิโตติ อตฺโถ ฯ าโตติ สพฺพหสาน อนฺตเร ปฺาโต
ปากโฏ ฯ วิกตฺถิสฺสนฺติ กุหึ หสราชาติ ปุจฺฉิโต อห กินฺติ
กเถสฺสามิ ฯ กินฺเต วกฺขามีติ เต ตว ปวุตฺตึ ปุจฺฉนฺเต หสคเณ
กึ วกฺขามิ ฯ
เอว สุมุเขน จตูหิ คาถาหิ สีหนาเท นทิเต ตสฺส คุณ กเถนฺโต
มหาสตฺโต อาห
[๒๐๑]เอโส หิ ธมฺโม สุมุข ย ตฺว อริยปเถ ิโต
โย ภตฺตาร สขาร ม น ปริจฺจตฺตุมุสฺสเห ฯ
ต หิ เม เปกฺขมานสฺส ภย นเตฺวว ชายติ
อธิคจฺฉสิ ตฺว มยฺห เอวภูตสฺส ชีวิตนฺติ ฯ
# ๑. ม. จชิสสฺ ามิ ฯ
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ตตฺถ เอโส ธมฺโมติ เอโส โปราณกปณฺฑิตาน สภาโว ฯ
ภตฺตาร สขาร มนฺติ สามิกฺจ สหายฺจ สมาน ฯ ภยนฺติ
จิตฺตุตฺราโส มยฺห น ชายติ จิตฺตกูฏปพฺพเต หสคณมชฺเฌ ิโต
วิย โหมิ ฯ มยฺหนฺติ มม ชีวิต ปฏิลภาเปสฺสสีติ ฯ
เอว เตส กถยมานฺเว ลุทฺทปุตฺโต สรปริยนฺเต ิโต หเส
ตีหิ คเณหิ(๑) ปลายนฺเต ทิสฺวา กินฺนุ โขติ ปาสโอฑฺฑิตฏาน
โอโลเกนฺโต โพธิสตฺต ปาสยฏิย โอลมฺพนฺต ทิสวฺ า สฺชาตโสมนสฺโส กจฺฉ พนฺธิตฺวา มุคฺคร คเหตฺวา กปฺปุฏานคฺคิ วิย
อวตฺถรนฺโต ปณฺหิยา อกฺกนฺตกลล อุปริ สีเสน คนฺตฺวา ปุรโต
ปตนฺโต เวเคน อุปสงฺกมิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๐๒]อิจฺเจว มนฺตยนฺตาน อริยาน อริยวุตฺติน
ทณฺฑมาทาย เนสาโท อาปตี ตุริโต ภุส ฯ
ตมาปตนฺต ทิสฺวาน สุมุโข อปริพฺรูหยิ (๒)
อฏาสิ ปุรโต รฺโ หโส วิสฺสาสย พฺยถ ฯ
มา ภายิ ปตต เสฏ น หิ ภายนฺติ ตาทิสา
อห โยค ปยฺุชิสฺส ยุตฺต ธมฺมูปสฺหิต
เตน ปริยาปทาเนน ขิปฺป ปาสา ปโมกฺขสีติ ฯ
ตตฺถ อริยวุตฺตินนฺติ อริยาปาเร วตฺตมานาน ฯ ภุสนฺติ ทฬฺห
พลว ฯ อปริพฺรูหยีติ อนฺตรคาถาย อาคต มา ภายีติ วจน
# ๑. ม. ขนฺเธหิ ฯ สี. ยุ. ขณฺเฑหิ ฯ ๒. สี. ยุ. อติพฺรูหยิ ฯ
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วทนฺโต อติพฺรูเหสิ มหาสทฺท นิจฺฉาเรสิ ฯ อฏาสีติ สเจ เนสาโท
ราชาน ปหริสฺสติ อห ปหาร สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา
ปุริโต อฏาสิ ฯ วิสฺสาสยนฺติ วิสฺสาเสนฺโต อสฺสาเสนฺโต ฯ
พฺยถนฺติ พฺยถิต ภีต ราชาน ฯ มา ภายีติ อิมินา วจเนน
วิสฺสาเสนฺโต ฯ ตาทิสาติ ตุมฺหาทิสา าณวิริยสมฺปนฺนา ฯ
โยคนฺติ าณวิริยโยค ฯ ยุตฺตนฺติ อนุจฺฉวิก ฯ ธมฺมูปสฺหิตนฺติ
การณนิสฺสิต ฯ เตน ปริยาปทาเนนาติ เตน มยา วุตฺเตน โยเคน
ปริสุทฺเธน ฯ ปโมกฺขสีติ มุจฺจิสฺสสีติ ฯ
เอว สุมุโข มหาสตฺต อสฺสาเสตฺวา ลุทฺทปุตฺตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา มธุร มานุสึ วาจ นิจฺฉาเรนฺโต สมฺม ตฺว โกนาโมสีติ
ปุจฺฉิตฺวา สุวณฺณวณฺณ หสราช เขมโก นามาติ วุตฺเต สมฺม
เขมก ตยา โอฑฺฑิตปาเส โย วา โส วา หโส พนฺโธติ สฺ มา
กริ อย ฉนฺนวุติหสสหสฺสาน ปวโร ธตรฏหสราชา เต ปาเส
พนฺโธ าณสีลาจารสมฺปนฺโน สมฺภาวปกฺเข ิโต นาย มาเรตุ
ยุตฺโต อห ตว อิมินา สรีเรน กตฺตพฺพ กริสฺสามิ อยป
สุวณฺณวณฺโณ อหป ตเถว สุวณฺณวณฺโณ อหป เอตสฺสตฺถาย
อตฺตโน ชีวติ  ปริจฺจชิสสฺ ามิ สเจ ตฺว เอตสฺส ปตฺตานิ
คณฺหิตุกาโมสิ มม ปตฺตานิ คณฺหาหิ อโถป จมฺมมสนหารุอฏีน
อฺตร คณฺหิตุกาโมสิ มเมว สรีรโต คณฺหาหิ สเจ น
กีฬหส กาตุกาโมสิ มฺเว กร สเจ ธน อุปฺปาเทตุกาโมสิ
# ๑. ม. สงฺคาหกปกฺเข ฯ
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ต ชีวิตนฺตเมว วิกฺกีณิตฺวา ธน อุปฺปาเทสิ มา เอต
าณาทิคุณยุตฺต หสราชาน อวธิ สเจ หิ น วธิสฺสสิ นิรยาทีหิ
น มุจฺจิสฺสสีติ ต นิรยาทิภเยน สนฺตชฺเชตฺวา อตฺตโน มธุรกถ
คาหาเปตฺวา ปุน โพธิสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต อสฺสาเสนฺโต
อฏาสิ ฯ เนสาโท ตสฺส กถ สุตฺวา อย ติรจฺฉานคโตป สมาโน
มนุสฺเสหิป กาตุ อสกฺกุเณยฺย เอวรูป มิตฺตธมฺม กโรติ มนุสสฺ าป
หิ เอว มิตฺตธมฺเม กาตุ น สกฺโกนฺติ อโห เอส าณสมฺปนฺโน
มธุรกโถ ธมฺมกถิโก มม สกลสรีร ปติโสมนสฺสปุณฺณ กโรตีติ
ปหฏโลโม ทณฺฑ ฉฑฺเฑตฺวา สิรสิ อฺชลึ ปติฏเปตฺวา สุริย
นมสฺสนฺโต วิย สุมุขสฺส คุณ กิตฺเตนฺโต อฏาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๐๓]ตสฺส ต วจน สุตฺวา สุมุขสฺส สุภาสิต
ปหฏโลโม เนสาโท อฺชลิสฺสูปนามยิ (๑)ฯ
น เม สุต วา ทิฏ วา ภาสนฺโต มานุสึ ทิโช
อริย พฺรูวนฺโต(๒) วงฺกงฺโค จชนฺโต มานุสึ คิร ฯ
กินฺนุ ตาย ทิโช โหติ มุตฺโต พนฺธ อุปาสสิ
ปหาย สกุณา ยนฺติ กึ เอโก อวหียสีติ ฯ
ตตฺถ อฺชลิสฺสูปนามยีติ อฺชลึ อสฺส อุปนามยิ คาถายสฺส
ถุตึ กโรติ ฯ ตตฺถ มานุสนิ ฺติ มนุสฺสภาส ฯ อริยนฺติ สุนฺทร
นิทฺโทส ฯ จชนฺโตติ วิสชฺเชนฺโต ฯ อิท วุตฺต โหติ สมฺม ตฺว
# ๑. ม. อฺชลิสฺส ปณามยิ ฯ ๒. ม. พฺรุวาโน ฯ ๓. ม. โอหาย ฯ
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ทิโช สมาโนป อชฺช มยา สทฺธึ มานุสึ วาจ ภาสนฺโต
นิทฺโทส พฺรวู นฺโต มานุสึ คิร จชนฺโต ปจฺจกฺขโต ทิฏโ  อิโต
ปุพฺเพ ปน อิท อจฺฉริย มยา เนว สุต น ทิฏนฺติ ฯ กินฺนุ
ตายนฺติ ย เอต ตฺว อุปาสสิ กินฺเต อย โหติ ฯ
เอว ตุฏ จิตฺเตน เนสาเทน ปุฏโ สุมุโข อย มุทุโก ชาโต
อิทานิสฺส ภิยฺโยโส มตฺตาย มุทุภาวตฺถเมว มม คุณ ทสฺเสสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อาห
[๒๐๔]ราชา เม โส ทิชามิตฺต เสนาปจฺจสฺส การยึ
ตมาปเท ปริจฺจตฺตุ นุสฺสเห วิหคาธิป ฯ
มหาคณาย ภตฺตา เม มา เอโก พฺยสน อคา
ยถา ต สมฺม เนสาท ภตฺตาย อภิรโต รเมติ ฯ
ตตฺถ นุสฺสเหติ น สมตฺโถมฺหิ ฯ มหาคณายนฺติ มหโต
หสคณสฺสาป ฯ มา เอโกติ มาทิเส เสวเก วิชฺชมาเน มา เอโก
พฺยสน อคา ฯ ยถา ตนฺติ ยถา อห วทามิ ตเถว ต ฯ สมฺมาติ
วยสฺส ฯ ภตฺตาย อภิรโต รเมติ ภตฺตา อย มม อหมสฺส
อภิรโต สนฺติเก รมามิ น อุกฺกณฺามิ ฯ
เนสาโท ต ตสฺส ธมฺมนิสฺสิต มธุรกถ สุตวฺ า โสมนสฺสปฺปตฺโต
ปหฏโลโม สจาย สีลาทิคุณสยุตฺต หสราชาน วธิสฺสามิ จตูหิ
อปาเยหิ น มฺุจิสฺสามิ ราชา ม ยทิจฺฉติ ต กโรตุ อหเมต สุมุขสฺส
ทาย กตฺวา วิสชฺเชสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๒๐๕]อริยวุตฺติ วงฺกงฺค โย ปณฑ
ฺ มปจายสิ
จชาติ เต ต ภตฺตาร คจฺฉถูโภ ยถาสุขนฺติ ฯ
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ตตฺถ อริยวุตฺตีติ มิตฺตธมฺมรกฺขนสงฺขาเตน อาจารอริยาน
วตฺเตน สมนฺนาคโต ฯ โย ปณฺฑมปจายสีติ ภตฺตุ สนฺติกา ลทฺธ
ปณฺฑ ปูเชสิ ฯ คจฺฉถูโภติ เทฺวป ชนา อสฺสุมุเข าติสงฺเฆ
หาสยมานา ยถาสุข คจฺฉถ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา เนสาโท มุทจุ ิตฺเตน มหาสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ยฏึ ปณาเมตฺวา(๑) ปงฺกปฏเ นิสีทาเปตฺวา ปาสยฏิยา น โมเจตฺวา
อุกฺขิปตฺวา สรโต นีหริตฺวา ตรุณทพฺพติณปฏเ นิสีทาเปตฺวา
ปาเท พนฺธปาส สนิก โมเจตฺวา มหาสตฺเต พลวสิเนห
ปจฺจุปฏเปตฺวา เมตฺตจิตฺเตน อุทก อาทาย โลหิต โธวิตฺวา
ปุนปฺปุน ปริมชฺชิ ฯ อถสฺส เมตฺตานุภาเวน สิราย สิร มเสน มส
จมฺเมน จมฺม ฆฏฏิต ปาโท ปากติโก อโหสิ อิตเรน นิพฺพิเสโส
โหติ ฯ โพธิสตฺโต สุขปฺปตฺโต หุตฺวา ปกติภาเวเนว นิสีทิ ฯ สุมุโข
อตฺตาน นิสฺสาย รฺโ สุขิตภาว ทิสฺวา สฺชาตโสมนสฺโส จินฺเตสิ
อิมินา อมฺหาก มหาอุปกาโร กโต นาม อตฺถิ อมฺเหหิ เอตสฺส
อุปกาโร นาม นตฺถิ สเจ หิ เอส ราชราชมหามตฺตาทีน อตฺถาย
อมฺเห คณฺหิ เตส สนฺติก เนตฺวา พหุธน ลภิสฺสติ สเจ อตฺตโน
อตฺถาย คณฺหิ อมฺเห วิกกฺ ีณิตฺวา ธน ลภิสฺสเตว ปุจฺฉิสฺสามิ
ตาว นนฺติ ฯ อก น อุปการ กาตุกามตาย ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๒๐๖]สเจ อตฺตปฺปโยเคน โอหิโต หสปกฺขิน
ปฏิคฺคณฺหาม เต สมฺม เอต อภยทกฺขิณ ฯ
# ๑. ม. โอนาเมตฺวา ฯ
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โน เจ อตฺตปฺปโยเคน โอหิโต หสปกฺขิน
อนิสฺสโร มฺุจ อมฺเห เถยฺย กยิราสิ ลุททฺ กาติ ฯ
ตตฺถ สเจติ สมฺม เนสาท สเจ ตยา อตฺตโน ปโยเคน
อตฺตโน อตฺถาย หสานฺเว เสสปกฺขีนฺจ ปาโส โอหิโต ฯ
อนิสฺสโรติ อนิสฺสโร หุตฺวา อมฺเห มฺุจนฺโต เยนาสิ อาณตฺโต
ตสฺส สนฺติก คจฺฉนฺโต เถยฺย กยิราสิ อิณ มา กยิราสิ (๑)ฯ
ต สุตฺวา เนสาโท นาห ตุมฺเห อตฺตโน อตฺถาย คณฺหึ
พาราณสิรฺา ปน สยเมน คณฺหาปโตมฺหีติ วตฺวา เทวิยา
สุปนทิฏกาลโต ปฏาย ยาว รฺา เนส อาคตภาว สุตฺวา
สมฺม เขมก เอก วา เทฺว วา หเส คณฺหิตุ วายามถ มหนฺต
เต ยส ทสฺสามีติ วตฺวา ปริพฺพย ทตฺวา อุยฺโยชิตภาโว ตาว
สพฺพ ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ ต สุตฺวา สุมุโข อิมินา เนสาเทน
อตฺตโน ชีวติ  อคเณตฺวา อมฺเห มฺุจนฺเตน ทุกฺกร กต สเจ
มย อิโต จิตฺตกูฏ คมิสฺสาม เนว ธตรฏรฺโ ปฺุานุภาโว
น มยฺห มิตตฺ ธมฺโม ปากโฏ ภวิสฺสติ น ลุทฺทปุตฺโต มหนฺต
ยส ลจฺฉติ น ราชา ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏหิสฺสติ น เทวิยา
มโนรโถ มตฺถก ปาปุณสิ ฺสตีติ จินฺเตตฺวา สมฺม เอว สนฺเต
อมฺเห วิสชฺชติ ุ น ลภสิ รฺโ โน ทสฺเสหิ โส อมฺเห
ยถารุจึ กริสสฺ ตีติ ฯ
# ๑. ม. อนิสสฺ โร หุตฺวา อมฺเห มฺุจนฺโต เยนาสิ อาณตฺโต
# ตสฺส สนฺตก คณฺหนฺโต เถยฺย กยิราสิ ฯ
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คมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๐๗]ยสฺส ตฺว ภตโก รฺโ กาม ตสฺเสว ปาปย
ตตฺถ สยมโก ราชา ยถาภิฺ กริสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ ตสฺเสวาติ ตสฺเสว สนฺติก เนหิ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ
ราชนิเวสเน ฯ ยถาภิฺนฺติ ยถาธิปฺปาย ยถารุจึ ฯ
ต สุตฺวา เนสาโท มา โว ภทฺทนฺเต ราชทสฺสน รุจฺจิตฺถ
ราชาโน นาม สปฺปฏิภยา กีฬหเส วา โว กเรยฺยุ มาเรยฺยุ วาติ
อาห ฯ อถ น สุมุโข สมฺม ลุทฺทก ชีวิตทายก มา อมฺหาก
จินฺตยิ อห ตาทิสสฺส กกฺขลสฺส ธมฺมกถาย มุทภุ าว ชเนสึ
รฺโป กึ น ชเนสฺสามิ ราชาโน หิ ปณฺฑิตา สุภาสิตทุพฺภาสิตฺู ขิปฺป โน รฺโ สนฺติก เนหิ นยนฺโต จ
มา พนฺเธน นยิ ปุปฺผปฺชเร ปน นิสที าเปตฺวา เนหิ
ปุปฺผปฺชรฺจ กโรนฺโต ธตรฏสฺส มหนฺต เสตปทุมสฺฉนฺน
มม ขุทฺทก รตฺตปทุมสฺฉนฺน กตฺวา ธตรฏ ปุรโต ม ปจฺฉโต
นีจตร กตฺวา อาทาย ขิปปฺ  เนตฺวา รฺโ ทสฺเสหีติ อาห ฯ โส
ตสฺส วจน สุตฺวา จินฺเตสิ สุมุโข ราชาน ทิสฺวา มม มหนฺต
ยส ทาตุกาโม ภวิสฺสตีติ สฺชาตโสมนสฺโส มุทหู ิ ลตาหิ ปฺชเร
กตฺวา ปทุเมหิ ฉาเทตฺวา วุตฺตนเยเนว คเหตฺวา อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๐๘]อิจฺเจว วุตฺโต เนสาโท เหมวณฺเณ หริตฺตเจ
อุโภ หตฺเถหิ ปคฺคยฺห ปฺชเร อชฺฌโวทหิ ฯ
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เต ปฺชรคเต ปกฺขี อุโภ ภสฺสรวณฺณิเน
สุมุข ธตรฏฺจ ลุทฺโท อาทาย ปกฺกมีติ ฯ
ตตฺถ อชฺฌโวทหีติ โอทหิ เปสิ ฯ ภสฺสรวณฺณิเนติ
ปภาสมฺปนฺนวณฺณิเน(๑) ฯ
เอว ลุททฺ ปุตฺตสฺส เต อาทาย ปกฺกมนกาเล ธตรฏโ
ปากหสราชธีตร อตฺตโน ภริย สริตฺวา สุมุข อามนฺเตตฺวา
กิเลสวเสน วิลป ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๐๙]หริยมาโน ธตรฏโ สุมขุ  เอตทพฺรวิ
พาฬฺห ภายามิ สุมุข สามาย ลกฺขณูรุยา
อสฺมาก วธมฺาย อถตฺตาน วธิสฺสติ ฯ
ปากหสา หิ สุมขุ สุเหมา เหมสุตฺตจา
โกฺจีว สมุทฺทตีเร กปณา นูน รุจฺจตีติ ฯ
ตตฺถ ภายามีติ มรณโต ภายามิ ฯ สามายาติ สุวณฺณวณฺณาย ฯ ลกฺขณูรุยาติ ลกฺขณสมฺปนฺนอูรุยา ฯ วธมฺายาติ
วธ ชานิตฺวา มม ปยสามิโก มาริโตติ สฺี หุตฺวา ฯ
วธิสฺสตีติ กึ เม ปยสามิเก มเต ชีวิเตนาติ มริสฺสติ ฯ
ปากหสาติ ปากหสราชธีตา ฯ สุเหมาติ เอวนามิกา ฯ เหมสุตฺตจาติ
เหมสทิสสุนฺทรตจา ฯ โกฺจีวาติ ยถา โลณสงฺขาต สมุทฺท
โอตริตฺวา มเต ปติมฺหิ โกฺจี สกุณิกา กปณา โรทติ เอว
# ๑. ม. ปภาสมฺปนฺนวณฺเณ ฯ
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นูน สา โรทิสฺสติ ฯ
ต สุตฺวา สุมุโข อย หสราชา อฺเ โอวทิตุ ยุตฺโต
สมาโน มาตุคาม นิสฺสาย กิเลสวเสน วิลปติ อุทกสฺส
อาทิตฺตกาโล วิย วติยา อุฏาย เกทารขาทิตกาโล วิย จ ชาโต
ยนฺนูนาห อตฺตโน าณพเลน มาตุคามสฺส โทส ปกาเสตฺวา
เอต สฺาเปยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๒๑๐]เอว มหนฺโต โลกสฺส อปฺปเมยฺโย มหาคณี
เอกิตฺถิมนุโสเจยฺย นยิท ปฺวโตมิว ฯ
วาโตว คนฺธมาเทติ อุภย เฉกปาปก
พาโล อามกปกฺกว โลโล อนฺโธว อามิส ฯ
อวินิจฺฉยฺู อตฺเถสุ มนฺโทว ปฏิภาสิ ม
กิจจฺ ากิจฺจ น ชานาสิ สมฺปตฺโต กาลปริยาย ฯ
อฑฺฒุมฺมตฺโต อุทีเรสิ เสยฺยา มฺสิ อิตฺถิโย
พหุสาธารณา เหตา โสณฺฑานว สุราฆร ฯ
มายา เจตา มรีจีว โสกา โรคา จุปทฺทวา
ขราว พนฺธนา เจตา มจฺจุปาสา คุหาลยา
ตาสุ โย วิสฺสเส โปโส โส นเรสุ นราธโมติ ฯ
ตตฺถ มหนฺโตติ มหนฺโต สมาโน ฯ โลกสฺสาติ
หสโลกสฺส ฯ อปฺปเมยฺโยติ คุเณหิ ปเมตุ อสกฺกเุ ณยฺโย ฯ มหาคณีติ
มหนฺเตน คเณน สมนฺนาคโต คณสตฺถา ฯ เอกิตฺถินฺติ ย เอวรูโป
# ๑. ม. โย เสยฺยา ฯ
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ภว เอก อิตถฺ ึ อนุโสเจยฺย อิท อนุโสจน น ปฺวโตมิว(๑) เตนาห
อชฺเชว ต พาโฬติ มฺามีติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ อาเทตีติ
คณฺหาติ ฯ เฉกปาปกนฺติ สุนฺทราสุนทฺ ร ฯ อามกปกฺกนฺติ อามกฺจ
ปกฺกฺจ ฯ โลโฬติ รสโลโล ฯ อิท วุตฺต โหติ มหาราช
ยถา นาม วาโต ปทุมสราทีนิ ปหริตฺวา สุคนฺธป สงฺการฏานาทีนิ ปหริตฺวา ทุคฺคนฺธปติ อุภย เฉกปาปก คนฺธ อาทิยติ
ยถา จ พาโล กุมารโก อมฺพชมฺพูน เหฏา นิสินฺโน หตฺถ
ปสาเรตฺวา ปติต ปติต อามกมฺป ปกฺกมฺป ผล คเหตฺวา ขาทติ
ยถา จ รสโลโล อนฺโธ ภตฺเต อุปนีเต ยงฺกิฺจิ สมกฺขิกป
นิมฺมกฺขิกป อามิส อาทิยติ เอว อิตฺถโิ ย นาม กิเลสวเสน อนฺธป
ทุคฺคตป กุลินมฺป อกุลินมฺป สุรูปมฺป วิรูปมฺป คณฺหนฺติ ภชนฺติ
วาตพาลอนฺธสทิสาน (๒) ปาปธมฺมาน อิตฺถีน การณา วิลปสิ
มหาราชาติ ฯ อตฺเถสูติ การณาการเณสุ ฯ มนฺโทติ
อนฺธพาโล ฯ ปฏิภาสิ มนฺติ มม อุปฏาสิ ฯ กาลปริยายนฺติ
เอวรูป มรณกาล ปตฺโต อิมสฺมึ กาเล อิท กตฺตพฺพ อิท
น กตฺตพฺพ อิท วตฺตพฺพ อิท น วตฺตพฺพนฺติ น ชานาสิ
เอวาติ ฯ อฑฺฒุมฺมตฺโตติ อฑฺฒอุมฺมตฺตโก มฺเ หุตฺวา ฯ อุทีเรสีติ
ยถา สุร ปวิตฺวา นาติมตฺโต ปุริโส ย วา ต วา วิลปติ เอว
วิลปสีติ อตฺโถ ฯ เสยฺยาติ วรา อุตฺตมา ฯ มายา จาติ อาทีสุเยว
อิตฺถิโย นาม วฺจนฏเน มายา อคยฺหูปคฏเน มรีจีว โสกาทีน
# ๑. ม. ปฺวต อิว ฯ ๒. สี. ตาสาน วาตาทิสทิสาน ฯ
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ปจฺจยตฺตา โสกา โรคา อเนกปฺปการา อุปทฺทวา โกธาทีหิ อติถทฺธภาเวเนว ขรา ฯ ตา หิ นิสฺสาย อนฺทุพนฺธนาทีหิ พชฺฌนโต (๑)
พนฺธนา เจตา อิตฺถิโย นาม สรีรคุหาย ปน วสนกมจฺจุ นาม
เอตาเทวาติ กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณเมว ราชาโน โจร
คเหตฺวา ติขิณผรสุนา สีส ฉินฺทิตฺวา สูเล โรเปนฺตตี ิ ทีเปตพฺโพ ฯ
ตโต ธตรฏโ มาตุคาเม ปฏิพทฺธจิตฺตตาย ตฺว มาตุคามสฺส
คุณ น ชานาสิ ปณฺฑิตา เอว ชานนฺติ นเหตา ครหิตพฺพาติ
ทีเปนฺโต คาถมาห
[๒๑๑]ย วุฑฺเฒหิ อุปฺาต โก ต นินฺทิตุมรหติ
มหาภูติตฺถิโย นาม โลกสฺมึ อุปปชฺชิสุ ฯ
ขิฑฺฑา ปณิหิตา ตาสุ รติ ตาสุ ปติฏิตา
วีชานิ ตาสุ รุหนฺติ ยทิท สตฺตา ปชายเร
ตาสุ โก นิพฺพิเช โปโส ปาณมาสชฺช ปาณิภิ ฯ
ตฺวเมว นาฺโ สุมุข ถีน อตฺเถสุ ยฺุชสิ
ตสฺส ตฺยชฺช ภเย ชาเต ภีเตน ชายเต มติ ฯ
สพฺโพ หิ สสยปฺปตฺโต ภย ภีรุ ติติกฺขติ
ปณฺฑิตา หิ มหนฺตาโน อตฺเถ ยฺุชนฺติ ทุยฺยุเช ฯ
เอตทตฺถาย ราชาโน สูรมิจฺฉนฺติ มนฺติน
ปฏิพาหติ ย สูโร อาปท อตฺตปริยาย ฯ
มา โน อชฺช วิกนฺตึสุ รฺโ สูทา มหานเส
ตถา หิ วณฺโณ ปตฺตาน ผล เวฬฬว ต วธิ ฯ
# ๑. ม. พนฺธนโต ฯ ๒. ม. นิพฺพิเท ฯ
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มุตฺโตสิ เนจฺฉสิ อุฑฺเฑตุ สย พนฺธ อุปาคมิ
โสสชฺช สสยปฺปตฺโต อตฺถ คณฺหาหิ มา มุขนฺติ ฯ
ตตฺถ ยนฺติ ย มาตุคามสงฺขาต วตฺถุ ปฺาวุฑฺเฒหิ
ปฺตฺต เตสเมว ปากฏ น พาลาน ฯ มหาภูตาติ มหาคุณา
มหานิสสา ฯ อุปปชฺชิสุนตฺ ิ ปมกปฺปกาเล อิตฺถีลงิ ฺคสฺส ปม
ปาตุภูตตฺตา ปม นิพฺพตฺตาติ อตฺโถ ฯ ตาสูติ (๒) สุมุข ตาสุ
อิตฺถีสุ กายวจีขิฑฺฑา จ ปณิหิตา โอหิตา ปตา กามคุณรติ
จ ปติฏิตา ฯ วีชานีติ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกจกฺกวตฺติอาทิวีชานิ ตาสุ รุหนฺติ ฯ ยทิทนฺติ เย เอเต สพฺเพป สตฺตา ฯ
ปชายเรติ สพฺเพ ตาสฺเว กุจฺฉิมฺหิ สวฑฺฒาติ ทีเปติ ฯ นิพพฺ ิเชติ
นิพฺพินฺเทยฺย ฯ ปาณมาสชฺช ปาณิภีติ อตฺตโน ปาเณหิ ตาส ปาณ
อสฺสาเทตฺวา อตฺตโน ชีวิต จชนฺโตป ตา ลภิตฺวา โก นิพฺพินฺเทยฺยาติ
อตฺโถ ฯ นาฺโติ น อฺโ สุมุข มยา จิตฺตกูฏตเล หสคณมชฺเฌ
นิสินฺเนน ต อทิสฺวา กห สุมุโขติ วุตฺเต เอส มาตุคาม คเหตฺวา
กาฺจนคุหาย อุตฺตมรตึ อนุโภตีติ วทนฺติ เอว ตฺวเมว อิตฺถีน
อตฺเถสุ ยฺุชสิ ยุตฺตปฺปยุตฺโตว อโหสิ น อฺโติ อตฺโถ ฯ
ตสฺส ตฺยชฺชาติ ตสฺส เต อชฺช มรณภเย ชาเต อิมนิ า มรณภเยน
ภีโต มฺเ อย มาตุคามสฺส โทสทสฺสนา นิปุณา มติ ชายเตติ
อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ สพฺโพ หีติ โย หิ โกจิ ฯ สสยปฺปตฺโตติ
ชีวิตสสยปฺปตฺโต ฯ ภีรูติ ภีรุ หุตฺวาป ภย อธิวาเสติ ฯ มหนฺตาโนติ
# ๑. ม. าต ฯ ๒. ม. ตฺยาสูติ ฯ ๓. สี. ปาณภีติ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 267

เลมที่ 35 มหาหสชาตก หนา 267
เย ปน ปณฺฑิตา จ โหนฺติ มหนฺเต จ าเน ิตาติ
มหนฺตาโน ฯ อตฺเถ ยฺุชนฺติ ทุยฺยุเชติ เต ทุยยฺ ุชฺเชป อตฺเถ ยฺุชนฺติ
ฆเฏนฺติ วายมนฺติ ตสฺมา มา ภายิ ธีโร โหหีติ ต อุสฺสาหนฺโต
เอวมาห ฯ อาปทนฺติ สามิโน อาคต อาปท เอส สูโร ปฏิพาหติ
เอตทตฺถาย สูร มนฺติน อิจฺฉนฺติ ฯ อตฺตปริยายนฺติ อตฺตโน
ปริตฺตาณปจ กาตุ สกฺโกตีติ อธิปฺปาโย ฯ วิกนฺตสึ ูติ ฉินฺทึสุ ฯ
อิท วุตฺต โหติ สมฺม สุมุข ตฺว มยา อตฺตโน อนนฺตเร าเน ปโต
ตสฺมา ยถา อชฺช รฺโ สูทา อมฺเห มสตฺถาย มา วิกนฺตึสุ (๑)
ตถา กโรหีติ ฯ ตาทิโส หิ อมฺหาก ปตฺตวณฺโณ ฯ ต วธีติ สฺวาย
วณฺโณ ยถา นาม เวฬฬ นิสฺสาย ชาต ผล เวฬุเมว วธติ ตถา
ต วธิ ตฺจ มฺจ มา วธีติ อธิปฺปาเยเนวมาห ฯ มุตฺโตสีติ ยถาสุข
จิตฺตกูฏปพฺพต คจฺฉาติ เอว ลุทฺทปุตฺเตน มยา สทฺธึ มุตฺโต วิสชฺชิโต
สมาโนป อุฑฺเฑตุ น อิจฺฉสิ ฯ สยนฺติ ราชาน ทฏุกาโม หุตฺวา
สยเมว วธ อุปคโตสิ เอวมิท อมฺหาก ภย ต นิสฺสาย อาคต ฯ
โสสชฺชาติ โสสิ อชฺช ชีวิตสสยปฺปตฺโต ฯ อตฺถ คณฺหาหิ
มา มุขนฺติ อิทานิ อมฺหาก มฺุจนการณ คณฺห ยถา มฺุจาม
ตถา วายาม วาโตว คนฺธมาเทตีติ อาทีนิ วทนฺโต อิตฺถี
ครหตฺถาย มุข มา ปสารยีติ ฯ
เอว มหาสตฺโต มาตุคาม วณฺเณตฺวา สุมุข อปฺปฏิภาณ
กตฺวา ตสฺส อนตฺตมนภาว ตฺวา อิทานิ สุมุข ปคฺคณฺหนฺโต
# ๑. สี. ยุ. น กนฺตนฺติ ฯ
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คาถมาห
[๒๑๒]โส ตฺว(๑) โยค ปยฺุชสฺสุ ยุตฺต ธมฺมูปสฺหิต
ตว ปริยาปทาเนน มม ปาเณสน จราติ ฯ
ตตฺถ โสติ สมฺม สุมุข โส ตฺว ฯ โยคนฺติ ย ปุพฺเพ
อห โยค ปยฺุชิสฺส ยุตฺต ธมฺมูปสฺหิตนฺติ อวจสิ ต
อิทานิ ปยฺุชสฺสุ ฯ ตว ปริยาปทาเนนาติ ตว เตน โยเคน
ปริสุทฺเธน ฯ ปริโยทาเตนาติป ปาโ ฯ ปริตฺตาเณนาติ อตฺโถ ฯ
ตยา กตตฺตา ตว สนฺตเกน ปริตฺตาเณน มม ชีวิตปริเยสน
จราติ อธิปฺปาโย ฯ
ต สุตฺวา สุมุโข อย อติวิย มรณภยภีโต มม พล (๒) น
ชานาติ ราชาน ทิสฺวา โถก กถ ลภิตฺวา ชานิสฺสามิ
อสฺสาเสสฺสามิ ตาว นนฺติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๒๑๓]มา ภายิ ปตต เสฏ นหิ ภายนฺติ ตาทิสา
อห โยค ปยฺุชิสฺส ยุตฺต ธมฺมูปสฺหิต
มม ปริยาปทาเนน ขิปฺป ปาสา ปโมกฺขสีติ ฯ
ตตฺถ ปาสาติ ทุกฺขปาสา ฯ
อิติ เตส สกุณภาสาย กเถนฺตาน ลุทฺทปุตฺโต น กิฺจิ
อฺาสิ ฯ เกวล ปน เต กาเชนาทาย พาราณสึ ปาวิสิ ฯ
อจฺฉริยพฺภูตชาเตน ปฺชลินา มหาชเนน อนุคจฺฉมาโน โส
ราชทฺวาร ปตฺวา อตฺตโน อาคตภาว รฺโ อาโรเจสิ ฯ
# ๑. ม. ต ฯ ๒. ม. าณพล ฯ
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ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๑๔]โส ลุทโฺ ท หสกาเชน ราชทฺวาร อุปาคมิ
ปฏิเวเทถ ม รฺโ ธตรฏายมาคโตติ ฯ
ตตฺถ ปฏิเวเทถ มนฺติ เขมโก อาคโตติ เอว ม รฺโ
นิเวเทถ ฯ ธตรฏายนฺติ อย ธตรฏโ อาคโตติ ปฏิเวเทถาติ
อตฺโถ ฯ
โทวาริโก คนฺตฺวา ปฏิเวเทสิ ฯ ราชา สฺชาตโสมนสฺโส
ขิปฺป อาคจฺฉตูติ วตฺวา อมจฺจคณปริวุโต สมุสฺสติ เสตจฺฉตฺเต ราชปลฺลงฺเก นิสนิ ฺโน เขมก หสราชาน(๑) อาทาย มหาตล อภิรหุ นฺต
ทิสฺวา สุวณฺณวณฺเณ หเส โอโลเกตฺวา สมฺปุณฺโณ เม มโนรโถติ
ตสฺส กตฺตพฺพ กิจฺจ อมจฺเจ อาณาเปสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๑๕]เต ทิสฺวา ปฺุสงฺกาเส อุโภ ลกฺขณสมฺมเต
ขลุ สฺมโน ราชา อมจฺเจ อชฺฌภาสถ ฯ
เทถ ลุทฺทสฺส วตฺถานิ อนฺนปานฺจ โภชน
กามงฺกโร หิรฺสฺส ยาวนฺต เอส อิจฺฉตีติ ฯ
ตตฺถ ปฺุสงฺกาเสติ อตฺตโน ปฺุสทิเส ฯ ลกฺขณสมฺมเตติ
เสฏสมฺมเต อภิฺาเต ฯ ขลูติ นิปาโต ฯ ตสฺส เต ขลุ ทิสวฺ าติ
ปุริมปเทน สมฺพนฺโธ ฯ เทถาติ อาทีนิ ราชา ปสนฺนาการ
กโรนฺโต อาห ฯ ตตฺถ กามงฺกโร หิรฺสฺสาติ หิรฺ อสฺส
# ๑. ม. หสกาช ฯ ๒. สี. ยุ. ลกฺขฺาสมฺมเต ฯ
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กามกิริยา อตฺถุ ฯ ยาวนฺตนฺติ ยตฺตก เอส คจฺฉติ ตตฺตก
หิรฺมสฺส เทถาติ อตฺโถ ฯ
เอว ปสนฺนาการ กาเรตฺวา ปติโสมนสฺสสมุสฺสาหิโต
คจฺฉถ น อลงฺกริตฺวา อาเนถาติ อาห ฯ อถ น อมจฺจา
ราชนิเวสนา โอตาเรตฺวา กปฺปตเกสมสฺสุ นหาตานุลิตฺต
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต กตฺวา รฺโ ทสฺเสสุ ฯ อถสฺส ราชา
เอกสวจฺฉเร สตสหสฺสุฏานเก ทฺวาทสคามเก อาชฺยุตฺต
รถ อลงฺกตมหาเคห เทถาติ มหนฺต ยส ทาเปสิ ฯ โส มหนฺต
ยส ลภิตฺวา อตฺตโน กมฺม ปกาเสตุ อารภิ น เต เทว
มยา โย วา โส วา หโส อานีโต อย ปน ฉนฺนวุติหสสหสฺสาน
ราชา ธตรฏโ นาม อย เสนาปติ สุมุโข นามาติ อาห ฯ
อถ น ราชา กถ เต สมฺม เอเต คหิตาติ ปุจฺฉิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๑๖]ทิสฺวา ลุทฺท ปสนฺนตฺต กาสิราเชตทพฺรวิ
ยทาย สมฺม เขมก ปุณฺณา หเสหิ ติฏติ ฯ
กถ รุจึ มชฺฌคต ปาสหตฺโถ อุปาคมิ
โอกิณฺณ าติสงฺเฆหิ นิมชฺฌิม กถมคฺคหีติ ฯ
ตตฺถ ปสนฺนตฺตนฺติ ปสนฺนภาว โสมนสฺสปฺปตฺต ฯ
ยทายนฺติ วยสฺส เขมก ยทิ อย อมฺหาก โปกฺขรณี
ฉนฺนวุติหสสหสฺเสหิ ปุณฺณา ติฏติ ฯ กถ รุจึ มชฺฌคตนฺติ
เอว สนฺเต ตฺว เตส รุจนี  ปยทสฺสนาน หสาน มชฺฌคต
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เอต าติหเสหิ โอกิณณ
ฺ  ฯ นิมชฺฌมิ นฺติ เนว มชฺฌิม เนว
กนิฏ อุตฺตมหสราชาน กถ ปาสหตฺโถ อุปาคมิ กถ คณฺหิ ฯ
โส ตสฺส กถ สุณนฺโต อาห
[๒๑๗]อชฺช เม สตฺตมา รตฺติ อาทานานิ อุปาสโต
ปทเมตสฺส อนฺเวส อปฺปมตฺโต ฆฏสฺสิโต ฯ
อถสฺส ปทมทฺทกฺขึ จรโต อาทเนสน
ตตฺถาห โอทหึ ปาส เอวนฺต ทิชมคฺคหินฺติ ฯ
ตตฺถ อาทานานีติ โคจร คณฺหนฏานานีติ อตฺโถ ฯ
อยเมว วา ปาโ ฯ อุปาสโตติ อุปคจฺฉนฺตสฺส ฯ ปทนฺติ
โคจรภูมิย อกฺกนฺตปท ฯ ฆฏสฺสิโตติ จาฏิปฺชเร นิสฺสิโต
หุตฺวา ฯ อถสฺสาติ อถ ฉฏเ ทิวเส เอตสฺส อาทาเนสน
จรนฺตสฺส ปท อทฺทกฺขึ ฯ เอวนฺตนฺติ เอว ต ทิช อคฺคหินฺติ
สพฺพ คหิโตปาย อาจิกฺขิ ฯ
ต สุตฺวา ราชา อย ทฺวาเร ตฺวา ปฏิเวเทนฺโตป
ธตรฏสฺเสวาคมน ปฏิเวเทสิ อิทานิป เอต เอกเมว คณฺหาหีติ
วทติ กินฺนุ โข เอตฺถ การณนฺติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๒๑๘]ลุทฺท เทฺว อิเม สกุณา กถเมโกติ ภาสสิ
จิตฺต นุ เต วิปลฺลฏ(๒) อาทู กินฺนุ ชิคึสสีติ ฯ
ตตฺถ วิปลฺลฏนฺติ วิปริยตฺต ฯ อาทู กินฺนุ ชิคึสสีติ อุทาหุ
กินฺนุ จินฺเตสิ กึ อิตร คเหตฺวา อฺสฺส ทาตุกาโม หุตฺวา
# ๑. ม. อทนานิ ฯ ๒. ม. วิปริยตฺต ฯ
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จินฺเตสีติ ปุจฺฉติ ฯ
ตโต ลุทฺโท น เม เทว จิตฺต วิปลฺลฏ นาห อิตร
อฺสฺส ทาตุกาโม อป จ โข ปน มยา โอหิเต ปาเส เอโกว
พนฺโธติ อาวิกโรนฺโต อาห
[๒๑๙]ยสฺส โลหิตกา ตาลา ตปนิยฺยานิกา สุภา
อุร สหจฺจ ติฏนฺติ โส เม พนฺธ อุปาคมิ ฯ
อถาย ภสฺสโร ปกฺขี อพนฺโธ พนฺธมาตุร
อริย พฺรูวนฺโต อฏาสิ วทนฺโต มานุสึ คิรนฺติ ฯ
ตตฺถ โลหิตกา ตาลาติ รตฺตวณฺณา ตาลา ติสฺโส โลหิตราชิโย ฯ อุร สหจฺจาติ อุร อาหจฺจ ฯ อิท วุตฺต โหติ มหาราช
ยสฺเสตา รตฺตสุวณฺณสุปฺปภา ติสฺโส โลหิตกา ราชิโย คีว
ปริกฺขิปตฺวา อุร อาหจฺจ ติฏนฺติ โส เอโกว มม ปาเส พนฺธ
อุปคโต ฯ ภสฺสโรติ ปริสุทฺโธ ปภาสมฺปนฺโน ฯ อาตุรนฺติ
คิลาน ทุกฺขิต ฯ อฏาสีติ อถ ธตรฏสฺส พนฺธภาว ตฺวา
นิวตฺติตฺวา เอต สมสฺสาเสตฺวา มม คมนกาเล จ ปจฺจุคฺคมน
กตฺวา อากาเสเยว มยา สทฺธึ มธุรปฏิสนฺถาร กตฺวา มนุสฺสภาสาย ธตรฏสฺส คุเณ กเถนฺโต มม หทย มุทกุ  กตฺวา ปุน
เอตสฺเสว ปุรโต อฏาสิ อถาห เทว สุมุขสฺส สุภาสิต สุตฺวา
ปสนฺนจิตฺโต ธตรฏ วิสชฺเชสึ อิติ ธตรฏสฺส ปาสโต โมกฺโข
อิเม หเส อาทาย มม อิธาคมนฺจ สุมุเขเนว กตนฺติ ฯ
# ๑. ม. ตปนียนิภา ฯ ๒. ม. จชนฺโต ฯ
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เอว โส สุมุขสฺส คุณ วณฺเณนฺโต กเถสิ ฯ ต สุตฺวา
ราชา สุมุขสฺส ธมฺมกถ โสตุกาโม อโหสิ ฯ ลุททฺ ปุตฺตสฺส
สกฺการ กโรนฺตสฺเสว สุรโิ ย อตฺถงฺคมิโต ทีปา ปชฺชลิตา ฯ
พหู ขตฺติยาทโย สนฺนปิ ติตา ฯ เขมา เทวีป วิวิธนาฏเกหิ
ปริวาริตา รฺโ ทกฺขิณปสฺเส นิสีทิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ราชา
สุมุข กถาเปตุกาโม คาถมาห
[๒๒๐]กถนฺนุทานิ สุมุข หนน สหจฺจ ติฏสิ
อาทู เม ปริส ปตฺโต ภยา ภีโต น ภาสสีติ ฯ
ตตฺถ หนน สหจฺจาติ มธุรกโถ กิร ตฺว อถ กสฺมา อิทานิ
มุข ปธาย ติฏสิ ฯ อาทูติ กจฺจิ ฯ ภยา ภีโตติ ปริสสารชฺชภเยน ภีโต หุตฺวา ฯ
ต สุตฺวา สุมุโข อภีตภาว ทสฺเสนฺโต คาถมาห
[๒๒๑]นาห กาสิปติ ภีโต โอคฺคยฺห ปริส ตว
นาห ภยา น ภาสิสฺส วาคฺย อตฺถสฺมิ ตาทิเสติ ฯ
ตตฺถ ตาทิเสติ อปจ โข ปน ตถารูเป อตฺเถ อุปฺปนฺเน
วากฺย ภาสิสฺสามีติ วจโนกาส โอโลเกนฺโต นิสินฺโนสฺมีติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา ราชา ตสฺส กถ วฑฺเฒตุกามตาย ปริหาส
กโรนฺโต อาห
[๒๒๒]น เต อภิสฺสร ปสฺเส น รเถนป ปตฺติเก
นาสฺส จมฺม วา กีต วา วมฺมิเน จ ธนุคฺคเห ฯ
# ๑. ม. วมฺมิเต ฯ
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น หิรฺ สุวณฺณ วา นคร วา สุมาปต
โอกิณฺณปริกฺข ทุคฺค ทฬฺหมฏฏาลโกฏก
ยตฺถ ปวิฏโ  สุมุข ภายิตพฺพ น ภายสีติ ฯ
ตตฺถ อภิสฺสรนฺติ รกฺขนตฺถาย ปริวาเรตฺวา ิต อาวุธหตฺถ
ปริสนฺเต น ปสฺสามิ ฯ นาสฺสาติ เอตฺถ อสฺสาติ นิปาตมตฺต ฯ
จมฺมนฺติ สรีรปริตฺตาณจมฺม ฯ กีต วาติ กีณิต จาฏิกปาลนฺติป (๑)
วุจฺจติ ฯ จาฏิกปาลหตฺถาป เต สนฺตเิ ก นตฺถีติ ทีเปติ ฯ
วมฺมิเนติ วมฺมสนฺนทฺเธ ฯ น หิรฺนฺติ ย นิสฺสาย น
ภายสิ ต หิรฺป เต สนฺติเก น ปสฺสามีติ ฯ
เอว รฺา กินฺเต อภายนการณนฺติ วุตฺเต ต การณ
กเถนฺโต อาห
[๒๒๓]น เม อภิสฺสเรนตฺโถ นคเรน ธเนน วา
อปเถน ปถ ยาม อนฺตลิกฺเข จรา มย ฯ
สุตา จ ปณฺฑิตาตฺยมฺหา นิปุณา จตฺถจินฺตกา
ภาเสมตฺถวตึ วาจ สจฺเจ จสฺสุ ปติฏิโต ฯ
กินฺนุ ตุยฺห อสจฺจสฺส อนริยสฺส กริสฺสติ
มุสาวาทิสฺส ลุทฺทสฺส ภณิตป สุภาสิตนฺติ ฯ
ตตฺถ อภิสฺสเรนาติ อารกฺขปริวาเรน ฯ อตฺโถติ เอเตน
มม กิจฺจ นตฺถิ กสฺมา ยสฺมา อปเถน ตุมฺหาทิสาน อมคฺเคน
ปถ มาเปตฺวา ยาม อากาสจาริโน มยนฺติ ฯ ปณฺฑติ าตฺยมฺหาติ
# ๑. ม. จาฏิกปาลาทิ ฯ สี. ยุ. จาฏิกปา ฯ ๒. ม. จสฺส ฯ
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ปณฺฑิตาติ ตยา สุตมฺหา เตเนว การเณน อมฺหาก สนฺติกา
ธมฺม โสตุกาโม กิร โน คณฺหาเปสิ ฯ สจฺเจ จสฺสูติ สเจ
ปน ตฺว สจฺเจ ปติฏิโต อสฺสุ อตฺถวตึ การณนิสสฺ ิต วาจ
ภาเสยฺยาม ฯ อสจฺจสฺสาติ วจีสจฺจรหิตสฺส ตว สุภาสิต มุณฺฑสฺส
ทนฺตสุจิ วิย กึ กริสฺสติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา กสฺมา ม มุสาวาที อนริโยติ วทสิ กึ
มยา กตนฺติ อาห ฯ อถ น สุมุโข เตนหิ มหาราช สุโณหีติ
วตฺวา อาห
[๒๒๔]ต พฺราหฺมณาน วจนา อิม เขม อการยิ
อภยฺจ ตยา ฆุฏ อิมาโย ทสธา ทิสา ฯ
โอคฺคยฺห เต โปกฺขรณึ วิปฺปสนฺโนทก สุจึ
ปหูต ขาทน ตตฺถ อหึสา เจตฺถ ปกฺขิน ฯ
อิท สุตฺวาน นิคฺโฆส อาคตมฺหา ตวนฺติเก
เต เต พนฺธสฺมา ปาเสน เอตนฺเต ภาสิต มุสา ฯ
มุสาวาท ปุรกฺขตฺวา อิจฺฉาโลภฺจ ปาปก
อุโภสนฺธึ อติกฺกมฺม อสาต อุปปชฺชตีติ ฯ
ตตฺถ ตนฺติ ตฺว ฯ เขมนฺติ เอวนามก โปกฺขรณึ ฯ ฆุฏนฺติ
จตูสุ กณฺเณสุ ตฺวา โฆสาปต ฯ ทสธาติ อิมา ตา ทสวิธา
ทิสา ต ทิสาสุ ตยา อภย ฆุฏ ฯ โอคฺคยฺหาติ โอคฺคาเหตฺวา
อาคตาน สนฺติกา ฯ ปหูต ขาทนนฺติ ปหูตฺจ ปทุมุปฺปลสาลิอาทิก
ขาทน ฯ อิท สุตฺวาติ เตส ตว โปกฺขรณึ โอคฺคาเหตฺวา อาคตาน
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สนฺติกา อิท อภย สุตฺวา ฯ ตวนฺติเกติ ตว สมีเป ตยา การิต
โปกฺขรณึ อาคตมฺหาติ อตฺโถ ฯ เต เตติ เต มย ตว ปาเสน
พนฺธา ฯ ปุรกฺขตฺวาติ ปุรโต กตฺวา ฯ อิจฺฉาโลภนฺติ อิจฺฉาสงฺขาต
ปาปก โลภ ฯ อุโภสนฺธนิ ฺติ อุภย เทวโลเก จ มนุสฺสโลเก จ
ปฏิสนฺธึ อิเม ปาปธมฺเม ปุรโต กตฺวา จรนฺโต ปุคฺคโล สุคตึ
ปฏิสนฺธึ อติกฺกมิตฺวา ฯ อสาตนฺติ นิรย อุปปชฺชติ ฯ
เอว ปริสมชฺเฌเยว ราชาน ลชฺชาเปสิ ฯ อถ น ราชา นาห
สุมุข ตุมฺเห มาเรตฺวา มส ขาทิตุกาโม คณฺหาเปสึ ปณฺฑิตภาว
ปน โว สุตฺวา สุภาสิต โสตุกาโมว คณฺหาเปสินฺติ ปกาเสนฺโต อาห
[๒๒๕]นาปรชฺฌาม สุมุข นป โลภาย มคฺคหึ
สุตา จ ปณฺฑิตาตฺยตฺถ นิปุณา จตฺถจินฺตกา ฯ
อปฺเปวตฺถวตึ วาจ พฺยาหเรยฺยุ อิธาคตา
ตถาย(๑) สมฺม เนสาโท วุตฺโต สุมุข มคฺคหีติ ฯ
ตตฺถ นาปรชฺฌามาติ มาเรนฺโต อปรชฺฌติ นาม มย น
มาเรม ฯ โลภาย มคฺคหินฺติ มส ขาทิตุกาโม หุตฺวา โลภาย
ตุมฺเห นาห อคฺคหึ ฯ ปณฺฑิตาตฺยตฺถาติ ปณฺฑิตาติ สุตา
อตฺถ ฯ อตฺถจินฺตกาติ ปฏิจฺฉนฺนาน อตฺถาน จินฺตกา ฯ
อตฺถวตินฺติ การณนิสฺสิต ฯ ตถาติ เตน การเณน ฯ วุตฺโตติ
มยา วุตฺโต หุตฺวา ฯ สุมุข มคฺคหีติ สุมุขาติ อาลปติ ฯ
มกาโร สนฺธกิ าโร ฯ อคฺคหีติ ธมฺม เทเสตุ ตุมฺเห คณฺหิ ฯ
# ๑. ม. ตถา ต ฯ
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ต สุตฺวา สุมุโข สุภาสิต โสตุกาเมน อยุตฺตนฺเต กต
มหาราชาติ วตฺวา อาห
[๒๒๖]เนว ภูตา กาสิปติ อุปนีตสฺมิ ชีวิเต
ภาเสมตฺถวตึ วาจ สมฺปตฺตา กาลปริยาย ฯ
โย มิเคน มิค หนฺติ ปกฺขีน ปน ปกฺขินา
สุเตน วา สุต กีเลฺย กึ อนริยตรนฺตโต ฯ
โย อริยรุท ภาเส อนริยธมฺมวสฺสิโต
อุโภ โส ธสเต โลกา อิธ เจว ปรตฺถ จ ฯ
น มชฺเฌถ ยส ปตฺโต น พฺยาเธ ปตฺตสสย
วายเมเถว กิจฺเจสุ สวเร วิวรานิ จ ฯ
เย วุฑฺฒา อพฺภติกฺกนฺตา สมฺปตฺตา กาลปริยาย
อิธ ธมฺม จริตฺวาน เอเวเต ติทิวงฺคตา ฯ
อิท สุตฺวา กาสิปติ ธมฺมมตฺตนิ ปาลย
ธตรฏฺจ มฺุจาหิ หสาน ปวรุตฺตมนฺติ ฯ
ตตฺถ อุปนีตสฺมีติ มรณสนฺติเก อุปนีเต ฯ กาลปริยายนฺติ
มรณกาลวาร ปตฺตา สมานา น กถิสสฺ าม น หิ ธมฺมกถิก พนฺธิตฺวา
มรณภเยน ตชฺเชตฺวา ธมฺม สุณามีติ อยุตฺตนฺเต กตนฺติ ฯ มิเคนาติ
สุฏุ สิกฺขาปเตน ทีปกมิเคน ฯ หนฺตีติ หนติ ฯ ปกฺขินาติ ทีปกปกฺขินา ฯ สุเตน วาติ เขมสร นิพฺภยนฺติ วิสฺสุเตน ทีปกมิคปกฺขิสทิเสน ปทุมสเรน ฯ สุตนฺติ ปณฺฑิโต จิตฺรกถีติ เอว สุต
ธมฺมกถิก ฯ กีเลฺยติ ธมฺม โสสฺสามีติ ปาสพนฺเธน โย กีเลยฺย หึเสยฺย
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พาเธยฺย ฯ ตโตติ ตโต เตส อนริยโต อุตฺตรึ อฺ อนริยตร
กต กึ อตฺถิ ฯ อริยรุทนฺติ มุเขน อริยวจน สุนฺทรวจน
ภาสติ ฯ ธมฺมวสฺสิโตติ กมฺเมน อนริยธมฺม อวสฺสิโต ฯ อุโภติ
เทวโลกา จ มนุสฺสโลกา จาติ อุภยมฺหา ฯ อิธ เจวาติ อิธ
อุปฺปนฺโนป ปรตฺถ อุปฺปนฺโนติ เอวรูโป ทฺวีหิ สุคติโลเกหิ ธเสตฺวา
นิรยเมว อุปปชฺชติ ฯ ปตฺตสสยนฺติ ชีวิตสสยมาปนฺนป ทุกฺข ปตฺวา
น กิลเมยฺย ฯ สวเร วิวรานิ จาติ อตฺตโน ฉิทฺทานิ รนฺธานิ (๑) สวเรยฺย
ปทเหยฺย ฯ วุฑฺฒาติ คุณพุฑฺฒา ปณฺฑิตา ฯ สมฺปตฺตา กาลปริยายนฺติ มรณกาลปริยาย ปตฺตา หุตวฺ า อนติกฺกนฺตา ฯ
เอเวเตติ เอว เอเต ฯ อิทนฺติ อิท มยา วุตฺต อตฺถนิสฺสิต
วจน ฯ ธมฺมนฺติ ปเวณิยธมฺมป สุจริตธมฺมป ฯ
ต สุตฺวา ราชา อาห
[๒๒๗]อาหรนฺตูทก ปชฺช อาสนฺจ มหารห
ปฺชรโต ปโมกฺขามิ ธตรฏ ยสสฺสนิ  ฯ
ตฺจ เสนาปตึ ธีร
นิปุณ อตฺถจินฺตก
โย สุเข สุขิโต รฺโ ทุกฺขิเต โหติ ทุกฺขิโต ฯ
เอตาทิโส โข อรหติ ปณฺฑมสฺนาตุ ภตฺตุโน
ยถาย สุมุโข รฺโ
ปาณสาธารโณ สขาติ ฯ
ตตฺถ อุทกนฺติ ปาทโธวน ฯ ปชฺชนฺติ ปาทพฺภฺชน ฯ
สุเขติ สุเข สติ ฯ
# ๑. ม. ทฺวารานิ ฯ
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รฺโ วจน สุตฺวา อมจฺจาทโย เตส อาสน อาหริตฺวา
ตตฺถ นิสินฺนาน คนฺโธทเกน ปาเท โธวิตฺวา สตปาเกน
เตเลน อพฺภฺชยึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๒๘]ปฺจ สพฺพโสวณฺณ อฏปาท มโนรม
มฏ กาสิกวตฺถิน(๑) ธตรฏโ อุปาวิสิ ฯ
โกจฺฉฺจ สพฺพโสวณฺณ เวยฺยคฺฆปริสิพฺพิต
สุมุโข อชฺฌปาเวกฺขิ ธตรฏสฺสนนฺตรา ฯ
เตส กาฺจนปตฺเตหิ ปุถู อาทาย กาสิโย
หสาน อภิหาเรสุ อคฺค รฺโ ปวาสิตนฺติ ฯ
ตตฺถ มฏนฺติ กรณปรินิฏิต ฯ กาสิกวตฺถินนฺติ กาสิกวตฺเถน
อตฺถต ฯ โกจฺฉนฺติ มชฺเฌ สงฺขิตฺต ฯ เวยฺยคฺฆปริสิพฺพิตนฺติ
พฺยคฺฆจมฺมปริสิพฺพิต มงฺคลทิวเส อคฺคมเหสิยา นิสีทนป ฯ
กาฺจนปตฺเตหีติ สุวณฺณภาชเนหิ ฯ ปุถูติ พหู ฯ กาสิโยติ
กาสิกรฏวาสิโน ฯ อภิหาเรสุนฺติ อุปนาเมสุ ฯ อคฺค รฺโ
ปวาสิตนฺติ อฏสตปลสุวณฺณจาฏิปกฺขิตฺต หสรฺโ
ปณฺณาการตฺถาย กาสิกรฺโ เปสิต นานคฺครสโภชน ฯ
เอว อุปนีเต ตสฺมึ ปน กาสิกราชา เตส หตฺถโต หตฺเถน
สมฺปฏิคฺคหณตฺถ สย สุวณฺณจาฏึ คเหตฺวา อุปนาเมสิ ฯ เต
ตโต มธุลาเช ขาทิตฺวา มธุโรทก ปวึสุ ฯ อถ มหาสตฺโต
# ๑. สี. กาสิกปตฺถิณฺณนฺติ ฯ
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รฺโ อภิหารฺจ ปสาทฺจ ทิสฺวา ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๒๙]ทิสฺวา อภิหต อนฺน(๑) กาสิราเชน เปสิต
กุสโล ขตฺตธมฺมาน
ตโต ปุจฺฉิ อนนฺตรา ฯ
กจฺจิ นุ โภโต กุสล
กจฺจิ โภโต อนามย
กจฺจิ รฏมิท ผีต
ธมฺเมน อนุสาสติ ฯ
ราช อาห
[๒๓๐]กุสลฺเจว เม หส อโถ หส อนามย
อโถ รฏมิท ผีต ธมฺเมน อนุสาสิห ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๒๓๑]กจฺจิ โภโต อมจฺเจสุ โทโส โกจิ น วิชชฺ ติ
กจฺจิ จ เต ตวตฺเถสุ นาวกงฺขนฺติ ชีวิต ฯ
ราชา อาห
[๒๓๒]อโถป เม อมจฺเจสุ โทโส โกจิ น วิชชฺ ติ
อโถป เต มมตฺเถสุ นาวกงฺขนฺติ ชีวิต ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๒๓๓]กจฺจิ เต สาทิสี ภริยา อสฺสวา ปยภาณินี
ปุตฺตรูปยสูเปตา ตว ฉนฺทวสานุคา ฯ
ราชา อาห
[๒๓๔]อโถ เม สาทิสี ภริยา อสฺสวา ปยภาณินี
ปุตฺตรูปยสูเปตา มม ฉนฺทวสานุคา ฯ
# ๑. ม. อคฺค ฯ ๒. ม. มนุสาสสิ ฯ
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มหาสตฺโต อาห
[๒๓๕]กจฺจิ รฏ อนุปฺปฬ อกุโตจิอุปทฺทว
อสาหเสน ธมฺเมน สเมน อนุสาสสิ ฯ
ราชา อาห
[๒๓๖]อโถ รฏ อนุปฺปฬ อกุโตจิอุปทฺทว
อสาหเสน ธมฺเมน สเมน อนุสาสิห ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๒๓๗]กจฺจิ สนฺโต อปจิตา อสนฺโต ปริวชฺชติ า
โน จ ธมฺม นิรงฺกตฺวา อธมฺมมนุวตฺตสิ ฯ
ราชา อาห
[๒๓๘]สนฺโต จ เม อปจิตา อสนฺโต ปริวชฺชติ า
ธมฺมเมวานุวตฺตามิ อธมฺโม เม นิรงฺกโต ฯ
มหาสตฺโต อาห
[๒๓๙]กจฺจิ อนาคต(๑) ทีฆ สมเวกฺขสิ ขตฺติย
กจฺจิ มตฺโต(๒) มทนีเย ปรโลก น สนฺตสิ ฯ
ราชา อาห
[๒๔๐]นาห อนาคต ทีฆ สมเวกฺขามิ ปกฺขิม
ิโต ทสสุ ธมฺเมสุ ปรโลก น สนฺตสึ (๓)ฯ
ทาน สีล ปริจฺจาค อาชฺชว มทฺทว ตป
อกฺโกธ อวิหึสฺจ ขนฺตึ จ อวิโรธน ฯ
# ๑. ม. นานาคต ฯ ๒. สี. กจฺจิ นมตฺโต ฯ ๓. ม. สนฺตเส ฯ
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อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม ิเต ปสฺสามิ อตฺตนิ
ตโต เม ชายเต ปติ โสมนสฺสฺจนปฺปก ฯ
สุมุโข จ อจินฺเตตฺวา วิสชฺช(ิ ๑) ผรุส คิร
ภาวโทสมนฺาย อสฺมากาย วิหงฺคโม ฯ
โส กุทฺโธ ผรุส วาจ นิจฺฉาเรสิ อโยนิโส
ยานสฺมาสุ(๒) น วิชฺชนฺติ นยิท ปฺวตามิวาติ ฯ
ตตฺถ ทิสฺวาติ ต พหุ อคฺคปานโภชน ทิสฺวา ฯ เปสิตนฺติ
อาหราเปตฺวา อุปนีต ฯ ขตฺตธมฺมานนฺติ ปมการเกสุ ปฏิสนฺถารธมฺมาน ฯ ตโต ปุจฺฉิ อนนฺตราติ ตสฺมึ กาเล ฯ กจฺจิ นุ โภโตติ
อนุปฏิปาฏิยา ปุจฺฉิตา ปน ฉ คาถา เหฏา วุตฺตตฺถาเยว ฯ
อนุปฺปฬนฺติ กจฺจิ รฏวาสิโน ยนฺเตน อุจฺฉุ วิย อนุปฺปเฬสีติ
ปุจฺฉิ ฯ อกุโตจิอุปทฺทวนฺติ กุโตจิ อนุปทฺทว ฯ สเมน อนุสาสสีติ (๓)
กจฺจิ ตฺว อิท รฏ ธมฺเมน สเมน อนุสาเสยฺยาสิ ฯ สนฺโตติ
สีลาทิคุณยุตฺตา สปฺปุริสา ฯ นิรงฺกตฺวาติ ฉฑฺเฑตฺวา ฯ อนาคต
ทีฆนฺติ อนาคต อตฺตโน ชีวิต ปวตฺติต กจฺจิ ทีฆ ฯ สมเวกฺขสีติ
อายุสงฺขาราน ปริตฺตภาว ชานาสีติ ปุจฺฉติ ฯ มทนีเยติ มทาวเห
รูปาทิอารมฺมเณ ฯ น สนฺตสีติ น ภายสิ ฯ อิท วุตตฺ  โหติ กจฺจิ
รูปาทีสุ กามคุเณสุ อปฺปมตฺโต หุตฺวา ทานาทีน กุสลาน กตตฺตา
ปรโลก น ภายสีติ ฯ ทสสูติ ทสสุ ราชธมฺเมสุ ฯ ทานาทีสุ
ปวตฺติตเจตนา ทาน ปฺจสีลทสสีลาทีนิ สีล เทยฺยธมฺมจาโค
# ๑. สี. ยุ. วิสฺสชิ ฯ ๒. ม. ยานเสฺมสุ ฯ ๓. สี. ยุ. มนุสิสฺสตีติ ฯ
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ปริจฺจาโค อุชุภาโว อาชฺชว มุทุภาโว มทฺทว อุโปสถกมฺม
ตโป เมตฺตาปุพฺพภาโค อกฺโกโธ กรุณาปุพฺพภาโค อวิหึสา
อธิวาสน ขนฺติ อวิโรโธ อวิโรธน ฯ อจินฺเตตฺวาติ มม อิม
คุณสมฺปตฺตึ อจินฺเตตฺวา ฯ ภาวโทสนฺติ จิตฺตโทส ฯ อนฺายาติ
อชานิตฺวา ฯ อสฺมากนฺติ อมฺหาก จิตฺตโทโส นาม นตฺถิ ยเมส
ชาเนยฺย ต อชานิตฺวาว ผรุส กกฺขล วิสชฺเชสิ ฯ อโยนิโสติ
อนุปาเยน ฯ ยานสฺมาสูติ ยานิ วชฺชานิ อมฺเหสุ น สนฺติ ตานิ
วทติ ฯ นยิทนฺติ น อิท ฯ ตสฺมา มม อิท วจน ปฺวตามิว
น โหติ เตเนส มม น ปณฺฑิโต วิย อุปฏาติ ฯ
ต สุตฺวา สุมุโข มหาคุณสมฺปนฺโนว ราชา อปสาทิโต โส
เม กุทฺโธ ขมาเปสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา อาห
[๒๔๑]อตฺถิ เม ต อติสาร เวเคน มนุชาธิป
ธตรฏเ จ พนฺธสฺมึ ทุกฺข เม วิปุล อหุ ฯ
ตฺว โน ปตาว ปุตฺตาน ภูตาน ธรณีริว
อสฺมากมธิปนฺนาน ขมสฺสุ ราชกฺุชราติ ฯ
ตตฺถ อติสารนฺติ ปกฺขลิต ฯ เวเคนาติ อห เอต กถ กเถนฺโต
เวเคน สหสา กเถมิ ฯ ทุกฺขนฺติ เจตสิก ทุกฺข มม วิปุล อโหสิ
ตสฺมา โกธวเสน ต มยา วุตฺต ตเมว ขม มหาราชาติ ฯ ปุตฺตานนฺติ
ตฺว ปุตฺตาน ปตา วิย ฯ ธรณีริวาติ ปาณภูตาน ปติฏา ปวี
วิย ตฺว ปน อมฺหาก อวสฺสโย ฯ อธิปนฺนานนฺติ โทเสน อปราเธน
อชฺโฌตฺถตาน ฯ ขมสฺสูติ อิท โส สุมุโข อาสนา โอรุยฺห ปกฺเขหิ
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อฺชลึ กตฺวา อาห ฯ
อถ น ราชา อาลิงฺคิตฺวา อาทาย สุวณฺณปเ
นิสีทาเปตฺวา อจฺจยเทสน ปฏิคฺคณฺหนฺโต อาห
[๒๔๒]เอวนฺเต อนุโมทาม ย ภาว น นิคุยฺหสิ
ขีล ปฏิภินฺทสิ ปกฺขิ อุชโุ กสิ วิหงฺคโมติ ฯ
ตตฺถ อนุโมทามาติ ตนฺเต โทส ขมาม ฯ ยนฺติ ยสฺมา
ตฺว อตฺตโน จิตฺตปฏิจฺฉนฺนภาว น นิคุยฺหสิ ฯ ขีลนฺติ จิตฺตขีล
จิตฺตขาณุก ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ราชา มหาสตฺตสฺส ธมฺมกถาย สุมุขสฺส
จ อุชุภาเวน ปสีทิตฺวา ปสนฺเนน นาม ปสนฺนากาโร กาตพฺโพติ
อุภินฺนป เตส อตฺตโน รชฺชสิรึ นิยฺยาเทนฺโต คาถา อาห
[๒๔๓]ยงฺกิฺจิ รตน อตฺถิ กาสิราชนิเวสเน
รชฏ ชาตรูปฺจ มุตฺตา เวฬุรยิ า พหู ฯ
มณโย สงฺขมุตฺตฺจ วตฺถิก(๑) หริจนฺทน
อชิน ทนฺตภณฺฑฺจ โลห กาฬายส พหุ
เอต ททามิ โว วิตฺต อิสฺสริย(๒) วิสฺสชามิ โวติ ฯ
ตตฺถ อตฺถีติ นิทหิต ฯ มุตฺตาติ วิทฺธาวิทฺธมุตฺตา ฯ มณโยติ
มณิภณฺฑกานิ ฯ สงฺขมุตฺตฺจาติ ทกฺขิณาวฏฏสงฺขรตนฺจ
อามลกวฏฏมุตฺตรตนฺจ ฯ วตฺถิกนฺติ สุขุมกาสิกวตฺถานิ ฯ
อชินนฺติ อชินมิคจมฺม ฯ โลห กาฬายสนฺติ ตมฺพโลหฺจ
# ๑. ม. วตฺถก ฯ ๒. ม. อิสฺสร ฯ
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กาฬโลหฺจ ฯ อิสฺสริยนฺติ กาฺจนมาเลน เสตจฺฉตฺเตน สทฺธึ
ทฺวาทสโยชนิเก พาราณสินคเร รชฺช ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อุโภป เสตจฺฉตฺเตน ปูเชตฺวา รชฺช
ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ อถ มหาสตฺโต รฺา สทฺธึ สลฺลปนฺโต อาห
[๒๔๔]อทฺธา อปจิตา ตฺยมฺหา สกฺกตา จ รเถสภ
ธมฺเมสุ วตฺตมานาน ตฺว โน อาจริโย ภว ฯ
อาจริย สมนฺุาตา ตยา อนุมตา มย
ต ปทกฺขิณโต กตฺวา าตี ปสฺเสมุรินฺทมาติ ฯ
ตตฺถ ธมฺเมสูติ ทสสุ กุสลกมฺมปถธมฺเมสุ ฯ อาจริโยติ ตฺว
อมฺเหสุ พฺยตฺตตโร ตสฺมา โน ตตฺถ อาจริโย โหหิ ฯ อปจ ทสนฺน
ราชธมฺมาน กถิตตฺตาป สุมุขสฺส โทส ทสฺเสตฺวา อจฺจย ปริคคฺ หณสฺส
กตตฺตาป ตฺว ปน อมฺหาก อาจริโย ภว ตสฺมา อิทานิป โน
อาจารสิกฺขาปเนน อาจริโย ภวาติ อาห ฯ ปสฺเสมุรินฺทมาติ ปสฺเสมุ
อรินฺทม ฯ
โส เตส คมน อนุชานาติ ฯ โพธิสตฺตสฺสาป ธมฺม กเถนฺตสฺเสว
อรุณ อุฏหิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๔๕]สพฺพรตฺตึ จินฺตยิตฺวาน มนฺตยิตฺวา ยถากถ
กาสิราชา อนฺุาสิ หสาน ปวรุตฺตมนฺติ ฯ
๑. ม. าตึ ฯ
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ตตฺถ ยถากถนฺติ ยงฺกิฺจิ อตฺถ เตหิ สทฺธึ จินฺเตตพฺพฺจ
มนฺเตตพฺพฺจ จินฺเตตฺวา มนฺเตตฺวา จาติ อตฺโถ ฯ อนฺุาสีติ
คจฺฉถาติ อนฺุาสิ ฯ
เอว เตน อนฺุาโต โพธิสตฺโต ราชาน อปฺปมตฺโต
ธมฺเมน รชฺช กาเรหีติ โอวทิตฺวา ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปสิ ฯ
ราชา เตส กาฺจนภาชเนหิ มธุลาชฺจ มธุโรทกฺจ
อุปเนตฺวา นิฏิตาหารกิจฺเจ คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา โพธิสตฺต
สุวณฺณจงฺโกฏเกน สย อุกฺขิป ฯ เขมา เทวี สุมุข อุกฺขิป ฯ
อถ เน สีหปฺชร อุคฺฆาฏาเปตฺวา สุริยุคฺคมนเวลาย คจฺฉถ
สามิโนติ วิสชฺเชสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๔๖]ตโต รตฺยา วิวสเน สุริยสฺสุคฺคมน ปติ
เปกฺขโต กาสิราชสฺส ภวนโต(๑) วิคาหิสุนฺติ ฯ
ตตฺถ วิคาหิสุนฺติ อากาส ปกฺขนฺทึสุ ฯ
มหาสตฺโต สุวณฺณจงฺโกฏกโต อุปฺปติตฺวา มา จินฺตยิตฺถ
มหาราช อปฺปมตฺโต อมฺหาก โอวาเท วตฺเตยฺยาสีติ ราชาน
อสฺสาเสตฺวา สุมุข อาทาย จิตฺตกูฏเมว คโต ฯ ตานิป โข
ฉนฺนวุติหสสหสฺสานิ กาฺจนคุหาโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพตตเล
นิสินฺนา เต อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปริวาเรสุ ฯ
# ๑. ม. ภวนา เต ฯ
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เต าติคณปริวุตา จิตฺตกูฏ ปวิสึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๔๗]เต อโรเค อนุปฺปตฺเต ทิสฺวาน ปรเม ทิเช
เกเกติมกรุ หสา ปุถุสทฺโท อชายถ ฯ
เต ปตีตา ปมุตฺเตน ภตฺตุนา ภตฺตุคารวา
สมนฺตา ปริกรึสุ(๑) อณฺฑชา ลทฺธปจฺจยาติ ฯ
ตตฺถ อกรุนฺติ มหาสทฺท นิจฺฉารึสุ ฯ ปรเมติ อุตฺตเม ฯ
เกเกติ อตฺตโน สภาวรเวน เกเกติ สทฺทมกสุ ฯ ภตฺตุคารวาติ
ภตฺตริ สคารวา ฯ ปริกรึสูติ ภตฺตุโน มุตฺตภาเวน ตุฏา ต
ภตฺตาร สมนฺตา ปริวารยึสุ ฯ ลทฺธปจฺจยาติ ลทฺธปติฏา ฯ
เอว ปริวาเรตฺวา จ ปน เต หสา กถ มุตฺโตสิ
มหาราชาติ ปุจฺฉึสุ ฯ มหาสตฺโต สุมุข นิสฺสาย มุตฺตภาว
ราชกุลกตกมฺม ลุทฺทปุตฺตกตกมฺม จ กเถสิ ฯ ต สุตฺวา หสคณา
สุมุขเสนาปติ จ ลุทโฺ ท จ สุขิตา นิทฺทุกฺขา จิร ชีวนฺตูติ
อาหสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา โอสานคาถมาห
[๒๘๗]เอว มิตฺตวต อตฺถา สพฺเพ โหนฺติ ปทกฺขิณา
หสา ยถา ธตรฏา าติสงฺฆมุปาคมุนฺติ ฯ
ตตฺถ มิตฺตวตนฺติ กลฺยาณมิตฺตสมฺปนฺนาน ฯ ปทกฺขิณาติ
# ๑. ม. ปริกริ ึสุ ฯ
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สุขนิปฺผตฺติโน วุฑฺฒิยุตฺตา ฯ ธตรฏาติ หสราชา สุมุโข
รฺา เจว ลุทฺทปุตฺเตน จาติ ทฺวีหิ เอว อุโภป เต
ธตรฏา กลฺยาณมิตฺตสมฺปนฺนา ยถา ฯ าติสงฺฆมุปาคมุนฺติ
าติสงฺฆูปคมนสงฺขาโต เตส อตฺโถ ปทกฺขิโณ ชาโต ฯ เอว
อฺเสป มิตฺตวต อตฺถา ปทกฺขิณา โหนฺตีติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพป อานนฺโท มมตฺถาย ชีวิต ปริจฺจชีวิ วตฺวา ชาตก
สโมธาเนสิ ตทา ลุทฺโท อานนฺโท อโหสิ เขมา เทวี เขมา
ภิกฺขุนี อโหสิ ราชา สารีปุตฺโต อโหสิ สุมุโข อานนฺโท
อโหสิ เสสปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ ธตรฏโ ปน อหเมว
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
มหาหสชาตก นิฏิต ฯ
ทุติย ฯ
___________
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สุธาโภชนชาตก
นคุตฺตเม คิริวเร คนฺธมาทเนติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก ทานชฺฌาสย ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร สาวตฺถิย เอโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
ปสนฺนจิตฺโต ปพฺพชิตฺวา สีเลสุ ปริปรู ิการี ธุตงฺคคุเณน สมนฺนาคโต
สพฺรหฺมจารีสุ ปวตฺตเมตฺตจิตฺโต ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ พุทฺธธมฺมสงฺฆูปฏาเนสุ อปฺปมตฺโต อาจารสมฺปนฺโน ทานชฺฌาสโย
สาราณียธมฺมปูรโก อโหสิ ฯ โส อตฺตนา ลทฺธ ปฏิคฺคาหเกสุ
วิชฺชมาเนสุ ฉินฺนภตฺโต หุตฺวาป เทติเยว ตสฺมา โส ทานชฺฌาสโย
ทานาภิรโต ภิกฺขุสงฺเฆ ปากโฏ อโหสิ ฯ อเถกทิวส ภิกฺขู
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อสุโก นาม ภิกฺขุ
ทานชฺฌาสโย ทานาภิรโต อตฺตนา ลทฺธ ปสตมตฺต ปานียป
โลภ ฉินฺทิตฺวา สพฺรหฺมจารีน เทติ โพธิสตฺตสฺเสว อชฺฌาสโยติ ฯ สตฺถา ต กถ ทิพพฺ าย
โสตธาตุยา สุตฺวา คนฺธกุฏิโต
นิกฺขมิตฺวา อาคนฺตฺวา กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต อย ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปุพฺเพ อทานสีโล มจฺฉรี ติณคฺเคน เตลพินฺทุสฺสาป
อทาตา อโหสิ อถ น อห ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา ทานผล
วณฺเณตฺวา ทาเน ปติฏเปสึ โส ปสตมตฺตป ขุทฺทก ลภิตฺวา
อทตฺวา น ปวิสฺสามีติ มม สนฺติเก วร อคฺคเหสิ ตสฺส ผเลน
ทานชฺฌาสโย ทานาภิรโต ชาโตติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ
# ๑. ม. เนว กิณามิ นป วิกฺกิณามิ ฯ
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ภิกฺขูหิ เทสนานุสนฺธิกุสเลหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เอโก
คหปติ อทฺโธ อโหสิ มหทฺธโน อสีติโกฏิวิภโว โพธิสตฺโต หุตฺวา
นิพฺพตฺติ ฯ อถสฺส ราชา เสฏิฏาน อทาสิ ฯ โส ราชปูชโิ ต
นาครชนปทปูชิโต(๑) อโหสิ ฯ โส เอกทิวส อตฺตโน สมฺปตฺตึ
โอโลเกตฺวา จินฺเตสิ อย ยโส มยา อตีตภเว เนว นิทฺทายนฺเตน
น กายทุจฺจริตาทีนิ กโรนฺเตน ลทฺโธ กายสุจริตาทีนิ ปูเรตฺวา ลทฺโธ
อนาคเตป มยา มม ปติฏ าน กาตุ วฏฏตีติ ฯ โส รฺโ สนฺติก
คนฺตฺวา เทว มม ฆเร อสีติโกฏิธน อตฺถิ ต คณฺหาหีติ วตฺวา
น มยฺห ตว ธเนน อตฺโถ พหุ เม ธน อิโตป ยทิจฺฉสิ ต คณฺหาหีติ
วุตฺเต กึ นุ เทว มม ธน ทาตุ ลภามีติ อาห ฯ อถ รฺา
ยถารุจึ กโรหีติ วุตฺเต จตูสุ นครทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ นิเวสนทฺวาเร
จาติ ฉ ทานสาลาโย การาเปตฺวา เทวสิก เทวสิก
ฉสตสหสฺสปริจฺจาค กโรนฺโต มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ โส ยาวชีว
ทาน ทตฺวา อิม มน ทานวส มา อุปจฺฉินฺทถาติ(๒) ปุตฺเต
อนุสาเสตฺวา ชีวิตปริโยสาเน สกฺโก หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ปุตฺโตปสฺส
ตเถว ทาน ทตฺวา จนฺโท หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส ปุตฺโต สุริโย
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส ปุตฺโต มาตลิ หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส ปุตฺโต
ปฺจสิโข หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส ปน ปุตฺโต ฉฏโ เสฏิฏ าน
ลทฺธา มจฺฉริยโกสิโย นาม อโหสิ อสีติโกฏิวิภโวเยว ฯ โส มม
# ๑. ม. นาครชานปทปูชโิ ต ฯ ๒. สี. ยุ. อุจฺฉินฺทตฺถาติ ฯ
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ปตุปตามหา พาลา อเหสุ ทุกฺเขน สมฺภต ธน ฉฑฺเฑสุ อห ปน
ธน รกฺขิสฺสามิ กสฺสจิ กิฺจิ น ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ทานสาลา
วิทฺธเสตฺวา อคฺคินา ฌาเปตฺวา ถทฺธมจฺฉรี อโหสิ ฯ อถสฺส
เคหทฺวาเร ยาจกา สนฺนิปติตฺวา พาหา ปคฺคยฺห มหาเสฏิ มา
อตฺตโน ปตุปตามหาน ทานวส นาสยิ ทานเมว เทหีติ มหาสทฺเทน
ปริเทวึสุ ฯ สุตฺวา มหาชโน มจฺฉริยโกสิเยน อตฺตโน ทานวโส
อุปจฺฉินฺโนติ ต ครหิ ฯ โส ลชฺชิโต นิเวสนทฺวาเร ยาจกาน
อาคตาน นิวาเรตุ อารกฺข เปสิ ฯ เต นิปฺปจฺจยา หุตฺวา ปุน
ตสฺส เคหทฺวาร น โอโลเกสุ ฯ โส ตโต ปฏาย ธนเมว สหรติ(๑)
เนว อตฺตนา ปริภฺุชติ น ปุตฺตทาราทีน เทติ กฺชิกพิลงฺคทุติย
สกุณฺฑกภตฺต ปริภฺุชติ มูลผลมตฺตตนฺตานิ ถูลวตฺถานิ นิวาเสสิ
ปณฺณฉตฺตก มตฺถเก ธาเรตฺวา ชชฺชรโคณยุตฺเตน(๒) ชชฺชรรถเกน
ยาติ ฯ อิติ ตสฺส อสปฺปรุ ิสสฺส สนฺตก(๓) ธน สุนเขน ลทฺธ
นาฬิเกร วิย อโหสิ ฯ
โส เอกทิวส ราชูปฏาน คจฺฉนฺโต อนุเสฏึ อาทาย
คมิสฺสามีติ ตสฺส เคห อคมาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ อนุเสฏี
ปุตฺตธีตาหิ ปริวุโต นวสปฺปปกฺกมธุสกฺขรปุณฺเณหิ อภิสงฺขต
ปายาส ภฺุชมาโน โหติ ฯ โส มจฺฉริยโกสิย ทิสฺวา อาสนา
วุฏาย เอหิ มหาเสฏิ อิมสฺมึ ปลฺลงฺเก นิสีท ปายาส ภฺุชิสฺสามาติ
อาห ฯ ตสฺส ต ปายาส ทิสฺวา มุเข เขโฬ อุปฺปชฺชิ ภฺุชิตุกาโม
# ๑. สี. สงฺฆรติ ฯ ๒. ม. ชรคฺโคณยุตฺเตน ฯ
# ๓. ม. ตตฺตก ฯ ๔. ม. ...จุณฺเณหิ ฯ
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อโหสิ เอว ปน จินฺเตสิ สจาห ภฺุชิสฺสามิ อนุเสฏิโน มม
เคห คตกาเล ปฏิสกฺกาโร กาตพฺโพ ภวิสฺสติ เอว เม ธน นสฺสิสฺสติ
น ภฺุชิสฺสามีติ ฯ อถ น ปุนปฺปุน ยาจิยมาโนป อิทานิ เม
ภุตฺต สุหิโตสฺมีติ น อิจฺฉิ ฯ อนุเสฏิมฺหิ ภฺุชนฺเต ปน โอโลเกนฺโต
มุเข สฺชายมาเนน เขเฬน นิสีทิตฺวา ตสฺส ภตฺตกิจฺจาวสาเน เตน
สทฺธึ ราชนิเวสน คนฺตฺวา ราชนิเวสนา โอตริตฺวา อตฺตโน เคห
อนุปฺปตฺโต ปายาสตณฺหาย ปฬิยมาโน จินฺเตสิ สจาห ปายาส
ภฺุชิตุกาโมมฺหีติ วกฺขามิ มหาชโน ภฺุชิตุกาโม ภวิสฺสติ พหู
ตณฺฑุลาทโย นสฺสิสฺสนฺติ น กสฺสจิ กเถสฺสามีติ ฯ โส รตฺตินฺทิว
ปายาสเมว จินฺเตนฺโต วีตินาเมตฺวาป ธนนาสภเยน กสฺสจิ
อกเถตฺวาว ปปาส อธิวาเสตฺวา อนุกฺกเมน อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต
อุปณฺฑูปณฺฑุกชาโต อโหสิ ฯ เอว สนฺเตป ธนนาสภเยน อกเถนฺโต
อปรภาเค ทุพฺพโล หุตฺวา สยน อุปคุยฺหิตฺวา นิปชฺชิ ฯ อถ น ภริยา
อุปคนฺตฺวา หตฺเถน ปฏ ึ ปริมชฺชนฺตา กินฺเต สามิ อผาสุกนฺติ
ปุจฺฉิ ฯ นตฺถิ ภทฺเทติ ฯ ตเวว สรีเร อผาสุก อตฺถีติ ฯ มม สรีเร
อผาสุก นตฺถีติ ฯ สามิ อุปณฺฑูปณฺฑุกชาโตสิ กึ นุ เต กาจิ
จินฺตา อตฺถิ อุทาหุ ราชา เต กุปโต อาทู ปุตฺเตหิ อวมาโน
กโต อถวา ปน กาจิ ตณฺหา อุปฺปนฺนาติ ฯ อาม ตณฺหา เม
อุปฺปนฺนาติ ฯ เตนหิ กเถหีติ ฯ สกฺขิสฺสสิ น รกฺขิตุนฺติ ฯ
รกฺขิตพฺพยุตฺตกา เจ รกฺขสิ ฺสามีติ ฯ เอว สนฺเตป ธนนาสภเยน กเถตุ
น อุสฺสหิ ฯ ตาย ปุนปฺปุน ปฬิยมาโน กเถสิ ฯ ภทฺเท อห
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เอกทิวส อนุเสฏึ นวสปฺปมธุสกฺขรปุณฺณาภิสงฺขต ปายาส
ภฺุชนฺต ทิสฺวา ตโต ปฏาย ตาทิส ปายาส ภฺุชิตุกาโม
ชาโตติ ฯ อสปฺปุริส กึ ตฺว ทุคฺคโตสิ สกลนครวาสีน ปโหนก
ปายาส ปจิสฺสามีติ ฯ อถสฺส สีเส ทณฺเฑน ปหรณกาโล วิย
อโหสิ ฯ โส ตสฺสา กุชฌ
ฺ ิตฺวา ชานามิห ตว มหทฺธนภาว สเจ
เต กุลฆรา อาภต อตฺถิ ปายาส ปจิตฺวา นาคราน เทหีติ อาห ฯ
เตนหิ เอกวีถิวาสีน ปโหนก กตฺวา ปจามีติ ฯ กึ เต เอเตหิ อตฺตโน
สนฺตก ขาทนฺตูติ ฯ เตนหิ อิโตจีโตจ สตฺตสตฺตฆรวาสีน ปโหนก
กตฺวา ปจามีติ ฯ กึ เต เอเตหีติ ฯ เตนหิ อิมสฺมึ เคเห
ปริชนสฺสาติ ฯ กึ เต เอเตนาติ ฯ เตนหิ พนฺธุชนสฺเสว ปโหนก
กตฺวา ปจามีติ ฯ กึ เต เอเตนาติ ฯ เตนหิ ตุยฺหฺจ มยฺหฺจ
ปจิสฺสามีติ ฯ กาสิ ตฺว น ตุยฺห วฏฏตีติ ฯ เตนหิ เอกสฺเสว เต
ปจามีติ วุตฺเต ตฺว ปน มยฺห อิธ เคเห มา ปจิ มยฺห ปน เคเห
ปจิเต พหู ชนา ปจฺจาสึสนฺติ มยฺห ปน ปฏตณฺฑุลาน จตุภาค
กตฺวา ขีรสฺส อจฺฉร สกฺขราย กรณฺฑก สปฺปสฺส กรณฺฑก มธุสฺส
เอกฺจ ปจนภาชน เทหิ อรฺ ปวิสิตฺวา ตตฺถ ปจิตฺวา
ภฺุชิสฺสามีติ ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ โส ต สพฺพ เจฏเกน คาหาเปตฺวา
คจฺฉ อสุกฏาเน ติฏาติ ต ปุรโต เปเสตฺวา เอกโกว โอคุณฺิก
กตฺวา อฺาตกเวเสน ตตฺถ คนฺตฺวา นทีตีเร เอกสฺมึ คจฺฉมูเล
อุทฺธน กาเรตฺวา ทารูทก อาหราเปตฺวา ตฺว คนฺตฺวา เอกสฺมึ มคฺเค
ตฺวา กิฺจิเทว ทิสฺวา มม สฺ ทเทยฺยาสิ มยา ปกฺโกสิตกาเล
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จ อาคจฺเฉยฺยาสีติ ต เปเสตฺวา อคฺคึ กตฺวา ปายาส ปจิ ฯ
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก เทวราชา ทสสหสฺสโยชน อลงฺกตเทวนคร
สฏิโยชน สุวณฺณวีถึ โยชนสหสฺสพุ ฺเพธ เวชยนฺต ปฺจโยชนสติก
สุธมฺมสภ สฏิโยชน ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน ปฺจโยชนาวฏฏ
กฺจนมาล เสตจฺฉตฺต อฑฺฒเตยฺยโกฏิสงฺขาตา เทวจฺฉรา อลงฺกตปฏิยตฺต อตฺตภาวนฺติ อิม อตฺตโน สิรึ โอโลเกตฺวา กึ นุโข กตฺวา
มยา อย ยโส ลทฺโธติ จินฺเตตฺวา พาราณสิย เสฏิภูเตน ปวตฺติต
ทาน อทฺทส ตโต มม ปุตฺตาทโย กุหึ นิพฺพตฺตาติ โอโลเกนฺโต
ปุตฺโต เม จนฺโท เทวปุตโฺ ต หุตฺวา นิพฺพตฺโต ตสฺส ปุตฺโต สุริโย
ตสฺส ปุตฺโต มาตลิ ตสฺส ปุตฺโต ปฺจสิโข คนฺธพฺพเทวปุตฺโต หุตฺวา
นิพฺพตฺตีติ สพฺเพส นิพฺพตฺตฏาน ทิสฺวา ปฺจสิขสฺส ปุตฺโต
กีทิโสติ โอโลเกนฺโต อตฺตโน วสสฺส อุปจฺฉินฺนภาว ปสฺสิ ฯ อถสฺส
เอตทโหสิ อย อสปฺปุรโิ ส มจฺฉรี หุตฺวา เนว อตฺตนา ปริภฺุชติ
น ปเรส เทติ มม เตน วโส อุปจฺฉินฺโน กาล กตฺวา นิรเย
นิพฺพตฺติสฺสติ โอวาทมสฺส ทตฺวา มม วส ปติฏเปตฺวา เอตสฺส
อิมสฺมึ เทวนคเร นิพฺพตฺตนการณ กริสฺสามีติ ฯ โส จนฺทาทโย
ปกฺโกสาเปตฺวา เอถ มนุสฺสโลก คมิสฺสาม มจฺฉริยโกสิเยน
อมฺหาก วโส อุปจฺฉินฺโน ทานสาลา ฌาปตา เนว อตฺตนา
ปริภฺุชติ น ปเรส เทติ อิทานิ ปน ปายาส ภฺุชิตุกาโม หุตฺวา
ฆเร ปจิเต(๑) อฺสฺสาป ปายาโส ทาตพฺโพ ภวิสฺสตีติ อรฺ
# ๑. ม. ปจฺจนฺเต ฯ
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ปวิสิตฺวา เอกโกว ปจติ เอต ทเมตฺวา ทานผล ชานาเปตฺวา
อาคมิสฺสาม อปจ โข ปน อมฺเหหิ สพฺเพหิ เอกโต ยาจิยมาโน
ตตฺเถว มเรยฺย มม ปม คนฺตฺวา ปายาส ยาจิตฺวา นิสินฺนกาเล
ตุมฺเห พฺราหฺมณวณฺเณน ปฏิปาฏิยา คนฺตฺวา ยาเจยฺยาถาติ
วตฺวา สย ตาว พฺราหฺมณวณฺเณน ต อุปสงฺกมิตฺวา โภ กตโร
พาราณสิคมนมคฺโคติ ปุจฺฉิ ฯ
อถ น มจฺฉริยโกสิโย กึ อุมฺมตฺตโกสิ พาราณสิมคฺคป น
ชานาสิ กึ อิโต เอสิ เอโต ยาหีติ อาห ฯ สกฺโก ตสฺส วจน สุตฺวา
อสุณนฺโต วิย กึ กเถสีติ ต อุปคจฺฉเตว ฯ โสป อเร
พธิรพฺราหฺมณ กึ อิโต เอสิ ปุรโต ยาหีติ วิรวิ ฯ อถ น สกฺโก
โภ กสฺมา วิรวสิ ธูโม ปฺายติ อคฺคิ ปฺายติ ปายาโส
ปจิโต พฺราหฺมณาน นิมนฺตนฏาเนน ภวิตพฺพ อหป พฺราหฺมณาน
โภชนกาเล โถก ลภิสฺสามิ กึ ม น นิมนฺเตสีติ วตฺวา นตฺเถตฺถ
พฺราหฺมณาน นิมนฺตน ปุรโต ยาหีติ วุตฺเต เตนหิ กสฺมา กุชฺฌสิ
ตว โภชนกาเล โถก ลภิสฺสามีติ อาห ฯ อถ น โส อห เต
เอกสิตฺถป น ทสฺสามิ โถก อิท มม ยาปนมตฺตเมว มยาป
เจต ยาจิตฺวาว ลทฺธ ตฺว อฺโต ตวาหาร ปริเยสาหีติ
ภริย ยาจิตฺวา ลทฺธภาว สนฺธาเยว วตฺวา คาถมาห
[๒๔๙]เนว กีณามิ น วิกฺกิณามิ
น จาป เม สนฺนิจโย อิธตฺถิ
# ๑. ม. นิจฺฉุภสีติ ฯ
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สุกิจฺฉรูป วติท ปริตฺต
ปตฺโถทโน นาลมย ทุวินฺนนฺติ ฯ
ต สุตฺวา สกฺโก อหป เต มธุรสทฺเทน เอก สิโลก
กเถสฺสามิ ต สุโณหีติ วตฺวา น เม ตว สิโลเกน อตฺโถติ
ตสฺส วาเรนฺตสฺส วาเรนฺตสฺเสว คาถาทฺวยมาห
[๒๙๐]อปฺปมฺหา อปฺปก ทชฺชา อนุมชฺฌโต มชฺฌก
พหุมฺหา พหุก ทชฺชา อทาน นูปปชฺชติ ฯ
ต ต วทามิ โกสิย เทหิ ทานานิ ภฺุช จ
อริยมคฺค สมารุห เนกาสี ลภเต สุขนฺติ ฯ
ตตฺถ อนุมชฺฌโต มชฺฌกนฺติ อปฺปมตฺตกมฺป มชฺเฌ เภตฺวา
เทฺว โกฏาเส กริตฺวา เอกโกฏาส ทตฺวา ตโต อวเสสโกฏาสโตป
อนุมชฺฌโตป ปุน มชฺเฌ เภตฺวา(๑) เอโก โกฏาโส
ทาตพฺโพเยว ฯ อทาน นูปปชฺชตีติ อปฺป วา พหุ วา ทินฺน
โหตุ อทาน นาม น ยุชชฺ ติ ตป ทานเมว มหปฺผลเมวาติ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตวฺ า มนาปนฺเต พฺราหฺมณ กถิต ปายาเส
ปกฺเก โถก ลภิสฺสสิ นิสที าหีติ อาห ฯ สกฺโก เอกมนฺเต
นิสีทิ ฯ ตสฺมึ นิสินฺเน จนฺโท เตเนว นิยาเมน อุปสงฺกมิตฺวา ตเถว
กถ ปวตฺเตตฺวา ตสฺส วาเรนฺตสฺส วาเรนฺตสฺเสว คาถาทฺวยมาห
[๒๕๑]โมฆฺจสฺส หุต โหติ โมฆฺจาป สมีหิต
อติถิสฺมึ โย นิสินฺนสฺมึ เอโก ภฺุชติ โภชน ฯ
# ๑. ม. เฉตฺวา ฯ
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ต ต วทามิ โกสิย เทหิ ทานานิ ภฺุช จ
อริยมคฺค สมารุห เนกาสี ลภเต สุขนฺติ ฯ
ตตฺถ สมีหิตนฺติ ธนุปฺปาทวิริย ฯ
โส ตสฺส วจน สุตวฺ า ตเถว กถ ปวตฺเตตฺวา กิจฺเฉน กสิเรน
เตนหิ นิสีท โถก ลภิสฺสสีติ อาห ฯ โส คนฺตฺวา สกฺกสฺส สนฺติเก
นิสีทิ ฯ ตโต สุรโิ ย เตเนวูปาเยน ต อุปสงฺกมิตฺวา ตเถว กถ
ปวตฺเตตฺวา ตสฺส วาเรนฺตสฺส วาเรนฺตสฺเสว คาถาทฺวยมาห
[๒๕๒]สจฺจนฺตสฺส หุต โหติ สจฺจฺจาป สมีหิต
อติถิสฺมึ โย นิสินฺนสฺมึ เนโก ภฺุชติ โภชน ฯ
ต ต วทามิ โกสิย เทหิ ทานานิ ภฺุช จ
อริยมคฺค สมารุห เนกาสี ลภเต สุขนฺติ ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา กิจฺเฉน กสิเรน เตนหิ นิสีท โถก
ลภิสฺสสีติ อาห ฯ โส คนฺตฺวา จนฺทสฺส สนฺติเก นิสีทิ ฯ อถ
น มาตลิ เตเนวูปาเยน อุปสงฺกมิตฺวา ตเถว กถ ปวตฺเตตฺวา ตสฺส
วาเรนฺตสฺส วาเรนฺตสฺเสว อิมา คาถา อภาสิ
[๒๕๓]สรฺจ ชุหติ โปโส พหุกาย คยาย จ
โทเณ ติมฺพรุติตฺถสฺมึ สีฆโสเต มหาวเห ฯ
อตฺร จสฺส หุต โหติ อตฺร จสฺส สมีหิต
อติถิสฺมึ โย นิสินฺนสฺมึ เนโก ภฺุชติ โภชน ฯ
ต ต วทามิ โกสิย เทหิ ทานานิ ภฺุช จ
อริยมคฺค สมารุห เนกาสี ลภเต สุขนฺติ ฯ
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ตาส อตฺโถ โย ปุรโิ ส นาคยกฺขาทีน พลิกมฺม กริสฺสามีติ
สมุทฺทโสณฺฑิโปกฺขรณิอาทีสุ ย กิฺจิ สร อุปคนฺตฺวา ชุหติ
ตตฺถ พลิกมฺม กโรติ ตถา พหุกาย นทิยา คยาย โปกฺขรณิยา
โทณนามเก จ ติมฺพรุนามเก จ ติตฺเถ สีฆโสเต มหนฺเตว
วาริวเห ฯ อตฺร จสฺสาติ ยทิ อตฺราป เอเตสุ สราทีสุ อสฺส
ปุริสสฺส หุตฺเจว สมีหิตฺจ โหติ สผล สุขุทฺรย สมฺปชฺชติ ฯ อติถิสฺมึ โย นิสินฺนสฺมึ เน
โก ภฺุชติ โภชนนฺติ เอตฺถ
วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ เตน ต วทามิ โกสิย ทานานิ เจว เทหิ
สย ภฺุช จ อริยาน ทานาภิรตาน พุทฺธาทีน มคฺค อภิรุห
น หิ เอกาสี เอโกว ภฺุชมาโน สุข นาม น ลภตีติ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตวฺ า ปพฺพตกูเฏน โอตฺถรนฺโต วิย
กิจฺเฉน กสิเรน เตนหิ นิสีท โถก ลภิสฺสสีติ อาห ฯ มาตลิ
คนฺตฺวา สุริยสฺส สนฺติเก นิสีทิ ฯ ตโต ปฺจสิโข เตเนว
นเยน อุปสงฺกมิตฺวา ตเถว กถ ปวตฺเตตฺวา ตสฺส วาเรนฺตสฺส
วาเรนฺตสฺเสว คาถาทฺวยมาห
[๒๕๔]พลิส หิ โส นิคิลติ ทีฆสุตฺต สพนฺธน
อติถิสฺมึ โย นิสินฺนสฺมึ เอโก ภฺุชติ โภชน ฯ
ต ต วทามิ โกสิย เทหิ ทานานิ ภฺุช จ
อริยมคฺค สมารุห เนกาสี ลภเต สุขนฺติ
มจฺฉริยโกสิโย ต สุตฺวา ทุกฺขเวเคเนว นิตฺถุนนฺโต เตนหิ
# ๑. สี. ยุ. ทุกขฺ โยเคน ฯ ม. ทุกฺขเวทโน ฯ
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นิสีท โถก ลภิสฺสสีติ อาห ฯ ปฺจสิโข คนฺตฺวา มาตลิสฺส สนฺติเก
นิสีทิ ฯ อิติ เตสุ ปฺจสุ พฺราหฺมเณสุ นิสินฺนมตฺเตเสฺวว ปายาโส
ปจฺจิ ฯ อถ น โกสิโย อุทฺธนา โอตาเรตฺวา อมฺหาก ปตฺตานิ
อาหรถาติ อาห ฯ เต อนุฏาย ยถานิสินฺนาว หตฺเถ ปสาเรตฺวา
หิมวนฺตโต มาลุวปณฺณานิ อาหรึสุ ฯ โกสิโย ตานิ ทิสฺวา
ตุมฺหาก เอเตสุ ปตฺเตสุ ทาตพฺพปายาโส นตฺถิ ขทิราทีน ปตฺตานิ
อาหรถาติ ฯ เต ตานิ อาหรึสุ ฯ เอเกก ปตฺต โยธผลกปฺปมาณ
อโหสิ ฯ โส สพฺเพส ทพฺพิยา ปายาส อทาสิ ฯ สพฺพนฺติมสฺส
ทินฺนกาเลป อุกฺขลิยา ตล น ปฺายติ ฯ ปฺจนฺนป ทตฺวา
สย อุกฺขลึ คเหตฺวา นิสีทิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ปฺจสิโข อุฏาย
อตฺตภาว วิชหิตฺวา สุนโข หุตฺวา เตส ปุรโต ตฺวา ปสฺสาว
กโรนฺโต อคมาสิ ฯ พฺราหฺมณา อตฺตโน ปายาส หตฺเถน
ปทหึสุ ฯ โกสิยสฺส หตฺถปฏเ ปสฺสาวพินฺทุ ปติ ฯ พฺราหฺมณา
กุณฺฑิกาหิ อุทก คเหตฺวา ปายาส อพฺภุกฺกิริตฺวา ภฺุชมานา วิย
อเหสุ ฯ โกสิโย มยฺหป อุทก เทถ หตฺถ โธวิตฺวา ภฺุชิสฺสามีติ
อาห ฯ ตว อุทก อาหริตฺวา หตฺถ โธวิตฺวา ภฺุชาหีติ ฯ มยา
ตุมฺหาก ปายาโส ทินฺโน มยฺห โถก อุทก เทถาติ ฯ มย
ปณฺฑปฏิปณฺฑกมฺม นาม น กโรมาติ ฯ เตนหิ อิม อุกฺขลึ
โอโลเกถ หตฺถ โธวิตฺวา อาคมิสฺสามีติ นทึ โอตริ ฯ ตสฺมึ
ขเณ สุนโข อุกฺขลึ ปสฺสาวสฺส ปูเรสิ ฯ โส ต ปสฺสาว
# ๑. ม. มาลุวปตฺตานิ ฯ ๒. ม. อูน ฯ
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กโรนฺต ทิสวฺ า มหนฺต ทณฺฑ อาทาย ต ตชฺเชนฺโต
อาคจฺฉติ ฯ โส อสฺสาชานียมตฺโต หุตฺวา ต อนุพนฺธนฺโตว
นานาวณฺโณ หุตฺวา กาโฬป โหติ เสโตป สุวณฺณวณฺโณป
กพโรป นีโจป อุจฺโจป เอว นานาวณฺโณ หุตฺวา มจฺฉริยโกสิย
อนุพนฺธิ ฯ โส มรณภยภีโต พฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิ ฯ เตป
อุปฺปติตฺวา อากาเส ิตา ฯ โส เตส ต อิทฺธึ ทิสฺวา คาถมาห
[๒๕๖]อุฬารวณฺณา วต พฺราหฺมณา อิเม
อยฺจ โว สุนโข กิสฺส เหตุ
อุจฺจาวจ วณฺณนิภ ปกุพฺพติ
อกฺขาถ โน พฺราหฺมณา เก นุ ตุมฺเหติ ฯ
ต สุตฺวา สกฺโก เทวราชา คาถมาห
[๒๕๖]จนฺโท จ สุรโิ ย จ อิธาคตา
อย ปน มาตลิ เทวสารถี
สกฺโกหมสฺมิ ติทสานมินฺโท
เอโส จ โข ปฺจสิโขติ วุจฺจตีติ ฯ
คาถ วตฺวา ตสฺส ยส วณฺเณนฺโต คาถมาห
[๒๕๗]ปาณิสฺสรา มุทิงฺคา จ มุรชาลมฺพรานิ จ
สุตฺตเมน ปโพเธนฺติ ปฏิพทุ ฺโธ จ นนฺทตีติ ฯ
โส ต ตสฺส วจน สุตฺวา สกฺก เอวรูป ทิพฺพสมฺปตฺตึ กึ กตฺวา
ลภตีติ ปุจฺฉิ ฯ สกฺโก อทานสีลา ตาว ปาปกมฺมา มจฺฉริโน
เทวโลก น คจฺฉนฺติ นิรเย นิพฺพตฺตนฺตีติ ทสฺเสนฺโต คาถมาห
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[๒๕๘]เย เกจิเม มจฺฉริโน กทริยา
ปริภาสกา สมณพฺราหฺมณาน
อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห
กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ เตติ ฯ
อิม คาถ วตฺวา ธมฺเม ิตาน เทวโลก ปฏิลาภ ทสฺเสตุ คาถมาห
เย เกจิเม สุคตึ อาสึสมานา(๑)
ธมฺเม ิตา สยเม สวิภาเค
อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห
กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺติ เตติ ฯ
ตตฺถ อาสึสมานาติ อาสึสนฺตา(๒) เย เกจิ สุคตึ อาสึสนฺติ
สพฺเพ เต สยมสงฺขาเต ทสสีลธมฺเม สวิภาคสงฺขาเต ทานธมฺเม
จ ิตา หุตฺวา อิเธว สรีรสงฺขาต เทห นิกฺขิปตฺวา ตสฺส
กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺตีติ อตฺโถ ฯ
เอว วตฺวา จ ปน โกสิย น มย ตว สนฺติก ปายาสตฺถาย
อาคตา การฺุเน ปน ต อนุกมฺปมานา อาคตมฺหาติ ตสฺส
ปกาเสตุ อาห
[๒๕๙]ตฺว โน าติ ปุริมาย ชาติยา
โส มจฺฉรี โกสิโย(๓) ปาปธมฺโม
ตเวว อตฺถาย อิธาคตมฺหา
มา ปาปธมฺโม นิรย อปตฺถาติ(๔) ฯ
# ๑. ม. สุคฺคติมาสมานา ฯ ๒. สี. ยุ. อาสสานาติ ฯ
# ๓. ม. โรสโก ฯ ๔. ม. คมิตฺถาติ ฯ
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ตตฺถ โสติ โส ตฺว ฯ มา ปาปธมฺโมติ อย อมฺหาก าติ
ปาปธมฺโม นิรย มา อคมาติ เอตทตฺถ อาคตมฺหาติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา โกสิโย อตฺถกามา กิร เม เอเต ม นิรยา
อุทฺธริตฺวา สคฺเค ปติฏาเปตุกามาติ ตุฏจิตฺโต อาห
[๒๖๐]อทฺธา หิ เม เต หิตกามา ย ม สมนุสาสถ
โสห ตถา กริสฺสามิ สพฺพ วุตฺต หิเตสิภิ ฯ
เอโสหมชฺเชว อุปรมามิ
น จาปห กิฺจิ กเรยฺย ปาป
น จาป เม กิฺจิ อเทยฺยมตฺถิ
น จาปทตฺวา อุทก ปวามิ (๑)ฯ
เอวฺจ เม ททโต สพฺพกาล
โภคาป เม วาสว ขียิสฺสนฺติ
ตโต อห ปพฺพชิสฺสามิ สกฺก
หิตฺวาน กามานิ ยถาิตานีติ ฯ
ตตฺถ เมติ มม ฯ เตติ ตุมฺเห ฯ ย มนฺติ เยน ม สมนุสาสถ
เตน เม ตุมฺเห หิตกามา ฯ ตถาติ ยถา วทถ ตเถว
กริสฺสสามิ ฯ อุปรมามีติ มจฺฉริยภาวโต อุปรมามิ ฯ อเทยฺยมตฺถีติ
อิโต ปฏาย จ มม อาโลปโต อุปฑฺฒป อเทยฺย นาม นตฺถิ ฯ
น จาปทตฺวาติ อุทก ปสตมตฺตป จาห ลภิตฺวา อทตฺวา น
ปวิสฺสามิ ฯ ขียิสฺสนฺตีติ เขยิสฺสนฺติ (๒)ฯ ยถาิตานีติ วตฺถุกาม# ๑. สี. อุทกมฺปห ปเพ ฯ ๒. ม. วิกฺขียสิ ฺสนฺติ ฯ
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กิเลสกามวเสน ยถาิตโกฏาสานิเยว ฯ
สกฺโก มจฺฉริยโกสิย ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา ทานผล
ชานาเปตฺวา ธมฺมเทสนาย ปฺจสีเลสุ ปติฏเปตฺวา สทฺธึ เตหิ
สกเทวนครเมว คโต ฯ มจฺฉริยโกสิโยป นคร ปวิสิตฺวา ราชาน
อนุชานาเปตฺวา คหิตคหิตานิ ภาชนานิ ปูเรตฺวา คณฺหถาติ
ยาจกาน ธน ทตฺวา ตสฺมึ ขเณ เคหา นิกฺขมิตฺวา หิมวนฺตโต
ทกฺขิณปสฺเส คงฺคาย เจว เอกสฺส จ ชาตสรสฺส อนฺตเร
ปณฺณสาล กตฺวา ปพฺพชิตฺวา วนมูลผลาหาโร ตตฺถ จิร
วิหาสิ ชร ปาปุณิ ฯ
ตทา สกฺกสฺส อาสา สทฺธา สิรี หิรีติ จตสฺโส ธีตโร
โหนฺติ ฯ ตา พหุ ทิพฺพคนฺธมาล อาทาย อุทกกีฬนตฺถาย
อโนตตฺตทห คนฺตฺวา ตตฺถ กีฬิตฺวา มโนสิลาตเล นิสีทึสุ ฯ ตสฺมึ
ขเณ นารโท นาม พฺราหฺมณตาปโส ตาวตึสภวน ทิวาวิหารตฺถาย
คนฺตฺวา นนฺทนจิตฺตลตาวเนสุ ทิวาวิหาร กตฺวา ปาริฉตฺตกปุปฺผ
ฉตฺต วิย ฉายตฺถาย ธารยมาโน มโนสิลาตลมตฺถเกน อตฺตโน
วสนฏาน กาฺจนคุห คจฺฉติ ฯ อถ ตา ตสฺส หตฺเถ ต
ปุปฺผ ทิสฺวา ยาจึสุ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๖๑]นคุตฺตเม คิริวเร คนฺธมาทเน
โมทนฺติ ตา เทววราภิปาลิตา
# ๑. ม. ขีเณ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 304

เลมที่ 35 อสีตินิปาตวณฺณนา หนา 304
อถาคมา อิสิวโร สพฺพโลกคู
สุปุปฺผิต ทุมวรสาขมาทิย ฯ
สุจึ สุคนฺธ ติทเสหิ สกฺกต
ปุปฺผุตฺตม อมรวเรภิ เสวิต
อลทฺธมฺเหิ วา ทานเวหิ(๑)
อฺตฺร เทเวหิ ตทารห หิต (๒)ฯ
ตโต จตสฺโส กนกตฺตจูปมา
อุฏาย นาริโย ปมุทาธิปา(๓) มุนึ
อาสา จ สทฺธา จ สิรี ตโต หิรี
อิจฺจพฺรวว นารท เทวพฺราหฺมณ ฯ
สเจ อนุทฺทิฏ ตยา มหามุนิ
ปุปฺผ อิท ปาริฉตฺตสฺส พฺรเหฺม
ททาหิ โน สพฺพา คติ เต อิชฺฌตุ
ตฺวป โน โหหิ ยเถว วาสโว ฯ
ต ยาจมานาภิสเมกฺข นารโท
อิจฺจพฺรวิ สกลห อุทีรยิ
น มยฺหมตฺถิ อิเมหิ โกจิ น
ยาเยว โว เสยฺยสิ สา ปลนฺธตูติ(๔) ฯ
ตตฺถ คิริวเรติ ปุริมสฺส เววจน ฯ เทววราภิปาลิตาติ สกฺเกน
รกฺขิตา ฯ สพฺพโลกคูติ เทวโลเก จ มนุสฺสโลเก จ สพฺพตฺถ
# ๑. ม. อลทฺธ มจฺเจหิ ว ทานเวหิ วา ฯ
# ๒. ม. หิท ฯ ๓. ม. ปมทาธิปา ฯ ๔. ม. ปฬนฺธถาติ ฯ
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คมนสมตฺโถ ฯ ทุมวรสาขมาทิยาติ สาขาย ชาตตฺตา ทุมวรสาขนฺติ
ลทฺธนาม ปุปฺผ คเหตฺวา ฯ สกฺกตนฺติ กตสกฺการ ฯ อมรวเรภีติ สกฺก
สนฺธาย วุตฺต ฯ อฺตฺร เทเวหีติ เปตฺวา เทเว จ อิทฺธิมนฺเต
จ อฺเหิ มนุสฺเสหิ วา ยกฺขาทีหิ วา อลทฺธ ฯ ตทารห หิตนฺติ
เตสเยว หิต อรห อนุจฺฉวิก ฯ กนกตฺตจูปมาติ กนกูปมตจา ฯ
อุฏายาติ อยฺโย มาลาคนฺธวิเลปนาทิปฏิวิรโต ปุปฺผ น ปลนฺธิสฺสติ
เอกสฺมึ ปเทเส ฉฑฺเฑสฺสติ เอต ยาจิตฺวา ปุปฺผ ปลนฺธิสฺสามาติ
หตฺเถ ปสาเรตฺวา ยาจมานา เอกปฺปหาเรเนว อุฏหิตฺวา ฯ
ปมุทาธิปาติ ปมุทาน อุตฺตมา ฯ มุนินฺติ อิสึ ฯ อนุทฺทิฏนฺติ อสุกสฺส
นาม ทสฺสามีติ น อุทฺทฏิ  ฯ สพฺพา คติ เต อิชฌ
ฺ ตูติ สพฺพา
เต จิตฺตคติ อิชฺฌตุ ปตฺถติ สฺส ปตฺถิตสฺส ลาภี โหหีติ ตสฺส มงฺคล
วทนฺติ ฯ ยเถว วาสโวติ ยถา อมฺหาก ปตา วาสโว อิจฺฉิติจฺฉิต
เทติ ตเถว โน ตฺวป โหหีติ ฯ ตนฺติ ต ปุปฺผ ฯ อภิสเมกฺขาติ
ทิสฺวา ฯ สกลหนฺติ นานาคาห กลหวฑฺฒน กถ อุทีเรสิ ฯ อิเมหีติ
อิเมหิ ปุปฺเผหิ นาม มยฺห อตฺโถ นตฺถิ ฯ ปฏิวิรโต อห
มาลาธารณโตติ ทีเปติ ฯ ยาเยว โว เสยฺยสีติ ยา ตุมฺหาก อนฺตเร
เชฏิกา ฯ สา ปลนฺธตูติ สา เอต ปลนฺธตูติ อตฺโถ ฯ
ตา จตสฺโสป ตสฺส วจน สุตฺวา คาถมาหสุ
[๒๖๒]ตฺว โนตฺตเมวาภิสเมกฺข นารท
ยสฺสิจฺฉสิ ตสฺสมนุปฺปเวจฺฉสุ
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ยสฺสา หิ โน นารท ตฺว ปทสฺสสิ
สาเยว โน โหติ(๑) ปเสฏสมฺมตาติ ฯ
ตตฺถ ตฺว โนตฺตเมวาติ อุตฺตม มหามุนิ ตฺวเมว โน
อุปธาเรหีติ ฯ
ตาส วจน สุตฺวา นารโท ตา อาลปนฺโต คาถมาห
[๒๖๓]อกลฺลเมต วจน สุคตฺเตถ
โก พฺราหฺมโณ โก กลห(๒) อุทีรเย
คนฺตฺวาน ภูตาธิปเมว ปุจฺฉถ
สเจ น ชานาถ อิธุตฺตมธมฺมนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ภทฺเท สุคตฺเต อิท ตุมเฺ หหิ วุตฺตวจน มม
อยุตฺต เอว หิ สติ มยา ตุมฺเหสุ เอก เสฏ เสสา หีนาติ
กโรนฺเตน กลโห วฑฺฒิโต ภวิสฺสติ โก วาหิตปาโป พฺราหฺมโณ
โก กลห อุทีเรยฺย วฑฺเฒยฺย เอวรูปสฺส หิ กลห วฑฺฒน
นาม อยุตฺต ตสฺมา อิโต คนฺตฺวา อตฺตโน ปตร ภูตาธิป
สกฺกเมว ปุจฺฉถ สเจ อตฺตโน อุตฺตม วา ธมฺม วา น ชานาถาติ ฯ
ตโต สตฺถา คาถมาห
[๒๖๔]ตา นารเทน ปรมปฺปโกปตา
อุทีริตา วณฺณมเทน มตฺตา
สงฺกาส(๓) คนฺตฺวาน สหสฺสจกฺขูโน
ปุจฺฉึสุ ภูตาธิป กา นุ เสยฺยสีติ ฯ
# ๑. ม. เหหิติ ฯ ๒. ม. สกลห ฯ ๓. ม. สกาเส ฯ
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ตตฺถ ปรมปฺปโกปตาติ ปุปฺผ อททนฺเตน อติวิย โกปตา
หุตฺวา ฯ อุทีริตาติ ภูตาธิปเมว ปุจฺฉถาติ วุตฺตา ฯ สหสฺสจกฺขุโนติ สกฺกสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา ฯ กา นูติ อมฺหาก อนฺตเร
กตรา อุตฺตมาติ ปุจฺฉึสุ ฯ
เอว ปุจฺฉิตฺวา ิตา
[๒๖๕]ตา ทิสฺวา อายตฺตมนา ปุรินฺทโท
อิจฺจพฺรวี เทววโร กตฺชลี
สพฺพาว โว โหถ สุภคฺเค สาทิสี
โกเนธ ภทฺเท กลห อุทีรเยติ ฯ
ตตฺถ ตา ทิสฺวาติ ภิกฺขเว จตสฺโสป อตฺตโน สนฺติก
อาคตา ทิสฺวา ฯ อายตฺตมนาติ อุสฺสุกฺกมนา พฺยาวฏฏจิตฺตา ฯ
กตฺชลีติ นมสฺสมานาหิ เทวตาหิ ปคฺคหิตฺชลี ฯ สาทิสีติ
สพฺพาว ตุมฺเห สาทิสิโย ฯ โกเนธาติ โก นุ อิธ เอว(๒) ฯ กลห
อุทีรเยติ อิม นานาคาห วิคฺคห กเถสิ วฑฺเฒสิ ฯ
อถสฺส ตา กถยมานา คาถมาหสุ
[๒๖๖]โย สพฺพโลกฺจรโก(๓) มหามุนิ
ธมฺเม ิโต นารโท สจฺจนิกกฺ โม
โส โน พฺรวี คิริวเร คนฺธมาทเน
คนฺตฺวาน ภูตาธิปเมว ปุจฺฉถ
สเจ น ชานาถ อิธุตฺตมธมฺมนฺติ (๔)ฯ
# ๑. ม. สุคตฺเต ฯ ๒. ม. โก นุ เอว ฯ
# ๓. ม. สพฺพโลกจฺจริโต ฯ สี. ยุ. สพฺพโลก จรโกฯ
# ๔. ม. อิธุตฺตมาธมนฺติ ฯ
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ตตฺถ สจฺจนิกฺกโมติ ตถปรกฺกโม ฯ
ต สุตฺวา สกฺโก อิมา จตสฺโสป มยฺห ธีตโรว สจาห เอตาสุ
เอก คุณสมฺปนฺนา อุตฺตมาติ วกฺขามิ เสสา กุชฺฌสิ ฺสนฺติ น สกฺกา
อย อฏโฏ วินิจฺฉิตุ อิมา หิมวนฺเต โกสิยตาปสสฺส สนฺติก เปเสสฺสามิ
เอตาส อฏฏ วินิจฺฉินิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา อห ตุมฺหาก อฏฏ น
วินิจฺฉินามิ หิมวนฺเต โกสิยตาปโส นาม อตฺถิ ตสฺสาห
สุธาโภชน เปเสสฺสามิ โส ปรสฺส อทตฺวา น ภฺุชติ ททนฺโต
จ วินิจฺฉินิตฺวา คุณวนฺตาน เทติ ยา ตุมฺเหสุ ตสฺส หตฺถโต
ภตฺต ลภิสฺสติ สา อุตฺตมา ภวิสฺสตีติ อาจิกฺขนฺโต คาถมาห
[๒๖๗]อสุ พฺรหารฺจโร มหามุนิ
นาทตฺวา ภตฺต วรคตฺเต ภฺุชติ
ททนฺโต วิจินิตฺวา(๑) ททาติ โกสิโย
ยสฺสา หิ โส ทสฺสติ สาว เสยฺยสีติ ฯ
ตตฺถ พฺรหารฺจโรติ มหาอรฺวาสี ฯ
อิติ โส ตาปสสฺส สนฺติก เปเสตฺวา มาตลึ ปกฺโกสาเปตฺวา
ตสฺส สนฺติก เปเสนฺโต อนนฺตร คาถมาห
[๒๖๘]อสุ หิ โส สมฺมติ ทกฺขิณ ทิส
คงฺคาย ตีเร หิมวนฺตปสฺสินิ (๒)
ส โกสิโย ทุลลฺ ภปานโภชโน
ตสฺส สุธ ปาปย เทวสารถีติ ฯ
# ๑. ม. วิเจยฺย ทานานิ ฯ ๒. หิมวนฺตปสฺสนิ ฯ สี. ยุ. ปสฺสสฺมนิ ฯ
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ตตฺถ สมฺมตีติ วสติ ฯ ทกฺขิณนฺติ หิมวนฺตสฺส ทกฺขิณทิสาย ฯ
ปสฺสินีติ ปสฺเส ฯ
ตโต สตฺถา อาห
[๒๖๙]โส มาตลิ เทววเรน เปสิโต
สหสฺสยุตฺต อภิรุยฺห สนฺทน
สุขิปฺปเมว อุปคมฺม อสฺสม
อทิสฺสมาโน มุนิโน สุธ อทาติ ฯ
ตตฺถ อทิสฺสมาโนติ ภิกฺขเว โส มาตลิ เทวราชสฺส
วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ต อสฺสม คนฺตฺวา อทิสฺสมานกาโย หุตฺวา
ตสฺส สุธ อทาสิ ฯ ททมาโนว รตฺตึ ปธานมนุยฺุชิตฺวา
ปจฺจูสสมเย อคฺคึ ปริจริตฺวา ปภาตาย(๑) รตฺติยา อุเทนฺต สุริย
นมสฺสมานสฺส ิตสฺส ตสฺส หตฺเถ สุธาโภชนจาฏึ เปสิ ฯ
โกสิโย ต คเหตฺวา ิตโกว คาถาทฺวยมาห
[๒๗๐]อุทคฺคิหุตฺต อุปติฏโต หิ เม
ปภงฺกร โลกตโมนุทุตฺตม
สพฺพานิ ภูตานิ อธิจฺจ(๒) วาสโว
โก เนว เม ปาณิสุ กึ สุโธทหิ ฯ
สงฺขูปม เสตมตุลฺยทสฺสน
สุจึ สุคนฺธ ปยรูปมพฺภุต
อทิฏปุพฺพ มม ชาตจกฺขุภิ(๓)
กา เทวตา ปาณิสุ กึ สุโธทหีติ ฯ
# ๑. ม. วิภาตาย ฯ ๒. สี. ยุ. อติจฺจ ฯ ๓. ม. ชาตุจกฺขุภิ ฯ
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ตตฺถ อุทคฺคิหุตฺตนฺติ อคฺคิหุตฺต ปริจริตฺวา อคฺคิสาลโต
นิกฺขมิตฺวา ปณฺณสาลทฺวาเร ตฺวา ปภงฺกร โลกตโมนุท อุตตฺ ม
อาทิจฺจ อุปติฏโต มม สพฺพานิ ภูตานิ อธิจฺจ อติกฺกมิตฺวา
วตฺตมาโน วาสโว นุโข เอว มม ปาณีสุ กึ สุธ กินฺนาเมต
โอทหิ ฯ สงฺขูปมนฺติ อาทีหิ ิตโกว วิเสส สุธ วณฺเณติ ฯ
ตโต มาตลิ อาห
[๒๗๑]อห มหินฺเทน มเหสิ เปสิโต
สุธาภิหาสึ ตุริโต มหามุนิ
ชานาสิ ม มาตลิ เทวสารถี
ภฺุชสฺสุ ภตฺตุตฺตม มาภิวารยิ (๑)ฯ
ภุตฺตา จ สา ทฺวาทส หนฺติ ปาปเก
ขุทฺท ปปาส อรตึ ทรถ กิล (๒)
โกธูปนาหฺจ วิวาทเปสุณ
สีตุณฺหตนฺทิฺจ รสุตฺตม อิทนฺติ ฯ
ตตฺถ สุธาภิหาสินฺติ อิม สุธาโภชน ตุยฺห อภิหรึ ฯ ชานาสิ
มนฺติ ชานาสิ ม ตฺว อย มาตลิ นาม เทวสารถีติ อตฺโถ ฯ
มาภิวารยีติ น ภฺุชามีติ อปฏิกฺขิปตฺวา ภฺุช มา ปปฺจ กริ ฯ
ปาปเกติ อย หิ สุธา ภุตฺตา ทฺวาทส ปาปธมฺเม หนติ ฯ
ขุทฺทนฺติ ฯ ปม ตาว ขุทฺท ฉาตกภาว หนติ ทุติย ปานียปปาส
ตติย อุกฺกณฺิต จตุตฺถ กายทรถ ปฺจม กิลนฺตภาว ฉฏ
# ๑. สี. ยุ. มา วิจารยิ ฯ ๒. ม. ทรกฺลม ฯ ๓. ม. อห ฯ
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โกธ สตฺตม อุปนาห อฏม วิวาท นวม เปสุณ ทสม
สีต เอกาทสม อุณฺห ทฺวาทสม ตนฺทึ อาลสิยภาว อิท
รสุตฺตม อุตฺตมรส สุธาโภชน อิเม ทฺวาทส ปาปธมฺเม หนติ ฯ
ต สุตฺวา โกสิโย อตฺตโน วตสมาทาน อาวิกโรนฺโต
คาถมาห
[๒๗๒]น กปฺปติ มาตลิ มยฺห ภฺุชิตุ
ปุพฺเพ อทตฺวา อิติ เม วตุตฺตม
น จาป เอกาสนมริยปูชิต
อสวิภาคี จ สุข น วินฺทตีติ
คาถ วตฺวา ภนฺเต ตุมฺเหหิ ปรสฺส อทตฺวา โภชเน ก โทส
ทิสฺวา อิท วต สมาทินฺนนฺติ มาตลินา ปุฏโ อาห
[๒๗๓]ถีฆาฏกา เย เกจิเม(๑) ปรทาริกา
มิตฺตทฺทุโน เย จ สปนฺติ สุพฺพเต
สพฺเพว เต มจฺฉริปฺจมาธมา
ตสฺมา อทตฺวา อุทกป นาสฺมิเย (๒)ฯ
โสหิตฺถิยา วา ปุริสสฺส วา ปน
ทสฺสามิ ทาน วิทุสปวณฺณิต
สทฺธา วทฺู อิธ วีตมจฺฉรา
ภวนฺติ เหเต สุจิสจฺจสมฺมตาติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺเพติ ปม อทตฺวา ฯ อถวา ฯ อิติ เม ปุพฺเพ วตุตฺตม
# ๑. ม. เย จิเม ฯ ๒. ม. นาสฺนิเย ฯ
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อิท ปุพฺเพว มยา วต สมาทินฺนนฺติ ทสฺเสติ ฯ เอกาสนนฺติ
เอกกสฺส อสน น อริเยหิ พุทฺธาทีหิ ปูชิต ฯ สุขนฺติ ทิพฺพมานุสิก
สุข น ลภติ ฯ ถีฆาฏกาติ อิตฺถีฆาฏกา ฯ เย เกจิเมติ เย เกจิ
อิเม ฯ สปนฺตีติ อกฺโกสนฺติ ฯ สุพฺพเตติ ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ ฯ
มจฺฉริปฺจมาติ มจฺฉริ ปฺจโม เอเตสนฺติ มจฺฉริปฺจมา ฯ อธมาติ
อิเม ปฺจ อธมฺมา นาม ฯ ตสฺมาติ ตสฺมา อห ปฺจมอธมฺมภาวภเยน อทตฺวา อุทกมฺป นาสฺมิเย น ปริภฺุชิสฺสามีติ
อิม วต สมาทยึ ฯ โสหิตถฺ ิยา วาติ โส อห อิตฺถยิ า วา ฯ
วิทุสปวณฺณิตนฺติ วิทูหิ ปณฺฑิเตหิ พุทฺธาทีหิ วณฺณิต ฯ
สุจิสจฺจสมฺมตาติ (๑) เอเต โอกปฺปนียสทฺธาย สมนฺนาคตา วทฺู
วีตมจฺฉรา ปุริสา สุจี เจว อุตฺตมสมฺมตา จ โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา มาตลิ ทิสสฺ มานกาโย อฏาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ
ตา จตสฺโส เทวกฺาโย จตุทฺทิส อฏสุ ฯ สิรี ปาจีนทิสาย
อฏาสิ ฯ อาสา ทกฺขิณทิสาย ฯ สทฺธา ปจฺฉิมทิสาย ฯ หิรี
อุตฺตรทิสาย ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๗๔]อโต มตา เทววเรน เปสิตา
กฺา จตสฺโส กนกตฺตจูปมา
อาสา จ สทฺธา จ สิรี ตโต หิรี
ต อสฺสม อคมุ(๒) ยตฺถ โกสิโย ฯ
# ๑. สี. สุจิสมฺมสมฺมตาติ ฯ ๒. สี. ยุ. อาคมุ ฯ
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ตา ทิสฺวา สพฺพา ปรมปฺปโมทิตา
สุเภน วณฺเณน สิขาริวคฺคิโน
กฺา จตสฺโส จตุโร จตุทฺทิสา
อิจฺจพฺรวี มาตลิโนว สมฺมุขา ฯ
ปุริมทิส กา ตฺว ภาสสิ เทวเต
อลงฺกตา ตารวราว โอสธี
ปุจฺฉามิ ต กฺจนเวลฺลิวิคฺคเห
อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ เทวตาติ ฯ
ต สุตฺวา สิรี อตฺตาน อาวิกโรนฺตี อาห
[๒๗๕]สิราห เทวี มนุเชสุ(๑) ปูชติ า
อปาปสตฺตูปนิเสวินี สทา
สุธาวิวาเทน ตวนฺติมาคตา
ต ม สุธาย วรปฺ ภาชย ฯ
ยสฺสาหมิจฺฉามิ สุข มหามุนิ
โส สพฺพกาเมหิ นโร ปโมทติ
สิรีติม ชานาหิ ชูหตุตฺตม
ต ม สุธาย วรปฺ ภาชยาติ ฯ
ตตฺถ อโตติ ตโต ฯ มตาติ อนุมตา ฯ อถ เทววเรน
อนุมตา เจว เปสิตา จาติ อตฺโถ ฯ สพฺพา ปรมปฺปโมทิตาติ
อนวเสสา หุตฺวา อติปโมทิตา ฯ สามนฺติป ปาโ ฯ ตา จ
# ๑. ม. มนุเชหิ ฯ
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เทวตา สาม ทิสฺวาติ อตฺโถ ฯ จตุโรติ จตุรา ฯ อยเมว วา
ปาโ ฯ จาตุริเยน สมนฺนาคตาติ อตฺโถ ฯ ตารวราติ ตารกาน
วรา ฯ กฺจนเวลฺลวิคฺคเหติ กฺจนรูปกสทิสสรีเร ฯ สิราหนฺติ
สิรี อห ฯ ตวนฺติมาคตาติ ตว สนฺติก อาคตา ฯ ภาชยาติ
ยถา ม สุธา ภชติ ตถา กโรหิ สุธ เม เทหีติ อตฺโถ ฯ
ชานาหีติ ชานาตุ ฯ ชูหตุตฺตมาติ อคฺคึ ชูหนฺตาน อุตฺตม ฯ
ต สุตฺวา โกสิโย อาห
[๒๗๖]สิปฺเปน วิชฺชาจรเณน พุทฺธิยา
นรา อุเปตา ปคุณา สกมฺมุนา
ตยา วิหีนา น ลภนฺติ กิฺจิ น
ตยิท น สาธุ ยทิท ตยา กต ฯ
ปสฺสามิ โปส อลส มหคฺฆส
สุทุกฺกุลีนป อรูปม นร
ตยานุคุตฺโต สิริ ชาติมามป
เปเสติ ทาส วิย โภควา สุขี ฯ
ต ต อสจฺจ อวิภชฺช เสวินึ
ชานามิ มุฬฺห วิทุรานุปาตินึ
น ตาทิสี อรหติ อาสนูทก
กุโต สุธา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสีติ ฯ
ตตฺถ สิปฺเปนาติ หตฺถิอสฺสรถธนุสิปฺปาทินา ฯ วิชฺชาจรเณนาติ
เวทตฺตยสงฺขาตาย วิชฺชาย เจว สีเลน จ ฯ ปคุณา สกมฺมุนาติ
อตฺตโน
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ปุริสกาเรน ปธานคุณสมนฺนาคตา ฯ กิฺจิ นนฺติ อปฺปมตฺตกป
ยส วา สุข วา น ลภนฺติ ฯ ตยิทนฺติ ย เอต อิสสฺ ริยตฺถาย
สิปฺปานิ อุคฺคเหตฺวา จรนฺตาน ตยา เวกลฺล กต ต น สาธุ ฯ
อรูปมนฺติ วิรูป ฯ ตยานุคุตฺโตติ ตยา อนุรกฺขิโต ฯ ชาติมามปติ (๑)
ชาติสมฺปนฺนป สิปฺปวิชชฺ าจรณพุทฺธิกมฺเมหิ สมฺปนฺนป ฯ เปเสตีติ
เปสิการก(๒) กโรติ ฯ ต ตนฺติ ตสฺมา ต ฯ อสจฺจนฺติ สภาวสงฺขาเต
สจฺเจ อวตฺตนตาย อสจฺจ อุตฺตมภาวรหิต ฯ อวิภชฺช เสวินินฺติ
อวิภชิตฺวา ยุตฺตายุตฺต อชานิตฺวา สิปฺปาทิสมฺปนฺเนป อิตเรป
เสวมาน ฯ วิทุรานุปาตินินฺติ ปณฺฑิตานุปาตินึ ปณฺฑิเต ปาเตตฺวา
วิเหเตฺวา จรมาน ฯ กุโต สุธาติ ตาทิสาย หีนคุณาย กุโต
สุธาโภชน น เม รุจฺจสิ คจฺฉ มา อิธ ติฏ าติ ฯ
สา เตน ปฏิกฺขิตฺตา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ ตโต โส อาสาย
สทฺธึ สลฺลเปนฺโต อาห
[๒๗๗]กา สุกฺกทาา ปฏิมุตฺตกุณฺฑลา
จิตฺตงฺคทา กมฺพุวิมฏธารินี
โอสิตฺตวณฺณ ปริทยฺห โสภติ
กุสคฺคิรตฺตว อปฬยฺห มฺชรึ ฯ
มิคีว ภนฺตา สรจาปธารินา
วิราคิตา มนฺทมิว อุทิกฺขสิ
โก เต ทุติโย อิธ มนฺทโลจเน
น ภายสิ เอกิกา กานเน วเนติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ชาติม อปติ ฯ ๒. ม. เปสนการก ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 316

เลมที่ 35 อสีตินิปาตวณฺณนา หนา 316
ตตฺถ จิตฺตงฺคทาติ วิจิตฺเตหิ องฺคเทหิ สมนฺนาคตา ฯ กมฺพุวิมฏธารินีติ กรณปรินฏิ ิเตน วิมฏสุวณฺณาลงฺการธารินี ฯ
โอสิตฺตวณฺณนฺติ อวสิตฺตอุทกธารวณฺณ ทิพฺพทุกกฺ ุล ฯ ปริทยฺหาติ
นิวาเสตฺวา เจว ปารุปตฺวา จ ฯ กุสคฺคิรตฺตนฺติ กุสติณอคฺคิสิขาวณฺณ ฯ อปฬยฺห มฺชรินฺติ สปลฺลว อโสกกณฺณกิ  กณฺเณสุ
ปลนฺธิตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ สรจาปธารินาติ ลุทฺเทน ฯ วิราคิตาติ
วิรทฺธปหารา ฯ มนฺทมิวาติ ยถา สา มิคี ภีตา วนนฺตเร ตฺวา
ต มนฺทมนฺท โอโลเกติ เอว โอโลเกสิ ฯ
ตโต อาสา อาห
[๒๗๘]น เม ทุติโย อิธมตฺถิ โกสิย
มสกฺกสารปฺปภวมฺหิ เทวตา
อาสา สุธาย(๑) ตวนฺติมาคตา
ต ม สุธาย วรปฺ ภาชยาติ ฯอ
ตตฺถ มสกฺกสารปฺปภวมฺหีติ ตาวตึสภวเน สมฺภวา ฯ
ต สุตฺวา โกสิโย ตฺว กิร โย เต รุจฺจติ ตสฺส
อาสาผลนิปฺผาทเนน อาส เทสิ โย เต น รุจฺจติ ตสฺส น เทสิ
นตฺถิ ตยา สมา ปตฺถิตวินาสิกาติ ทีเปนฺโต อาห
[๒๗๙]อาสา ยนฺติ วณิชา ธเนสิโน
นาว สมารุยฺห ปเรนฺติ อณฺณเว
เต ตตฺถ สีทนฺติ อโถป เอกทา
ชินาธนา เอนฺติ วินฏปาภตา ฯ
# ๑. ม. อาสา สุธาสาย ฯ
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อาสาย เขตฺตานิ กสนฺติ กสฺสกา
วปนฺติ พีชานิ กโรนฺตุปายโส
อีตีนิปาเตน อวุฏิตาย(๑) วา
น กิฺจิ วินฺทนฺติ ตโต ผลาคม ฯ
อถตฺตการานิ กโรนฺติ ภตฺตุสุ
อาส ปุรกฺขตฺว นรา สุเขสิโน
เต ภตฺตรุ ตฺถาย(๒) อติตฬิตา ปุน
ทิสา ปนสฺสนฺติ อลทฺธ กิฺจิ น(๓) ฯ
ชหิตฺวา ธฺฺจ ธนฺจ าตเก
อาสาย สคฺคาธิมนา สุเขสิโน
ตปนฺติ ลูขป ตป จิรตฺตร
กุมฺมคฺคมารุยฺห ปเรนฺติ ทุคฺคตึ ฯ
อาสา วิสวาทิกสมฺมตาสิเม (๔)
อาเส สุธาส วินยสฺสุ อตฺตนิ
น ตาทิสี อรหสิ อาสนูทก
กุโต สุธา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสีติ ฯ
ตตฺถ ปเรนฺตีติ ปกฺขนฺทนฺติ ฯ ชินาธนาติ ชินธนา ฯ อิติ
ตว วเสน เอเก สมฺปชฺชนฺติ เอเก วิปชฺชนฺตีติ นตฺถิ ตยา
สทิสา ปาปธมฺมาติ วทติ ฯ กโรนฺตปุ ายโสติ ต ต กิจฺจ อุปาเยน
กโรนฺติ ฯ อีตีนิปาเตนาติ วิสมธาตุมูสิกสลภสูกรปาณกเสตฏิก# ๑. สี. ยุ. อวฏิกาย วา ฯ ๒. ม. ภตฺตุรตฺถา ฯ
# ๓. ม. กิฺจน ฯ ๔. ม. ... สมฺมตา อิเม ฯ
# ๕. ม. วิสมวาต.... ฯ สี. ยุ. วิสวาต.... ฯ
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โรคาทีน สสฺสูปทฺทวาน อฺตรนิปาเตน วา ฯ ตโตติ ตโต
สสฺสโต เต กิฺจิ ผล น วินฺทนฺติ เตสป อาสจฺเฉทนกมฺม ตฺวเมว
กโรสีติ วทติ ฯ อถตฺตการานีติ ยุทฺธภูมีสุ ปุริสกาเร ฯ อาส
ปุรกฺขตฺวาติ อิสฺสริยาส ปุรโต กตฺวา ฯ ภตฺตุรตฺถายาติ สามิโน
อตฺถาย ฯ อติตฬิตาติ ปจฺจตฺถิเกหิ อติปฬิตา วิลตุ ฺตสาปเตยฺยา
วิทฺธสิตเสนาวาหนา หุตฺวา ฯ ปนสฺสนฺตีติ ปลายนฺติ ฯ อลทฺธ กิฺจิ
นนฺติ อิสฺสริย อลภิตฺวา ฯ อิติ เอเตสป อิสฺสริยาลาภ ตฺวเมว กโรสีติ
วทติ ฯ สคฺคาธิมนาติ สคฺค คนฺตุกามา ฯ ลูขนฺติ นิโรช ปฺจตปาทิก
กายกิลมถ ฯ จิรตฺตรนฺติ จิรตรกาล ฯ อาสา วิสวาทิกสมฺมตาสิเมติ
เอว อิเม สตฺตา อาสาย ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ ตสฺมา ตฺว อาสา นาม
วิสวาทิกสมฺมตา วิสวาทิกาติ สงฺข คตา ฯ อาเสติ ต อาลปติ ฯ
สาป เตน ปฏิกฺขิตฺตา อนฺตรธายิ ฯ
ตโต สทฺธาย สทฺธึ สลฺลเปนฺโต คาถมาห
[๒๘๐]ททฺทลฺลมานา ยสสา ยสสฺสินี
ชิฆฺนามวฺหยน ทิสปติ
ปุจฺฉามิ ต กฺจนเวลฺลิวิคฺคเห
อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ เทวตาติ (๑)ฯ
ตตฺถ ททฺทลฺลมานาติ ชลมานา ฯ ชิฆฺนามวฺหยนนฺติ
อปราติ จ ปจฺฉิมาติ จ เอว ชิฆฺเน ลามเกน นาเมน
วุจฺจมาน ฯ ทิสปตีติ ททฺทลฺลมานา ติฏสิ ฯ
ตโต สา คาถมาห
# ๑. ม. เทวเตติ ฯ
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[๒๘๑]สทฺธาห เทวี มนุเชสุ(๑) ปูชิตา
อปาปสตฺตูปนิเสวินี สทา
สุธาวิวาเทน ตวนฺติมาคตา
ต ม สุธาย วรปฺ ภาชยาติ ฯ
ตตฺถ สทฺธาติ ยสฺส กสฺสจิ วจนปฏิยายนา สาวชฺชาป
โหติ อนวชฺชาป ฯ ปูชิตาติ อนวชฺชโกฏาสวเสน ปูชิตา ฯ อปาปสตฺตูปนิเสวินี สทาติ อนวชฺชสทฺธา จ เอกนฺตปฏิยายนสภาวาย
ปเรสุป ปฏิยายนสวิทหนสมตฺถาย(๒) เทวตาเยต นาม ฯ
อถ น โกสิโย อาห
[๒๘๒]ทาน ทม จาคมโถป สยม
อาทาย สทฺธาย กโรนฺติ เหกทา
เถยฺย มุสา กูฏมโถป เปสุณ
กโรนฺติ เหเก ปุน วิจฺจุตา ตยา ฯ
ภริยาสุ โปโส สทิสีสุ เปกฺขวา
สีลูปปนฺนาสุ ปติพฺพตาสุป
วิเนติ(๓) ฉนฺท กุลธีตุยาสุป (๔)
กโรติ สทฺธ ปุน กุมฺภทาสิยา ฯ
ตฺวเมว สทฺเธ ปรทารเสวินี
ปาป กโรสี กุสล นิริฺจสิ
น ตาทิสี อรหสิ อาสนูทก
กุโต สุธา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสีติ ฯ
# ๑. ม. มนุเชหิ ฯ ๒. ม. ...สทฺธาย ฯ
# ๓. ม. วิเนตฺวาน ฯ ๔. สี. ยุ. กุลธีติยาสุป ฯ
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โส หิ ต ตาปโส อิเม สตฺตา ยสฺส กสฺสจิ วจน สทฺทหิตฺวา
ต ต กโรนฺติ กตฺตพฺพโต อกตฺตพฺพเมว พหุตร กโรนฺติ ต
สพฺพ ตยา การิต นาม โหตีติ วตฺวา เอวมาห ฯ
ตตฺถ ทานนฺติ ทสวตฺถกุ  ปน เจตนาทาน ฯ ทมนฺติ
อินฺทฺริยทมน ฯ จาคนฺติ เทยฺยธมฺมปริจฺจาค ฯ สยมนฺติ สีล ฯ
อาทาย สทฺธายาติ เอตานิ ทานาทีนิ มหานิสสานิ กตฺตพฺพานีติ
วทต วจน สทฺธาย อาทิยิตฺวาป กโรนฺติ ฯ กูฏนฺติ ตุลากูฏาทิกมฺม
วา คามกูฏาทิกมฺม วา กโรนฺติ ฯ เหเกติ เอเก มนุสฺสา เอวรูเปสุ
นาม กาเลสุ อิเมสฺจ อิเมสฺจ อตฺถาย เถยฺยาทีนิ กตฺตพฺพานีติ
เกสฺจิ วจน สทฺทหิตฺวา เอตานิป กโรนฺติ ฯ ปุน วิจฺจุตา ตยาติ
ปุน ตยา วิยตุ ฺตา สาวชฺชทุกฺขวิปากานิ ตานิ น กตฺตพฺพานีติ วทต
วจน อปฺปฏิยายิตฺวาป กโรนฺติ อิติ ตว วเสน สาวชฺชป อนวชฺชป
กริยฺยเตว ฯ สทิสีสูติ ชาติโคตฺตสีลาทีหิ สทิสีสู ฯ เปกฺขวาติ เปกฺขา
วุจฺจติ ตณฺหา เปกฺขวา สตณฺหาติ อตฺโถ ฯ ฉนฺทนฺติ ฉนฺทราค
กโรติ ปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ สทฺธนฺติ กุมภฺ ทาสิยาป วจเนน สทฺธ กโรติ
ตสฺสา อห ตุมฺหาก อิท นาม อุปการ กริสฺสามีติ วทนฺติยา
ปฏิยายิตฺวา กุลิตฺถิโยป จ ฉฑฺเฑตฺวา ตเมว ปฏิเสวติ อสุกา นาม
ตุมฺเหสุ ปฏิพทฺธจิตฺตาติ กุมฺภทาสิยา วจเนน สทฺธ กตฺวาว
ปรทาร ปฏิเสวติ ฯ ตฺวเมว สทฺเธ ปรทารเสวินีติ ยสฺมา ต ต
ปฏิยายิตฺวา ตว วเสน ปรทาร เสวนฺติ ปาป กโรนฺติ กุสล ชหนฺติ
# ๑. ม. ปฺุเจตน ฯ ๒. ม. กเรยฺยาติ ฯ
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ตสฺมา ตฺวเมว ปรทารเสวินี ตฺว ปาปานิ กโรสิ กุสล นิริฺจสิ
นตฺถิ ตยา สมา โลกวินาสนา ปาปธมฺมา คจฺฉ น เม รุจฺจสีติ ฯ
สา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ
โกสิโยป อุตฺตรโต ิตาย หิริยา สทฺธึ สลฺลปนฺโต
คาถาทฺวยมาห
[๒๘๓]ชิฆฺรตฺตึ อรุณสฺมิ อูหเต
ยา ทิสฺสติ อุตฺตมรูปธารินี (๑)
ตถูปมา ม ปฏิภาสิ เทวเต
อาจิกฺข เม ตฺว กตมาสิ อจฺฉรา ฯ
กาฬา นิทาเฆริว อคฺคิชาริว (๒)
อนิเลริตา โลหิตปตฺตมาลินี
กา ติฏสี มนฺทมิคาว โลกย (๓)
ภาเสสมานาว คิร น มฺุจสีติ ฯ
ตตฺถ ชิฆฺรตฺตินฺติ ปจฺฉิมรตฺตึ รตฺติปริโยสานนฺติ อตฺโถ ฯ
อูหเตติ อรุเณ อุคฺคเต ฯ ยาติ ยา ปุรตฺถิมทิสา รตฺตึ
สุวณฺณวณฺณตาย อุตฺตมรูปธรา หุตฺวา ทิสฺสติ ฯ กาฬา
นิทาเฆริวาติ นิทาฆสมเย กาฬวลฺลี วิย ฯ อคฺคิชาริวาติ อคฺคิชาลา
อิว ฯ สาป นวฌามกฺเขตฺเต สุรตฺตตรุณอุฏิตกาฬวลฺลี วิย ฯ
โลหิตปตฺตมาลินีติ โลหิตวณฺเณหิ ปตฺเตหิ ปริวุตา ฯ กา ติฏสีติ
ยถา สา ตรุณกาฬวลฺลี วาเตริตา วิลาสมานา โสภมานา ติฏติ
# ๑. ม. อุตฺตมรูปวณฺณินี ฯ ๒. สี. อคฺคชาติว ฯ ยุ. อคฺคิชาติว ฯ
# ๓. สี. ยุ. มนฺทมิวาวโลกย ฯ ๔. ม. นิฌานเขตฺเตสุ ฯ
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เอว กา นาม ตฺว ติฏสิ ฯ ภาเสสมานาวาติ มยา สทฺธึ
ภาสิตุกามา วิย อโหสิ น คิร มฺุจสีติ ฯ
ตโต สา คาถมาห
[๒๘๔]หิราห เทวี มนุเชสุ ปูชิตา
อปาปสตฺตูปนิเสวินี สทา
สุธาวิวาเทน ตวนฺติมาคตา
สา ต(๑) น สกฺโกมิ สุธป ยาจิตุ
โกปนรูปา วิย ยาจนิตฺถิยาติ ฯ
ตตฺถ หิราหาติ หิรี อห ฯ สุธปติ สาห สุธาโภชน
ต ยาจิตตป น สกฺโกมิ ฯ กึการณา ฯ โกปนรูปา วิย
ยาจนิตฺถิยาติ ยสฺมา อิตฺถยิ า ยาจนา นาม โกปนรูปา วิย
รหสฺสงฺควิวรณสทิสา โหติ นิลฺลชฺชตา วิย โหตีติ อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา โกสิโย เทฺว คาถา อภาสิ
[๒๘๕]ธมฺเมน าเยน สุคตฺเต ลจฺฉสิ
เอโส หิ ธมฺโม น หิ ยาจนา สุธา
ต ต อยาจนฺติมห นิมนฺตเย
สุธ(๒) ย ยมิจฺฉสิ ตป ทมฺมิ เต ฯ
สา ตฺว มยา อชฺช สกมฺหิ อสฺสเม
นิมนฺติตา กฺจนเวลฺลิวิคฺคเห
ตฺว หิ เม สพฺพรเสหิ ปูชิตา
ต ปูชยิตฺวา สุธ อสฺมิเยติ ฯ
# ๑. ม. สาห ฯ ๒. ม. สุธาย ฯ
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ตตฺถ ธมฺเมนาติ สภาเวน ฯ าเยนาติ การเณน ฯ น หิ
ยาจนา สุธาติ น หิ ยาจนาย สุธา ลพฺภติ เตเนว การเณน อิตรา
ติสฺโส น ลภึสุ ฯ ต ตนฺติ ตสฺมา ต ฯ ย ยมิจฺฉสีติ น เกวล
นิมนฺเตมิเยว ยฺจ สุธ อิจฺฉสิ ตป ทมฺมิ เต ฯ กฺจนเวลฺล-วิคฺคเหติ กฺจนราสิสสฺสิรีกส
รีเร ฯ ปูชิตาติ น เกวล สุธาย
อฺเหิป สพฺพรเสหิ ตฺว มยา ปูชิตพฺพยุตฺตกาว ฯ อสฺมิเยติ ต
ปูชิตฺวา สุธายป อวเสส ภวิสฺสติ อห ภฺุชิสฺสามีติ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๘๖]สา โกสิเยนานุมตา ชุตีมตา
อถา หิรี รมฺม ปาวิสิยสฺสม
อุทกวนฺต ผลมริยปูชิต
อปาปสตฺตูปนิเสวินี(๑) สทา ฯ
รุกขฺ คฺคหนา พหุเกตฺถ ปุปฺผิตา
อมฺพา ปยาลา ปนสา จ กึสุกา
โสภฺชนา โลทฺทมโถป ปทฺมกา
เกตกา จ ภงฺคา ติลกา จ ปุปฺผิตา ฯ
สาลา กเรรี พหุเกตฺถ ชมฺพโุ ย
อสฺสตฺถนิโคฺรธมธุกา จ เวทิสา(๒)
อุทฺทาลกา ปาตลิ สินฺทุวาริตา(๓)
มนฺุคนฺธา มุจฺจลินฺทเกตกา ฯ
# ๑. ม. ....นิเสวิต ฯ ๒. ม. อสฺสตฺถนิโคฺรธมธุกเวตสา
# ๓. ม. ....ปวารกา ฯ
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หเรณุกา เวลุกา เวณุติณฺฑุกา
สามากนิวารมโถป จีนกา
โมจา กทลี พหุเกตฺถ สาลิโย
ปวีหโย อาภุชิโนป ตณฺฑุลา ฯ
ตสฺส จ อุตฺตรปุพฺเพน(๑) ชาตา โปกฺขรณี สิวา
อกกฺกสา อปพฺภารา สาทุ อปฺปฏิคนฺธิกา ฯ
ตตฺถ มจฺฉา สนฺนิรตา เขมิโน พหุโภชนา
สิงฺคุสวงฺกา สกุลา(๒) สตวงฺกา จ โรหิตา
อาลิคคฺครกากิณฺณา ปาฏินา กากมจฺฉกา ฯ
ตตฺถ ปกฺขี สนฺนิรตา เขมิโน พหุโภชนา
หสา โกฺจา มยูรา จ จากวากา(๓) จ กุกฺกุหา
กุณาลกา พหู จิตฺรา สิขิณฺฑา ชีวชีวกา ฯ
ตตฺถ ปาณา สมายนฺติ นานามิคคณา พหู
สีหา พฺยคฺฆา วราหา จ อจฺฉโกกตรจฺฉโย ฯ
ปลสทา จ ควชา(๔) มหิสา โรหิตา รุรู
เอเณยฺยา จ วราหา จ คณิโน นีกสูกรา ฯ
กทลิมิคา พหู จิตฺรา(๕) วิฬารา สสกณฺณิกา
ฉมาคิรี ปุปฺผจิตฺรสนฺถตา
ทิชาภิฆุฏา ทิชสงฺฆเสวิตาติ ฯ
ตตฺถ ชุตีมตาติ อานุภาวสมฺปนฺเนน ฯ ปาวิสิยสฺสมนฺติ ปาวิสิ
# ๑. ม. ตสฺเสวุตฺตรปสฺเสน ฯ ๒. ม. สงฺกุลา ฯ ๓. ม. จกฺกวากา ฯ
# ๔. ม. ปลาสาทา ควชา จ ฯ ๕. ม. พหุกตฺถ ฯ
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อสฺสม ฯ ยกาโร พฺยฺชนสนฺธิกาโร ฯ อุทกวนฺตนฺติ เตสุ เตสุ
าเนสุ อุทกสมฺปนฺน ฯ ผลนฺติ อเนกผลสมฺปนฺน ฯ อริยปูชิตนฺติ
นีวรณโทสรหิเตหิ ฌานลาภีหิ อริเยหิ ปูชิต ปสฏ ฯ รุกฺขคฺคหนาติ
ปุปฺผูปคผลูปครุกฺขคหนานิ ฯ โสภฺชนาติ สิคคฺ ุรุกฺขา ฯ โลทฺทมโถป
ปทฺมกาติ โลทฺทรุกฺขา จ ปทฺมกา จ ฯ เกตกา จ ภงฺคา จาติ
เอวนามกา รุกฺขา เอว ฯ กเรรีติ กเรริรุกฺขา ฯ อุททฺ าลกาติ
วาตฆาฏกา ฯ มุจฺจลินฺทเกตกาติ มุจฺจลินฺทา จ ปฺจวิธเกตกา
จ ฯ หเรณุกาติ อปรณฺณชาติ ฯ เวลุกาติ วสโปรกา ฯ เวณูติ
อรฺมาสา ฯ ติณฺฑุกาติ ติมฺพรุรกุ ฺขา ฯ จีนกาติ ขุทฺทกราชมาสา ฯ โมจาติ อฏิกทลิโย ฯ สาลิโยติ นานปฺปการา ชาตสร
อุปนิสฺสาย ชาตา นานาสาลิโย จ ฯ ปวีหโยติ นานปฺปการา
วีหโย ฯ อาภุชิโนติ ภุชปตฺตา ฯ ตณฺฑุลาติ นิกฺกณ
ุ ฺฑกถุสานิ
สย ชาตตณฺฑุลสีสานิ ฯ ตสฺส จาติ ภิกฺขเว ตสฺส จ
อสฺสมสฺส อุตฺตรทิสาภาเค ฯ โปกฺขรณีติ ปฺจวิธปทุมสฺฉนฺนา
ชาตสรโปกฺขรณี ฯ อกกฺกสาติ มจฺฉปตฺตเสวาลาทิกกฺกสรหิตา ฯ
อปพฺภาราติ อจฺฉินฺนตฏา สมติตฺถา ฯ อปฺปฏิคนฺธิกาติ อปฺปฏิก-ฺ
กูลคนฺเธน สุคนฺเธน อุทเกน สมนฺนาคตา ฯ ตตฺถาติ ตสฺสา
โปกฺขรณิยา ฯ เขมิโนติ อภยา ฯ สิงฺคูติ เตส มจฺฉาน
นามานิ ฯ กุณาลกาติ โกกิลา ฯ จิตฺราติ จิตฺรปตฺตา ฯ สิขิณฺฑาติ
อุฏิตสิขา โมรา อฺเป วา มตฺถเก ชาตสิขา ปกฺขิโน ฯ
ปาณา สมายนฺตีติ ปาณา อายนฺติ ฯ ปลสทาติ ขคฺคา ฯ ควชาติ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 326

เลมที่ 35 อสีตินิปาตวณฺณนา หนา 326
ควยา ฯ คณิโนติ โคกณฺณา ฯ กณฺณกิ าติ กณฺณกมิคา ฯ ฉมาคิรีติ
ภูมิสมมตฺถกา ปฏิปาสาณา ปุปฺผวิจิตฺรสนฺถตา ฯ ทิชาภิฆุฏาติ
มธุรสฺสเรหิ ทิเชหิ อภิฆุฏา เอวรูปา ตตฺถ ภูมิปพฺพตา ฯ
เอว ภควา โกสิยสฺส อสฺสม วณฺเณสิ ฯ
อิทานิ หิริยา ตตฺถ ปวิสนาทีนิ ทสฺเสตุ อาห
[๒๘๗]สา สุตฺตจา นีลทุมาภิลมฺพิตา
วิชชฺ ุมหาเมฆริวานุปชฺชถ
ตสฺสา สุสมฺพนฺธสิร กุสามย
สุจึ สุคนฺธ อชินูปเสวิต
อตฺริจฺฉโกจฺฉ(๑) หิริเมตทพฺรวิ
นิสีท กลฺยาณิ สุขยิทมาสน ฯ
ตสฺสา ตทา โกจฺฉคตาย โกสิโย
ยทิจฺฉมานาย ชฏาชุตินฺธโร (๒)
นเวหิ ปตฺเตหิ สย สหูทก
สุธาภิหาสี ตุริโต มหามุนิ ฯ
สา ต ปฏิคฺคยฺห อุโภหิ ปาณิภิ
อิจฺจพฺรวี อตฺตมนา ชฏาธร
หนฺทาห เอตรหิ ปูชิตา ตยา
คจฺเฉยฺย พฺรเหฺม ติทิว ชิตาวินี ฯ
# ๑. ม. อตฺรจิ ฺจโกจฺฉ ฯ ๒. ม. ชฏาชินนฺธโธ ฯ
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สา โกสิเยนานุมตา ชุตีมตา
อุทีริตา วณฺณมเทน มตฺตา
สงฺกาเส คนฺตฺวาน สหสฺสจกฺขุโน
อย สุธา วาสว เทติ เม ชย ฯ
ตเมน สกฺโกป ตทา อปูชยิ
สหินฺทา เทวา สุรกฺมุตฺตม
สา ปฺชลี เทวมนุสฺสปูชิตา
นวมฺหิ โกจฺฉมฺหิ ตทา อุปาวิสีติ ฯ
ตตฺถ สุตฺตจาติ สุจฺฉวี ฯ นีลทุมาภิลมฺพิตาติ นีเลสุ ทุเมสุ
อภิลมฺพิตา หุตฺวา ต ต นีลทุมสาข ปรามสนฺตีติ อตฺโถ ฯ
มหาเมฆริวาติ เตน นิมนฺติตา มหาเมฆวิชฺชุ วิย ตสฺส อสฺสม
ปาวิสิ ฯ ตสฺสาติ ตสฺสา หิริยา ฯ สุสมฺพนฺธสิรนฺติ สุฏุ
สมฺพนฺธสิร ฯ กุสามยนฺติ อุสีราทิมิสฺสก กุสติณมย ฯ สุคนฺธนฺติ
อุสีเรน เจว อฺเน จ สุคนฺธติเณน มิสฺสกตฺตา สุคนฺธ ฯ
อชินูปเสวิตนฺติ อุปริ อตฺถเตน อชินจมฺเมน อุปเสวิต ฯ อตฺริจฺฉโกจฺฉนฺติ เอวรูป โกจฺฉาสน ปณฺณสาลทฺวาเร อตฺถริตฺวา ฯ
สุขยิทมาสนนฺติ สุข นิสที อิทมาสน ฯ ยทิจฺฉมานายาติ ยาวทตฺถ
สุธ อิจฺฉนฺติยา ฯ นเวหิ ปตฺเตหีติ ต ขณฺเว โปกฺขรณิโต
อาภเตหิ อลฺลปทุมินิปตฺเตหิ ฯ สยนฺติ สหตฺเถน ฯ สหูทกนฺติ
ทกฺขิโณทกสหิต ฯ สุธาภิหาสีติ สุธ อภิหริ ฯ ตุรโิ ตติ โสมนสฺสเวเคน
ตุริโต ฯ หนฺทาติ อุปสคฺคตฺเถ นิปาโต ฯ ชิตาวินีติ ชยปฺปตฺตา
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หุตฺวา ฯ อนุมตาติ อิทานิ ยถารุจึ คจฺฉาหีติ อนฺุาตา ฯ
อุทีริตาติ ติทสปุร คนฺตวฺ า สกฺกสฺส สนฺติเก อย สุธาติ
อุทีริสิ ฯ สุรกฺนฺติ เทวธีตร ฯ อุตตฺ มนฺติ ปวร ฯ สา ปฺชลี
เทวมนุสฺสปูชิตาติ ปฺชลีหิ เทเวหิ มนุสฺเสหิ จ ปูชิตา ฯ ตทาติ
ยทา นิสีทนตฺถาย สกฺเกน ทาปเต นวกฺจนปสงฺขาเต
โกจฺเฉ สา อุปาวิสิ ฯ ตทา ต ตตฺถ นิสินฺน สกฺโก จ เสสเทวตา จ
ปาริฉตฺตกปุปฺผาทีหิ ปูชยึสุ ฯ
เอว สกฺโก ต ปูชยิตวฺ า จินฺเตสิ เกน นุโข การเณน
โกสิโย เสสาน อทตฺวา อิมิสฺสาว สุธ อทาสีติ ฯ ตสฺส การณสฺส
ชานนตฺถาย ปุน มาตลึ เปเสสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๒๘๘]ตเมว อสสี ปุนเทว มาตลึ
สหสฺสเนตฺโต ติทสานมินฺโท
คนฺตฺวาน วากฺย มม พฺรูหิ โกสิย
อาสาย สทฺธาย สิริยา จ โกสิย
หิรีเยว สุธ เกนมลตฺถ เหตุนาติ ฯ
ตตฺถ อสสีติ อภาสิ ฯ วากฺย มมาติ มม วากฺย โกสิย
พฺรูหิ ฯ อาสาย สทฺธาย สิริยา จาติ อาสาโต สทฺธาโต สิริโต
จ หิริเยว เกน เหตุนา สุธ อลตฺถาติ ฯ
โส ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เวชยนฺตรถมารุยหฺ อคมาสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
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[๒๘๙]ต สุปฺลวตฺถ อุทตารยี รถ
ททฺทลฺลมาน อุปกฺรียสาทิส
ชมฺโพนทีส ตปเนยฺยสนฺนิภ
อลงฺกต กฺจนจิตฺตสนฺถต ฯ
สุวณฺณจนฺเทตฺถ พหู นิปาติตา
หตฺถี ควสฺสา กึปุริสพฺยคฺฆทีปโย
เอเณยฺยกา ลงฺฆมเยตฺถ ปกฺขิโน
มิเคตฺถ เวฬุริยมยา ยูถายุตา ฯ
ตตฺถสฺสราชหริโย อโยชยุ
ทสสตานิ สุสุนาคสาทิเส
อลงฺกเต กฺจนชาลุรจฺฉเท
อาเวลิเน สทฺทคเม อสงฺคิเต ฯ
ต ยานเสฏ อภิรุยฺห มาตลิ
ทส ทิสา อิมา อภินาทยิตฺถ
นภฺจ เสลฺจ วนปฺปตินึ จ
สสาคร ปพฺยตยิตฺถ เมทนึ ฯ
ส ขิปฺปเมว อุปคมฺม อสฺสม
ปาวารเมกสกโต กตฺชลี
พหุสฺสุต วุฑฺฒ วินีตวตฺต
อิจฺจพฺรวี มาตลิ เทวพฺราหฺมณ ฯ
# ๑. ม. ปพฺยถยิตฺถ ฯ สี. ยุ. ปพฺยาถยิตฺถ ฯ
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อินฺทสฺส วากฺย นิสาเมหิ โกสิย
ทูโต อห ปุจฺฉติ ต ปุรินฺทโท
อาสาย สทฺธาย สิริยา จ โกสิย
หิรี สุธ เกนมลตฺถ เหตุนาติ ฯ
ตตฺถ ต สุปลฺ วตฺถนฺติ ต เวชยนฺตรถ สุเขน ปฺลวนตฺถ ฯ
อุทตารยีติ อุตฺตาเรสิ อุกฺขิปตฺวา คมนสชฺชมกาสิ ฯ อุปกฺรียสาทิสนฺติ อุปกรณภณฺเฑหิ สทิส ฯ ยถา ตสฺส อคฺคิสิขาย
สมานวณฺณานิ อุปกรณานิ ชลนฺติ ตเถว ชลิตนฺติ อตฺโถ ฯ
ชมฺโพนทีสนฺติ ชมฺโพนทสงฺขาตรตฺตสุวณฺณมย อีส ฯ กฺจนจิตฺตสนฺถตนฺติ กฺจนมเยน สตฺตรตนวิจิตฺเตน อตฺถรณมงฺคเลน (๑)
สมนฺนาคต ฯ สุวณฺณจนฺเทตฺถาติ สุวณฺณมยจนฺทกา เอตฺถ
รเถ ฯ หตฺถตี ิ สุวณฺณมยรชฏมยมณิมยา หตฺถี ฯ ควาทีสุป เอเสว
นโย ฯ ลงฺฆมเยตฺถ ปกฺขโิ นติ เอตฺถ รเถ ลงฺฆมยา นานารตนมยา
ปกฺขิคณาป ปฏิปาฏิยาว ิตา ฯ ยูถายุตาติ อตฺตโน อตฺตโน
ยูเถน สทฺธึ ยุตฺตา หุตฺวา ทสฺสิตา ฯ อสฺสราชหริโยติ
หริวณฺณา มโนมยอสฺสราชาโน ฯ สุสุนาคสาทิเสติ พลสมฺปตฺติยา
ตรุณนาคสาทิเส ฯ กฺจนชาลุรจฺฉเทติ กฺจนชาลมเยน อุรจฺฉทาลงฺกาเรน สมนฺนาคเต ฯ อาเวลิเนติ อาเวลสงฺขาเตหิ กณฺณาลงฺกาเรหิ ยุตฺเต ฯ สทฺทคเมติ
ปโตทปฺปหาร วินา
สทฺทมตฺเตเนว คมนสีเล ฯ อสงฺคิเตติ นิสฺสงฺเค สีฆชเว เอวรูเป
# ๑. ม. อฏมงฺคเลน ฯ
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อสฺสราเช ตตฺถ โยเชสุนตฺ ิ อตฺโถ ฯ
อภินาทยิตฺถาติ ยานสทฺเทน เอกนินฺนาท อกาสิ ฯ
วนปฺปตินึ จาติ วนปฺปตินี จ วนสณฺโฑ จาติ อตฺโถ ฯ
ปพฺยตยิตฺถาติ กมฺปยิตฺถ ตตฺถ อากาสฏกวิมานกมฺปเนน
กมฺปน เวทิตพฺพ ฯ ปาวารเมกสกโตติ เอกสกตปาวารทิพฺพวตฺโถ ฯ
วุฑฺฒนฺติ คุณวุฑฺฒ ฯ วินีตวตฺตนฺติ วินีเตน อาจารวตฺเตน
สมนฺนาคต ฯ อิจฺจพฺรวีติ ต รถ อากาเส เปตฺวา โอตริตฺวา
เอว อพฺรวิ ฯ เทวพฺราหฺมณนฺติ เทวเสฏพฺราหฺมณ ฯ
โส ตสฺส วจน สุตฺวา คาถมาห
[๒๙๐]อทฺธา สิรี ม ปฏิภาติ มาตลิ
สทฺธา อนิจฺจา ปน เทวสารถิ
อาสา วิสวาทิกสมฺมตา หิ เม
หิรี จ อริยมฺหิ คุเณ ปติฏิตาติ ฯ
ตตฺถ อทฺธาติ สิปฺปาทิสมฺปนฺเนป อสมฺปนฺเนป ภชนโต
อทฺธาติ ม ปฏิภาติ ฯ สทฺธา อนิจฺจาติ สทฺธา ปน ต ต วตฺถุ
ปหาย อฺสฺมึ อุปฺปชฺชนโต หุตฺวา อภาวากาเรน อนิจฺจาติ
ม ปฏิภาติ ฯ อาสา วิสวาทิกสมฺมตาติ อาสา ปน ยสฺมา
ธนตฺถิกา นาวาย สมุทฺท ปกฺขนฺทิตฺวา วินฏปาภตา เอนฺติ
ตสฺมา วิสวาทิกาติ ม ปฏิภาติ ฯ อริยมฺหิ คุเณติ หิรี ปน
หิโรตฺตปฺปสภาวสงฺขาเต ปริสุทฺเธ อริยคุเณ จ ปติฏิตาติ ฯ
อิทานิ ตสฺสา คุณ วณฺเณนฺโต อาห
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[๒๙๑]กุมาริโย ยาจิมา โคตฺตรกฺขิตา
ชิณฺณา จ ยา จ สภตฺตุอิตฺถิโย
ตา ฉนฺทราค ปุริเสสุ อุคฺคต
หิริยา นิวาเรนฺติ สจิตฺตมตฺตโน ฯ
สงฺคามสีเส สรสตฺติสยุเต
ปราชิตาน ปตต ปลายิน
หิริยา นิวตฺตนฺติ ชหิตฺว(๑) ชีวิต
เต สมฺปฏิจฺฉนฺติ ปุน หิรีมนา ฯ
เวลา ยถา สาครเวควาริณี
อย หิรี(๒) ปาปชน นิวาริณี
ต สพฺพโลเก หิริมริยปูชิต
อินฺทสฺส ต เวทย เทวสารถีติ ฯ
ตตฺถ ชิณฺณาติ วิธวา ฯ สภตฺตูติ สสามิกา ตรุณิตฺถิโย ฯ
อตฺตโนติ ตา สพฺพาป ปรปุริเสสุ อตฺตโน ฉนฺทราค อุคฺคต วิทิตฺวา
อยุตฺตเมต อมฺหากนฺติ หิริยา สจิตฺต นิวาเรนฺติ ปาปกมฺม น
กโรนฺติ ฯ ปตต ปลายินตฺ ิ ปตนฺตานฺจ ปลายนฺตานฺจ
อนฺตเร ฯ ชหิตฺว ชีวิตนฺติ เย หิริมนา โหนฺติ อตฺตโน ชีวิต
จชิตฺวา หิริยา นิวตฺตนฺติ เอว นิวตฺตา จ ปน เต หิริมนา ปุน
อตฺตโน สามิก สมฺปฏิจฺฉนฺติ อมิตฺตหตฺถโต โมเจตฺวา คณฺหนฺติ ฯ
# ๑. ม. ชหิตฺวาน ฯ ๒. ม. หิราย หิ ฯ
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ปาปชน นิวาริณีติ ปาปโต ชน นิวาริณี ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
ตนฺติ ต หิรึ ฯ อริยปูชิตนฺติ อริเยหิ พุทฺธาทีหิ ปูชิต ฯ
อินฺทสฺส ต เวทยาติ ยสฺมา เอว มหาคุณา อริยปูชิตาเวสา
ตสฺมา ต เอว อุตฺตมาเวสาติ อินฺทสฺส กเถหีติ ฯ
ต สุตฺวา มาตลิ อิม คาถมาห
[๒๙๒]โก เต อิม โกสิย ทิฏิโมทหิ
พฺรหฺมา มหินฺโท อถวา ปชาปติ
หิราย เทเวสุป เสฏสมฺมตา
ธีตา มหินฺทสฺส มเหสิ ชายถาติ ฯ
ตตฺถ ทิฏินฺติ หิรี นาม มหาคุณา อริยปูชติ าติ
ทิฏึ(๑) ฯ โอทหีติ หทเย ปเวเสสิ ฯ เสฏสมฺมตาติ ตว สนฺติเก
สุธาย ลทฺธกาลโต ปฏาย อินฺทสฺส สนฺติเก กฺจนเสนาสน
ลภิตฺวา สพฺพเทวตาหิ ปูชิยมานา อุตฺตมสมฺมตา ชายถาติ ฯ
เอว ตสฺมึ กเถนฺเตเยว โกสิยสฺส ต ขณฺเว นสฺสนธมฺโม(๒)
ชาโต ฯ อถ น มาตลิ โกสิย อายุสงฺขาโร เต โอสฺสฏโ
จวนธมฺโมป เต สมฺปตฺโต กึ เต มนุสฺสโลเกน เทวโลก คจฺฉามาติ
ตตฺถ เนตุกาโม หุตฺวา คาถมาห
[๒๙๓]หนฺเทหิ ทานิ ติทิว อปกฺกม
รถ สมารุยฺห มมายิต อิท (๓)
# ๑. ม. ลทฺธึ ฯ ๒. ม. จวนธมฺโม ฯ ๓. ม. อิม ฯ
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อินฺโท จ ต อินฺทสโคตฺต กงฺขติ
อชฺเชว ตฺว อินทฺ สหพฺยต วชาติ ฯ
ตตฺถ มมายิตนฺติ ปยมนาป ฯ อินฺทสโคตฺตนฺติ ปุริมภเว
อินฺเทน สทฺธึ สมานโคตฺต ฯ กงฺขตีติ ตวาคมน อิจฺฉนฺโต
กงฺขติ ฯ
อิติ ตสฺมึ โกสิเยน สทฺธึ กเถนฺเตเยว โกสิโย จวิตฺวา
อุปปาติโก เทวปุตฺโต หุตฺวา อารุยฺห ทิพฺพรเถ อฏาสิ ฯ อถ
น มาตลิ สกฺกสฺส สนฺตกิ  เนสิ ฯ สกฺโก ต ทิสวฺ าว ตุฏมานโส
หุตฺวา อตฺตโน ธีตร หิริเทวึ ตสฺส อคฺคมเหสึ กตฺวา อทาสิ ฯ
อปริมาณมสฺส อิสฺสริย อโหสิ ฯ
ตมตฺถ วิทิตฺวา อโนมสตฺตาน กมฺม นาม เอว วิสุชฺฌตีติ
สตฺถา โอสานคาถมาห
[๒๙๔]เอว วิสุชฺฌนฺติ อปาปกมฺมิโน
อโถ สุจิณฺณสฺส ผล น นสฺสติ
เย เกจิ อทฺทกฺขุ สุธาโภชน (๑)
สพฺเพว เต อินฺทสหพฺยต คตาติ ฯ
[๒๙๕] หิรี (๒) อุปฺปลวณฺณาสิ โกสิโย ทานปติ ภิกฺขุ
อนุทฺโธ ปฺจสิโข
อานนฺโท อาสิ มาตลิ
สุริโย กสฺสโป ภิกฺขุ
โมคฺคลฺลาโนสิ จนฺทิมา
นารโท สารีปุตโฺ ตสิ
สมฺพุทฺโธ อาสิ วาสโวติ (๒) ฯ
# ๑. ม. มทฺทกฺขุ สุธาย โภชน ฯ
# ๒. อิท มรมฺมโปตฺถเกเยว น ทิสฺสติ ฯ
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ตตฺถ อปาปกมฺมิโนติ อปาปกมฺมา สตฺตา เอว
วิสุชฺฌนฺติ ฯ เย เกจิ อทฺทกฺขุนฺติ เย เกจิ สตฺตา ตสฺมึ
หิมวนฺตปฺปเทเส ตทา โกสิเยน หิริยา ทิยฺยมาน สุธาโภชน
อทฺทสสุ ฯ สพฺเพว เตติ สพฺเพป ต ทาน อนุโมทิตฺวา จิตฺต
ปสาเทตฺวา อินฺทสฺส สหพฺยต คตาติ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว
ปุพฺเพเปต อทานาภิรต ถทฺธมจฺฉริย สมาน อห ทเมสึเยวาติ
วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา หิริเทวธีตา อุปฺปลวณฺณา
อโหสิ โกสิโย ทานปติภิกฺขุ ปฺจสิโข อนุรุทโฺ ธ มาตลิ
อานนฺโท สุริโย กสฺสโป จนฺโท โมคฺคลฺลาโน นารโท
สารีปุตฺโต สกฺโก ปน อหเมวาติ ฯ
สุธาโภชนชาตก นิฏิต ฯ
ตติย ฯ
___________
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กุณาลชาตก
เอวมกฺขายตีติ อิท สตฺถา กุณาลทเห วิหรนฺโต
อนภิรติปฬิเต ปฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา ฯ
สากิยโกลิยา กิร กปลวตฺถุนครสฺส จ โกลิยนครสฺส จ อนฺตเร
โรหินี นาม นที ปวตฺตติ ฯ เอเกเนว อาวรเณน ต พนฺธาเปตฺวา
สสฺสานิ กโรนฺติ ฯ อถ เชฏมูลมาเส สสฺเสสุ มิลายนฺเตสุ
อุภยนครวาสิกานป กมฺมกรา สนฺนปิ ตึสุ ฯ ตตฺถ โกลิยนครวาสิโน
วทึสุ อิท อุทก อุภโต หริยมาน เนว อมฺหาก น ตุมฺหาก ปโหสฺสติ
อมฺหาก ปน สสฺส เอกอุทเกเนว นิปฺผชฺชิสฺสติ อิท อุทก อมฺหาก
เทถาติ ฯ กปลวตฺถุวาสิโนป วทึสุ ตุมฺเหสุ โกฏเ ปูเรตฺวา ิเตสุ
มย รตฺตสุวณฺณรชฏนีลมณิกาฬกหาปเณ คเหตฺวา น สกฺขิสฺสาม
ปจฺฉิปสิพฺพกาทิหตฺถา ตุมฺหาก ฆรทฺวาเร วิจริตุ อมฺหากป สสฺส
เอเกเนว อุทเกน นิปฺผชฺชิสฺสติ อิท อุทฺก อมฺหาก เทถาติ ฯ น
มย ทสฺสามาติ มยป น ทสฺสามาติ เอว กถ วฑฺเฒตฺวา เอโก
อุฏาย เอกสฺส ปหาร อทาสิ โสป อฺสฺสาติ เอว อฺมฺ
ปหริตฺวา ราชกุลาน ชาตึ ฆฏเฏตฺวา กลห วฑฺเฒสุ ฯ
โกลิยกมฺมกรา วทึสุ ตุมฺเห กปลวตฺถุวาสิโน สากิยทารเก
คเหตฺวา คจฺฉถ เย โสณสิงฺคาลาทโย วิย อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ
สวสึสุ เอเตส หตฺถิอสฺสาทโย วา ผลกาวุธานิ วา อมฺหาก กึ
กริสฺสนฺตีติ ฯ สากิยกมฺมกราป วทึสุ ตุมฺเหทานิ กุฏิโน ทารเก
คเหตฺวา คจฺฉถ เย อนาถา นิคฺคติกา ติรจฺฉานา วิย โกลรุกฺเข
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วสึสุ เอเตส หตฺถิอสฺสาทโย วา ผลกาวุธานิ วา อมฺหาก กึ
กริสฺสนฺตีติ ฯ เต คนฺตฺวา ตสฺมึ กมฺเม นิยุตฺตอมจฺจาน กเถสุ ฯ
อมจฺจา ราชกุลาน กเถสุ ฯ ตโต สากิยา ภคินีหิ สทฺธึ สวสีตาน(๑)
ถามฺจ พลฺจ ทสฺสิสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสุ ฯ โกลิยาป
โกลิยรุกฺขวาสีน ถามฺจ พลฺจ ทสฺสิสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา
นิกฺขมึสุ ฯ อปเร ปนาจริยา สากิยโกลิยาน ทาสีสุ อุทกตฺถาย
นทึ คนฺตฺวา จุมฺพฏานิ ภูมิย นิกฺขิปตวฺ าน สุขกถาย สนฺนิสินฺนาสุ
เอกิสฺสา จุมฺพฏ เอกา สกสฺาย คณฺหิ ต นิสฺสาย มม
จุมฺพฏ ตว จุมฺพฏนฺติ กลเห ปวตฺเต อนุกฺกเมน อุภยนครวาสิโน
ทาสกมฺมกรา เจว เสวกคามโภชกา จ อมจฺจอุปราชราชาโน จ
สพฺเพ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสูติ วทนฺติ ฯ อิมมฺหา ปน นยา ปุริมนโย
พหูสุ อฏกถาสุ อาคโต ยุตฺตรูโป จาติ เสฺวว คเหตพฺโพ ฯ เต
ปน สายณฺเห ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมิสฺสนฺตีติ ฯ
ตสฺมึ สมเย ภควา สาวตฺถิย วิหรนฺโต ปจฺจูสสมเยว โลก
โวโลเกนฺโต อิเม เอว ยุทฺธสชฺเช นิกฺขนฺเต อทฺทส ทิสฺวาน มยิ คเต
เอส กลโห วูปสมิสฺสติ นุโข โนติ อุปธาเรนฺโต อหเมตฺถ คนฺตฺวา
กลห วูปสมนตฺถ ตีณิ ชาตกานิ กเถสฺสามิ ตโต กลโห วูปสมิสฺสติ
อถ สามคฺคิทีปนตฺถาย เทฺว ชาตกานิ กเถตฺวา อตฺตทณฺฑสุตฺต
กเถสฺสามิ เทสน เม สุตฺวา อุภยนครวาสิโน อฑฺฒเตยฺยานิ
อฑฺฒเตยฺยานิ ราชกุมารสตานิ ทสฺสนฺติ อห เต ปพฺพาเชสฺสามิ
# ๑. ม. สวาสิกาน ฯ
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มหนฺโต สมาคโม ภวิสฺสตีติ สนฺนิฏ าน กตฺวา ปาโตว
สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต สายณฺหสมเย คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา กสฺสจิ
อนาโรเจตฺวา สยเมว ปตฺตจีวรมาทาย ทฺวินฺน เสนาน อนฺตเร
อากาเส ปลฺลงฺก อาภุชิตวฺ า เตส สเวคชนนตฺถ ทิวา
อนฺธการ กาตุ เกสโต รสิโย วิสชฺเชนฺโต นิสีทิ ฯ อถ เนส
สวิคฺคมานสาน อตฺตาน ทสฺเสนฺโต ฉพฺพณฺณา พุทฺธรสิโย
วิสชฺเชสิ ฯ กปลวตฺถุวาสิโนป ภควนฺต ทิสฺวา อมฺหาก
าติเสฏโ อาคโต ทิฏโ นุโข เตน อมฺหาก กลหกรณภาโวติ
จินฺเตตฺวา น โข ปน สกฺกา สตฺถริ อาคเต อมฺเหหิ ปรสฺส
สรีเร สตฺถ ปาเตตุ โกลิยนครวาสิโน อมฺเห หนนฺตุ วา ปจนฺตุ
วาติ อาวุธานิ ฉฑฺเฑสุ ฯ โกลิยนครวาสิโนป ตเถว อกสุ ฯ
อถ ภควา โอตริตฺวา รมณีเย ปเทเส วาลุกาปุลิเน ปฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสีทิ อโนปมาย พุทฺธสิริยา วิโรจมาโน ฯ เตป
ราชาโน ภควนฺต วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ
อถ เน สตฺถา ชานนฺโตป กสฺมา อิธาคมิตฺถ
มหาราชาติ ปุจฺฉิ ฯ เนว ภนฺเต นทีทสฺสนตฺถาย น กีฬนตฺถาย
น อรฺเ รมณียภาวทสฺสนตฺถาย อปจ โข อิมสฺมึ ปน าเน
สงฺคาม ปจฺจุปฏเปตฺวา อาคตมฺหาติ ฯ กึ นิสฺสาย โว กลโห
มหาราชาติ ฯ อุทก นิสสฺ าย ภนฺเตติ ฯ อุทก กึ อคฺฆติ
มหาราชาติ ฯ อปฺปคฺฆ ภนฺเตติ ฯ ปวี นาม กึ อคฺฆติ
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มหาราชาติ ฯ อนคฺฆา ภนฺเตติ ฯ ขตฺติยา กึ อคฺฆนฺติ
มหาราชาติ ฯ ขตฺติยา นาม อนคฺฆาว ภนฺเตติ ฯ อปฺปคฺฆ
อุทก นิสฺสาย กสฺมา อนคฺเฆ ขตฺติเย นาเสถ มหาราชาติ กลหสฺมึ
หิ อสฺสาโท นาม นตฺถิ กลหวเสน หิ มหาราชา เอกาย
รุกฺขเทวตาย กาฬสีเหน สทฺธึ พนฺธาฆาโฏ สกลป อิม กปฺป
อนุปฺปตฺโตเยวาติ วตฺวา ผนฺทนชาตก กเถสิ ฯ ตโต ปรปตฺติเยน
นาม มหาราชา น ภวิตพฺพ ปรปตฺติยา หุตฺวา หิ เอกสฺส สสกสฺส
กถาย ติโยชนสหสฺสวิตฺถเต หิมวนฺเต จตุปฺปทคณา มหาสมุทฺท
ปกฺขนฺทึสุ ตสฺมา ปรปตฺติเยน น ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา ทุทฺทภชาตก (๑)
กเถสิ ฯ ตโต กทาจิ มหาราชา ทุพฺพโลป มหาพลสฺส รนฺธ
ปสฺสติ กทาจิ มหพฺพโลป ทุพฺพลสฺส รนฺธ ปสฺสติ ลฏกิกาป
หิ สกุณิกา หตฺถินาค ฆาเฏสีติ วตฺวา ลฏกิกชาตก กเถสิ ฯ
เอว กลหวูปสมนตฺถาย ตีณิ ชาตกานิ กเถตฺวา ตถา
สามคฺคิปริทีปนตฺถาย เทฺว ชาตกานิ กเถสิ ฯ สมคฺคานฺหิ
มหาราชา โกจิ โอตาร นาม ปสฺสิตุ น สกฺโกตีติ วตฺวา
รุกฺขธมฺมชาตก กเถสิ ฯ ตถา สมคฺคาน มหาราชา โกจิ วิวร
ปสฺสิตุ นาสกฺขิ ยทา ปน อฺมฺ วิวาทมกสุ อถ เน
เอโก เนสาทปุตฺโต ชีวติ กฺขย ปาเปตฺวา อาทาย คโต วิวาเท
อสฺสาโท นาม นตฺถีติ วตฺวา วฏฏกชาตก กเถสิ ฯ เอว อิมานิ
ปฺจ ชาตกานิ กเถตฺวา อวสาเน อตฺตทณฺฑสุตฺต กเถสิ ฯ
# ๑. ม. ททฺทรชาตก ฯ
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ต สุตฺวา สพฺเพป ราชาโน ปสนฺนา สเจ สตฺถา นาคมิสฺส
มย อฺมฺ วธิตฺวา โลหิตนทึ ปวตฺตยิสฺสาม สตฺถาร นิสฺสาย
โน ชีวิต ลทฺธ สเจ ปน สตฺถา อคาร อชฺฌาวสิสฺส
ทีปสหสฺสทฺวยปริวาร จตุมหาทีปรชฺชมสฺส หตฺถคต อภวิสฺส
อติเรกสหสฺส โข ปนสฺส ปุตฺตา อภวิสฺสสุ ตโต ขตฺติยปริวาโรว
อจริสฺส ต โข ปเนส สมฺปตฺตึ ปหาย นิกฺขมิตฺวา สมฺโพธึ ปตฺโต
อิทานิป ขตฺติยปริวาโรว วิจรตูติ อุภยนครวาสิโน อฑฺฒเตยฺยานิ
อฑฺฒเตยฺยานิ ราชกุมารสตานิ อทสุ ฯ ภควา เต ปพฺพาเชตฺวา
มหาวน อคมาสิ ฯ ปุนทิวสโต ปฏาย เตหิ ปริวโุ ต เอกทา
กปลวตฺถุปุเร เอกทา โกลิยนคเรติ ทฺวีสุ นคเรสุ ปณฺฑาย จริ ฯ
อุภยนครวาสิโนปสฺส มหาสกฺการ กรึสุ ฯ เตส ครุคารเวน น
อตฺตโน รุจิยา ปพฺพชิตาน อนภิรติ อุปฺปชฺชิ ฯ ปุราณทุติยิกาโยป
เตส อนภิรติชนนตฺถาย ต ต วจน วตฺวา สาสน เปเสสุ ฯ เต
อติเรกตร อุกฺกณฺึสุ ฯ ภควา อาวชฺเชนฺโต เตส อนภิรติภาว
ตฺวา อิเม ภิกฺขู มาทิเสน พุทฺเธน สทฺธึ เอกโต วสนฺตา
อุกฺกณฺนฺติ กถานุรูปา นุโข เนส ธมฺมกถา สปฺปายาติ
อุปธาเรนฺโต กุณาลธมฺมเทสน ปสฺสิ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ อห
อิเม ภิกฺขู หิมวนฺต เนตฺวา กุณาลกถาย เนส มาตุคามสฺส โทส
ปกาเสตฺวา อนภิรตึ หริตฺวา โสตาปตฺติมคฺค ทสฺสามีติ ฯ โส
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย กปลวตฺถุ ปณฺฑาย
จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ภตฺตกิจฺจเวลายเมว เต
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ปฺจสเต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ทิฏปุพฺโพ โว ภิกฺขเว รมณีโย
หิมวนฺตปฺปเทโสติ ปุจฺฉิ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ฯ คจฺฉิสฺสถ ปน
หิมวนฺตจาริกนฺติ วุตฺเต ภนฺเต อนิทฺทิมนฺโต มย กถ คมิสฺสามาติ
สเจ ปน โว โกจิ คเหตฺวา คจฺเฉยฺย คจฺเฉยฺยาถาติ ฯ อาม ภนฺเต
คจฺฉามาติ ฯ
สตฺถา สพฺเพป เต อตฺตโน อิทฺธิยา คเหตฺวา อากาเส
อุปฺปติตฺวา หิมวนฺต คนฺตฺวา คคนตเล ิโตว รมณีเย หิมวนฺตปฺปเทเส กฺจนปพฺพต รชฏปพฺพต มณิปพฺพต หิงฺคุลปพฺพต
อฺชนปพฺพต สานุปพฺพต ผลิกปพฺพตนฺติ นานาวิเธ สตฺต ปพฺพเต
ปฺจ มหานทิโย คงฺคา ยมุนา อจิรวตี สรภู มหี กณฺณมุณฺฑทห
รถการทห มณฺฑากิณีสีหปฺปปาตฉทฺทนฺตอโนตตฺตกุณาลทหนฺติ อิเม
สตฺต ทเห ทสฺเสสิ ฯ หิมวนฺโต นาม ปพฺพโต ปฺจโยชนสตุพฺเพโธ
ติโยชนสหสฺสวิตฺถโต ฯ ตสฺส อิม รมณีย เอกเทส อตฺตโน
อานุภาเวน ทสฺเสสิ ฯ ตตฺถ กตนิวาสานิ สีหพฺยคฺฆหตฺถิกุลาทีนิ
จตุปฺปทานิ ทฺวิปเท กุณาลาทโย สกุเณ จ เอกเทสโต ทสฺเสสิ ฯ
ตตฺถ อารามรมณียกาทีนิ ปุปฺผูปคผลูปเค รุกฺเข นานาวิเธ จ
สกุณสงฺเฆ ชลชถลชปุปผฺ านิ หิมวนฺตสฺส ปุรตฺถมิ ปสฺเส สุวณฺณตล
ปจฺฉิมปสฺเส หิงฺคุลตล ทสฺเสสิ ฯ อิเมส รมณียกาน ทิฏกาลโต
ปฏาย เตส ภิกฺขูน ปุราณทุติยิกาสุ ฉนฺทราโค ปหีโน ฯ
อถ สตฺถา เต ภิกฺขู คเหตฺวา อากาสโต โอตริตฺวา
หิมวนฺตสฺส ปจฺฉิมปสฺเส สฏิโยชนิเก มโนสิลาตเล สตฺตโยชนิกสฺส
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กปฺปฏิตสาลรุกฺขสฺส เหฏา ติโยชนิกาย มโนสิลาย อุปริ เตหิ
ภิกฺขูหิ ปริวโุ ต ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย วิสชฺเชนฺโต อณฺณวกุจฺฉึ
โขเภตฺวา ชชฺชลมาโน(๑) สุรโิ ย วิย นิสีทิตฺวา มธุรสร นิจฺฉาเรนฺโต
เต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขเว อิมสฺมึ หิมวนฺเต ตุมฺเห อทิฏปุพฺพ
ม ปุจฺฉถาติ ฯ ตสฺมึ ขเณ เทฺว จิตฺรโกกิลา อุโภสุ โกฏีสุ ทณฺฑก
มุเขน คเหตฺวา มชฺเฌ อตฺตโน สามิก นิสีทาเปตฺวา อฏ
จิตฺรโกกิลา ปุรโต อฏ ปจฺฉโต อฏ วามโต อฏ ทกฺขิณโต
อฏ เหฏา อฏ อุปริจฉฺ าย กตฺวา เอว ต จิตฺรโกกิล
ปริวาเรตฺวา อากาเสนาคจฺฉนฺติ ฯ เต ภิกฺขู สพฺพ สกุณสงฺฆ
ทิสฺวา สตฺถาร ปุจฺฉึสุ เก นาเมเต ภนฺเต สกุณสงฺฆาติ ฯ
ภิกฺขเว เอส มม โปราณโก วโส มยา ปตา ปเวณิ ม
ตาว ปุพฺเพ เอว ปริจรึสุ ตทา ปเนส สกุณคโณ มหา อโหสิ
อฑฺฒุฑฺฒานิ ทิชกฺาสหสฺสานิ ม ปริวาเรตฺวา อนุวิจรึสุ
อนุปุพฺเพน ปน ปริหายิตฺวา อิทานิ เอตฺตโก ชาโตติ ฯ กถ
ปน เอวรูเป ภนฺเต วนสณฺเฑ เอตา ทิชกฺาโย ตุมฺเห
ปริจรึสูติ ฯ อถ เนส สตฺถา เตนหิ ภิกฺขเว มม วจน สาธุก
สุณาถาติ สตึ อุปฏาเปตฺวา อตีต อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต อาห ฯ
[๒๙๖]เอวมกฺขายติ เอวมนุสุยฺยติ สพฺโพสธธรณิธเร เนกปุปฺผมาลฺยวิคเต คชควยมหิสรุรุจามริปสทขคฺคโคกณฺณสีหพฺยคฺฆทีปอจฺฉโกกตรจฺฉอุทฺทารกทลิมิควิฬารสสกณฺณิกานุจริเต อากิณฺณเนลมณฺฑล# ๑. ม. ชลมาโน ฯ
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มหาวราหนาคกุลกเรณุสงฺฆาธิวุตฺเถ อิสฺสมิคสาขมิคสรภมิคเอณิมิคจิตฺรมิควาตมิคปสทมิคปุริสาลูกึปุริสยกฺขรกฺขสนิเสวิเต อมชฺชมฺชริธรปหฏปุปฺผผุสฺสิตคฺคาเนกปาทปคณวิตเต กุรุรจงฺโกรวารณมยูรปราภูตชีวชีวกเจลาวกพลากภิงฺการกรวีกมตฺตวิหงฺคสตสงฺฆุฏเ
อฺชนมโนสิลา หริตาลหึคุลกเหมรชฏกนกาเนกธาตุสตวินทฺธปฏิมณฺฑิตปฺปเทเส เอวรูเป ขลุ โภ รมฺเม วนสณฺเฑ กุณาโล นาม
สกุโณ ปฏิวสติ อติวิย จิตฺโต อติวิย จิตฺตปตฺตฉทโน ฯ ตสฺเสว ขลุ
โภ กุณาลสฺส สกุณสฺส อฑฺฒุฑฺฒานิ อิตฺถีสหสฺสานิ ปริจาริกา
ทิชกฺาโย ฯ อถ ขลุ โภ เทฺว ทิชกฺาโย ทณฺฑ มุเขน ฑสิตฺวา
ต กุณาล สกุณ มชฺเฌ นิสีทาเปตฺวา อุฑฺเฑนฺติ มา น กุณาล
สกุณ อทฺธานปริยายปเถ กิลมโถ อุพพฺ าเธตฺถาติ ฯ ปฺจสตา
ทิชกฺาโย เหฏโต เหฏโต อุฑเฺ ฑนฺติ สจาย กุณาโล สกุโณ
อาสนา ปริปติสฺสติ มย ต ปกฺเขหิ ปฏิคฺคเหสฺสามาติ ฯ ปฺจสตา
ทิชกฺาโย อุปรูปริ อุฑฺเฑนฺติ มา น กุณาล สกุณ อาตาโป
ปริตาเปสีติ ฯ ปฺจสตา ปฺจสตา ทิชกฺาโย อุภโต ปสฺเสน
อุฑฺเฑนฺติ มา น กุณาล สกุณ สีต วา อุณฺห วา ติณ วา รโช
วา วาโต วา อุสฺสาโว วา อุปปฺผุสีติ ฯ ปฺจสตา ทิชกฺาโย
ปุรโต ปุรโต อุฑฺเฑนฺติ มา น กุณาล สกุณ โคปาลกา วา
ปสุปาลกา วา ติณหารกา วา กฏหารกา วา วนกมฺมิกา วา
กฏเน วา กถลาย วา ปาณินา วา ปาสาเณน วา เลฑฺฑุนา วา
ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา สกฺขราหิ วา ปหาร อทสูติ ฯ ปฺจสตา
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ทิชกฺาโย ปจฺฉโต ปจฺฉโต อุฑฺเฑนฺติ มาย กุณาโล สกุโณ
คจฺเฉหิ วา ลตาหิ วา รุกฺเขหิ วา สาขาหิ วา ถมฺเภหิ วา
ปาสาเณหิ วา พลวนฺเตหิ วา ปกฺขีหิ สงฺคาเมสีติ ฯ ปฺจสตา
ทิชกฺาโย ปจฺฉโต ปจฺฉโต อุฑฺเฑนฺติ สณฺหาหิ สขิลาหิ มฺชูหิ
มธุราหิ วาจาหิ สมุทาจรนฺติโย มาย กุณาโล สกุโณ อาสเน
ปริยุกฺกณฺีติ ฯ ปฺจสตา ทิชกฺาโย ทิโสทิส อุฑฺเฑนฺติ
เนกรุกฺขวิวิธวิกติผลมาหรนฺติโย มาย กุณาโล สกุโณ ขุทฺทาย
ปริกิลมิตฺถาติ ฯ อถ ขลุ ตา ทิชกฺาโย ต กุณาล สกุณ
อาราเมเนว อาราม อุยฺยาเนเนว อุยฺยาน นทีติตฺเถเนว นทีติตฺถ
ปพฺพตสิขเรเนว ปพฺพตสิขร อมฺพวเนเนว อมฺพวน ชมฺพูวเนเนว
ชมฺพูวน ลพุชวเนเนว ลพุชวน นาฬิเกรสฺชาทิตวเนเนว
นาฬิเกรสฺชาทิตวน ขิปฺปเมว อภิสมฺโภนฺติ รติตฺถาย ฯ อถ
ขลุ โภ กุณาโล สกุโณ ตาหิ ทิชกฺาหิ ทิวส ปริพฺยุฬฺโห
เอว ตา อปสาเทติ นสฺสถ ตุมฺเห วสลิโย วินสฺสถ วสลิโย
โจริโย ธุตฺติโย อสติโย ลหุจิตฺตาโย กตสฺส อปฺปฏิการิกาโย
อนิโล วิย เยน กามงฺคมาโยติ ฯ
ตตฺราย อตฺถวณฺณนา ฯ
ภิกฺขเว โส วนสณฺโฑ เอวมกฺขายติ เอวฺจ อนุสุยฺยติ ฯ
กินฺติ ฯ สพฺโพสธธรณีธเรติ ฯ วิตฺถาโร ฯ ตตฺถ สพฺโพสธธรณีธเรติ มูลตจปตฺตปุปฺผาทิสพฺโพสธธราย ธรณิยา สมนฺนาคเตติ
# ๑. ม. อเนก... ฯ
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อตฺโถ ฯ สพฺโพสธยุตฺโต วา ธรณีธโร ฯ โส หิ ปเทโส
สพฺโพสธธรณีธโรติ เอวมกฺขายติ เอวฺจ อนุสุยฺยติ ฯ ตสฺมึ
วนสณฺเฑติ วตต โหติ ฯ เสสปทโยชนายป เอเสว นโย ฯ
เนกปุปฺผมาลฺยวิตเตติ อเนเกหิ ผลตฺถาย อุปฺปนฺนปุปฺเผหิ เจว
ปลนฺธนมาเลหิ จ วิตเต ฯ รุรูติ สุวณฺณวณฺณา มิคา ฯ อุทฺทาราติ
อุทฺทา ฯ วิฬาราติ มหาวิฬารา ฯ เนลมณฺฑล วุจฺจติ ตรุณภิงฺกจฺฉาปกเรณุมณฺฑล ฯ มหาวราหาติ มหาหตฺถิโน ฯ อากิณฺณเนลมณฺฑลมหาวราเหน โคจริกาทิเภเทน ทสวิเธน นาคกุเลน เจว
กเรณุสงฺเฆน จ อธิวุตฺเถติ อตฺโถ ฯ อิสฺสมิคาติ กาฬสีหา ฯ
วาตมิคาติ มหาวาตมิคา ฯ ปสทมิคาติ วิจิตฺรมิคา ฯ ปุริสาลูติ
อสฺสมุขยกฺขินิโย ฯ กึปรุ สิ าติ เทวกินฺนรจนฺทกินฺนรทุมกินฺนรทนฺทมานวกโกนฺติสกุณกณฺณิปาวุรณาทิเภทา กินฺนรา ฯ อมชฺชมฺชริธรปหฏปุปฺผผุสฺสิตคฺคาเนกปาทปคณวิตเตติ มกุลธเรหิ เจว
มฺชริธเรหิ จ สุปุปฺผิเตหิ อคฺคมตฺตปุปฺผิเตหิ จ อเนเกหิ ปาทปคเณหิ
วิตเต ฯ วารณา นาม หตฺถิลิงฺคสกุณา ฯ เจลาวกาติป เอเต
สกุณาเยว ฯ เหมกนกาติ เทฺว สุวณฺณชาติโย ฯ เอเตหิ อฺชนาทีหิ
เนกธาตุสเตหิ อเนเกหิ วณฺณธาตุราสีหิ วินทฺธปฏิมณฺฑิตปฺปเทเส ฯ โภติ ธมฺมาลปนมตฺตเมต ฯ จิตฺโตติ มุขตุณฺฑเกหิ เหฏา
อุทรภาเคหิ วิจิตฺโต ฯ อฑฺฒุฑฺฒานีติ อฑฺฒจตุตฺถานิ ตีณิ สหสฺสานิ
ปฺจสตานีติ อตฺโถ ฯ อทฺธานปริยายปเถติ อทฺธานสงฺขาเต
# ๑. ม. วฬวามุขยกฺขินิโย ฯ
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คมนมคฺเค ฯ อุพฺพาเธตฺถาติ พาเธตฺถ อชฺโฌตฺถริตฺถ ฯ อุปปฺผสุ ีติ
อุปคนฺตฺวา ผุสิ ฯ ปหาร อทสูติ เอตฺถ มา นนฺติ ปทสฺส สามิวเสน
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ สงฺคาเมสีติ สมาคจฺฉิ ฯ สณฺหาหีติ มฏาหิ ฯ
สขิลาหีติ ปยาหิ ฯ มฺชูหีติ สขิลาหิ ฯ มธุราหีติ มธุรสฺสราหิ
วาจาหิ ฯ สมุทาจรนฺติโยติ คนฺธพฺพกรณวเสน ปริจรนฺติโย ฯ
เนกรุกฺขวิวิธวิกติผลนฺติ เนเกหิ รุกฺเขหิ วิวิธวิกติผล ฯ อาราเมเนว
อารามนฺติ ปุปฺผารามาทีสุ อฺตเรน อาราเมเนว อฺตร อาราม
เนนฺตีติ อตฺโถ ฯ อุยฺยานาทีสุป เอเสว นโย ฯ นาฬิเกรสฺชาทิตวเนเนวาติ นาฬิเกรวเนเนว อฺ นาฬิเกรวน ฯ อภิสมฺโภนฺตีติ
เอว เนตฺวา ตตฺถ น ขิปปฺ เมว รติตฺถาย ปาปุณนฺติ ฯ ทิวส
ปริพฺยุฬฺโหติ สกลทิวส ปริพฺยุฬฺโห ฯ อปสาเทตีติ ตา กิร ต
เอว ทิวส ปริจริตฺวา นิวาสรุกฺเข โอตาเรตฺวา รุกขฺ สาขาทีสุ
นิสีทิตฺวา อปฺเปว นาม มธุรวจน ลเภยฺยามาติ ปตฺถยนฺติโย
อิมินา อุยฺโยชิตกาเล อตฺตโน วสนฏาน คมิสฺสามาติ วสนฺติ ฯ
กุณาลราชา ปน ตา อุยฺโยเชนฺโต นสฺสถาติ อาทิวจเนหิ
อปสาเทสิ ฯ ตตฺถ นสฺสถาติ คจฺฉถ ฯ วินสฺสถาติ สพฺพโต ภาเคน
นสฺสถ ฯ เคเห ธนธฺาทีน นาสเนน โจริโย พหุมายตาย
ธุตฺติโย นฏสติตาย อสติโย อนวตฺถิตจิตฺตตาย ลหุจิตฺตาโย
กตวินาสเนน มิตฺตทุพฺภิตาย จ กตสฺส อปฺปฏิการิกาโยติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา อิติ โข ภิกฺขเว อห ติรจฺฉานคโตป อิตฺถีน
อกตฺุต พหุมายต อนาจารต ทุสฺสีลตฺจ ชานามิ ตทาปาห ตาส
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วเส อวตฺติตฺวา ตา เอว อตฺตโน วเส วตฺเตมีติ อิมาย กถาย
เตส ภิกฺขูน อนภิรตึ หริตฺวา สตฺถา ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ
เทฺว กาฬโกกิลา สามิก ทณฺฑเกน อุกฺขิปตฺวา เหฏาภาคาทีสุ
จตสฺโส จตสฺโส หุตฺวา ต ปเทส อาคมึสุ ฯ เต ภิกขฺ ู ตาป ทิสวฺ า
สตฺถาร ปุจฉฺ ึสุ ฯ สตฺถา ปุพฺเพ ภิกขฺ เว มม สหาโย ปุณฺณมุโข
นาม ปุสฺสโกกิโล อโหสิ ตสฺสาย วโสติ วตฺวา ปุริมนเยเนว เตหิ
ภิกฺขูหิ ปุจฺฉิโต อาห
[๒๙๗]ตสฺเสว ขลุ โภ หิมวโต ปพฺพตราชสฺส ปุรตฺถิเม ทิสาภาเค
สุสุขุมสุนิปุณคิริปภวา หริตูปยนฺติโยติ ฯ
ตตฺถ สุสุขุมาติ สุฏุ สุขุมสณฺหสลิลตาย สุสุขุมา สุนิปุณา
คิริ เอเตส ปภวาติ สุสุขุมนิปุณคิริปภวา ฯ หิมวนฺตโต
สนฺทมานา หริตติณมิสฺสโอฆตาย หริตา กุณาลทห อุปคมเนน
อุปยนฺติโยติ สุสุขุมสุนิปุณคิริปภวา หริตูปยนฺติโย เอวรูปา นทิโย
ยสฺมึ สนฺทนฺตีติ ฯ
อิทานิ ย กุณาลทห ตา อุปยนฺติ ตตฺถ ปุปฺผานิ
วณฺเณนฺโต อาห
อุปฺปลปทุมกุมุทนลินสตปตฺตโสคนฺธิกมนฺทาลกสมฺปติวิรุฬหฺ สุจิคนฺธมนฺุมนาปกปฺปเทเสติ ฯ
ตตฺถ อุปฺปลนฺติ นีลปุ ฺปล ฯ นลินนฺติ เสตปทุม ฯ สตปตฺตนฺติ
ปริปุณฺณสตปตฺตปทุม ฯ สมฺปตีติ เอเตหิ สมฺปติวิรุฬฺเหหิ อภินวชาเตหิ ฯ สุจิคนฺเธน เจว มนฺุคนฺเธน จ หทยพนฺธนสมตฺถตาย
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มนาปเกน จ ปเทเสน สมนฺนาคเตติ อตฺโถ ฯ
อิทานิ ตสฺมึ ทเห รุกฺขาทโย วณฺเณนฺโต อาห ฯ
กุรุวมุจลินฺทเกตกเวทิสมฺชุลปุนฺนาคพกุลติลกปยงฺคุกาหสนสาลสลฬจมฺปกอโสกนาครุกฺขติริฏิภุชปตฺตโลทฺทจนฺทโนฆวเน กาลาครุปทุมปยงฺคุเทวทารุกโจจคหเน กกุธกุฏชองฺโกลกจฺจิการกณิการกณฺณวิรโกรณฺฑโกวิฬารกึสุกโยธิกวนมลฺลิกมนงฺคณมนวชฺชภณฺฑิสุรุจิรภคินิมาลมาลฺยธเร ชาติสุมนมธุคนฺธิกธนุตกฺการิตาลิสตครอุสีรโกฏคจฺฉวิตเต อธิมุตฺตกสุมนกุสุมิตลตาวิตตปฏิมณฺฑิตปฺปเทเส
หสปลวกาทมฺพการณฺฑกาภินาทิเต วิชฺชาธรสิทฺธสมณตาปสคณาธิวุตฺเถ นรเทวยกฺขรกฺขสทานวคนฺธพฺพกินฺนรมโหรคานุุจิณฺณปฺปเทเส เอวรูเป ขลุ โภ รมฺเม วนสณฺเฑ ปุณฺณมุโข นาม
ปุสฺสโกกิโล ปฏิวสติ อติวิย มธุรคิโร วิลาสิตนยนมตฺตกฺโข ฯ ตสฺเสว
ขลุ โภ ปุณณ
ฺ มุขสฺส ปุสฺสโกกิลสฺส อฑฺฒุฑฺฒานิ อิตฺถีสตานิ
ปริจาริกานิ ทิชกฺาโย ฯ อถ ขลุ โภ เทฺว ทิชกฺาโย กฏ
มุเขน ฑสิตฺวา ต ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล มชฺเฌ นิสีทาเปตฺวา
อุฑฺเฑนฺติ มา น ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล อทฺธานปริยายปเถ กิลมโถ
อุพฺพาเธตฺถาติ ฯ ปฺาส ทิชกฺาโย เหฏโต เหฏโต
อุฑฺเฑนฺติ สจาย ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล อาสนา ปริปติสฺสติ
มย ต ปกฺเขหิ ปฏิคฺคเหสฺสามาติ ฯ ปฺาส ทิชกฺาโย
อุปรูปริ อุฑฺเฑนฺติ มา น ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล อาตาโป
# ๑. ม. อุพฺพาเหตฺถาติ ฯ
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ปริตาเปสีติ ฯ ปฺาส ปฺาส ทิชกฺาโย อุภโต ปสฺเสน
อุฑฺเฑนฺติ มา น ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล สีต วา อุณฺห วา ติณ
วา รโช วา วาโต วา อุสฺสาโว วา อุปปฺผุสีติ ฯ ปฺาส
ทิชกฺาโย ปุรโต ปุรโต อุฑฺเฑนฺติ มา น ปุณณ
ฺ มุข ปุสฺสโกกิล
โคปาลกา วา ปสุปาลกา วา ติณหารกา วา กฏหารกา วา
วนกมฺมิกา วา กฏเน วา กถลาย วา ปาณินา วา ปาสาเณน
วา เลฑฺฑุนา วา ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา สกฺขราหิ วา ปหาร
อทสูติ ฯ ปฺาส ทิชกฺาโย ปจฺฉโต ปจฺฉโต อุฑฺเฑนฺติ
มาย ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล คจฺเฉหิ วา ลตาหิ วา รุกฺเขหิ
วา สาขาหิ วา ถมฺเภหิ วา ปาสาเณหิ วา พลวนฺเตหิ วา ปกฺขีหิ
สงฺคาเมสีติ ฯ ปฺาส ทิชกฺาโย ปจฺฉโต ปจฺฉโต อุฑฺเฑนฺติ
สณฺหาหิ สขิลาหิ มฺชูหิ มธุราหิ วาจาหิ สมุทาจรนฺติโย ฯ มาย
ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล อาสเน ปริยกุ ฺกณฺีติ ฯ ปฺาส
ทิชกฺาโย ทิโสทิส อุฑฺเฑนฺติ เนกรุกฺขวิวิธวิกติผลมาหรนฺติโย
มาย ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล ขุทฺทาย ปริกิลมิตฺถาติ ฯ อถ
ขลุ โภ ตา ทิชกฺาโย ต ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล อาราเมเนว
อาราม อุยฺยาเนเนว อุยฺยาน นทีติตฺเถเนว นทีติตฺถ ปพฺพตสิขเรเนว ปพฺพตสิขร อมฺพวเนเนว อมฺพวน ชมฺพวู เนเนว ชมฺพูวน
ลพุชวเนเนว ลพุชวน นาฬิเกรสฺชาทิตวเนเนว นาฬิเกรสฺชาทิตวน ขิปฺปเมว อนุสมฺโภนฺติ รติตฺถาย ฯ อถ ขลุ โภ
ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล ตาหิ ทิชกฺาหิ ทิวส ปริพฺยุฬฺโห
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เอว ปสสติ สาธุ สาธุ ภคินิโย เอตโข ภคินิโย ตุมฺหาก
ปฏิรูป กุลธีตาน ย ตุมฺเห ภตฺตาร ปริจเรยฺยาถาติ ฯ
[๒๙๘]อถ ขลุ โภ ปุณณ
ฺ มุโข ปุสฺสโกกิโล เยน กุณาโล สกุโณ
เตนูปสงฺกมิ ฯ อทฺทสสุ โข กุณาลสฺส สกุณสฺส ปริจาริกา
ทิชกฺาโย ต ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน
เยน ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล เตนูปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ต
ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล เอตทโวจุ อย สมฺม ปุณฺณมุข กุณาโล สกุโณ
อติวิย ผรุโส อติวิย ผรุสวาโจ อปฺเปว นาม ตุวป อาคมฺม ปยวาจ
ลเภยฺยามาติ ฯ อปฺเปว นาม ภคินิโยติ วตฺวา เยน กุณาโล สกุโณ
เตนูปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา กุณาเลน สกุเณน สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล
ต กุณาล สกุณ เอตทโวจ กิสฺส ตฺว สมฺม กุณาล
อิตฺถีน สชาตาน กุลธีตาน สมฺมาปฏิปนฺนาน มิจฺฉาปฏิปนฺโนสิ
อมนาปภาณีนป กิร สมฺม กุณาล อิตฺถีน อาจารสมฺปนฺนาน
ตยา มนาปภาณินา ภวิตพฺพ กิมงฺค ปน มนาปภาณินนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต กุณาโล สกุโณ ต ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล เอว
อปสาเทสิ นสฺส ตฺว สมฺม ชมฺม วสล วินสฺส ตฺว สมฺม
ชมฺม วสล โก นุ ตยา วิยตฺโต ชายาชิเนนาติ ฯ เอว
อปสาทิโต ปน ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล ตโตเยว ปฏินิวตฺตติ ฯ
[๒๙๙]อถ ขลุ โภ ปุณฺณมุขสฺส ปุสฺสโกกิลสฺส อปเรน สมเยน
นจิรสฺเสว ขโร อาพาโธ อุปฺปชฺชิ โลหิตปกฺขนฺทิกา พาฬฺหา เวทนา
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วตฺตนฺติ มรณนฺติกา ฯ อถ ขลุ โภ ปุณฺณมุขสฺส ปุสฺสโกกิลสฺส
ปริจาริกาน ทิชาฺาน เอตทโหสิ อาพาธิโก โข อย ปุณฺณมุโข
ปุสฺสโกกิโล อปฺเปว นาม อิมมฺหา อาพาธา วุฏเหยฺย วา น
วา วุฏเหยฺยาติ ฯ ต เอกก อทุติย โอหาย เยน กุณาโล สกุโณ
เตนูปสงฺกมึสุ ฯ อทฺทสา โข กุณาโล สกุโณ ตา ทิชกฺาโย
ทูรโตว อาคจฺฉนฺติโย ทิสฺวาน ตา ทิชกฺาโย เอตทโวจ
กห ปน ตุมหฺ  วสลิโย ภตฺตาติ ฯ อาพาธิโก โข สมฺม กุณาล
ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล อปฺเปว นาม ตมฺหา อาพาธา วุฏเหยฺย
วา น วา วุฏเหยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต กุณาโล สกุโณ ตา
ทิชกฺาโย เอว อปสาเทติ นสฺสถ ตุมฺเห วสลิโย วินสฺสถ
ตุมฺเห วสลิโย โจริโย ธุตฺติโย อสติโย ลหุจิตฺตาโย กตสฺส
อปฺปฏิการิกาโย อนิโล วิย เยน กามงฺคมาโยติ วตฺวา เยน
ปุณฺณมุโข ปุสฺสโกกิโล เตนูปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ปุณฺณมุข
ปุสฺสโกกิล เอตทโวจ ห สมฺม ปุณฺณมุขาติ ฯ ห สมฺม
กุณาลาติ ฯ อถ ขลุ โภ กุณาโล สกุโณ ต ปุณณ
ฺ มุข
ปุสฺสโกกิล ปกฺเขหิ จ มุขตุณฺเฑน จ ปริคฺคเหตฺวา วุฏาเปตฺวา
นานาเภสชฺชานิ ปายาเปสิ ฯ อถ ขลุ โภ ปุณฺณมุขสฺส
ปุสฺสโกกิลสฺส โส อาพาโธ ปฏิปสฺสมฺภีติ ฯ
ตตฺถ ปยงฺคุกาติ เสตปุปฺผา ฯ หสนาติ หกาโร ปทสนฺธกิ โร
อสนาเยว ฯ ติริฏีติ เอกา รุกฺขชาติ ฯ จนฺทนาติ รตฺตจนฺทนา ฯ
โอฆวเนติ เอเตส โอเฆน ฆฏาย สมนฺนาคตวเน ฯ เทวทารุกโจจ-
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คหเนติ เทวทารุรุกฺเขหิ เจว กทลีหิ จ คหเน ฯ กจฺจิการาติ
เอกา รุกฺขชาติ ฯ กณิการาติ มหาปุปฺผา กณิการา ฯ กณฺณวิราติ
ขุทฺทกปุปฺผา ฯ กึสุกาติ วาตฆาฏกา ฯ โยธิกาติ ยูธิกา ฯ
มลฺลิกมนงฺคณมนวชฺชภณฺฑิสุรุจิรภคินิมาลมาลฺยธเรติ มลฺลิกานฺจ
อนงฺคณานฺจ อนวชฺชานฺจ ภณฺฑีนฺจ สุรุจิรานฺจ ภคินีนฺจ
ปุปฺเผหิ มาลฺยธารยมาเน ฯ ธนุตกฺการีติ ธนุปาตลิ ฯ ตาลิสาติ
ตาลิสปตฺตรุกฺขา ฯ คจฺฉวิตเตติ เอเตหิ สุมนาทีหิ วิตเต นทีคจฺเฉ
ปพฺพตคจฺเฉป ฯ กุสุมิตลตาติ เตสุ เตสุ าเนสุ สุฏุ กุสุมิเต
อธิมุตฺตกาทีหิ เจว นานาวิวิธลตาหิ จ วิตตปฏิมณฺฑิตปฺปเทเส ฯ
คณาธิวุตฺเถติ เอเตสุ หิ วิชฺชาธราทีน คเณหิ อธิวุตฺเถ ฯ
ปุณฺณมุโขติ มุขปริปุณฺณตาย ปุณฺณมุโข ปเรหิ ผุฏตาย
ปุสฺสโกกิโล ฯ วิลาสิตนยโนติ วิลาสิตเนตฺโต ฯ มตฺตกฺโขติ ยถา
มตฺตาน อกฺขีนิ รตฺตานิ โหนฺติ เอว รตฺตกฺโข ปมาณยุตฺตเนตฺโต
วา ฯ ภคินิโยติ อริยโวหาเรนาลปน ฯ ปริจเรยฺยาถาติ สกล ทิวส
คเหตฺวา วิจเรยฺยาถ ฯ อิติ โส ปยกถ กเถตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ
กทาจิ ปน กุณาโล สกุโณ สปริวาโร ปุณฺณมุข ทสฺสนาย
คจฺฉติ ฯ กทาจิ ปุณฺณมุโข กุณาลสฺส สนฺติก อาคจฺฉติ ฯ
เตนาห อถ ขลุ โภติ ฯ สมฺมาติ วยสฺส ฯ อาคมฺมาติ ปฏิจฺจ
อุปนิสฺสาย สนฺธาย ฯ ลเภยฺยามาติ กุณาลสฺส สนฺติกา ปยวจน
ลเภยฺยาม ฯ อปฺเปว นามาติ อป นาม ลเภยฺยาม วกฺขามิ
นนฺติ ฯ สชาตานนฺติ สมานชาติกาน ฯ นสฺสาติ ปลาย ฯ
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ชมฺมาติ ลามก ฯ วิยตฺโตติ โกนุ ตยา สทิโส อฺโ
พฺยตฺโต นาม อตฺถิ ฯ ชายาชิเนนาติ ชายาชิเตน อยเมว วา
ปาโ ฯ เอว อิตฺถีปราชิเตน ตยา สทิโส โก นาม พฺยตฺโต
อตฺถีติ ต ปุน เอวรูปสฺส วจนสฺส อภณนตฺถาย อปสาเทติ ฯ
ตโตเยวาติ กุทฺโธ เม กุณาโฬติ จินฺเตตฺวา ตโตเยว ปฏินิวตฺติตฺวา
สปริวาโร อตฺตโน วสนฏานเมว อคมาสิ ฯ อปฺเปว นามาติ
สสยปริวิตกฺโก ฯ อิมมฺหา อาพาธา วุฏเหยฺย วา น วาติ เอว
จินฺเตตฺวา ต โอหาย ปกฺกมึสุ ฯ ตุมฺหนฺติ ตุมฺหาก ฯ อปฺเปว
นามาติ ตมฺหา อาพาธา วุฏเหยฺย วา โน วา อมฺหาก คตกาเล
มโต ภวิสฺสติ มยฺหิ อิทานิ เอโส มริสฺสตีติ ตฺวา ตุมฺหาก
ปาทปริจาริกา ภวิตุมาคตมฺหาติ ฯ เตนูปสงฺกมีติ กุณาโล อิมา
อิตฺถิโย สามิกสฺส มตกาเล อาคตา ปฏิกฺกูลา ภวิสฺสามาติ ต ปหาย
อาคตา อห คนฺตฺวา มม สหายก ปุปผฺ ผลาทีนิ นานาเภสชฺชานิ
สหริตฺวา อโรค กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นาคพโล มหาสตฺโต
อากาเส อุปฺปติตฺวา เยน โส เตนูปสงฺกมิ ฯ หนฺติ นิปาโต ฯ
ชีวสิ สมฺมาติ ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ อิตโรปสฺส ชีวามิ สมฺมาติ
วทนฺโต ฯ ปายาเปสีติ ปาเยสิ ฯ ปฏิปสฺสมฺภีติ วูปสนฺโต ฯ
ตาป ทิชกฺาโย ตสฺมึ อโรเค ชาเต อาคตา ฯ กุณาโลป
ปุณฺณมุข กติปาห ผลาผลานิ ขาทาเปตฺวา ตสฺส พลปฺปตฺตกาเล
สมฺม อิทานิ ตฺว อโรโค อตฺตโน ปริจาริกาหิ สทฺธึ วส อหป
อตฺตโน วสนฏาน คมิสฺสามีติ อาห ฯ อถ น โส อิมา
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สมฺม ม พาฬฺหคิลาน ปหาย ปลายนฺติ น เม เอตาหิ
ธุตฺตีหิ อตฺโถติ อาห ฯ ต สุตฺวา มหาสตฺโต เตนหิ เต สมฺม
อิตฺถีน ปาปภาว อาจิกฺขิสฺสามีติ ปุณฺณมุข คเหตฺวา หิมวนฺตปสฺเส
มโนสิลาตล เนตฺวา สตฺตโยชนิเก สาลรุกฺขมูเล มโนสิลาตเล
นิสีทิ ฯ เอกสฺมึ ปสฺเส ปุณฺณมุโข สปริวาโร นิสีทิ ฯ สกลหิมวนฺเต
เทวตา โฆสน จริ อชฺช กุณาลราชา หิมวนฺเต มโนสิลาตเล
นิสีทิตฺวา พุทฺธลีลาย ธมฺม เทเสสฺสติ ต สุณาถาติ ฯ
ปรมฺปรโฆเสน ฉ กามาวจรเทวา ตฺวา เยภุยฺเยน ตตฺถ
สนฺนิปตึสุ ฯ พหู จ นาคยกฺขรกฺขสสุปณฺณวิชฺชาธรคิชฺฌา อฏวิย
สนฺนิสิตเทวตา ตมตฺถ อุคฺโฆเสสุ ฯ ตทา อานนฺโท นาม
คิชฺฌราชา ทสสหสฺสคิชฺฌปริวาโร คิชฺฌกูฏปพฺพเต ปฏิวสติ ฯ
โสป ต โกลาหล สุตฺวา ธมฺม สุณิสสฺ ามีติ สปริวาโร อาคนฺตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ นารโทป ปฺจาภิฺโ ตาปโส ทสสหสฺสตาปสปริวุโต หิมวนฺตปฺปเท
เส วิหรนฺโต ต เทวโฆสน
สุตฺวา สหาโย เม กิร กุณาโล อิตฺถนี  อคุณ กเถสฺสติ
มหาสมาคโม ภวิสฺสติ มยาป ตมสฺส เทสน โสตุ วฏฏตีติ
ตาปสทสสหสฺเสน สทฺธึ อิทฺธิยา ตตฺถ คนฺตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ พุทฺธาทีน เทสนา สนฺนิปาตสทิโส มหาสมาคโม
อโหสิ ฯ อถ มหาสตฺโต ชาติสราเณน อิตฺถีโทสปฏิสยุตฺต
อตีตภเว ทิฏการณ ปุณฺณมุข กายสกฺขึ กตฺวา กเถสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห ฯ
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[๓๐๐]อถ ขลุ โภ กุณาโล สกุโณ ต ปุณฺณมุข ปุสฺสโกกิล คิลานา
วุฏิต อจิรวุฏิต เคลฺา ต เอตทโวจ ทิฏา มยา สมฺม
ปุณฺณมุข กณฺหา เทฺวปติกา ปฺจปติกาย ฉฏเ ปุริเส จิตฺต
ปฏิพทฺธนฺติยา ยทิท กพนฺเธ ปสปฺปมฺหิ ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ
วากฺย ฯ
อถชฺชุโน นกุโล ภีมเสโน
ยุธฏิ ิโล สหเทโว จ ราชา
เอเต ปตี ปฺจมติจฺจ นารี
อกาสิ ขุชฺชวามนเกน ปาป ฯ
ปุน ทิฏา มยา สมฺม ปุณฺณมุข ปฺจตปาวี (๑) นาม สมณี
สุสานมชฺเฌ วสนฺตี จตุตฺถภตฺต ปรินามยมานา สุราธุตฺตเกน
ปาปมกาสิ ทิฏา มยา สมฺม ปุณฺณมุข กากวนฺตี นาม
เทวี สมุทฺทมชฺเฌ วสนฺตี ภริยา เวนเตยฺยสฺส นฏกุเวเรน
ปาปมกาสิ ทิฏา มยา สมฺม ปุณฺณมุข กุรุงฺคเทวี นาม
โลมสุนฺทรี เอฬกกุมาร กามยมานา ฉฬงฺคกุมารธนนฺเตวาสินา
ปาปมกาสิ เอวฺเหตมฺาต พฺรหฺมทตฺตสฺส มาตุกา โอหาย
โกสลราช ปฺจาลจณฺเฑน ปาปมกาสิ ฯ
เอตา จ อฺา จ อกสุ ปาป
ตสฺมาห อิตฺถีน น วิสฺสเส นปฺปสเส
มหี ยถา ชคติสมานรตฺตา
วสุนฺธรา อิตรีตราน ปติฏา
# ๑. ม. สจฺจตปาป ฯ
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สพฺพสหา อผนฺทนา อกุปฺปา
ตถิตฺถิโย ตาโย น วิสฺสเส นโร ฯ
สีโห ยถา โลหิตมสโภชโน
พาฬมิโค ปฺจาวุโธ สุรุทโฺ ธ
ปสยฺห ขาทิ ปรหึสเน รโต
ตถิตฺถิโย ตาโย น วิสฺสเส นโร ฯ
น ขลุ โภ สมฺม ปุณฺณมุข เวสิโย นาริโย คมนีโย นเหตา
พนฺธกิโย นาม วธิกาโย นาม เอตาโย ยทิท เวสิโย นาริโย
คมนีโยติ ฯ โจรา วิย เวณิกตา มทิรา วิย วิสทุฏ า (๑) วาณิโชว
วาจาสนฺธิติโย อิสฺสสิงฺคมิว วิปริวตฺตาโย อุรคมิว ทุชชฺ ิวฺหาโย ฯ
โสพฺภมิว ปฏิจฺฉนฺนาโย ปาตาลมิว ทุปฺปูราโย รกฺขสี วิย
ทุตฺโตสาโย ยโมเวกนฺตหาริโย ฯ สิขีรวิ สพฺพภกฺขา นทีริว
สพฺพวาหินี(๒) อนิโล วิย เยน กามจรา เนรุ วิย อวิเสสกรา
วิสรุกฺโข วิย นิจฺจผลิตาโย ฯ ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย
ยถา โจโร ยถา ทุฏโ (๓) วาณิโชว วิกตฺถนี
อิสฺสสิงฺคมิว ปริวตฺตา ทุชชฺ ิวฺหา อุรโค ยถา ฯ
โสพฺภมิว ปฏิจฺฉนฺนา ปาตาลมิว ทุปฺปุรา
รกฺขสี วิย ทุตฺโตสา ยโมเวกนฺตหาริโย ฯ
ยถา สิขี นที วาโห(๔) อนิโล กามปารวา(๕)
# ๑. ม. มทิราว ทิทฺธา ฯ ๒. ม. สพฺพวาหี ฯ
# ๓. ม. ทิทฺโธ ฯ ๔. ม. วาโต ฯ ๕. ม. เนรุนาว ฯ
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เนรูว อวิเสสา จ วิสรุกฺโขว นิจฺจผลี
นาสยนฺติ ฆเร โภค รตนานนฺตกริตฺถิโยติ ฯ
ตตฺถ คิลานา วุฏิตนฺติ ปมคิลาน ปจฺฉา วุฏิต ฯ ทิฏา
มยาติ อตีเต กิร พฺรหฺมทตฺโต กาสิกราชา สมฺปนฺนพลพาหนตาย
โกสลรชฺช คเหตฺวา โกสลราชาน มาเรตฺวา ตสฺส อคฺคมเหสึ
สนฺนิสินฺนคพฺภ คเหตฺวา พาราณสึ คนฺตฺวา ต อตฺตโน อคฺคมเหสึ
อกาสิ ฯ สา อปรภาเค ธีตร วิชายิ ฯ รฺโ ปกติยา ธีตา
วา ปุตฺโต วา นตฺถิ ฯ โส ตุสฺสิตฺวา ภทฺเท วร คณฺหาหีติ
อาห ฯ สา คหิตก กตฺวา เปสิ ฯ ตสฺสา ปน กุมาริกาย กณฺหาติ
นาม กรึสุ ฯ อถสฺสา วยปฺปตฺตาย มาตา อมฺม ปตรา เต
วโร ทินฺโน ตมห คเหตฺวา เปสึ ตว รุจฺจนก วร
คณฺหาหีติ ฯ สา มยฺห อวิชฺชมาน ธน นตฺถิ ปฏิคฺคหณตฺถาย
เม สยวร กาเรหีติ ฯ สา กิเลสพหลตาย หิโรตฺตปฺป ภินฺทิตฺวา
มาตร อาห ฯ สา รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ยถารุจิต ปตึ
คณฺหตูติ วตฺวา สยวร โฆสาเปสิ ฯ ราชงฺคเณ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา พหู ปุริสา สนฺนิปตึสุ ฯ กณฺหา ปุปผฺ สมุคฺค อาทาย
อุตฺตรสีหปฺชเร ิตา โอโลเกนฺตี เอกป น โรเจสิ ฯ
ตทา ปณฺฑุราชโคตฺตโต อชฺชุโน นกุโล ภีมเสโน ยุธฏิ  ิโล
สหเทโวติ อิเม ปฺจ ปณฺฑุราชปุตฺตา ตกฺกสิลาย ทิสาปาโมกฺขสฺส
อาจริยสฺส สนฺติเก สิปฺป อุคฺคเหตฺวา เทสจาริตฺต ชานิสฺสามาติ
วิจรนฺตา พาราณสึ ปตฺวา อนฺโตนคเร โกลาหล สุตฺวา ปุจฺฉิตฺวา
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ตมตฺถ ตฺวา มยป คมิสฺสามาติ กาฺจนรูปกสมานรูปา
ปฺจป ตตฺถ คนฺตฺวา ปฏิปาฏิยา อฏสุ ฯ สา กณฺหา
เต ทิสฺวา ปฺจสุป เตสุ ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา ปฺจนฺนป
สีเสสุ มาลาจุมฺพฏกานิ ขิปตฺวา อมฺม อิเม ปฺจ ชเน
วเรมีติ อาห ฯ สา รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา วรสฺส
ทินฺนตฺตา น ลภิสฺสสีติ อวตฺวา อนตฺตมโนว กึชาติกา กสฺส
ปุตฺตาติ ปุจฺฉิตฺวา เต ปณฺฑุราชปุตฺตา เทวาติ ปณฺฑุราช
ปุตฺตภาว ตฺวา เตส สกฺการ กตฺวา ต ปาทปริจาริก
อทาสิ ฯ สา สตฺตภูมิกปาสาเท เต กิเลสวเสน สงฺคณฺหิ ฯ
เอโก ปนสฺสา ปริจารโก ขุชโฺ ช ปสปฺป อตฺถิ ฯ สา
ปฺจ ราชปุตฺเต กิเลสวเสน สงฺคณฺหิตฺวา เตส พหิ นิกฺขนฺตกาเล
โอกาส ลภิตวฺ า กิเลเสน อนุทยฺหมานา ขุชฺเชน สทฺธึ ปาป
กโรติ ฯ เตน จ สทฺธึ กเถนฺตี มยฺห ตยา สทิโส ปโย นตฺถิ
ราชปุตฺเต มาราเปตฺวา เตส คลโลหิเตน ตว ปาเท โธวิสฺสามีติ (๑)
วทติ ฯ อิตเรสุป เชฏภาติเกน สทฺธึ มิสฺสีภูตกาเล อิเมหิ จตูหิ
ชเนหิ ตฺวเมว มยฺห ปยตโร มยา ชีวิตป ตวตฺถาย ปริจฺจตฺต
มม ปตุ อจฺจเยน ตุยฺหฺเว รชฺช ทาเปสฺสามีติ วทติ ฯ อิตเรหิ
สทฺธึ มิสฺสีภตู กาเลป เอเสว นโย ฯ เต อย อมฺเห ปยายติ
อิสฺสริยฺจ โน เอต นิสสฺ าย ชาตนฺติ ตสฺสา อติวยิ ตุสฺสนฺติ ฯ
สา เอกทิวส อาพาธิกา อโหสิ ฯ อถ น เต ปริวาเรตฺวา เอโก
# ๑. ม. มกฺขาเปสฺสามีติ ฯ
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สีส สมฺพาหนฺโต นิสีทิ ฯ เสสา เอเกก หตฺถฺจ ปาทฺจ
ปริมชฺชึสุ ฯ ขุชฺโช ปนสฺสา ปาทมูเล นิสีทิ ฯ สา ปน สีส
สมฺพาหมานสฺส เชฏกภาติกสฺส อชฺชุชนกุมารสฺส มยฺห ตยา
ปยตโร นตฺถิ ชีวมานา ตยา สทฺธึ ชีวิสฺสามิ ปตุ อจฺจเยน
ตุยฺห รชฺช ทาเปสฺสามีติ สีเสน สฺ ททมานา ต
สงฺคณฺหิ ฯ อิตเรสป หตฺถปาเทหิ ตเถว สฺ อทาสิ ฯ
ขุชฺชสฺส ปน ตฺวฺเว มม ปยตโร ตวตฺถาย อห ชีวิสฺสามีติ
ชิวฺหาย สฺ อทาสิ ฯ เต สพฺเพป ปุพฺเพ อภิณฺหกถิตภาเวน
ตาย สฺาย ตมตฺถ ชานึสุ ฯ อชฺชุนกุมาโร ปน ตสฺสา
หตฺถปาทชิวฺหาวิกาเร ทิสฺวา ยถา มยฺห เอว เสสานป อิมาย
สฺา ทินฺนา ภวิสฺสติ นิสฺสสย ขุชฺเชนาติ สทฺธึ เอติสฺสา
สนฺถเวน ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา ภาตโร คเหตฺวา พหิ นิกฺขมิตฺวา
ปุจฺฉิ ทิฏา เต ปฺจปติกา มม สีสวิการ ทสฺเสตีติ ฯ อาม
ทิฏาติ ฯ การณ ชานถาติ ฯ น ชานามาติ ฯ อิท นาเมตฺถ
การณ ตุมฺหาก ปน หตฺถปาเทหิ ทินฺนสฺาย การณ
ชานถาติ ฯ อาม ชานามาติ ฯ อมฺหากป เตเนว การเณน
อทาสีติ ฯ ขุชฺชสฺส ชิวฺหาวิกาเรน สฺาทานสฺส การณ
ชานถาติ ฯ น ชานามาติ ฯ
อถ เนส อาจิกฺขิตฺวา อิมินาป สทฺธึ เอตาย ปาปกมฺม
กตนฺติ วตฺวา เตสุ อสทฺทหนฺเตสุ ขุชฺช ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ
โส สพฺพ ปวุตฺตึ กเถสิ ฯ เต ตสฺส วจน สุตฺวา ตสฺสา
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วิคตฉนฺทราคา หุตฺวา อโห มาตุคาโม นาม ปาโป ทุสฺสีโล
อมฺหาทิเส นาม ชาติสมฺปนฺเน โสภคฺคปฺปตฺเต ปหาย เอวรูเปน
เชคุจฺฉปฏิกฺกูเลน ขุชฺเชน สทฺธึ ปาปกมฺม กโรติ โก นาม
ปณฺฑิตชาติโก เอว นิลฺลชฺชาหิ ปาปธมฺมาหิ อิตฺถีหิ สทฺธึ รมิสฺสตีติ
อเนเกหิ ปริยาเยหิ มาตุคาม ครหิตฺวา อล โน ฆราวาเสนาติ
เต ปฺจชนา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ปพฺพชิตฺวา กสิณปริกมฺม กตฺวา
อายูหปริโยสาเน ยถากมฺม คตา ฯ กุณาโล ปน สกุณราชา ตทา
อชฺชุนกุมาโร อโหสิ ฯ ตสฺมา อตฺตนา ทิฏการณ ทสฺเสนฺโต
ทิฏา มยาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ เทฺวปติกาติ โกสลรฺโ จ กาสิกรฺโ จ วเสเนเวต
วุตฺต ฯ ปฺจปติกายาติ ปฺจปติกา ฯ ยกาโร นิปาตมตฺโต ฯ
ปฏิพทฺธนฺติยาติ ปฏิพทฺธมานา(๑) ฯ กพนฺเธติ ตสฺส กิร คีวา
โอนมิตฺวา อุร อลฺลินา ตสฺมา ฉินฺนสีโส วิย ขายติ ฯ ปตี
ปฺจมติจฺจาติ เอเต ปฺจ อติกฺกมิตฺวา ฯ ขุชฺชวามนเกนาติ
ขุชฺเชน วามนเกน สทฺธึ ฯ
อิท วตฺวา อปรานิป ทิฏปุพฺพานิ ทสฺเสนฺโต ปุน ทิฏา
อาทิมาห ฯ ตตฺถ ปมวตฺถุสฺมึ ตาว อย วิภาวนา ฯ
อตีเต กิร พาราณสึ นิสฺสาย ปฺจตปาวี นาม เสตสมณี
สุสาเน ปณฺณสาล กาเรตฺวา ตตฺถ วสมานา จตฺตาริ ภตฺตานิ
อติกฺกมิตฺวา ภฺุชติ สกลนคเร จนฺโท วิย สุรโิ ย วิย จ ปากฏา
# ๑. ม. ปฏิพนฺธมานา ฯ
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อโหสิ ฯ พาราณสิวาสิโน ขิปตฺวาป ปกฺขลิตฺวาป นโม
ปฺจตปาวิยาติ วทนฺติ ฯ อเถกสฺมึ ฉณกาเล ปมทิวเส ตาว
สุวณฺณการา คณพนฺเธน เอกสฺมึ ปเทเส มณฺฑป กตฺวา
มจฺฉมสสุราคนฺธมาลาทีนิ ตตฺถ เนตฺวา สุราปาตุ อารภึสุ ฯ อเถโก
สุวณฺณกาโร สุราปฏก ฉฑฺเฑตฺวา นโม ปฺจตปาวิยาติ วตฺวา
เอเกน ปณฺฑิตปุริเสน อมฺโภ อนฺธพาล จลจิตฺตาย อิตฺถิยา นโม
กโรสิ อโห พาโลสีติ วุตฺเต สมฺม มา เอว อวจ มา ตฺว
นิรยสวตฺตนิก กมฺม กรีติ อาห ฯ อถ น โส ทุพพฺ ุทฺธิ ตุณฺหี
โหหิ สหสฺเสน เม อพฺภุท กโรหิ อห เต ปฺจตปาวึ อิโต สตฺตเม
ทิวเส อลงฺกตปฏิยตฺต อิมสฺมึเยว าเน นิสินฺน(๑) สุราปฏก
คาหาเปตฺวา สุร ปวิสฺสามิ มาตุคาโม ธุวสีโล นาม นตฺถีติ
อาห ฯ โส น สกฺขิสฺสสีติ วตฺวา เตน สทฺธึ สหสฺเสน
อพฺภุทมกาสิ ฯ โส ต อฺเส สุวณฺณการาน อาโรเจตฺวา ปุนทิวเส
ปาโตว ตาปสเวเสน สุสาน ปวิสิตฺวา ตสฺส วสนฏานสฺส อวิทูเร
สุริย นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ สา นคร ภิกฺขตฺถาย คจฺฉมานา
ต ทิสฺวา มหิทฺธิโก ขฺวาย ตาปโส ภวิสฺสติ อห ตาว สุสานปสฺเส
วสามิ อย มชฺเฌ สุสานสฺส วสติ ภวิตพฺพมสฺสพฺภนฺตเร
สนฺตธมฺเมน วนฺทิสฺสามิ นนฺติ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิ ฯ โส เนว
โอโลเกสิ น อาลปติ ฯ ทุติยทิวเสป ตเถว อกาสิ ฯ ตติยทิวเส
ปนสฺสา วนฺทิตกาเล อโธมุโขว คจฺฉาหีติ อาห ฯ จตุตฺถทิวเส
# ๑. ม. นิสินโฺ น ฯ
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กจฺจิ ภิกฺขาย น กิลมสีติ ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ สา ปฏิสนฺถาโร
เม ลทฺโธติ ตุฏา ปกฺกามิ ฯ ปฺจมทิวเส พหุตร ปฏิสนฺถาร
ลภิตฺวา โถก นิสีทิตฺวา คตา ฯ ฉฏเ ทิวเส ปน น
อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺน ภคินิ กึ นุโข อชฺช พาราณสิย
มหาคีตวาทิตสทฺโทติ วตฺวา อยฺย ตุมฺเหว น ชานาถ นคเร
ฉโณ สงฺฆุฏโ  ตตฺถ กีฬนฺตาน เอส สทฺโทติ วุตฺเต เอตฺถ
โก นาเมส สทฺโทติ อชานนฺโต วิย หุตฺวา ภคินิ กตี ภตฺตานิ
อติกฺกเมสีติ ปุจฺฉิ ฯ จตฺตาริ อยฺยาติ ฯ ตุมฺเห ปน กตี
อติกฺกเมถาติ ฯ สตฺต ภคินีติ อิท ปน โส มุสา อภาสิ ฯ เทวสิก
โส สทา รตฺตึ ภฺุชติ ฯ โส ต กตี เต ภคินิ วสฺสานิ
ปพฺพชิตายาติ ปุจฺฉิตฺวา ตาย ทฺวาทส วสฺสานีติ วตฺวา ตุมฺหาก
กตี วสฺสานีติ วุตฺเต อิท เม ฉฏ วสฺสนฺติ อาห ฯ อถ
น อตฺถิ ปน เต ภคินิ สนฺตธมฺโม อธิคโตติ ปุจฺฉิตฺวา นตฺถิ
อยฺยาติ ตุมฺหาก ปน อตฺถีติ วุตฺเต มยฺหป นตฺถีติ วตฺวา ภคินิ
มย เนว กามสุข ลภาม น เนกฺขมฺมสุข กึ อมฺหากฺเว อุณฺโห
นิรโย มหาชนสฺส กิริย กโรม อหป คิหี ภวิสฺสามิ อตฺถิ
เม มาตุสนฺตก ธน น สกฺโกมิ ทุกฺข อนุภวิตุนฺติ อาห ฯ
สา ตสฺส วจน สุตฺวา อตฺตโน จลจิตฺตตาย ตสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺตา
หุตฺวา อยฺย อหป อุกฺกณฺิตา สเจ ม น ฉฑฺเฑสฺสถ ตุมฺเห
อหป เต ภคินี ภวิสฺสามีติ ฯ อถ น โส เอหิ น ต
ฉฑฺเฑสฺสามิ ภริยา เม ภวิสฺสสีติ ต นคร ปเวเสตฺวา สวสิตฺวา
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สุราปานมณฺฑป คนฺตฺวา ตาย สุราปฏก คาหาเปตฺวา สุร
ปวิ ฯ อิตโร สหสฺเสน ชิโต ฯ สา ต ปฏิจฺจ ปุตฺตธีตาหิ
วฑฺฒิ ฯ ตทา กุณาโล สุราธุตฺตโก อโหสิ ฯ โส ต การณ
อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต ทิฏา มยาติ อาทิมาห ฯ
ทุติยวตฺถุสฺมึ อตีตกถา จตุกฺกนิปาเต กากวนฺตีชาตกวณฺณนาย วิตฺถาริตา ฯ ตทา ปน กุณาโล ครุโฬ อโหสิ ฯ ตสฺมา
อตฺตโน ทิฏ การณ ปกาเสนฺโต ทิฏา มยาติ อาทิมาห ฯ
ตติยวตฺถุสฺมึ อตีเต พฺรหฺมทตฺโต โกสลราชาน วธิตฺวา รชฺช
คเหตฺวา ตสฺส อคฺคมเหสึ คพฺภินึ อาทาย พาราณสึ ปจฺจาคนฺตฺวา
ตสฺสา คพฺภินิภาว ชานนฺโตป อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ สา
ปริปกฺกคพฺภา สุวณฺณรูปกสทิส ปุตฺต วิชายิตฺวา วุฑฺฒิปฺปตฺตป
น พาราณสิราชา เอส เม ปจฺจามิตฺตสฺส ปุตฺโต กึ อิมินาติ
มาราเปสฺสติ มา เม ปุตฺโต ปรหตฺเถ มรตูติ จินฺเตตฺวา ธาตึ
อาห อมฺม อิท ทารก ปโลติกาย อตฺถริตฺวา อามกสุสาเน
นิปชฺชาเปตฺวา เอหีติ ฯ ธาตี ตถา กตฺวา นหาตฺวา
ปจฺจาคมิ ฯ โกสลราชาป มริตฺวา ปุตตฺ สฺส อารกฺขเทวตา
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺสานุภาเวน เอกสฺส เอฬกปาลกสฺส
ตสฺมึ ปเทเส เอฬิกา จาเรนฺตสฺส เอกา เอฬิกา ต กุมาร ทิสฺวา
สิเนห อุปฺปาเทตฺวา ขีร ปาเยตฺวา โถก วิจริตฺวา ปุน อาคนฺตฺวา
ตโย จตฺตาโร วาเร ปาเยสิ ฯ เอฬกปาลโก ตสฺสา กิริย ทิสฺวา
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ต าน คนฺตฺวา ต ทารก ทิสฺวา ปุตฺตสิเนห ปจฺจุปฏเปตฺวา
เนตฺวา อตฺตโน ภริยาย อทาสิ ฯ สา ปน อปุตฺตกา อโหสิ ฯ
เตนสฺสา ถฺ นตฺถิ ฯ อถ น เอฬิกาย ขีรเมว ปาเยสิ ฯ
ตโต ปฏาย ปน เทวสิก เทวสิก เทฺว ติสฺโส เอฬิกา
มรนฺติ ฯ เอฬกปาลโก อิมสฺมึ ปฏิชคฺคิยมาเน สพฺพา เอฬิกา
มริสฺสนฺติ กึ โน อิมินาติ ต เอกสฺมึ มตฺติกภาชเน นิปชฺชาเปตฺวา
อปเรน ปทหิตฺวา มาสจุณฺเณน มุข นิพฺพิวร ลิมปฺ ตฺวา
นทิย วิสชฺชาเปสิ ฯ ตเมน วุยฺหมาน เหฏา ติตฺเถ
ราชนิเวสเน ชิณฺณปฏิสงฺขารโก เอโก จณฺฑาโล สปชาปติโก
มกจึ โธวนฺโต ต ทิสฺวา เวเคน คนฺตฺวา อุทกา อาหริตฺวา
ตีเร เปตฺวา กิเมตฺถาติ วิวริตฺวา โอโลเกนฺโต อภิรูป
ทารก ปสฺสิ ฯ ภริยาปสสฺ อปุตฺตกา ฯ ตสฺสา ตสฺมึ
ปุตฺตสิเนโห นิพฺพตฺติ ฯ อถ น เคห เนตฺวา ปฏิชคฺคิ ฯ ต
สตฺตฏวสฺสกาลโต ปฏาย มาตาปตโร ราชกุล คจฺฉนฺตา
อาทาย คจฺฉนฺติ ฯ โสฬสวสฺสกาลโต ปฏาย ราชกุล คนฺตฺวา
ชิณฺณปฏิสงฺขรณ กโรติ ฯ รฺโ อคฺคมเหสิยา จ กุรุงฺคเทวี
นาม ธีตา อโหสิ อุตฺตมรูปธรา ฯ สา ตสฺส ทิฏ กาลโต
ปฏาย ตสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา อฺตฺถ อนภิรตา
ตสฺเสว กมฺมกรณฏานเมว อาคจฺฉติ ฯ เตส อภิณหฺ ทสฺสเนเนว
อฺมฺ ปฏิพทฺธจิตฺตาน อนฺโตราชกุเลเยว ปฏิจฺฉนฺโนกาเส
อชฺฌาจาโร ปวตฺตติ ฯ คจฺฉนฺเต กาเล ปริจาริกาโย ตฺวา
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รฺโ อาโรเจสุ ฯ
ราชา กุชฺฌิตฺวา อมจฺเจ สนฺนิปาเตตฺวา อิมินา
จณฺฑาลปุตฺเตน อิท นาม กต อิมสฺส กตฺตพฺพ ชานาถาติ
อาห ฯ อมจฺจา มหาปราโธ เอส นานาวิธานิ กมฺมกรณานิ
กาเรตฺวา ปจฺฉา น มาเรตุ วฏฏตีติ วทึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ
กุมารสฺส ปตา อารกฺขเทวตา ตสฺเสว กุมารสฺส มาตุ
สรีเร อธิมุจจฺ ิ ฯ สา เทวตานุภาเวน ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
มหาราช นาย กุมาโร จณฺฑาโล เอส มม กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺโต
โกสลรฺโ ปุตฺโต อห เทว เม ปุตฺโต มโตติ ตุมฺหาก มุสาวาท
อวจ อหเมเวต ตุมฺหาก ปจฺจามิตฺตสฺส ปุตฺโตติ ธาติยา ทตฺวา
อามกสุสาเน ฉฑฺฑาเปสึ อถ น เอโก เอฬกปาลโก ปฏิชคฺคิ
โส อตฺตโน เอฬิกาสุ มรนฺตีสุ นทิยา ปวาเหสิ อถ น
วุยฺหมาน ตุมฺหาก เคเห ชิณฺณปฏิสงฺขารโก จณฺฑาโล ทิสฺวา
ต โปเสสิ สเจ น สทฺทหถ เต สพฺเพ ปกฺโกสาเปตฺวา
ปุจฺฉถาติ ฯ ราชา ธาตึ อาทึ กตฺวา เต สพฺเพ ปกฺโกสาเปตฺวา
ปุจฺฉิ ฯ เต ตเถว ต ปวุตฺตึ รฺโ อาโรเจสุ ฯ ต ปวุตฺตึ
สุตฺวา ราชา ชาติสมฺปนฺโน กุมาโรติ ตุฏโ ต นหาเปตฺวา
อลงฺการาเปตฺวา ตสฺเสว ธีตร อทาสิ ฯ ตสฺส ปน เอฬิกาน
มาริตตฺตา เอฬกกุมาโรติ นาม กรึสุ ฯ อถสฺส ราชา
เสนาพาหน ทตฺวา คจฺฉ อตฺตโน ปตุสนฺตก รชฺช คณฺหาติ ต
อุยฺโยเชสิ ฯ โส กุรุงฺคเทวึ อาทาย คนฺตฺวา รชฺเช ปติฏาสิ ฯ
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อถสฺส พาราณสิราชา อนุคฺคหิตสิปฺโป อยนฺติ สิปฺป สิกฺขาปนตฺถ
ฉฬงฺคกุมาร นามาจริย กตฺวา เปเสสิ ฯ โส ตสฺส อาจริโย
เมติ เสนาปติฏาน อทาสิ ฯ อปรภาเค กุรุงฺคเทวี เตน สทฺธึ
อนาจารมกาสิ ฯ เสนาปติโนป ปริจารโก ธนนฺเตวาสี นาม
อตฺถิ ฯ โส ตสฺส หตฺเถ กุรุงฺคเทวิยา วตฺถาลงฺการาทีนิ
เปเสสิ ฯ สา เตนาป สทฺธึ ปาปมกาสิ ฯ
กุณาโล ต การณ อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต ทิฏา มยาติ
อาทิมาห ฯ ตตฺถ โลมสุนฺทรีติ โลมราชิยา มณฺฑิตอุทรา ฯ ฉฬงฺคกุมารธนนฺเตวาสินาติ เอฬกกุมาร ปตฺถยมานาป ฉฬงฺคกุมารเสนาปตินา จ ตสฺเสว ปริจารเกน ธนนฺเตวาสินา จ สทฺธึ
ปาปมกาสิ ฯ เอวอนาจารา อิตฺถิโย ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา
เตนาห ตา นปฺปสสามีติ ฯ อิท มหาสตฺโต อตีต อาหริตฺวา
ทสฺเสสิ ฯ โส หิ ตทา ฉฬงฺคกุมาโร อโหสิ ฯ ตสฺมา
อตฺตนา ทิฏการณ อาหริ ฯ
จตุตฺถวตฺถุสฺมึป อตีเต โกสลราชา พาราณสิรชฺช คเหตฺวา
พาราณสิรฺโ อคฺคมเหสึ คพฺภินึป อตฺตโน อคฺคมเหสึ กตฺวา
สกนครเมว คโต ฯ สา อปรภาเค ปุตฺต วิชายิ ฯ ราชา ปน
อปุตฺตกตฺตา ต ปุตฺตสิเนเหน โปเสตฺวา สพฺพสิปฺปานิ สิกฺขาเปตฺวา
วยปฺปตฺต อตฺตโน ปตุสนฺตก รชฺช คณฺหาติ เปเสสิ ฯ โส ตตฺถ
คนฺตฺวา รชฺช กาเรสิ ฯ อถสฺส มาตา ปุตฺต เม ปสฺสิตุกามมฺหีติ
โกสลราชาน อาปุจฺฉิตฺวา มหาปริวารา พาราณสึ อคมาสิ ฯ ทฺวินฺน รฏาน อนฺตเร
เอกสฺมึ นิคเม นิวาส คณฺหิ ฯ ตตฺถ
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เอโก ปฺจาลจณฺโฑ นาม พฺราหฺมณกุมาโร อตฺถิ อภิรูโป ฯ โส
ตสฺสา ปณฺณาการ อุปนาเมสิ ฯ สา ต ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺตา
หุตฺวา เตน สทฺธึ ปาปกมฺม กตฺวา กติปาห ตตฺเถว วีตินาเมตฺวา
พาราณสึ คนฺตฺวา ปุตฺต ทิสฺวา ขิปฺป ปฏินิวตฺติตฺวา ปุน
ตสฺมิฺเว นิคเม นิวาส คเหตฺวา กติปาห เตน สทฺธึ
อนาจาร จริตฺวา โกสลนคร คตา ฯ สา ตโต ปฏาย น
จิรสฺเสว ต ต การณ วตฺวา ปุตฺตสฺส สนฺติก คมิสฺสามีติ
ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา คจฺฉนฺตี จ อาคจฺฉนฺตี จ ตสฺมึ นิคเม
อฑฺฒมาสมตฺต เตน สทฺธึ อนาจาร จริ ฯ
สมฺม ปุณฺณมุข อิตฺถิโย นาเมตา ทุสฺสีลา
มุสาวาทินิโยติ ฯ อิทป อตีต ทสฺเสนฺโต มหาสตฺโต เอวฺเหตนฺติ
อาทิมาห ฯ ตตฺถ พฺรหฺมทตฺตสฺส มาตุกาติ พาราณสิย รชฺช
กาเรนฺตสฺส พฺรหฺมทตฺตกุมารสฺส มาตา ฯ ตทา กิร กุณาโล
ปฺจาลจณฺโฑ อโหสิ ตสฺมา ต อตฺตนา าตการณ ทสฺเสนฺโต
เอวมาห ฯ
เอตา จาติ สมฺม ปุณฺณมุข เอตา จ ปฺจ อิตฺถิโย ปาปกมฺม
อกสุ น อฺาติ สฺ มา กริ ฯ อถ โข เอตา จ อฺา
จ พหู ปาปกมฺมมกสุ ฯ อิมสฺมึ าเน ตฺวา โลเก อติจารินีน
วตฺถูนิ กเถตพฺพานิ ฯ ชคตีติ ยถา ชคติสงฺขาตา มหี เมทนี
พสุนฺธรา ปวี ฯ สมานรตฺตาติ ปติฏาภาเวน สพฺเพสุ สมานรตฺตา
นาม หุตฺวา ฯ สา จ พสุนฺธรา อิตรีตราน ปติฏาติ อุตฺต# ๑. ม. มาตร ฯ
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มานฺจ อธมานฺจ ปติฏา โหติ ฯ ตถา อิตฺถโิ ยป กิเลสวเสน
สพฺเพสป อุตฺตมานฺจ อธมานฺจ ปติฏา โหนฺติ ฯ อิตฺถโิ ย หิ
โอกาส ลภมานา น เกนจิ สทฺธึ ปาปกมฺม กโรนฺตี นาม น
สนฺติ ฯ สพฺพสหาติ ยถา ปวี สพฺพเมว สหติ น ผนฺทติ น
กุปฺปติ น จลติ ตถา อิตฺถิโยป สพฺเพสุ ปุริเสสุ โลกสฺสาทวเสน
สหนฺติ ฯ สเจ ตาส โกจิ ปุริโส จิตฺเต ปติฏิโต โหติ ตสฺส รกฺขนตฺถ
น ผนฺทนฺติ น โกลาหล กโรนฺติ ฯ ยถา จ สา น กุปฺปติ
น จลติ เอว อิตฺถิโยป เมถุนธมฺเมน น กุปฺปนฺติ น จลนฺติ น
สกฺกา เตน ปูเรตุ ฯ พาฬมิโคติ ทุฏมิโค ฯ ปฺจาวุโธติ (๑) มุขสฺส
เจว จตุนฺนฺจ จรณาน วเสน เอต วุตฺต ฯ สุรุทโฺ ธติ (๒) สุลุทโฺ ธ
สุผรุโส สุทารุโณ ฯ ตถิตฺถิโยติ ยถา สีหสฺส มุขฺเจว จตฺตาโร
หตฺถปาทาติ ปฺจาวุธานิ ตถา อิตฺถีน รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพานิ
ปฺจาวุธานิ ฯ ยถา โส อตฺตโน ภกฺข คณฺหนฺโต เตหิ ปฺจหิ
คณฺหติ ตถา ตาป กิเลสภกฺข คณฺหมานา รูปาทีหิ อาวุเธหิ
ปหริตฺวา คณฺหนฺติ ฯ ยถา โส กกฺขโล ปสยฺห ขาทติ เอว เอตาป
กกฺขลา ปสยฺห ขาทนฺติ ตถา เหตา ถิรสีเลป ปุรเิ ส อตฺตโน พเลน
ปสยฺหาการ กตฺวา สีลวินาส ปาเปนฺติ ฯ ยถา โส ปรหึสเน รโต
เอว ตาป กิเลสวเสน ปรหึสเน รตา ฯ ตาโยติ ตา เอว
อคุณสมนฺนาคตาโย น วิสฺสเส นโร ฯ คมนีโยติ คณิกาโย ฯ
อิท วุตฺต โหติ สมฺม ปุณฺณมุข ยาเนตานิ อิตฺถีน เวสิโยติอาทีนิ
# ๑. สี. ยุ. ปฺจหตฺโถ ฯ ๒. สี. ยุ. สุรทุ ฺโท ฯ
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นามานิ น เอตานิ ตาส สภาวนามานิ ฯ น เหตา เวสิโย
นาม น นาริโย นาม น คมนีโย นาม น พนฺธกิโย นาม
สภาวนามโต ปน วธิกาโย นาเมตาโย ฯ ยา เอตาโย เวสิโย
นาริโย คมนีโยติ วุจฺจนฺติ ฯ วธิกาโยติ สามิเก ฆาฏิกาโย ฯ
สฺวายมตฺโถ มหาหสชาตเกน ทีเปตพฺโพ ฯ
วุตฺตฺเหต
มายา เจสา มรีจีว
โสกา โรคา จุปทฺทวา
ขราว พนฺธนา เจตา
มจฺจุปาสา คุหาสยา
ตาสุ โย วิสฺสเส โปโส โส นเรสุ นราธโมติ ฯ
ตตฺถ เวณิกตาติ กตเวณิโย ฯ ยถา หิ โมลึ พนฺธิตฺวา
อฏวิย ิตโจรา ธน วิลุมปฺ นฺติ เอวเมตาป กิเลสวส เนตฺวา ธน
วิลุมฺปนฺติ ฯ มทิรา วิย วิสทุฏาติ วิสมิสฺสกา สุรา วิย ฯ ยถา
สา วิการ ทสฺเสติ เอวเมตาป อฺเสุ ปุริเสสุ สา รตฺตา กิจจฺ ากิจฺจ
อชานนฺติโย อฺสฺมึ กตฺตพฺเพ อฺเมว กโรนฺติโย วิการ
ทสฺเสนฺติ ฯ วาจาสนฺธิติโยติ ยถา วาณิโช อตฺตโน ภณฺฑสฺส
วณฺณเมว ภณติ เอวเมตาป อตฺตโน อคุณ ปฏิจฺฉาเทตฺวา คุณเมว
ปกาเสนฺติ ฯ วิปริวตฺตาโยติ ยถา อิสสฺ มิคสฺส สิงฺค ปริวตฺเตตฺวา
ิต เอว ลหุจิตฺตตาย วิปริวตฺตาโย โหนฺติ ฯ อุรคมิวาติ อุรโค วิย
มุสาวาทิตาย ทุชฺชิวฺหา นาม ฯ โสพฺภมิวาติ ยถา ปทรปฏิจฺฉนฺโน
คูถกูโป เอว วตฺถาลงฺการปฏิจฺฉนฺนา หุตฺวา วิจรนฺติ ฯ ยถา วา
กจวราทิปฏิจฺฉนฺโน อาวาโต อกฺกนฺโต ปาททุกฺข ชเนติ เอวเมว
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ตาป วิสฺสาเสน อุปเสวิยมานา ทุกฺข ชเนนฺติ ฯ ปาตาลมิวาติ ยถา
มหาสมุทฺเท ปาตาล ทุปปฺ ูร เอวเมตาป เมถุเนน วิชายเนน
อลงฺกเตนาติ ตีหิ ทุปฺปรู า ฯ เตเนวาห ติณฺณ ภิกฺขเว ธมฺมาน
อติตฺโต มาตุคาโม กาล กโรติ เมถุนธมฺเมน วิชายเนน อลงฺกาเรนาติ อาทิ ฯ รกฺขสี วิยาติ ยถา รกฺขสี นาม มสคิทฺธตาย
ธเนน น สกฺกา โตเสตุ พหหป ธน ปฏิกฺขิปตฺวา มสเมว
ปตฺเถติ เอวเมตาป เมถุนคิทฺธตาย พหุนาป ธเนน น ตุสฺสนฺติ
ธน อคเหตฺวา เมถุนเมว ปตฺเถนฺติ ฯ ยโมวาติ ยถา ยโม
เอกนฺตหโร น กฺจิ ปริหรติ เอวเมตาป ชาติสมฺปนฺนาทีสุ
น กฺจิ ปริหรนฺติ สพฺพ กิเลสวเสน สีลวินาส ปาเปตฺวา
ทุติยจิตฺตวาเร นิรย อุปเนนฺติ ฯ สิขีรวิ าติ ยถา สิขี สุจึป
อสุจึป สพฺพ ภกฺขยติ ตเถว ตาป หีนุตฺตเม สพฺเพ เสวนฺติ ฯ
นทีอุปมายป เอเสว นโย ฯ เยน กามจราติ ภุมฺมตฺเถ
กรณวจน ฯ ยตฺถ เอตาส กาโม โหติ ตตฺเถว ธาวนฺติ ฯ
เนรูติ หิมวติ เอโก สุวณฺณปพฺพโต ต อุปคตา กากาป
สุวณฺณวณฺณาว โหนฺติ ฯ ยถาป โส เอวเมตาป นิพฺพิเสสกรา
อตฺตาน อุปคต เอกสทิส กตฺวา ปสฺสนฺติ ฯ วิสรุกฺโขติ
อมฺพสทิโส กิมฺปกฺกรุกโฺ ข โส นิจฺจเมว ผลติ วณฺณาทิสมฺปนฺโน
จ โหติ เตน ต นิราสงฺกา ปริภฺุชิตฺวา มรนฺติ ฯ เอวเมตาป
รูปาทิวเสน นิจฺจผลิตาย รมณียา วิย ขายนฺติ ฯ เสวิยมานา
ปน ปมาท อุปฺปาเทตฺวา อปาเยสุ ปาเตนฺติ ฯ
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เตน วุตฺต
อายตึ โทส นฺาย โย กาเม ปฏิเสวติ
วิปากนฺเต หนนฺตี น กิมปฺ กฺกมิว ภกฺขิตนฺติ ฯ
ยถา วา วิสรุกฺโข นิจฺจผลตฺตา สทา อนตฺถาวโห โหติ เอวเมตาป
สีลาทิวินาสวเสน ฯ ยถา วา วิสรุกฺขสฺส มูลป ตโจป ปตฺตป
ปุปฺผป ผลป วิสเมวาติ นิจฺจผโล ตเถว ตาส รูปป สทฺโทป
คนฺโธป รโสป โผฏพฺพป ปฺจวิธป วิสเมวาติ วิสรุกฺโข วิย
นิจฺจผลิตาโยติ ฯ
ปนุตฺตเรตฺถาติ คาถาพนฺเธน ตมตฺถ ปากฏตร กาตุ
เอวมาห ฯ ตตฺถ รตนานนฺตกริตฺถิโยติ สามิเกหิ ทุกฺขสมฺภตาน
รตนาน อนฺตรายกรา อิตถฺ ิโย เอตานิป ปเรส ทตฺวา อนาจาร
จรนฺติ ฯ
[๓๐๑]อิโต ปร นานปฺปกาเรน อตฺตโน กถาวิลาส ทสฺเสนฺโต อาห
จตฺตารีมานิ สมฺม ปุณฺณมุข ยานิ ปรกุเล น วาเสตพฺพานิ โคณ
เธนุ ยาน ภริยา จตฺตาริ ธนานิ(๑) ปณฺฑิโต ยานิ ฆรา น
วิปฺปวาสเย
โคณ เธนฺุจ ยานฺจ
ภริย าติกุเล น วาสเย
ภฺุชนฺติ รถ อยานกา
อติวาเหน หนนฺติ ปุงฺคว
# ๑. ม. เอตานิ ฯ
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โทเหน หนนฺติ วจฺฉก
ภริยา าติกุเล ปทุสฺสตีติ
[๓๐๒]ฉ อิมานิ สมฺม ปุณฺณมุข ยานิ วตฺถูนิ กิจฺเจ ชาเต
อนตฺถจารินี ภวนฺติ
อคุณ ธนุ าติกุเล จ ภริยา
ปาร นาวา อกฺขภคฺคฺจ ยาน
ทูเร มิตฺโต ปาปสหายโก จ
กิจเฺ จ ชาเต อนตฺถจารีนิ ภวนฺตีติ
[๓๐๒]อฏหิ สมฺม ปุณณ
ฺ มุข าเนหิ อิตฺถี สามิก อวชานาติ
ทลิทฺทตา อาตุรตา ชิณฺณกตา สุราโสณฺฑตา มุทฺธตา ปมตฺตตา
สพฺพกิจฺเจสุ อนุวตฺตนตา สพฺพธนมนุปฺปาทเนน อิเมหิ สมฺม
ปุณฺณมุข อฏหิ าเนหิ อิตฺถี สามิก อวชานาตีติ ฯ ภวติ จ
ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย
ทลิทฺท อาตุรฺจาป ชิณฺณก สุราโสณฺฑก
ปมตฺต มุทฺธปตฺตฺจ ทตฺต กิจฺเจสุ หาปน
สพฺพกามปณิธาเนน อวชานนฺติ สามิกนฺติ ฯ
[๓๐๔]นวหิ สมฺม ปุณฺณมุข าเนหิ อิตฺถิโย ปโทสมาหรนฺติ
อารามคมนสีลา จ โหนฺติ อุยฺยานคมนสีลา จ โหนฺติ นทีติตฺถคมนสีลา จ โหนฺติ าติกุลคมนสีลา จ โหนฺติ ปรกุลคมนสีลา
จ โหนฺติ อาทาสทุสฺสมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตสีลา จ โหนฺติ
# ๑. ม. สพฺพกิจฺเจสุ ฯ
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มชฺชปายินี จ โหนฺติ นิลฺโลกนสีลา จ โหนฺติ ปทฺวารฏายินี(๑) จ
โหนฺติ อิเมหิ ขลุ สมฺม ปุณฺณมุข นวหิ าเนหิ อิตฺถิโย
ปโทสมาหรนฺตีติ ฯ ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย
อารามคมนสีลา(๒)
อุยยฺ าน นทึ าติปรกุล
ทุสฺสมณฺฑนมนุยุตฺตา
ยาจิตฺถี มชฺชปายินี
ยา จ นิลฺโลกนสีลา
ยา จ ปทฺวารฏายินี
นวเหเตหิ าเนหิ
ปโทสมาหรนฺติ อิตฺถิโยติ ฯ
[๓๐๕]จตฺตาลีสาย ขลุ สมฺม ปุณฺณมุข าเนหิ อิตฺถี ปุริส
อจฺจาวทติ(๓) วิชมฺภติ วินมติ วิลสติ วิลชฺชติ นเขน นข ฆฏเฏติ
ปาเทน ปาท อกฺกมติ กฏเน ปวึ วิเลขติ ทารก อุลฺลงฺฆติ
อุลฺลงฺฆาเปติ (๔)สีฆติ สีฆาเปติ(๔) กีฬติ กีฬาเปติ จุมฺพติ จุมฺพาเปติ
ภฺุชติ ภฺุชาเปติ ททาติ ยาจติ(๔) อายาจติ กตมนุกโรติ อุจฺจ
ภาสติ นีจ ภาสติ อาวิจฺจ ภาสติ วิวิจฺจ ภาสติ นจฺเจน คีเตน
วาทิเตน โรทิเตน(๕) วิลปเตน วิลาสิเตน วิภูสิเตน ชคฺฆติ เปกฺขติ
กฏึ จาเลติ คุยฺหภณฺฑก สฺจาเลติ อูรุ วิวรติ อูรุ ปทหติ ถน
# ๑. ม. สทฺวารายินี ฯ ๒. ม. อารามสีลา ฯ ๓. ม. อจฺจาจรติ ฯ
# ๔. ขุ. ธ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕. ม. โรทเนน ฯ
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ทสฺเสติ กจฺฉ ทสฺเสติ นาภึ ทสฺเสติ อกฺขึ นิกฺขนติ ภมุก อุกฺขิปติ
โอฏ ปลิกขฺ ติ ชิวฺห นิลฺลาเลติ ทุสสฺ  มฺุจติ ทุสฺส ปฏิพนฺธติ
สีส มฺุจติ สีส พนฺธติ อิเมหิ ขลุ สมฺม ปุณฺณมุข จตฺตาลีสาย
าเนหิ อิตฺถี ปุริส อจฺจาวทติ ฯ
[๓๐๖]ปฺจวีสาย ขลุ สมฺม ปุณฺณมุข าเนหิ อิตฺถี ปทุฏา
เวทิตพฺพา ภวติ สามิกสฺส ปวาส วณฺเณติ ปวุตฺถ น สรติ
อาคต นาภินนฺทติ อวณฺณ ตสฺส ภณติ วณฺณ ตสฺส น ภณติ
อนตฺถ ตสฺส จรติ อตฺถ ตสฺส น จรติ อกิจฺจ ตสฺส กโรติ
กิจฺจ ตสฺส น กโรติ ปริทหิตฺวา สยติ ปรมฺมุขี นิปชฺชติ
ปริวตฺตกชาตา โข ปน โหติ กุงฺกุมิยชาตา ทีฆ อสฺสาสติ ทุกฺข
เวทิยติ อุจฺจารปสฺสาว อภิณฺห คจฺฉติ วิโลมมาจรติ ปรปุริสสทฺท
สุตฺวา กณฺณโสต วิทหติ (๑) นีหตโภคา ปน โหติ ปฏิวิสฺสเกหิ สนฺถว
กโรติ นิกฺขนฺตปาทา โข ปน โหติ วิสิขานุจารินี ปน โหติ
อติจารินี โข ปน โหติ สามิเก อคารวา ปทุฏมนสงฺกปฺปา อภิณฺห
ทฺวาเร ติฏติ กจฺฉานิ องฺคานิ ทสฺเสติ ถนานิ ทสฺเสติ ทิโสทิส
คนฺตฺวา เปกฺขติ อิเมหิ ขลุ สมฺม ปุณฺณมุข ปฺจวีสาย าเนหิ
อิตฺถี ปทุฏา เวทิตพฺพา ภวตีติ ฯ ภวติ จ ปนุตฺตเรตฺถ วากฺย
ปวาส ตสฺส วณฺเณติ
คต ตสฺส น โสจติ (๒)
ทิสฺวา ปตึ อาคต นาภินนฺทติ
# ๑. ยุ. วิวรติ ตโมทหติ ฯ ๒. สี. ยุ. คตึ นามุโสจติ ฯ
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ภตฺตุ วณฺณ น กทาจิ ภาสติ
เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ
อนตฺถ ตสฺส จรติ อสฺตา
อตฺถฺจ หาเปติ อกิจฺจการินี
ปริทหิตฺวา สยติ ปรมฺมุขี
เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ
ปริวตฺตกชาตา กุงฺกมุ ิยชาตา
ทีฆฺจ อสฺสาสติ ทุกฺขเวทนฺจ เวทิยติ
อุจฺจารปสฺสาว อภิณฺห คจฺฉติ
เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ
วิโลมมาจรติ อกิจฺจการินี
สทฺท นิสาเมติ ปรสฺส ภาสโต
นีหตโภคา จ กโรติ สนฺถว
เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ
กิจเฺ ฉน ลทฺธ กสิราภต ธน
วิตตฺ  วินาเสติ ทุกฺเขน สมฺภต
ปฏิวิสฺสเกหิ จ กโรติ สนฺถว
เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ
นิกฺขนฺตปาทา วิสิขานุจารินี
นิจฺจฺจ สามิมฺหิ ปทุฏมานสา
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อติจารินี โหติ อเปตคารวา
เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ
อภิกฺขณ ติฏติ ทฺวารมูเล
ถนานิ กจฺฉานิ จ ทสฺสยนฺตี
ทิโสทิส เปกฺขติ ภนฺตจิตฺตา
เอเต ปทุฏาย ภวนฺติ ลกฺขณา ฯ
สพฺพา นที วงฺกคติ สพฺเพ กฏมยา วนา
สพฺพิตฺถิโย กเร ปาป ลพฺภมาเน นิวาตเก ฯ
สเจ ลเภถ ขณ วา รโห วา
นิวาตก วาป ลเภถ ตาทิส
สพฺพาว อิตฺถี น กเรยฺยุ โน ปาป
อฺ อลตฺถ ปสปฺปนา สทฺธึ ฯ
นรานมารามกราสุ นารีสุ
อเนกจิตฺตาสุ อนิคฺคหาสุ จ
สพฺพตฺถตา ปติกราป เจ สิยุ (๑)
น วิสฺสเส ติตฺถสมา หิ นาริโยติ ฯ
ตตฺถ โคณ เธนูติ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน วุตฺต ฯ าติกุเล
ปทุสฺสตีติ ตตฺถ สา นิพภฺ ยา หุตฺวา ตรุณกาลโต ปฏาย
วิสฺสาสิเกหิ ทาสาทีหิป สทฺธึ อนาจาร จรติ ฯ าตกา ตฺวาป
นิคฺคห น กโรนฺติ อตฺตโน อกิตฺตึ ปริหรมานา อชานนฺตา
# ๑. ม. สพฺพตฺถ นาปติกราป เจ สิยา ฯ
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วิย โหนฺติ ฯ อนตฺถจารีนีติ อนาสึสิตพฺพอตฺถา อจริตพฺพานิ
อตฺถานิ อกิจฺจการีนีติ อตฺโถ ฯ อคุณนฺติ ชิยรหิต ฯ
ปาปสหายโกติ ทุมฺมิตฺโต ฯ ทลิทฺทตาติ ทลิทฺทตาย ฯ เสสปเทสุป
เอเสว นโย ฯ ตตฺถ ทลิทโฺ ท อลงฺการาทีน อภาวโต
กิเลเสน สงฺคณฺหิตุ น สกฺโกตีติ ต อวชานาติ ฯ คิลาโนป
วตฺถุกามกิเลสกาเมหิ สงฺคณฺหิตุ น สกฺโกติ ฯ ชราชิณฺโณ
กายิกเจตสิกขิฑฺฑารติสมตฺโถ น โหติ ฯ สุราโสณฺโฑ ตสฺสา
หตฺถปลนฺธนาทีนิป สุราฆรฺเว ปเวเสติ ฯ มุทฺโธติ อนฺธพาโล
รติกุสโล น โหติ ฯ ปมตฺโตติ โสณฺโฑ หุตฺวา ฆรทาสีหิ สทฺธึ
สวสติ ภริย ปน อกฺโกสติ ปริภาสติ เตเนว ต อวชานาติ ฯ
สพฺพกิจฺเจสุ อนุวตฺตนฺต อย นิตฺเตโช มเมว อนุวตฺตตีติ ต
อกฺโกสติ ปริภาสติ ฯ โย ปน สพฺพ ธน อนุปฺปาเทติ กุฏมฺพ
ปฏิจฺฉาเทติ ตสฺส ภริยา สพฺพ ธนสาร หตฺเถ กตฺวา ต
ทาส วิย อวชานาติ อิจฺฉมานา โก ตยา อตฺโถติ ฆรโตป
น นิกฺกฑฺฒติ ฯ มุทฺธปตฺตนฺติ มุทฺธภาวปฺปตฺต ฯ ทตฺตนฺติ
ปมตฺต ฯ
ปโทสมาหรนฺตีติ สามิเก ปโทส อาหรนฺติ ปทุสฺสนฺติ
ปาปกมฺม กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ อารามคมนสีลาติ สามิก
อาปุจฺฉิตฺวา วา อนาปุจฺฉิตฺวา วา อภิณฺห ปุปฺผารามาทีสุ
อฺตร คนฺตฺวา ตตฺถ อนาจาร จริตฺวา อชฺช มยา อาราเม
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รุกฺขเทวตาย พลิกมฺม กตนฺติอาทีนิ วตฺวา พาลสามิก
สฺาเปสิ ฯ ปณฺฑิโต ปน อทฺธา เอสา ตตฺถ อนาจาร
จรตีติ ปุน ตสฺสา คนฺตุ น เทติ ฯ เอว สพฺพตฺถ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ ปรกุลนฺติ สนฺทิฏสมฺภตฺตาทีน เคห ฯ ต สา
อสุกกุเล เม วฑฺฒิ ปโยชิตา อตฺถิ ตาวกาลิก ทินนฺ ก อตฺถิ ต
สาเธมีติ อาทีนิ วตฺวา คจฺฉติ ฯ นิลฺโลกนสีลาติ วาตปานนฺตราทีหิ
ฉิทฺเทหิ โอโลกนสีลา ฯ ปทฺวารฏายินีติ(๑) อตฺตโน องฺคปจฺจงฺคานิ
ทสฺเสนฺตี ปทฺวาเร ติฏติ ฯ
อจฺจาวทตีติ สามิก อติกฺกมฺม วทติ ฯ สามิกสฺส สนฺติเก ิตาว
อฺสฺส นิมิตฺต ทสฺเสตีติ อตฺโถ ฯ วิชมฺภตีติ อห ต ทิสฺวา
วิชมฺภิสฺสามีติ ตาย สฺาย โอกาสสฺส อตฺถิภาว วา นตฺถิภาว
วา ชาเนยฺยาสีติ ปมเมว กตสงฺเกตา หุตฺวา อกตสงฺเกตา วาป
เอว เอส มยิ พชฺฌิสฺสตีติ สามิกสฺส ปสฺเส ิตาว วิชมฺภติ วิชมฺภน
ทสฺเสติ ฯ วินมตีติ กิฺจิเทว ภูมิย ปาเตตฺวา ต อุกฺขิปนฺตี วิย
โอนมิตฺวา ปฏึ ทสฺเสติ ฯ วิลสตีติ คมนาทีหิ วา อิริยาปเถหิ
อลงฺกาเรหิ วา วิลาส ทสฺเสติ ฯ วิลชฺชตีติ ลชฺชนฺตี วิย วตฺเถน
สรีร ฉาเทติ กวาเต วา ภิตฺติย วา อลฺลิยติ ฯ นเขนาติ
ปาทนเขน ปาทนข หตฺถนเขน หตฺถนข ฆฏเฏติ ฯ กฏเนาติ
ทณฺฑเกน ฯ ทารกนฺติ อตฺตโน วา ปุตฺต อฺสฺส(๒) วา ปุตฺต
คเหตฺวา อุกฺขิปติ วา อุกขฺ ิปาเปติ วา ฯ กีฬตีติ สย กีฬติ ทารก
# ๑. สี. ม. ยุ. สทฺวารฏายินี ฯ ๒. สี. อฺิสฺสา ฯ
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กีฬาเปติ ฯ จุมฺพาทีสุป เอเสว นโย ฯ ททาตีติ ตสฺส กิฺจิเทว
ผล วา ปตฺต วา ปุปฺผ วา เทติ ฯ ยาจตีติ ตเมว ปฏิยาจติ ฯ
อนุกโรตีติ ทารเกน กต กมฺม อนุกโรติ ฯ อุจฺจนฺติ มหาสทฺทวเสน
วา โถมนวเสน วา อุจฺจ ฯ นีจนฺติ มนฺทสทฺทวเสน วา อมนาปวจนวเสน วา ปริภววจนวเสน วา นีจ ฯ อาวิจฺจนฺติ พหุชนมชฺเฌ
อปฺปฏิจฺฉนฺน ฯ วิวิจฺจนฺติ รโห ปฏิจฺฉนฺน ฯ นจฺเจนาติ
เอเตหิ นจฺจาทีหิ นิมิตฺต กโรติ ฯ โรทิเตนาติ โรทนการเณน
นิมิตฺต กโรติ ฯ รตฺตึ เทเว วสฺสนฺเต วาตปาเนน หตฺถึ
อาโรเปตฺวา เสฏิปุตฺเตน นีตาย ปุโรหิตพฺราหฺมณิยา วตฺถุ
กเถตพฺพ ฯ ชคฺฆตีติ มหาหสิต หสติ ฯ เอวป นิมติ ฺต กโรติ ฯ
กจฺฉนฺติ อุปกจฺฉ ฯ โอฏนฺติ อุปริ โอฏก ฯ ปลิกฺขตีติ ทนฺเตหิ
ปลิกฺขติ ฯ สีสนฺติ เกสวฏฏึ ฯ เอว เกสาน โมจนพนฺธเนหิป
ปรปุริสาน นิมิตฺต กโรติ นิยาเมตฺวา วา อนิยาเมตฺวา วา โกจิเทว
สารชฺชิสฺสตีติป กโรติเยว ฯ
ปทุฏา เวทิตพฺพา ภวตีติ อย มยิ ปทุฏา กุทฺธา กุชฺฌิตวฺ า
จ ปน อนาจาร จรตีติ ปณฺฑิเตน เวทิตพฺพา ภวติ ฯ ปวาสนฺติ
อสุกคาเม ปยุตฺตธน นสฺสติ คจฺฉ ต สาเธหิ โวหาร กโรหีติ
อาทีนิ วตฺวา ตสฺมึ คเต อนาจาร จริตุกามา ปวาส วณฺเณติ ฯ
อนตฺถนฺติ อวุฑฺฒึ ฯ อกิจฺจนฺติ อกตฺตพฺพยุตฺตก ฯ ปริทหิตฺวาติ
คาฬฺห นิวาเสตฺวา ฯ ปริวตฺตกชาตาติ อิโตจีโตจ ปริวตฺตมานา ฯ กุงฺกุมิยชาตาติ โกลาหลชาตา ปาทมูเล นิปนฺนา
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ปริจาริกา อุฏาเปติ ทีป ชาลาเปติ นานปฺปการ โกลาหล
กโรติ ตสฺส กิเลสรตึ นาเสติ ฯ ทุกฺข เวทิยตีติ สีส เม รุชชฺ ตีติ
อาทีนิ วทติ ฯ วิโลมมาจรตีติ อาหาร สีตล อิจฺฉนฺตสฺส
อุณฺห เทตีติ อาทีน วเสน ปจฺจนีกวุตฺติ โหติ ฯ นีหตโภคาติ
สามิเกน ทุกขฺ สภตาน โภคาน สุราโลลตาทีหิ วินาสิกา ฯ
สนฺถวนฺติ กิเลสวเสน สนฺถว กโรติ ฯ นิกฺขนฺตปาทาติ ชารสฺส
อุปธารณตฺถาย นิกฺขนฺตปาทา ฯ สามิเกติ ปติมฺหิ อคารเวเนว
ปทุฏมนตาย จ อติจารินี โหติ ฯ สพฺพิตฺถิโยติ เปตฺวา
วิปสฺสนาย ตนุกตกิเลสา เสสา สพฺพา อิตฺถิโย ปาป
กเรยฺยุ ฯ ลพฺภมาเนติ สวิชฺชมาเน ฯ นิวาตเกติ รโห มนฺตนเก
ปริเภทเก ฯ ขณ วา รโห วาติ ปาปกรณตฺถาย โอกาส
วา ปฏิจฺฉนฺนฏาน วา กเรยฺยุ ฯ โนติ นิปาตมตฺต ฯ
อลตฺถาติ อลทฺธา ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ อฺ สมฺปนฺน
ปุริส อลภิตฺวา ปสปฺปนาป ตโต ปฏิกฺกูลตเรนาป ปาป
กเรยฺยุ ฯ อารามกราสูติ อภิรติการิกาสุ ฯ อนิคฺคหาสูติ นิคฺคเหน
วิเนตุ อสกฺกุเณยฺยาสุ ฯ ติตฺถสมาติ ยถา ติตฺถ อุตฺตมาธเมสุ
น กฺจิ นหายนฺต นิวาเรติ ตถา เอตาป รโห วา ขเณ
วา นิวาตเก วา สติ น กฺจิ ปฏิกฺขิปนฺติ ฯ
ตถาหิ อตีเต พาราณสิย กินฺนโร นาม ราชา อโหสิ
อุตฺตมรูปธโร ฯ ตสฺส เทวสิก อมจฺจสหสฺสานิ คนฺธกรณฺฑสหสฺส
อาหรนฺติ ฯ เตนสฺส นิเวสเน ปริภณฺฑ กตฺวา คนฺธกรณฺฑเก
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ผาเลตฺวา คนฺธทารูนิ กตฺวา อาหาร ปจนฺติ ฯ ภริยาปสฺส อภิรูปา
อโหสิ นาเมน กินฺนรี นาม ฯ ปุโรหิโตปสฺส สมวโย ปฺจาลจณฺโฑ
นาม พุทฺธิสมฺปนฺโน อโหสิ ฯ รฺโ ปน ปาสาท นิสฺสาย
อนฺโตปากาเร เอโก ชมฺพูรกฺโข นิพพฺ ตฺติ ฯ ตสฺส สาขา
ปาการมตฺถเกน โอลมฺพติ ฯ ตสฺส ฉายาย ชิคุจฺโฉ ทุสฺสณฺาโน
เอโก ปสปฺป วสติ ฯ อเถกทิวส กินนฺ รี เทวี วาตปาเนน
โอโลเกนฺตี ต ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา รตฺตึ ราชาน รติยา
สงฺคณฺหิตฺวา ตสฺมึ รฺเ นิทฺท โอกฺกนฺเต สนิก อุฏาย
นานคฺครสโภชน ปณีต สุวณฺณสรเก ปกฺขิปตฺวา อุจฺจงฺเก กตวา
สาฬกรชชยา วาตปาเนน โอตริตฺวา ชมฺพพ อารุยฺห สาขาย
โอตริตฺวา ปสปฺป โภเชตฺวา เตน สทฺธึ ปาป กตฺวา
อาคตมคฺเคเนว ปาสาท อารุยฺห คนฺเธหิ สรีร อุพฺพฏเฏตฺวา
รฺา สทฺธึ นิปชฺชิ ฯ เอเตเนวูปาเยน นิวทฺธ ปาป กโรติ ฯ
ราชา ปน น ชานาติ ฯ โส เอกทิวส นคร ปทกฺขิณ
กตฺวา นิเวสน ปวิสนฺโต ชมฺพูฉายาย ต ปรมการฺุปฺปตฺต
ปสปฺป ทิสวฺ า ปุโรหิต อาห ปสฺเสต มนุสฺสเปตนฺติ ฯ อาม
เทวาติ ฯ อป นุโข สมฺม เอวรูป ปฏิกฺกูล กาจิ อิตฺถี ฉนฺทราควเสน
อุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ ต กถ สุตฺวา ปสปฺป มาน ชเนตฺวา อย
ราชา กึ กเถสิ อตฺตโน เทวิยา มม สนฺติก อาคมนภาว น
ชานาติ มฺเติ ชมฺพูรุกขฺ สฺส อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา สุณ สามิ
ชมฺพูรุกฺเข นิพฺพตฺตเทวเต เปตฺวา ต อฺโ โกจิ เอต การณ
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น ชานาตีติ อาห ฯ ปุโรหิโต ตสฺส กิริย ทิสฺวา จินฺเตสิ
อทฺธา รฺโ อคฺคมเหสี ชมฺพูรุกฺเขน อาคนฺตฺวา อิมินา
สทฺธึ ปาปมกาสีติ ฯ โส ราชาน ปุจฉฺ ิ มหาราช เทวิยา เต
รตฺติภาเค สรีรสมฺผสฺโส กีทิโส โหตีติ ฯ สมฺม อฺ น
ปสฺสามิ มชฺฌิมยาเม ปนสฺสา สรีร สีตล โหตีติ ฯ เตนหิ เทว
ติฏตุ ตาว อฺา อิตฺถี อคฺคมเหสี เต กินฺนรี เทวี อิมินา
สทฺธึ ปาป กโรตีติ ฯ สมฺม กึ วทสิ เอวรูปา ปรมวิลาสสมฺปนฺนา
กึ อิมินา ปรมเชคุจฺเฉน สทฺธึ อภิรมิสฺสตีติ ฯ เตนหิ น เทว ปริคฺคณฺหาหีติ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิ รตฺตึ ภุตตฺ สายมาโส ตาย สทฺธึ
นิปชฺชิตฺวา ปริคฺคณฺหิสฺสามิ นนฺติ ปกติยา นิทโฺ ทปคมนเวลาย
นิทฺทูปคโต วิย อโหสิ ฯ สาป วุฏาย ตเถว อกาสิ ฯ ราชา ตสฺสา
อนุปทฺเว คนฺตฺวา ชมฺพูฉาย นิสฺสาย อฏาสิ ฯ ปสปฺป เทวิยา
กุชฺฌิตฺวา ตฺว กสฺมา อชฺช อติจิรายนฺตี อาคตาสีติ หตฺเถน
กณฺณสงฺขลึ ปหริ ฯ อถ น มา ม กุชฌ
ฺ ิตฺถ สามิ อห
รฺโ นิทฺโทกฺกมน โอโลเกสินฺติ วตฺวา ตสฺส เคเห ปาทปริจาริกา
วิย อโหสิ ฯ เตน ปนสฺส(๑) ปหาเรน สีหมุขกุณฑ
ฺ ล กณฺณโต
คลิตฺวา รฺโ ปาทมูเล ปติ ฯ ราชา วฏฏิสฺสติ เอตนฺติ
ต คเหตฺวา คโต ฯ สาป เตเนว สทฺธึ อติจาร จริตฺวา
ปุริมนิยาเมเนวาคนฺตฺวา รฺา สทฺธึ นิปชฺชิตุ อารภิ ฯ ราชา
# ๑. ม. ปนสฺสา ฯ
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ปฏิกฺขิปตฺวา ปุนทิวเส กินฺนรี เทวี มยา ทินฺน สพฺพาลงฺการ
อลงฺกริตฺวา เอตูติ สาสน เปเสสิ ฯ สา สีหมุขกุณฺฑล มยา
สุวณฺณการสฺส สนฺติเก ปหิตนฺติ วตฺวา นาคมิ ฯ ปุน เปสิเต สา
เอกกุณฺฑลาว อคมาสิ ฯ ราชา กหนฺเต กุณฺฑลนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
สุวณฺณการสฺส สนฺติเกติ ฯ สุวณฺณการ ปกฺโกสาเปตฺวา กึการณา อิมิสฺสา กุณฺฑล น เทสีติ อาห ฯ นาห คณฺหามิ
เทวาติ ฯ ราชา กุชฺฌิตฺวา เห ปาปจณฺฑาเล มาทิเสน เต
สุวณฺณกาเรน ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา ต กุณฺฑล ตสฺสา ปุรโต
ขิปตฺวา ปุโรหิต อาห สมฺม สจฺจ ตยา วุตฺต คจฺฉ สีสมสฺสา
เฉทาเปหีติ ฯ โส ต ราชเคเหเยว เอกสฺมึ าเน เปตฺวา ราชาน
อุปสงฺกมิตฺวา เทว มา กินฺนรีเทวิยา กุชฺฌ สพฺพา อิตฺถิโย
เอวรูปาเยว สเจ น สทฺทหิ สเจ อิตถฺ ีน ทุสฺสีลภาว าตุกาโมสิ
ทสฺเสสฺสามิ เต เอตาส ปาปกมฺมฺเจว พหุมายาภาวฺจ เอหิ
อฺาตกเวเสน ชนปท จรามาติ ฯ ราชา สาธูติ มาตร รชฺช
ปฏิจฺฉาเปตฺวา เตน สทฺธึ จาริก ปกฺกามิ ฯ เตส โยชนมคฺค
คนฺตฺวา มหามคฺเค นิสินฺนาน เอโก กุฏมฺพิโก ปุตฺตสฺสตฺถาย มงฺคล
กตฺวา เอก กุมาริก ปฏิจฺฉนฺนยาเน นิสีทาเปตฺวา ปุรโต มหนฺเตน
ปริวาเรน อาคจฺฉติ ฯ ต ทิสฺวา ปุโรหิโต ราชานมาห สเจ
อิจฺฉสิ อิม กุมาริก ตยา สทฺธึ ปาป กาเรตุ สกฺโกมิ เทวาติ ฯ
กึ กเถสิ มหาปริวารา เอสา น สกฺกา สมฺมาติ ฯ ปุโรหิโต
เตนหิ ปสฺส เทวาติ ปุรโต คนฺตฺวา มคฺคโต อวิทูเร สาณึ
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ปริกฺขิปตฺวา ราชาน อนฺโตสาณิย กตฺวา สย มคฺคปสฺเส โรทนฺโต
นิสีทิ ฯ อถ น โส กุฏมพฺ ิโก ทิสฺวา ตาต กสฺมา โรทสีติ
ปุจฺฉิ ฯ ภริยา เม สามิ ครุคพฺภา ต กุลฆร เนตุ มคฺค
ปฏิปนฺโนสฺมิ ตสฺสา อนฺตรามคฺเคเยว คพฺโภ จลิ เอสา อนฺโตสาณิย
กิลมติ กาจิปสฺสา อิตฺถี สนฺติเก นตฺถิ มยาป ตตฺถ คนฺตุ น
สกฺกา น ชานามิ กึ ภวิสฺสตีติ เอก อิตฺถึ ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ
ยทิ เอว มา โรทิ อมฺหาก อาคจฺฉมานา พหู อิตถฺ ิโย เอกาป
คมิสฺสตีติ ฯ เตนหิ อยเมว กุมาริกา คจฺฉตุ เอติสฺสา มงฺคล
ภวิสฺสตีติ ฯ โส จินฺเตสิ สจฺจ วทสิ สุณิสายป เม มงฺคลเมว
อิมินา หิ นิมิตฺเตน สา ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒิสฺสตีติ ตเมว เปเสสิ ฯ สา ตตฺถ ปวิสิตฺวา รา
ชาน ทิสฺวาว ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา
ปาปมกาสิ ฯ ราชาปสฺสา องฺคุลิมุทฺทิก อทาสิ ฯ อถ น
กตกิจฺจ นิกฺขมิตฺวา อาคต ปุจฺฉึสุ กึ วิชาตาติ ฯ สุวณฺณวณฺณ
ปุตฺตนฺติ ฯ กุฏมฺพิโก ต อาทาย คจฺฉติ ฯ ปุโรหิโตป รฺโ
สนฺติก คนฺตฺวา ทิฏา เต เทว กุมาริกา เอวปาปา กิมงฺค ปน
อฺาป อปจ ปน เต กิฺจิ ทินฺนนฺติ ฯ อาม องฺคุลิมุทฺทิกา
เม ทินฺนาติ ฯ กสฺมา เต ทินฺนา นสฺสา ต ทสฺสามีติ
เวเคน คนฺตฺวา ยานก คณฺหิตฺวา กิเมตนฺติ วุตฺเต อย หิ เม
พฺราหฺมณิยา อุสฺสีสเก ปต มุทฺทิก คเหตฺวา อาคตา เทหิ อมฺม
มุทฺทิกนฺติ ฯ สา ต ททมานา พฺราหฺมณหตฺถ นเขน วิชฌ
ฺ ิตฺวา
คณฺห โจราติ อทาสิ ฯ เอว พฺราหฺมโณ นานาวิเธหิ อุปาเยหิ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 385

เลมที่ 35 กุณาลชาตก หนา 385
อฺเหิ พหู อติจารินิโย รฺโ ทสฺเสตฺวา อิธ ตาว เอตฺตก
โหตุ อฺตฺถ คมิสฺสาม เทวาติ อาห ฯ ราชา สกลชมฺพูทีเป
จริเตป สพฺพา อิตฺถิโย เอวรูปา ภวิสฺสนฺติ กินฺโน เอตาหิ นิวตฺตาม
อิโตติ พาราณสิเมว ปจฺจาคนฺตฺวา มหาราช อิตฺถิโย นาม
เอวปาปธมฺมา ปกติ เอสา เอตาส เอติสฺสา ขมถ เทว กินฺนรี-เทวิยาติ ปุโรหิเตน ยาจิโต
ขมิตฺวา ราชนิเวสนโต น นิกฺกฑฺฒาเปสิ านโต ปน ต อปเนตฺวา อฺ อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ
ตฺจ ปสปฺป ตโต นิกฺกฑฺฒาเปตฺวา ชมฺพูสาข เฉทาเปติ ฯ
ตทา กุณาโล ปฺจาลจณฺโฑ อโหสิ ฯ อิติ อตฺตนา
ทิฏกเมว อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต อาห
[๓๐๗]ยฺจ ทิสฺวา กินฺนรกินฺนรีน
สพฺพิตฺถิโย น รมนฺติ อคาเร
ต ตาทิส สามิก จชิตฺวาน ภริยา
อฺ ทิสฺวา ปรปุริส ปสปฺปนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ ยฺจ กินนฺ รสฺส จ รฺโ กินฺนริยา จ เทวิยาติ
อิเมส กินฺนรกินฺนรีน วิราคการณ อโหสิ ต ทิสฺวา
ชานิตพฺพ ฯ สพฺพิตฺถิโย อตฺตโน สามิกาน น รมนฺติ อคาเร ฯ
ตถาหิ อฺ ปสปฺปปุรสิ  ทิสฺวา ต ราชาน ตาทิส รติกุสล
จชิตฺวา ภริยา เตน มนุสฺสเปเตน สทฺธึ ปาปมกาสีติ ฯ
อปรา อตีเต พโก นาม พาราณสิราชา ธมฺเมน รชฺช
กาเรสิ ฯ ตสฺสา พาราณสิยา ปาจีนทฺวารคามวาสิโน เอกสฺส
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ทลิทฺทสฺส ธีตา ปฺจปาป นาม อโหสิ ฯ สา กิร ปุพฺเพป เอกสฺส
ทลิทฺทสฺส ธีตา มตฺติก มทฺทิตฺวา เคเห ภิตฺตึ ลิมปฺ ติ ฯ อเถโก
ปจฺเจกพุทฺโธ อตฺตโน ปพฺภารปริภณฺฑกรณตฺถ กห มตฺติก สุขุม
ลภิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา พาราณสึ คนฺตฺวา ลทฺธุ สกฺกาติ
ปารุปตฺวา ปตฺตหตฺโถ นคร ปวิสิตฺวา ตสฺส อวิทูเร อฏาสิ ฯ
สา ต ทิสฺวา กุชฺฌิตฺวา ปทุฏเน มนสา มตฺติกมฺป ภิกฺขตีติ
อโวจ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ นิจฺจโลว อโหสิ ฯ อถ สา ปจฺเจกพุทฺธ
นิจฺจล ิต ทิสฺวา ปุน จิตฺต ปสาเทตฺวา โอโลเกนฺตี สมณ
มตฺติกป ลภิสฺสสีติ วตฺวา มหนฺต มตฺติกปณฺฑ อาหริตฺวา ปตฺเต
เปสิ ฯ โส ตาย มตฺติกาย ปพฺภาเร ปริภณฺฑมกาสิ ฯ สา น
จิรสฺเสว ตโต จวิตฺวา ตสฺมึเยว นคเร พหิทฺธา ทฺวารคามวาสิยา
ทุคฺคติตฺถิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ สา ทสมาสจฺจเยน
มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิ ฯ ตสฺสา มตฺติกปณฺฑผเลน สรีร
สมฺผสฺสสมฺปนฺน อโหสิ ฯ กุชฺฌิตฺวา โอโลกิตตฺตา ปน หตฺถปาทมุขอกฺขินาสานิ ปาปานิ อเหสุ ฯ เตน น ปฺจปาปเตฺวว (๑)
สฺชานึสุ ฯ อเถกทิวส พาราณสิราชา รตฺตึ อฺาตกเวเสน
นคร ปริคฺคณฺหนฺโต ต ปเทส คโต ฯ สาป คามทาริกาหิ
สทฺธึ กีฬนฺตี อชานิตฺวาว ราชาน หตฺเถ คณฺหิ ฯ โส ตสฺสา
หตฺถสมฺผสฺเสน สกภาเวน สณฺาเรตุ นาสกฺขิ ทิพฺพสมฺผสฺเสน
ผุฏโ วิย อโหสิ ฯ โส สมฺผสฺสราครตฺโต ตถาวิรูปป ต
# ๑. สี. ยุ. ปฺจปาปาเตฺวว ฯ
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หตฺเถน คเหตฺวา กสฺส ธีตาสีติ ปุจฺฉิ ฯ ทฺวารคามวาสิโนติ วุตฺเต
อสามิกภาว ปุจฺฉิตฺวา อหนฺเต สามิโก ภวิสฺสามิ คจฺฉ
มาตาปตโร อนุชานาเปหีติ อาห ฯ สา มาตาปตโร อุปสงฺกมิตฺวา
เอโก ปุรโิ ส ม อิจฺฉตีติ วตฺวา โสป น ทุคฺคโต ภวิสฺสตีติ ฯ
สเจป ตาทิส อิจฺฉติ สาธูติ วุตฺเต คนฺตฺวา มาตาปตูหิ
อนฺุาตภาว อาโรเจสิ ฯ โส ตสฺมึเยว เคเห ตาย สทฺธึ วสิตฺวา
ปาโตว ราชนิเวสน ปาวิสิ ฯ ตโต ปฏาเยว อฺาตกเวเสน
นิวทฺธ ตตฺถ คจฺฉติ อฺ อิตฺถึ โอโลเกตตป น อิจฺฉติ ฯ อเถกทิวส
ตสฺสา ปตุ โลหิตปกฺขนฺทิกา อุปฺปชฺชิ ฯ อสมฺภนิ ฺนขีรสปฺปมธุสกฺขราทิยุตฺโต ปายาโสว ตสฺส เภสชฺช ฯ เต ทลิทฺทตาย
ต อุปฺปาเทตุ น สกฺโกนฺติ ฯ ตโต ปฺจปาปาย มาตา ธีตร
อาห กึ อมฺม ตว สามิโก ปายาส อุปฺปาเทตุ สกฺขิสฺสตีติ ฯ
อมฺม มม สามิเกน อมฺเหหิป ทุคฺคตตเรน ภวิตพฺพ เอว สนฺเตป
ปุจฺฉิสฺสามิ น มา จินฺตยีติ วตฺวา ตสฺสาคมนเวลาย สา
ทุมฺมนา หุตฺวา นิสีทิ ฯ อถ ราชา อาคนฺตฺวา กึ ทุมฺมนาสีติ
ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา ภทฺเท อิท อติอิสฺสรสฺส เภสชฺช (๑) กุโต
ลภิสฺสามาติ วตฺวา ปุน จินฺเตสิ น สกฺกา มยา นิจฺจกาล เอว
จริตุ อนฺตรามคฺเค ปริสฺสโยป ทฏพฺโพ อห โข ปน สเจ
เอต อนฺเตปุร เนสฺสามิ เอติสฺสา สมฺผสฺสสมฺปท อชานนฺตา
ชนา อโห อมฺหาก ราชา ยกฺขินึ คเหตฺวา อาคโตติ เกฬึ
# ๑. ม. อติรสเภสชฺช ฯ สี. ยุ. อติอิสฺสรเภสชฺช ฯ
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กริสฺสนฺติ สกลนครวาสิโน เอติสฺสา สมฺผสฺส ชานาเปตฺวา ครห
โมเจสฺสามีติ ฯ
อถ น ราชา ภทฺเท มา จินฺตยิ อาหริสฺสามิ เต ปตุ
ปายาสนฺติ วตฺวา ตาย สทฺธึ อภิรมิตวฺ า ราชนิเวสน คนฺตฺวา
ปุนทิวเส ตาทิส ปายาส ปจาเปตฺวา ปณฺณานิ อาหราเปตฺวา
เทฺว ปูเฏ กตฺวา ปายาส ปกฺขิปตฺวา เอกสฺมึ จูฬามณึ เปตฺวา
พนฺธิตฺวา รตฺติภาเค คนฺตฺวา ภทฺเท มย ทลิทฺทา กิจฺเฉน สมฺปาทิต
ตว ปตร อชฺช อิมมฺหา ปูฏา ปายาส ภฺุชตุ เสฺว อิมมฺหาติ
วเทยฺยาสีติ อาห ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ อถสฺสา ปตา เอว
โอชสมฺปนฺนตฺตา ปายาสสฺส โถกเมว ภฺุชิตฺวา ติตฺโต สุหิโต สุขิโต
ชาโต ฯ เสส มาตุ ทตฺวา สย ปริภฺุชิ ฯ ตโยป สุหิตา
อเหสุ ฯ จูฬามณิปูฏ ปน ปุนทิวสตฺถาย เปสุ ฯ ราชา นิเวสน
คนฺตฺวา มุข โธวิตฺวาว จูฬามณึ เม อาหรถาติ วตฺวา น ปสฺสาม
เทวาติ วุตฺเต สกลนคร วิจินถาติ อาห ฯ เต วิจินิตฺวาป น
ปสฺสึสุ ฯ เตนหิ พหินคเร ทลิทฺทเคเหสุ อนฺตมโส ภตฺตปูเฏ
อุปาทาย วิจินถาติ ฯ วิจนิ นฺตา ตสฺมึ ฆเร จูฬามณึ ทิสฺวา ตสฺสา
มาตาปตโร โจราติ พนฺธิตฺวา นยึสุ ฯ อถสฺสา ปตา สามิ
น มย โจรา อฺเนาย มณิ อาภโตติ วตฺวา เกนาติ วุตฺเต
ชามาตรา เมติ อาจิกฺขิตฺวา กห โสติ ปุจฺฉิโต ธีตา เม
ชานาตีติ อาห ฯ ตโต ธีตาย สทฺธึ ปตา กเถสิ อมฺม สามิกนฺเต
ชานาสีติ ฯ สา น ชานามีติ อาห ฯ เอว สนฺเต อมฺหาก
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ชีวิต นตฺถีติ ฯ สา ตาต เม สามิโก อนฺธกาเร อาคนฺตฺวา
อนฺธกาเร เอว ยาติ เตนสฺส รูป น ชานามิ หตฺถสมฺผสฺเสน
ปน ต ชานิตุ สกฺโกมีติ ฯ สา ราชปุริสาน อาโรเจสิ ฯ เตป
รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา อชานนฺโต วิย หุตฺวา เตนหิ อิตฺถึ
ราชงฺคเณ อนฺโตสาณิย เปตฺวา สาณิยา หตฺถปฺปมาณ ฉิทฺท
กตฺวา นครวาสิโน สนฺนปิ าตาเปตฺวา หตฺถสมฺผสฺเสน โจร คณฺหถาติ
อาห ฯ ราชปุริสา ตถา กาตุ ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา รูป ทิสฺวา
วิปฺปฏิสาริโน หุตฺวา ธิ ธิ ปสาจีติ ชิคุจฺฉิตฺวา สมฺผุสิตุ น
อุสฺสหึสุ ฯ อาเนตฺวา ปน น ราชงฺคเณ อนฺโตสาณิย เปตฺวา
สกลนครวาสิโน สนฺนิปาตาเปสุ ฯ สา อาคตาคตสฺส สาณิยา
ฉิทฺเทน ปสาริตหตฺถ คเหตฺวา เนโสติ วทติ ฯ ปุริสา ตสฺสา
ทิพฺพสมฺผสฺสสทิเส ผสฺเส พชฺฌิตฺวา อปคนฺตุ น สกฺขึสุ สจาย
ทณฺฑารหา ทณฺฑ ทตฺวาป ทาสกมฺมกรภาว อุปคนฺตฺวาป
เอต ฆเร กริสฺสามีติ จินฺตยึสุ ฯ อถ เต ราชปุริสา ทณฺเฑหิ
โกฏเฏตฺวา ปลายึสุ ฯ อุปราช อาทึ กตฺวา สพฺเพ อุมฺมตฺตกา
วิย อเหสุ ฯ อถ ราชา กจฺจิ อหป ภเวยฺยนฺติ หตฺถ
ปสาเรสิ ฯ สา ต หตฺเถ คเหตฺวาว โจโร เม คหิโตติ
มหาสทฺท อกาสิ ฯ อถ ราชา เต ราชปุริเส ปุจฺฉิ ตุมฺเห
เอตาย หตฺเถ คหิตา กึ จินฺตยิตฺถาติ ฯ เต ยถาภูต อาโรเจสุ ฯ
อถ เน ราชา อาห อหเมต อตฺตโน เคห อาเนตุ เอว กาเรสึ
เอติสฺสา สมฺผสฺส อชานนฺตา หิ ม ปริภเวยฺยุนฺติ จินฺเตสึ ตสฺมา
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มยา สพฺเพ ตุมฺเห ชานาปตา วทถ ทานิ กสฺเสสา เคเห ภวิตุ
ยุตฺตาติ ฯ ตุมฺหาก เทวาติ ฯ อถ น ราชา อภิส
ิ ฺจิตฺวา
อคฺคมเหสึ อกาสิ มาตาปตูนปสฺสา อิสฺสริย ทาเปสิ ฯ ตโต
ปฏาย จ ปน ตาย สมฺมตฺโต เนว วินิจฺฉย ปฏเปสิ น อฺ
อิตฺถึ โอโลเกสิ ฯ ตา ตสฺสา อนฺตร ปริเยสึสุ ฯ สา เอกทิวส
ทฺวินฺน ราชูน อคฺคมเหสิภาวาย สุปเน นิมิตฺต ทิสฺวา รฺโ
อาโรเจสิ ฯ ราชา สุปนปาเก ปกฺโกสาเปตฺวา เอวรูเป สุปเน
ทิฏเ กึ ภวิสฺสตีติ ปุจฺฉิ ฯ เต อิตราส อิตฺถีน สนฺติกา
ลฺจ คเหตฺวา มหาราช เทวิยา สพฺพเสตสฺส หตฺถโิ น ขนฺเธ
นิสินฺนภาโว ตุมฺหาก มรณสฺส ปุพฺพนิมิตฺต หตฺถกิ ฺขนฺเธ ิตาย
จนฺทปรามสน ตุมฺหาก ปจฺจามิตฺตราชานยนสฺส ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ
วตฺวา อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ วุตฺเต เทว อิม มาเรตุ น สกฺกา
นาวาย ปน น เปตฺวา นทิย วิสชฺเชตุ วฏฏตีติ วทึสุ ฯ ราชา
อาหารวตฺถาลงฺกาเรหิ สทฺธึ รตฺติภาเค ต นาวาย เปตฺวา นทิย
วิสชฺชาเปสิ ฯ สา นทิยา วุยฺหมานา เหฏา นทิยา นาวาย
อุทกกีฬ กีฬนฺตสฺส พาวริยรฺโ อภิมุขฏาน ปาปุณิ ฯ ตสฺส
เสนาปติ นาว ทิสฺวา อย นาวา มยฺหนฺติ อาห ฯ ราชา นาวาย
ภณฺฑ มยฺหนฺติ วตฺวา อาคตาย นาวาย ต ทิสฺวา กา นาม
ตฺว ปสาจีสทิสาติ ปุจฺฉิ ฯ สา หสิต กตฺวา พกสฺส รฺโ
อคฺคมเหสิภาวฺจ สพฺพ ปวุตฺติฺจ ตสฺส กเถสิ ฯ สา ปน
ปฺจปาปาติ สกลชมฺพูทีเป ปากฏา ฯ อถ น ราชา หตฺเถ คเหตฺวา
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อุกฺขิป ฯ สห คหเณเนว ผสฺสราครตฺโต อฺาสุ อิตฺถีสุ สฺ
อกตฺวา ต อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ สา ตสฺส ปาณสมา
อโหสิ ฯ พโก ราชา ต ปวุตฺตึ สุตฺวา นาหนฺตสฺส ต อคฺคมเหสึ
กาตุ ทสฺสามีติ เสน สงฺกฑฺฒิตฺวา เสนาย คจฺฉมาโน นทีตติ ฺเถ
นิวาส ปตฺวา ปณฺณ เปเสสิ ภริย วา เม เทตุ ยุทฺธ
วาติ ฯ โส ยุทฺธ ทสฺสามิ น ภริยนฺติ วตฺวา ยุทฺธสชฺโช
อโหสิ ฯ อุภินฺน อมจฺจา มาตุคาม นิสฺสาย มรณกิจฺจ อยุตฺต
ปุริมสามิกตฺตา เอสา พกสฺส ปาปุณาติ นาวาย ลทฺธตฺตา
พาวริยสฺสาติ ตสฺมา เอเกกสฺส รฺโ เคเห สตฺต สตฺต ทิวสานิ
โหตูติ มนฺเตตฺวา เทฺวป ราชาโน สฺาเปสุ ฯ เต อุโภป อตฺตมนา
หุตฺวา ติตฺถปฏิติตฺเถ นครานิ มาเปตฺวา วสึสุ ฯ สา ทฺวินฺนป
เตส อคฺคมเหสิต อกาสิ ฯ เทฺวป ตสฺสา สมฺมตฺตา อเหสุ ฯ สา
ปน เอเกกสฺส ฆเร สตฺตาห วสิตฺวา นาวาย อิตรสฺเสตรสฺส ฆร
คจฺฉนฺตี นาว ปาเชตฺวา เนนฺเตน เอเกน มหลฺลกขุชฺชเกวฏเฏน
สทฺธึ นทีมชฺเฌ ปาปมกาสิ ฯ
ตทา กุณาโล สกุณราชา พโก ราชา อโหสิ ตสฺมา
อิท อตฺตนา ทิฏ อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต อาห
[๓๐๘]พกสฺส จ พาวริยสฺส(๑) รฺโ
อจฺจนฺตกามานุคตสฺส ภริยา
# ๑. ม. พาวริกสฺส ฯ
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อจฺจาจรี พทฺธวสานุคสฺส
กึ วา อิตฺถี นาติจเร ตทฺนฺติ ฯ
ตตฺถ อจฺจนฺตกามานุคตสฺสาติ อจฺจนฺตกาม อนุคตสฺส ฯ
อจฺจาจรีติ อนาจาร จริ ฯ พทฺธวสานุคสฺสาติ พทฺธสฺส อตฺตโน
วสานุคตสฺส อตฺตโน เปสนการกสฺส สนฺตเิ กติ อตฺโถ ฯ กรณตฺเถ
วา สามิวจน ฯ เตน สทฺธึ ปาปมกาสีติ วุตฺต โหติ ฯ
ตทฺนฺติ กตร ต อฺ ปุริส นาติจเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ
อปราป อตีเต พฺรหฺมทตฺตสฺส ภริยา ปงฺคิยานี นาม
อคฺคมเหสี สีหปฺชร วิวริตฺวา โอโลเกนฺตี มงฺคลอสฺสโคปก ทิสฺวา
ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา รฺโ นิทฺโทกฺกมนกาเล วาตปาเนน
โอรุยฺห เตน สทฺธึ อติจริตฺวา ปุน ปาสาท อภิรุหิตฺวา คนฺเธหิ
สรีร อุพฺพฏเฏตฺวา รฺา สทฺธึ นิปชฺชิ ฯ อเถกทิวส ราชา
กึ นุโข เทวิยา อฑฺฒรตฺตสมเย นิจฺจ สรีร สีตล อโหสิ
ปริคฺคณฺหิสฺสามิ นนฺติ เอกทิวส นิททฺ ูปคโต วิย หุตฺวา ต อุฏ าย
คจฺฉนฺตึ อนุพนฺธิตฺวา อสฺสพนฺเธน สทฺธึ อติจรนฺตึ ทิสฺวา
นิวตฺติตฺวา สยน อภิรุหิ ฯ สาป อติจริตฺวา อาคนฺตฺวา จุลฺลสยเน
นิปชฺชิ ฯ ปุนทิวเส ราชา อมจฺจคณมชฺเฌเยว ต ปกฺโกสาเปตฺวา
ต กิจฺจ อาวิกตฺวา สพฺพาว อิตฺถิโย ปาปธมฺมาติ ตสฺสา
วธพนฺธเฉชฺชเภชฺชารห โทส ขมิตฺวา านา จาเวตฺวา อฺ
อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ
ตทา กุณาโล สกุณราชา พฺรหฺมทตฺโต อโหสิ เตน ต
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อตฺตนา ทิฏก ทสฺเสนฺโต อาห
[๓๐๙]ปงฺคิยานี สพฺพโลกิสฺสรสฺส
รฺโ ปยา พฺรหฺมทตฺตสฺส ภริยา
อจฺจาจริ(๑) พทฺธวสานุคสฺส
ต วาป สา นาชฺฌคา กามกามินีติ ฯ
ตตฺถ ต วาปติ เอว อติจาร จรนฺตี ต วา อสฺสพนฺธ
ต วา อคฺคมเหสิฏานนฺติ อุภยป น อชฺฌคมา อุภโต ภฏา
อโหสิ ฯ กามกามินีติ กาม อภิปตฺถยมานา ฯ
เอวปาปธมฺมา อิตฺถิโยติ อตีตวตฺถุสฺมึ อิตฺถนี  โทส กเถตฺวา
อปเรนป ปริยาเยน ตาส โทสเมว กเถนฺโต อาห
[๓๑๐]ขุทฺทาน(๒) ลหุจิตฺตาน อกตฺูน ทุพฺภิน
นาเทวสตฺโต ปุริโส ถีน สทฺธาตุมรหติ ฯ
น ตา ปชานนฺติ กต น กิจฺจ
น มาตร ปตร ภาตร วา
อนริยา สมติกฺกนฺตธมฺมา
สสฺเสว จิตฺตสฺส วส วชนฺติ ฯ
จิรานุวุตฺถป ปย มนาป
อนุกมฺปน ปาณสมป สนฺต (๓)
อาวาสุ กิจฺเจสุ จ น ชหนฺติ
ตสฺมาห อิตฺถีน น วิสฺสสามิ ฯ
# ๑. ม. อวาจรี ฯ ๒. ม. ลุทฺธาน ฯ ๓. ม. ภตฺตุ ฯ
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ถีน หิ จิตฺต ยถา วานรสฺส
กนฺนปฺปกนฺน ยถา รุกฺขฉายา
จลาจล หทย อิตฺถิยาน
จกฺกสฺส เนมิ วิย ปริวตฺตมานา ฯ
ยทา ตา ปสฺสนฺติ เปกฺขมานา
อาเทยฺยรูป ปุริสสฺส วิตฺต
สณฺหาหิ วาจาหิ นยนฺติ เอต
กมฺโพชรฏา(๑) ชลเชเนว อสฺส ฯ
ยทา น ปสฺสนฺติ สเปกฺขมานา
อาเทยฺยรูป ปุริสสฺส วิตฺต
สมนฺตโต ต ปริวชฺชยนฺติ
ติณฺโณ นทีปารคโตว กุลฺล ฯ
สิเลสูปมา สิขีริว สพฺพภกฺขา
ติกฺขมายา นทีริว สีฆโสตา
เสวนฺติ เหตา ปยมปฺปยฺจ
นาวา ยถา โอรกูล ปรฺจ ฯ
น ตา เอกสฺส น ทฺวินฺน อาปโณว ปสาริโต
โย ตา มยฺหนฺติ มฺเยฺย วาต ชาเลน พนฺธเย (๒)ฯ
ยถา นที จ ปนฺโถ จ ปานาคาร สภา ปถา
เอว โลกิตถฺ ิโย นาม เวลา ตาส น วิชฺชติ ฯ
# ๑. ม. กมฺโพชกา ฯ ๒. ม. พาธเย ฯ
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ฆตาสนสมา เอตา กณฺหสปฺปสิรูปมา
คาโว พหิ ติณสฺเสว โอมสนฺติ วร วร ฯ
ฆตาสน กฺุชร กณฺหสปฺป
มุทฺธาภิสิตฺต ปมุทา(๑) จ สพฺพา
เอเต นโร นิจฺจยโต ภเชถ
เตส หเว ทุพฺพิทุ สจฺจภาโว (๒)ฯ
นาจฺจนฺตวณฺณา น พหูน กนฺตา
น ทกฺขิณา ปมุทา เสวิตพฺพา
น ปรสฺส ภริยา น ธนสฺส เหตุ
เอติตฺถิโย ปฺจ น เสวิตพฺพาติ ฯ
ตตฺถ ขุทฺทานนฺติ ลุทฺธาน ฯ กณเวรชาตเก วิย พนฺธโจเรป
สารชฺชน สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ลหุจิตฺตานนฺติ ต มุหุตฺตเมว
ปริวตฺตจิตฺตาน ฯ จุลฺลธนุคฺคหชาตเกเนต ทีเปตพฺพ ฯ อกตฺุตา
ปน เอตาส เอกนิปาเต ตกฺการิยชาตเกน ทีเปตพฺพา ฯ
นาเทวสตฺโตติ น อเทวสตฺโต เทเวน อสตฺโต อนาสตฺโต
อยกฺขคหิตโก อภูตาวฏฏิโต ปุริโส ถีน สีลวตวาท สทฺธาตุ อรหติ
ภูตาวฏโฏ ปน สทฺทเหยฺย ฯ กตนฺติ อตฺตโน กต อุปการ ฯ
กิจฺจนฺติ อตฺตนา กตฺตพฺพกิจฺจ ฯ น มาตรนฺติ สพฺเพป าตเก
ฉฑฺเฑตฺวา ยสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺตา โหนฺติ ตฺเว อนุพนฺธนโต
เอเต มาตาทโยป น ชานนฺติ นาม มหาปนฺถกมาตา วิย ฯ
# ๑. ม. ปมทา ฯ ๒. ม. สพฺพภาโว ฯ
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อนริยาติ นิลลฺ ชฺชา ฯ สสฺเสวาติ สกสฺส ฯ อาวาสูติ
อาปทาสุ ฯ กิจฺเจสูติ เตสุ เตสุ กรณีเยสุ ฯ กนฺนปฺปกนฺนนฺติ
โอติณฺโณติณฺณ ฯ ยถา หิ วิสเม ปเทเส รุกฺขฉายา นินฺนป
โอโรหติ ถลป โอโรหติ ตเถว ตาสป จิตฺต น กฺจิ
อุตฺตมาธม วชฺเชติ ฯ จลาจลนฺติ เอกสฺมิฺเว อปฺปติฏิต ฯ
เนมีติ สกฏสฺส คจฺฉโต จกฺกเนมิ วิย ปริวตฺตมานา ฯ
อาเทยฺยรูปนฺติ คเหตพฺพชาติก ฯ วิตตฺ นฺติ ธน ฯ นยนฺตีติ
อตฺตโน วส เนนฺติ ฯ ชลเชนาติ ชลชาตเสวาเลน ฯ
กมฺโพชรฏวาสิโน กิร ยทา อฏวิโต อสฺเส คณฺหิตุกามา โหนฺติ
ตทา เอกสฺมึ าเน วตึ ปริกฺขิปตฺวา ทฺวาร โยเชตฺวา อสฺสาน
อุทกปานปฏเ เสวาล มธุนา มกฺเขตฺวา เสวาลสพนฺธานิ ตีเร
ติณานิ อาทึ กตฺวา ยาว ปริกฺเขปทฺวารา มกฺเขนฺติ อสฺสา
ปานีย ปวิตฺวา รสคิทฺเธน มธุมกฺขิตานิ ติณานิ ขาทิตุ จรนฺตา
อนุกฺกเมน ต าน ปวิสนฺติ ฯ อิติ ยถา เต ชลเชน ปโลเภตฺวา
อสฺส วส เนนฺติ ตถา เอตาป ธน ทิสวฺ า เอตสฺส คหณตฺถาย
สณฺหาหิ วาจาหิ ปุริส วส เนนฺตีติ อตฺโถ ฯ กุลฺลนฺติ
ปารตรณตฺถาย ย กิฺจิ คหิต พนฺธ ฯ
สิเลสูปมาติ ปุริสาน จิตฺตพนฺธเนน สิเลสสทิสา ฯ
ติกฺขมายาติ ติขิณมายา สีฆมายา ฯ นทีริวาติ ยถา ปพฺพเตยฺยา
นที สีฆโสตา เอว สีฆมายาติ อตฺโถ ฯ อาปโณติ ยถา จ
ปสาริตาปโณ เยส ธนาน มูล อตฺถิ เตสเยว อุปกาโร ตเถว
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ตาป ฯ โย ตาติ โย ปุรโิ ส ตา อิตฺถโิ ย ฯ พนฺธเยติ โส ชาเลน
วาตป พนฺเธยฺย ฯ เวลา ตาส น วิชฺชตีติ ยถา เอเตส นทีอาทีน
อสุกเวลายเมว เอตฺถ คนฺตพฺพนฺติ เวลา นตฺถิ รตฺตึป ทิวาป
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ อุปคนฺตพฺพา เนว อสุเกน วาติป มริยาทา นตฺถิ
อตฺถิเกน อุปคนฺตพฺพา เนว ตถา เอตาสปติ อตฺโถ ฯ ฆตาสนสมาติ
ยถา อคฺคิ อินฺทเนน น ตปฺปติ เอว เอตาป กิเลสรติยา น
ตปฺปนฺติ ฯ กณฺหสปฺปสิรูปมาติ โกธนตาย โฆรวิสตาย อุปนาหตาย
ทุชฺชิวฺหตาย มิตฺตทุพฺภิตายาติ อิเมหิ ปฺจหิ การเณหิ
กณฺหสปฺปสิรสทิสา ฯ ตตฺถ พหลราคตาย โฆรวิสตา ปสุณตาย
ทุชฺชิวฺหตา อติจาริตาย มิตฺตทุพฺภิตา เวทิตพฺพา ฯ พหิ ติณสฺสาติ
ยถา คาโว ขาทิตพฺพฏาน ฉฑฺเฑตฺวา พหิ มนาปมนาปสฺส ติณสฺส
วร วร โอมสนฺติ ขาทนฺติ เอวเมตาป นิทฺธน ปุรสิ  ฉฑฺเฑตฺวา
อฺ สธนเมว ภชนฺตีติ อตฺโถ ฯ มุทฺธาภิสิตฺตนฺติ ราชาน ฯ
ปมุทา จ สพฺพาติ สพฺพา อิตฺถิโย ฯ เอเตติ เอเต ปฺจ
ชเน ฯ นิจฺจยโตติ นิจฺจสยโต อุปฏิตสติ อปฺปมตฺโตว หุตฺวาติ
อตฺโถ ฯ ทุพพฺ ิทูติ ทุชชฺ าโน ฯ สจฺจภาโวติ อชฺฌาสโย ฯ
จิรปริจิณฺโณป หิ อคฺคิ ทหติ ฯ จิรวิสฺสาสิโกป กฺุชโร
ฆาเฏติ ฯ จิรจิโตป โฆรวิโส สปฺโป ฑสติ ฯ จิรวิสฺสาสิโกป
ราชา อนตฺถกโร โหติ ฯ เอว จิรปริจณ
ิ ฺณาป อิตฺถิโย วิปฺปการ
ทสฺเสนฺติ ฯ นาจฺจนฺตวณฺณาติ น อติวณฺณา(๒) ฯ น พหูน กนฺตาติ
อฑฺฒกาสิกคณิกา วิย น พหูน ปยา มนาปา ฯ น ทกฺขิณาติ
# ๑. สี. ยุ. นิจฺจยตฺโตติ ฯ ๒. ม. อภิรปู วตี ฯ
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นจฺจคีตกุสลา ฯ ตถารูปาหิ พหูหิ ปตฺถิตา พหุมิตฺตา โหนฺติ
ตสฺมา น เสวิตพฺพา ฯ น ธนสฺส เหตูติ ยา ธนเหตุเยว
ภชติ สา อปริคฺคหาป น เสวิตพฺพา ฯ สา หิ ธน อลภมานา
กุชฺฌติ ฯ
เอว วุตเฺ ต มหาชโน มหาสตฺตสฺส มธุรธมฺมกถ สุตฺวา อโห
สุกถิตนฺติ สาธุการมทาสิ ฯ โสป เอตฺตเกหิ การเณหิ อิตฺถีน
อคุณ กเถตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ต สุตฺวา อานนฺโท คิชฺฌราชา สมฺม กุณาลราช อหป
อตฺตโน าณพเลน อิตฺถีน อคุณ กเถสฺสามีติ วตฺวา อคุณกถ
อารภิ ฯ
[๓๑๑]ต ทสฺเสนฺโต สตฺถา อาห อถ ขลุ โภ อานนฺโท
คิชฺฌราชา กุณาลสฺส สกุณสฺส อาทิมชฺฌคาถาปริโยสาน
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิมา คาถา อภาสิ
ปุณฺณป เจม ปวึ ธเนน
ทชฺชิตฺถิยา ปุรโิ ส สมฺมตาย
ลทฺธา ขณ อติมฺเยฺย ตป
ตาส วส อสตีน น คจฺเฉ ฯ
อุฏายกฺเว(๑) อลีนวุตฺตึ
โกมารภตฺตาร ปย มนาป
อาวาสุ กิจฺเจสุ จ น ชหนฺติ
ตสฺมาห อิตฺถีน น วิสฺสสามิ ฯ
# ๑. ม. อุฏาหก ฯ
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น วิสฺสเส อิจฺฉติ มนฺติ โปโส
น วิสฺสเส โรทติ เม สกาเส
เสวนฺติ เหตา ปยมปฺปยฺจ
นาวา ยถา โอรกูล ปรฺจ ฯ
น วิสฺสเส สาขปุราณสนฺถต
น วิสฺสเส มิตฺตปุราณโจร
น วิสฺสเส ราชา สขา(๑) มมนฺติ
น วิสฺสเส อิตฺถิ ทสนฺน มาตร ฯ
น วิสฺสเส รามกราสุ นาริสุ
อจฺจนฺตสีลาสุ อสฺตาสุ
อจฺจนฺตเปมานุคตสฺส ภริยา
น วิสฺสเส ติตฺถสมา หิ นาริโย ฯ
หเนยฺยุป ฉินฺเทยฺยุป อาทาเปยฺยุป (๒)
กณฺป เฉตฺวาน รุธิร ปเวยฺยุ
มา ทีนกามาสุ อสฺตาสุ
ภาวงฺกเร คงฺคติตฺถูปมาสุ ฯ
มุสา ตาส ยถา สจฺจ สจฺจ ตาส ยถา มุสา
คาโว พหิ ติณสฺเสว โอมสนฺติ วร วร ฯ
คเตเนตา ปโลเภนฺติ เปกฺขิเตน หสิเตน จ (๔)
อโถป ทุนฺนิวตฺเถน มฺชุนา ภณิเตน จ ฯ
# ๑. ม. ราชาน สขา ฯ สี. ยุ. ราชา สาขา ฯ
# ๒. ม. หเนยฺยุ เฉทาเปยฺยุมฺป ฯ สี. ยุ. หเนยฺยุ เฉทเยยฺยุ ฯ
# ๓. ม. กณฺเป ฯ ๔. ม. เปกฺขิเตน มฺหิเตน จ ฯ
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โจริโย กินา(๑) เหตา พาฬา จ ลปนสกฺขรา
น ตา กิฺจิ น ชานนฺติ ย มนุสฺเสสุ วฺจน ฯ
อสา โลกิตฺถิโย นาม เวลา ตาส น วิชฺชติ
สารตฺตา จ ปคพฺภา จ สิขี สพฺพฆโส ยถา ฯ
นตฺถิตฺถนี  ปโย นาม อปฺปโยป น วิชฺชติ
เสวนฺติ เหตา ปยมปฺปยฺจ
นาวา ยถา โอรกูล ปรฺจ ฯ
นตฺถิตฺถนี  ปโย นาม อปฺปโยป น วิชฺชติ
ธนตฺถาย ปลิเวเนฺติ ลตาว ทุมนิสฺสิตา ฯ
หตฺถิพนฺธ อสฺสพนฺธ โคปุริสฺจ จณฺฑาล
ฉวทาหก ปุปฺผฉฑฺฑก สธน อนุปตนฺติ นาริโย ฯ
กุลปุตฺตป ชหนฺติ อกิฺจิน ฉวกสม
สทิส อนุปตนฺติ ธนเหตุ จ นาริโยติ ฯ
ตตฺถ อาทิมชฺฌคาถาปริโยสานนฺติ คาถาย อาทิมชฺฌปริโยสาน วิทิตวฺ า ฯ ลทฺธา ขณนฺติ โอกาส ลภิตฺวา ฯ อิจฺฉติ
มนฺติ ม เอสา อิจฺฉตีติป ปุริโส อิตฺถนี  น วิสฺสเสยฺย ฯ
สาขปุราณสนฺถตนฺติ หิยโฺ ย วา ปุเร วา สนฺถต ปุราณสาขสนฺถต
น วิสฺสเส อปปฺโปเตฺวา อปจฺจเวกฺขิตฺวา น ปริภ
ุ ฺเชยฺย ฯ
ตตฺถ หิ ทีฆชาติโก วา ปวิสิตฺวา ติฏเยฺย ปจฺจามิตฺโต
วา สตฺถ นิกขฺ ิเปยฺย ฯ มิตฺตปุราณโจรนฺติ ปนฺถทุพฺภนฏาเน
ิตโจร โปราณมิตฺโต เมติ น วิสฺสเส ฯ โจรา หิ เย เต
# ๑. ม. กถินา ฯ
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สฺชานนฺติ เตเยว มาเรนฺติ ฯ สขา มมนฺติ โส หิ ขิปฺปเมว
กุชฺฌติ ตสฺมา ราชาน สขา เมติ น วิสฺสเส ฯ ทสนฺน มาตรนฺติ
อย มหลฺลิกา อิทานิ น อติจริสฺสติ อตฺตาน รกฺขิสฺสตีติ
น วิสฺสาสิตพฺพา ฯ รามกราสูติ พาลาน รติการาสุ ฯ
อจฺจนฺตสีลาสูติ อติกฺกนฺตสีลาสุ ฯ อจฺจนฺตเปมานุคตสฺสาติ สเจป
อจฺจนฺต อนุคตเปมา อสฺส ตถาป ต น วิสฺสเส กึการณา
ติตฺถสมา หิ นาริโยติ สมฺพนฺโธ ติตถฺ  วิย สพฺพสาธารณาติ
อตฺโถ ฯ หเนยฺยุนฺติ กุทธฺ า วา อฺ ปุริส สารตฺตา วา
หุตฺวา สพฺพเมต หนนาทึ กเรยฺยุ ฯ มา ทีนกามาสูติ
หีนชฺฌาสยาสุ ฯ ภาวนฺติ เอวรูปาสุ สิเนห มา กเรยฺย ฯ
คงฺคติตฺถูปมาสูติ สพฺพสาธารณฏเน คงฺคาติตฺถสทิสาสุ ฯ มุสาติ
มุสาวาโท ตาส สจฺจสทิโสว ฯ คเตนาติ อาทีสุ เปกฺขิเตน
ปโลเภน อุมมฺ าทนฺตีชาตก ทุนฺนิวตฺเถน นฬินิกาชาตก มฺชนุ า
ภณิเตน ตุวฏฏ โข อยฺยปุตฺตก อาคจฺเฉยฺยาสีติ นนฺทตฺเถรสฺส
วตฺถุ กเถตพฺพ ฯ โจริโยติ สมฺภตสฺส ธนสฺส วินาสเนน
โจริโย ฯ กินาติ ถทฺธหทยา ฯ พาฬาติ ทุฏา อปฺปเกเนว
กุชฺฌนสีลา ฯ ลปนสกฺขราติ นิรตฺถกลปเนน สกฺขรา วิย
มธุรา ฯ อสาติ อสติโย ลามกา ฯ สารตฺตาติ สพฺพทา
สารตฺตา ฯ ปคพฺภาติ กายปาคพฺภิยาทีหิ ปคพฺภา ฯ ยถาติ
ยถา สิขี สพฺพฆโส เอว ตาป สพฺพฆสา ฯ ปลิเวเนฺตีติ
ปริสชฺชนฺติ อุปคูหนฺติ เวเนฺติ ฯ ลตาวาติ ยถา ลตา รุกฺข
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เวเนฺติ เอวเมตา ปุริส ปริสชฺชนฺตโิ ยป ธน ปริสชฺชนฺติ
นาม ฯ หตฺถพิ นฺธนฺติ หตฺถิพนฺธาทีสุ โคปุริโส วุจฺจติ
โคปาลโก ฯ ฉวทาหกนฺติ ฉวาน ทาหก สุสานโคปกนฺติ วุตฺต
โหติ ฯ ปุปฺผฉฑฺฑกนฺติ วจฺจฏานโสธก ฯ สธนนฺติ เอเตสุป
สธน อนุคจฺฉนฺติเยว ฯ อกิฺจินนฺติ อธน ฯ ฉวกสม สทิสนฺติ
สุนขมสขาทกจณฺฑาเลน สทิส ฯ เตน นิพฺพิเสสป ปุริส คจฺฉนฺติ
ภชนฺติ ตสฺมา อนุปตนฺติ ธนเหตุ นาริโย ฯ
เอว อตฺตโน าเณ ตฺวา อานนฺโท คิชฺฌราชา อิตฺถีน
อคุณ กเถตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตสฺส วจน สุตฺวา นารโท
อิสิ อตฺตโน าเณ ตฺวา ตาส อคุณ กเถสิ ฯ
[๓๑๒]ต ทสฺเสนฺโต สตฺถา อาห อถ ขลุ โภ นารโท อิสิ
พฺราหฺมโณ อานนฺทสฺส คิชฺฌราชสฺส อาทิมชฺฌคาถาปริโยสาน
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ
จตฺตาโรเม น ปูเรนฺติ เต เม สุณาถ ภาสโต
สมุทฺโท พฺราหฺมโณ ราชา อิตถฺ ี วาป ทิชมฺปติ ฯ
สริตา สาคร ยนฺติ ยา กาจิ ปวิสฺสิตา
ตา สมุทฺท น ปูเรนฺติ โอนตฺตา หิ น ปูรติ ฯ
พฺราหฺมโณ จ อธิยาโน(๑) เวทมกฺขานปฺจม
ภิยฺโยป สุตมิจฺเฉยฺย โอนตฺตา(๒) หิ น ปูรติ ฯ
ราชา จ ปวึ สพฺพ สสมุทฺท สปพฺพต
# ๑. ม. อธียาน ฯ ๒. ม. อูนตฺตา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อชฺฌาวเส วิชินิตฺวา อนนฺต รตโนจิต
ปาร สมุทฺท ปตฺเถติ โอนตฺตา หิ น ปูรติ ฯ
เอกเมกาย อิตฺถิยา อฏฏ ปติโน สิยา
สูรา จ พลวนฺตา จ สพฺพกามรสาหรา
กเรยฺย นวเม ฉนฺท โอนตฺตา หิ น ปูรติ ฯ
สพฺพิตฺถิโย สิขีริว สพฺพภกฺขา
สพฺพิตฺถิโย นทีริว สพฺพวาหินี
สพฺพิตฺถิโย กณฺฏกานว สาขา
สพฺพิตฺถิโย ธนเหตุ วชนฺติ ฯ
วาต ชาเลน นโร ปรามเส
โอสิฺจิยา สาคร เอกปาณินา
สเกน หตฺเถน หเนยฺย โฆส
โย สพฺพภาว ปมุทาสุ โอสฺสเช ฯ
โจรีน พหุพุทฺธีน ยาส สจฺจ สุทุลฺลภ
ถีนป ภาโว ทุชฺชาโน มจฺฉสฺเสโวทก คต ฯ
อนลา มุทุ สมฺภาสา ทุปฺปูรา ตา นทีสมา
สีทนฺติ น วิทิตฺวาน อารกา ปริวชฺชเย ฯ
อาวฏฏนี มหามายา พฺรหฺมจริยวิโกปนา
สีทนฺติ น วิทิตฺวาน อารกา ปริวชฺชเย ฯ
ยฺเจตา อุปเสวนฺติ ฉนฺทสา วา ธเนน วา
ชาตเวโทว สณฺาน ขิปฺป อนุทหนฺติ นนฺติ ฯ
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ตตฺถ ทิชมฺปตีติ ทิชเชฏกกุณาล อาลปติ ฯ สริตาติอาทิ
ปตมาติกาย ภาชนตฺถ วุตฺต ฯ โอนตฺตาติ อุทกปติฏานสฺส
มหนฺตตาย โอนาเยว ฯ อธิยาโนติ อชฺฌายิตฺวา ฯ เวทมกฺขานปฺจมนฺติ อิติหาสปฺจม เวทจตุกฺก ฯ โอนตฺตาติ โส หิ
อชฺฌาสยมหนฺตตาย สิกฺขิตพฺพสฺส น ปูรติ ฯ รตโนจิตนฺติ
นานารตเนหิ โอจิต ปริปณ
ุ ฺณ ฯ โอนตฺตาติ โส หิ ตณฺหาย
มหนฺตตาย น ปูรติ ฯ สิยาติ สิยุ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
สพฺพกามรสาหราติ สพฺเพส กามรสาน อาหรกา ฯ นวเมติ
อฏหิ อติกกฺ นฺตภาวทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ สาป ทสเมป วีสติเมป
ตโต อุตฺตริตเรป ฉนฺท กโรเตว ฯ โอนตฺตาติ สาป กามตณฺหาย
มหนฺตตาย น ปูรติ ฯ กณฺฏกานว สาขาติ สมฺพาธมคฺเค
กณฺฏกสาขสทิสา ฯ ยถา หิ สา ลคฺคติ ฺวา อากฑฺฒติ เอวเมตาป
รูปาทีหิ กฑฺฒนฺติ ฯ ยถา จ สาขา หตฺถาทีสุ วิชฺฌติ ฺวา ทุกฺข
อุปฺปาเทติ เอวเมตาป ผุฏมตฺตา สรีรสมฺผสฺเสน วิชฌ
ฺ ิตฺวา
มหาวินาส ปาเปนฺติ ฯ วชนฺตีติ ปรปุริส วชนฺติ อนุวชนฺติ ฯ
ปรามเสติ คณฺเหยฺย ฯ โอสิฺจิยาติ นหายิตุ โอติณฺโณ
เอเกน ปาณินา สกล สมุทฺทก โอสิฺเจยฺย คเหตฺวา คเหตฺวา
ฉฑฺเฑยฺย ฯ สเกนาติ เอเกน อตฺตโน หตฺเถน ตเมว หตฺถ
ปหริตฺวา โฆส อุปฺปาเทยฺย ฯ สพฺพภาวนฺติ ตฺวเมว อิฏโ 
กนฺโต มนาโปติ วุจฺจมาโน โย ปุรโิ ส เอวเมเวตนฺติ สทฺทหนฺโต
สพฺพ อตฺตโน อชฺฌาสย ปมุทาสุ อุสสฺ เชยฺย โส ชาลาทีหิ
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วาตคฺคหณาทีนิ กเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ คตนฺติ คมน ฯ อนลาติ
คิหิธมฺเมหิ อลนฺติ วจนวิรหิตา ฯ ทุปฺปูราติ ยถา มหานที
อุทเกน เอว กิเลสรติยา ทุปฺปูรา ฯ สีทนฺติ น วิทติ ฺวานาติ
เอตฺถ นนฺติ นิปาตมตฺต ฯ อิตฺถิโย อลฺลินา จตูสุ อปาเยสุ
โอสีทนฺตีติ วิทิตฺวาน ฯ อาวฏฏนีติ ยถา อาวฏฏนี มายา ชนสฺส
หทย โมเหตฺวา อตฺตโน วเส วตฺเตติ เอวเมตาปติ อตฺโถ ฯ
วิโกปนาติ นาสนฏเน จ คหนฏเน จ พฺรหฺมจริยสฺส
วิโกปนา ฯ ฉนฺทสา วาติ ปยสวาเสน วา ฯ ธเนน วาติ
ธนเหตุนา วา ฯ สณฺานนฺติ ยถา ชาตเวโท อตฺตโน าน
ย ย ปเทส อลฺลิยติ ต ต ทหติ ตถา เอตาป ย ย ปุริส
กิเลสวเสน เสวนฺติ ต ต อนุทหนฺติ มหาวินาส ปาเปนฺติ ฯ
เอว นารเทน อิตฺถีน อคุเณ ปกาสิเต ปุนป มหาสตฺโต
วิเสเสตฺวา ตาส อคุณ ปกาเสติ ฯ
[๓๑๓]ต ทสฺเสนฺโต สตฺถา อาห อถ ขลุ โภ กุณาโล สกุโณ
นารทสฺสเทว พฺราหฺมณสฺส อาทิมชฺฌคาถาปริโยสาน
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิมา คาถา อภาสิ
สลฺลเป นิสิตขคฺคปาณินา
ปณฺฑิโต อป ปสาจโทสินา
อุคฺคเตช อุรคป อาสิเท
เอโก เอกาย ปมุทาย นาลเป ฯ
# ๑. ม. อลฺลยี ติ ฯ
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โลกจิตฺตมถนา หิ นาริโย
นจฺจคีตภณิตคหิตาวุธา
พาธยนฺติ อนุปฏิตสตึ
ทีเป รกฺขสิคณาว วาณิเช ฯ
นตฺถิ ตาส วินโย น สวโร
มชฺชมสนิรตา อสฺตา
ตา คิลนฺติ ปุริสสฺส ปาภต
สาคเรว มกร ติมิงฺคโล (๑)ฯ
ปฺจกามคุณสาตโคจรา
อุทฺธตา อนิยตา อสฺตา
โอสรนฺติ ปมุทา ปมาทิน
โลณโตยวติยว อาปคา ฯ
ย นร อุเปนฺติ(๒) นาริโย
ฉนฺทสา วา รติยา วา ธเนน วา
ชาตเวทสทิสป ตาทิส
ราคโทสวธิโย ทหนฺติ น ฯ
อทฺธ ตฺวา ปุริส มหทฺธน
โอสรนฺติ สธน สหตฺตนา
รตฺตจิตฺต อติเวยนฺติ น
สาล มาลุวลตาว กานเน ฯ
# ๑. สี. ยุ. ติมิงฺคิโล ฯ ๒. สี. ยุ. อุปลมนฺติ ฯ
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ตา อุเปนฺติ วิวิเธน ฉนฺทสา
จิตฺรวิมฺพมุขิโย อลงฺกตา
โอหสนฺติ(๑) ปหสนฺติ นาริโย
สวโรว(๒) สหสฺสมายโกวิทา ฯ
ชาตรูปมณิมุตฺตภูสิตา
สกฺกตา ปติกุเลสุ นาริโย
รกฺขิตา อติจรนฺติ สามิก
ทานวว หทยนฺตรนิสฺสิตา ฯ
เตชวาป หิ นโร วิจกฺขโณ
สกฺกโต พหุชนสฺส ปูชิโต
นารีน วสงฺคโต น ภาสติ
ราหุนา อุปหโตว จนฺทิมา ฯ
ย กเรยฺย กุปโ ต ทิโส ทิส
ทุฏจิตฺโตว สมาคต อรึ
เตน ภิยฺโย พฺยสน นิคจฺฉติ
นารีน วสงฺคโต อเปกฺขวา ฯ
เกสลูนนขฉินฺนตชฺชิตา
ปาทปาณิกสทณฺฑตาฬิตา
หีนเมวูปคตา หิ นาริโย
ตา รมนฺติ กุณเปว มกฺขิกา ฯ
# ๑. สี. ยุ. อูหสนฺติ ฯ ๒. ม. สมฺพโรว ฯ
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ตา กุเลสุ วิสิขนฺตเรสุ วา
ราชธานีสุ นิคเมสุ วา ปน
โอฑฺฑิต นมุจิปาสวาคุร (๑)
จกฺขุมา ปริวชฺเชยฺย สุขตฺถิโก ฯ
โอสฺสชิตฺวา กุสล ตโปคุณ
อนริยจริตานิ โย อาจริ
เทวตาหิ นิรย นิมิสฺสติ
เฉทคามิมณิยว วาณิโช ฯ
โส อิธ ครหิโต ปรตฺถ จ
ทุมฺมตี อุปหโต(๒) สกมฺมุนา
คจฺฉตี อนิยโต คลาคล
ทุฏคทฺรภรโถว อุปฺปเถ ฯ
โส อุเปติ นิรย ปตาปน
สตฺติสิมฺพลิวนฺจ อยส
อาวสิตฺวาน ติรจฺฉานโยนิย
เปตราชวิสย น มฺุจติ ฯ
ทิพฺยา ขิฑฺฑา รติโย จ นนฺทเน
จกฺกวตฺติจริตฺจ มานุเส
นาสยนฺติ ปมุทา ปมาทิน
ทุคฺคติฺจ ปฏิปาทยนฺติ น ฯ
# ๑. ม. ....วากร ฯ ๒. สี. ยุ. อุปคโต ฯ
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ทิพฺยา ขิฑฺฑา รติโย น ทุลลฺ ภา
จกฺกวตฺติจริตฺจ มานุเส
โสวณฺณพฺยมฺหนิลยาว อจฺฉรา
เย จรนฺติ ปมุทาหนตฺถิกา ฯ
กามธาตุสมติกฺกมา คติ
รูปธาตุสมฺภโว น ทุลลฺ โภ
วีตราควิสยูปปตฺติ ยา
เย จรนฺติ ปมุทาหนตฺถิกา ฯ
สพฺพทุกฺขสมติกฺกม สิว
อจฺจนฺต อจลิต อสงฺขต
นิพฺพุเตภิ สุจีภิ น ทุลฺลภ
เย จรนฺติ ปมุทาหนตฺถิกาติ ฯ
ตตฺถ สลฺลเปติ สเจ มยา สทฺธึ สลฺลปสฺสสิ สีสนฺเต
ปาเตสฺสามีติ วตฺวา ขคฺค อาทาย ิเตนาป สลฺลเปยฺย
สลฺลปตมตฺเตเยว ต ขาทิตฺวา ชีวิตวินาส ปาเปสฺสามีติ โทสินา
หุตฺวา ิเตน สทฺธึ สลฺลเปยฺย ฯ อุปคต ต ฑสิตฺวา นาเสสฺสามีติ
ิต อุคฺคเตช อุรคป อาสิเทยฺย ฯ เอโก ปน หุตฺวา รโห เอกาย
ปมุทาย น หิ อาลเปยฺย ฯ โลกจิตฺตมถนาติ โลกสฺส จิตฺตสฺส
มถนา โลกจิตฺตสฺสาภิฆาฏิกา ฯ รกฺขสีคณาติ ยถา ทีเป ิตา
รกฺขสีคณา มนุสฺสเวเสน วาณิเช อุปลาเปตฺวา อตฺตโน วเส
คเต กตฺวา ขาทนฺติ เอว อิมาป ปฺจหิ รูปาทีหิ กามคุเณหิ
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อตฺตโน วเส กตฺวา สตฺเต มหาวินาส ปาเปนฺตีติ อตฺโถ ฯ
วินโยติ อาจาโร ฯ สวโรติ มริยาทา ฯ ปาภตนฺติ ทุกฺขสมฺภต
ธน คิลนฺติ วินาเสนฺติ ฯ อนิยตาติ อนิยตจิตฺตา ฯ โลณโตยวติยนฺติ
โลณโตยวนฺต สมุทฺทนฺติ อตฺโถ ฯ อาปคาติ นทิโย ฯ อยเมว
วา ปาโ ฯ ยถา สมุทฺท นทิโย โอสรนฺติ เอว ปมาทีน
ปมาเทน ปมุทาติ อตฺโถ ฯ ฉนฺทสาติ เปเมน ฯ รติยาติ
ปฺจกามคุณรติยา ฯ ธเนน วาติ ธนเหตุ วา ฯ ชาตเวทสทิสนฺติ
อคุณสมฺปตฺติยา อคฺคิมิว ชลิตป ฯ ราคโทสวธิโยติ กามราคโทเสหิ
วธิกา ฯ ราคโทสคติโยติ วา ปาโ ฯ โอสรนฺตีติ มธุรวจเนน
ต พนฺธนฺติโย อุปคจฺฉนฺติ ฯ สธนนฺติ สธนา ฯ อยเมว วา
ปาโ ฯ วตฺถาลงฺการตฺถาย ย กิฺจิ อตฺตโน ธน ทตฺวาป
โอสรนฺตีติ อตฺโถ ฯ สหตฺตนาติ อตฺตภาเวน สทฺธึ อตฺตภาวป
ตสฺเสว ปริจฺจชนฺติโย วิย โหนฺติ ฯ อติเวยนฺตีติ ธนคหณตฺถาย
อติวิย เวยนฺติ ปเฬนฺติ ฯ
วิวิเธน ฉนฺทสาติ นานาวิเธน อากาเรน ฯ จิตฺรวิมฺพมุขิโยติ อลงฺการวเสน วิจิตฺรสรีรา วิจิตฺรมุขิโย หุตฺวา ฯ
โอหสนฺตีติ มหาหสิต หสนฺติ ฯ ปหสนฺตีติ มนฺทหสิต
หสนฺติ ฯ สวโรวาติ มายาการปุริโส วิย อสุรินโฺ ท วิย จ ฯ
ทานวว หทยนฺตรนิสฺสิตาติ ยถา กุโต นุ อาคจฺฉถ โภ ตโย
ชนาติ กรณฺฑชาตเก หทยนฺตรนิสฺสิตา อนฺโตอุทรคตาป ทานว
ฉฑฺเฑตฺวา อฺเน วิชฺชาธเรน สห อติจริ เอว อติจรนฺติ
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อรกฺขิตา เหตาติ ทีเปติ ฯ น ภาสตีติ น วิโรจติ หาริตโลมกสฺสปกุสราชาโน วิย ฯ เตนาติ ตมฺหา อมิตฺเตน กตพฺยสนา
อติเรกตร พฺยสนนฺติ อตฺโถ ฯ อเปกฺขวาติ สตณฺโห ฯ
เกสลูนนขฉินฺนตชฺชิตาติ อากฑฺฒิตฺวา ลูนเกสา นเขหิ ฉินฺนคตฺตา
ตชฺชิตา ฯ ตาฬิตาติ ปาทาทีหิ จ ตาฬิตาว หุตฺวา โย
กลิวเสน เอเต วิปฺปกาเร กโรติ ตาทิส หีนเมว อุปคตา นาริโย
รมนฺติ น เอเต วิปฺปกาเร ปริหรนฺติ มธุรสมาจาเร กึการณา
น รมนฺติ ฯ กุณเปว มกฺขิกาติ ยสฺมา เชคุจฺเฉ หตฺถิกุณปาทิมฺหิ
มกฺขิกา วิย ตา หีเนเยว รมนฺตีติ อตฺโถ ฯ โอฑฺฑิตนฺติ น
เอตา อิตฺถิโย นาม อถโข อิเมสุ าเนสุ นมุจิโน กิเลสมารสฺส
มิคปกฺขี คหณตฺถ ลุทฺทเกหิ ปาส วาคุรฺจาป ต มฺมาโน
ปฺาจกฺขุนา จกฺขุมา ทิพฺพมานุสเกน สุเขน อตฺถิโก
ปริวชฺเชยฺย ฯ
โอสฺสชิตฺวาติ เทวมนุสฺเสสุ มหาสมฺปตฺติทายก ตโปคุณ
ฉฑฺเฑตฺวา ฯ โยติ โย ปุริโส อนริเยสุ อปริสุทฺเธสุ ปฺจกามคุเณสุ
กามคุณรติจริตานิ อาจริ ฯ เทวตาหิ นิรย นิมิสฺสตีติ โส
เทวโลกโต นิวตฺติตฺวา นิรย คณฺหิสฺสติ ฯ เฉทคามิมณิยว
วาณิโชติ ยถา พาลวาณิโช มหคฺฆภณฺฑ ทตฺวา เฉทคามึ
มณิก คณฺหติ ตถารูโป อย โหตีติ อตฺโถ ฯ โสติ อิตฺถีน
วสงฺคโต ฯ อนิยโตติ เอตฺตก นาม กาล อปาเยสุ ปจฺจิสฺสตีติ
# ๑. ม. เทวโลเกน ปริวตฺติตฺวา ฯ
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อนิยโต ฯ คลาคลนฺติ เทวโลกา วา มนุสฺสโลกา วา คลิตฺวา
อปายเมว คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ ยถา กึ ฯ ทุฏคทฺรภรโถติ ยถา
กูฏคทฺรภยุตฺโต รโถ มคฺคา โอกฺกมิตฺวา อุปฺปเถเยว คจฺฉติ
ตถา ฯ สตฺตสิ ิมฺพลิวนฺจาติ สตฺติสทิเสหิ กณฺฏเกหิ ยุตฺต
อยส สิมฺพลิวน ฯ เปตราวิสยนฺติ เปตวิสยฺจ กาลกฺชิกอสุรวิสยฺจ ฯ ปมาทินนฺติ ปมตฺตาน ฯ เต หิ ปมุทาสุ
ปมตฺตา ตาส สมฺปตฺตีน มูลภูต กุสล น กโรนฺติ ฯ อิติ
เตส ปมาทีน สพฺพา ตา นาเสนฺติ นาม ฯ ปฏิปาทยนฺติ
นนฺติ ตถาวิธ ปุริส ตา ปมาทวเสเนว อกุสล กาเรตฺวา
ทุคฺคตึ ปฏิปาเทนฺติ นาม ฯ โสวณฺณพฺยมฺหนิลยาติ สุวณฺณมยวิมานวาสินิโย ฯ ปมุทาหนตฺถิกาติ เย ปุริสา ปมุทาหิ
อนตฺถิกา หุตฺวา พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ กามธาตุสมติกฺกมาติ
กามธาตุสมติกฺกเมน(๑) ยา คติ ฯ รูปธาตุสมฺภโวติ (๒) โย กามธาตุสมติกฺกมคติสงฺขาโต รูปธาตุสมฺภโว เตส น ทุลลฺ โภ ฯ
วีตราควิสยูปปตฺติ ยาติ ยา วีตราควิสเย สุทฺธาวาสโลเก อุปฺปตฺติ
สาป เตส น ทุลฺลภาติ อตฺโถ ฯ อจฺจนฺตนฺติ อนตีต
อวินาสธมฺมต ฯ อจลิตนฺติ กิเลเสหิ อกมฺปต ฯ นิพฺพุเตภีติ
นิพฺพุตกิเลเสหิ ฯ สุจีภีติ สุจีหิ ปริสุทฺเธหิ เอวรูป นิพฺพาน น
ทุลฺลภ ฯ
เอว มหาสตฺโต อมต มหานิพฺพาน ปาเปตฺวา เทสน
# ๑. ม. กามธาตุสมติกฺกมา ฯ ๒. สี. ยุ. รูปธาตุยาภโว ฯ
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นิฏเปสิ ฯ หิมวนฺเต กินฺนรมโหรคาทโย อากาเส ิตา เทวตา
จ อโห พุทฺธลีลาย สุกถิต สาธุ สาธูติ สาธุการ อทสุ ฯ
อานนฺโท คิชฺฌราชา นารโท พฺราหฺมโณ ปุณฺณมุโข จ
ปุสฺสโกกิโล อตฺตโน อตฺตโน ปริส อาทาย สกฏานเมว
อคมสุ ฯ มหาสตฺโตป สกฏานเมว คโต ฯ อิตเร ปน
อนฺตรนฺตรา อาคนฺตฺวา มหาสตฺตสฺส สนฺติเก โอวาเท ตฺวา
สคฺคปรายนา อเหสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนนฺโต
โอสานคาถมาห
[๓๑๔]กุณาโลห ปุเร อาสึ โอทายี ปุสฺสโกกิโล
อานนฺโท คิชฺฌราชาสิ สารีปุตโฺ ต จ นารโท
ปริสา พุทฺธปริสา
เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ
เต ปน ภิกฺขู คมนกาเล สตฺถุ อานุภาเวน คนฺตฺวา
อาคมนกาเล อตฺตโน จ อานุภาเวน อาคตาติ ฯ เตส สตฺถา
มหาวเนเยว กมฺมฏาน กเถสิ ฯ เต ต ทิวสเมว อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ มหาเทวตาสมาคโม อโหสิ ฯ อถ ภควา
มหาสมยสุตฺต กเถสิ ฯ กถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ
ปาปุณึสูติ ฯ
กุณาลชาตก นิฏิต ฯ
จตุตฺถ ฯ
_____________
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มหาสุตโสมชาตก
กสฺมา ตุว รสก อีทิสานีติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
องฺคุลิมาลตฺเถร อารพฺภ กเถสิ ฯ
ตสฺส อุปฺปตฺติ จ ปพฺพชฺชา จ อุปสมฺปทา องฺคุลิมาลสุตฺตวณฺณนาย วุตฺตนเยเนว วิตฺถารโต เวทิตพฺพา ฯ โส ปน
สจฺจกิริยาย มุฬฺหคพฺภาย อิตฺถิยา โสตฺถิภาว กตฺวา ตโต ปฏาย
สุลภปณฺโฑ หุตฺวา วิเวกมนุพฺรูหนฺโต อปรภาเค อรหตฺต ปตฺวา
อภิฺาโตว อสีติยา มหาเถราน อพฺภนฺตโร อโหสิ ฯ ตสฺมึ
กาเล ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส อโห วต ภควตา
ตถารูป ลุททฺ  โลหิตปาณึ มหาโจร องฺคุลิมาล อทณฺเฑน อสตฺเถน
ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน กโรนฺเตน ทุกฺกร กต อโห พุทฺธา นาม
ทุกฺกรการกาติ ฯ สตฺถา คนฺธกุฏิย ิโตว ทิพฺพโสเตน เตส ภิกฺขูน
กถ สุตฺวา อชฺช มม คมน พหูปการ ภวิสฺสติ มหาธมฺมเทสนา ปวตฺติสฺสตีติ ตฺวา คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา อโนปมาย
พุทฺธลีลาย ธมฺมสภ คนฺตฺวา ปวรปฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา
กายนุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต อนจฺฉริย ภิกฺขเว อิทาเนว ปรมาภิสมฺโพธิปฺปตฺเตน
มยา เอตสฺส องฺคุลิมาลตฺเถรสฺส ทมน สฺวาห ปุพพฺ จริย
จรนฺโต ปเทสาเณ ิโตป เอต ทเมสินฺติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ
เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ
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อตีเต กุรุรฏเ อินฺทปตฺตนคเร โกรโพฺย นาม ราชา
ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ ฯ ตทา อมฺหาก โพธิสตฺโต ตสฺส
อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ สุตวิตฺตตาย ปน ต สุตโสโมติ
สฺชานึสุ ฯ ตเมน วยปฺปตฺต ทิสฺวา ราชา นิกฺขสหสฺส
ทตฺวา ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก สิปปฺ ุคฺคหณตฺถาย
ตกฺกสิล เปเสสิ ฯ โส อาจริยภาค อาทาย นิกฺขมิตฺวา มคฺค
ปฏิปชฺชิ ฯ พาราณสิย กาสิกรฺโ ปุตฺโต พฺรหฺมทตฺตกุมาโรป
ตเถว วตฺวา ปตรา เปสิโต นิกฺขมิตฺวา ต มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
อถ สุตโสโม มคฺค คนฺตฺวา นครทฺวาเร สาลาย ผลเก
วิสฺสมตฺถาย นิสีทิ ฯ พฺรหฺมทตฺตกุมาโรป คนฺตฺวา เตน สทฺธึ
เอกผลเก นิสีทิ ฯ อถ น สุตโสโม ปฏิสนฺถาร กโรนฺโต สมฺม
มคฺค ปฏิปชฺชนฺโต กิลนฺโตสิ กุโต อาคจฺฉสีติ ปุจฺฉิตฺวา
พาราณสิโตติ วุตฺเต กสฺส ปุตฺโตสีติ กาสิกรฺโ ปุตฺโตสฺมีติ
โกนาโมสีติ พฺรหฺมทตฺตกุมาโร นามาหนฺติ เกน การเณน
อิธาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส สิปฺปุคฺคหณตฺถายาติ วตฺวา ตฺวป
มคฺค ปฏิปชฺชนฺโต กิลนฺโตสิ กุโต อาคจฺฉสีติ เตเนว นเยน อิตร
ปุจฺฉิ ฯ โสป ตสฺส สพฺพ อาจิกฺขิ ฯ เต อุโภป มย ขตฺติยา
เอกาจริยสฺเสว สนฺติเก สิปฺปุคฺคหณตฺถาย คจฺฉามาติ อฺมฺ
มิตฺตภาว กตฺวา นคร ปวิสิตฺวา อาจริยกุล คนฺตฺวา อาจริย
อภิวาเทตฺวา อตฺตโน ชาตึ อาจิกฺขิตฺวา สิปฺปุคฺคหณตฺถาย
อาคตภาว กเถสุ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เต อาจริยภาค
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ทตฺวา สิปฺป ปฏเปสุ ฯ น เกวลฺจ เต เทฺว อฺเป
ตทา ชมฺพูทีเป เอกสตมตฺตา ราชปุตฺตา ตสฺส สนฺติเก สิปฺป
อุคฺคณฺหนฺติ ฯ สุตโสโม เตส เชฏนฺเตวาสิโก หุตฺวา สิปฺป
อุปทิสนฺโต น จิรสฺเสว นิปฺผตฺตึ ปาปุณิ ฯ โส อฺเส
สนฺติก อคนฺตฺวา สหาโย เมติ พฺรหฺมทตฺตกุมารเมว คนฺตฺวา
ตสฺส ปฏาจริโย หุตฺวา ขิปฺป สิกฺขาเปสิ ฯ อิตเรสป
อนุกฺกเมเนว สิปฺป นิฏิต ฯ เต อนุโยค ทตฺวา อาจริย วนฺทิตฺวา
สุตโสม ปริวาเรตฺวา นิกขฺ มึสุ ฯ อถ เน สุตโสโม มคฺคนฺตเร
ตฺวา อุยฺโยเชนฺโต ตุมฺเห อตฺตโน มาตาปตูน สิปฺป ทสฺเสตฺวา
รชฺเชสุ ปติฏ หิสฺสถ ปติฏิตา จ ปน มโมวาท กเรยฺยาถาติ
อาห ฯ กึ อาจริยาติ ฯ ปกฺขทิวเสสุ อุโปสถิกา หุตวฺ า มา
ฆาฏ กเรยฺยาถาติ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ โพธิสตฺโตป
องฺควิชฺชาปากฏตฺตา อนาคเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺตกุมาร
นิสฺสาย มหาภย อุปฺปชฺชสิ ฺสตีติ ตฺวา เตส โอวทิตฺวา
อุยฺโยเชสิ ฯ
เต สพฺเพป อตฺตโน อตฺตโน ชนปท คนฺตฺวา มาตาปตูน
สิปฺป ทสฺเสตฺวา รชฺเชสุ ปติฏาย ปติฏิตภาวฺเจว โอวาเท
วตฺตมานภาวฺจ ราชาโน ชานาเปตุ ปณฺณากาเรน สทฺธึ
ปณฺณานิ ปหิณึสุ ฯ มหาสตฺโต ต ปวุตฺตึ สุตฺวา อปฺปมตฺตา
โหถาติ ปณฺณานิ ปฏิเปเสสิ ฯ เตสุ พาราณสิราชา วินา
มเสน ภตฺต น ภฺุชิ ฯ อุโปสถทิวสตฺถายปสฺส มส คเหตฺวา
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เปนฺติ ฯ อเถกทิวส เอว ปตมส ภตฺตการกสฺส ปมาเทน
ราเคเห โกเลยฺยสุนขา ขาทึสุ ฯ ภตฺตการโก มส อทิสฺวา
กหาปณมุฏึ อาทาย จรนฺโต มส อุปฺปาเทตุ อสกฺโกนฺโต
สเจ อมสก ภตฺต อุปนาเมสฺสามิ ชีวติ  เม นตฺถิ กึ นุโข
กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อตฺเถโส อุปาโยติ วิกาเล อามกสุสาน
คนฺตฺวา ตมุหุตฺตมตสฺส ปุริสสฺส อูรมุ ส อาหริตฺวา สุปกฺก ปจิตฺวา
ภตฺต ปจิตฺวา ภตฺตมส อุปนาเมสิ ฯ รฺโ มสขณฺฑ ชิวฺหคฺเค
ปตมตฺตเมว สตฺต รสหรณิสหสฺสานิ ผริ สกลสรีร โขเภสิ ฯ
กึการณา ฯ ปุพฺเพ เสวนตาย ฯ โส กิร อตีตานนฺตเร อตฺตภาเว
ยกฺโข หุตฺวา พหุ มนุสฺสมส ขาทิ เตนสฺส ต ปย อโหสิ ฯ
โส สจาห ตุณฺหีเยว ปริภฺุชิสฺสามิ น เม อย อิม มส กเถสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา สห เขเฬน ภูมิย ปาเตสิ ฯ นิทฺโทส เทว ขาทาหีติ
วุตฺเต มนุสฺเส ปฏิกฺกมาเปตฺวา อหเมวสฺส นิทฺโทสภาว
ชานามิ กินนฺ าเมต มสนฺติ ภตฺตการ ปุจฺฉิ ฯ ปุริมทิวเสสุ ตยา
ขาทิตมส เทวาติ ฯ นนุ อฺสฺมึ กาเล อย รโส นตฺถีติ ฯ
อชฺเชว สุฏุ ปกฺก เทวาติ ฯ นนุ ปุพฺเพป เอวรูป ปจสีติ ฯ
อถ น ตุณฺหภี ูต ตฺวา สภาวเมว กเถหิ โน เจ กเถสิ
ชีวิตนฺเต นตฺถีติ อาห ฯ โส อภย ยาจิตฺวา ยถาภูต
กเถสิ ฯ ราชา มา สทฺทมกาสิ ปกติปจนมส ตฺว ขาทิตฺวา
มยฺห มนุสฺสมสเมว ปจาหีติ อาห ฯ นนุ ทุกฺกร เทวาติ
อาห ฯ มา ภายิ น ทุกฺกรนฺติ ฯ นิวทฺธ กุโต ลภิสฺสามิ
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เทวาติ อาห ฯ นนุ พนฺธนาคาเร พหู มนุสฺสาติ ฯ โส
ตโต ปฏาย ตถา อกาสิ ฯ อปรภาเค พนฺธนาคาเร มนุสฺเสสุ
ขีเณสุ อิทานิ กึ กโรมีติ อาห ฯ ตฺว อนฺตรามคฺเค สหสฺสภณฺฑิก
ขิปตฺวา โย ต คณฺหติ ต โจโรติ คเหตฺวา มาเรหีติ ฯ
โส ตถา อกาสิ ฯ อปรภาเค ภเยน สหสฺสภณฺฑิก โอโลเกนฺตป
อทิสฺวา อิทานิ กึ กโรมีติ อาห ฯ ยทา มชฺฌิมยาเม เภรีเวลาย (๑)
นคร อากุล โหติ ตฺว เอกสฺมึ ฆรสนฺธิมฺหิ วา วีถยิ  วา จตุกฺเก
วา ตฺวา มนุสฺเส มาเรตฺวา มส คณฺหาหีติ ฯ โส ตโต
ปฏาย ถูลมส อาทาย คจฺฉติ ฯ เตสุ เตสุ าเนสุ กเฬวรานิ
ทิสฺสนฺติ ฯ นคร อากุล โหติ ฯ มม มาตา น ปฺายติ
มม ปตา น ปฺายติ มม ภาตา ภคินี จ น ปฺายตีติ
มนุสฺสาน ปริเทวนสทฺโท สุยฺยติ ฯ
นาครา ภีตตสิตา หุตฺวา อิเม มนุสฺเส สีโห นุโข ขาทติ
พฺยคฺโฆ นุโข ขาทติ ยกฺโข นุโข ขาทตีติ โอโลเกนฺตา
ปหารมุข ทิสฺวา เอโก มนุสฺสโจโร อิเม ขาทติ มฺเติ ฯ
มหาชโน ราชงฺคเณ สนฺนิปติตฺวา อุปกฺโกสิ ฯ ราชา กึ ตาตาติ
ปุจฺฉิ ฯ เทว อิมสฺมึ นคเร มนุสฺสขาทโก โจโร อตฺถิ ต
คณฺหาเปถ เทวาติ ฯ อห กถ ชานิสฺสามิ กึ อห นคร
รกฺขนฺโต วิจรามีติ ฯ มหาชนา ราชา นคเรน อนตฺถิโกติ
กาฬหตฺถิเสนาปติสฺส อาจิกฺขิสฺสามาติ คนฺตฺวา ตสฺส กเถตฺวา
# ๑. สี. ยุ. ยามเภรีเวลาย ฯ
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โจร ปริเยสตุ วฏฏตีติ วทึสุ ฯ โส สตฺตาห อาคเมถ ปริเยสิตฺวา
โจร โว ทสฺสามีติ มหาชน อุยฺโยเชตฺวา ปุริเส อาณาเปสิ ตาตา
นคเร กิร มนุสฺสขาทกโจโร อตฺถิ ตุมฺเห เตสุ เตสุ าเนสุ
นิลียิตฺวา ต คณฺหถาติ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตโต ปฏาย
นคร ปริคฺคณฺหนฺติ ฯ ภตฺตการโกป เอกสฺมึ ฆรสนฺธิมฺหิ
ปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา เอก อิตฺถึ มาเรตฺวา ฆน ฆน มส อาทาย
ปจฺฉึ ปูเรตุ อารภิ ฯ อถ น เต ปุริสา คเหตฺวา โปเถตฺวา
ปจฺฉาพาหุ พนฺธิตฺวา คหิโต มนุสฺสขาทโก โจโรติ มหาสทฺท
กรึสุ ฯ มหาชโน ต ปริวาเรสิ ฯ อถ น สุฏุ พนฺธิตฺวา
มสปจฺฉึ คีวาย พนฺธิตฺวา อาทาย เสนาปติสฺส ทสฺเสสุ ฯ อถ
น เสนาปติ ทิสฺวา กินฺนุ โข เอส อิม มส ขาทติ อุทาหุ
อฺเน มเสน มิสฺสิตฺวา วิกฺกีณาติ อุทาหุ รฺโ วจเนน
มาเรตีติ จินฺเตตฺวา ตมตฺถ ปุจฺฉนฺโต ปม คาถมาห
[๓๑๕]กสฺมา ตุว รสก อีทิสานิ
กโรสิ กมฺมานิ สุทารุณานิ
หนาสิ อิตฺถี ปุริเส จ มุฬฺเห
มสสฺส เหตุ อาทู ธนสฺส การณาติ ฯ
ตตฺถ รสกาติ ภตฺตการก อาลปติ ฯ อิโต ปร อุตฺตานสมฺพนฺธนานิ วจนปฏิวจนปาลิวเสเนว เวทิตพฺพานีติ ฯ
ตโต รสโก น อาห
[๓๑๖]น อตฺตเหตุ น ธนสฺส การณา
น ปุตฺตทารสฺส สหายาติน
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ภตฺตา จ เม ภควา ภูมิปาโล
โส ขาทตี มสมิท ภทนฺเตติ ฯ
อถ น เสนาปติ อาห
[๓๑๗]สเจ ตุว ภตฺตุรตฺเถ ปยุตฺโต
กโรสิ กมฺมานิ สุทารุณานิ
ปาโตว อนฺเตปุร ปาปุณิตฺวา
ลเปยฺยาสิ เม ราชิโน สมฺมุเข ตนฺติ ฯ
อถ น รสโก อาห
[๓๑๘]ตถา กริสฺสามิ อห ภทนฺเต
ยถา ตุว(๑) ภาสสิ กาฬหตฺถิ
ปาโตว อนฺเตปุร ปาปุณิตฺวา
วกฺขามิ เต ราชิโน สมฺมุเข ตนฺติ ฯ
ตตฺถ ภควาติ คารววจน ฯ สเจ ตุวนฺติ สจฺจ นุโข
ภณติ อุทาหุ มรณภเยน มุสา ภณตีติ วีมสนฺโต เอวมาห ฯ
ตตฺถ สุทารุณานีติ มนุสฺสฆาฏกมฺมานิ ฯ สมฺมุเข ตนฺติ
สมฺมุเข ตฺวา เอว วเทยฺยาสิ ฯ โส สมฺปฏิจฺฉนฺโต ตถาป
คาถมาห ฯ
อถ น เสนาปติ คาฬฺหพนฺธนเมว สยาเปตฺวา วิภาตาย
รตฺติยา อมจฺเจหิ จ นาคเรหิ จ สทฺธึ มนฺเตตฺวา สพฺเพสุ
เอกจฺฉนฺเทสุ ชาเตสุ สพฺพฏาเนสุ อารกฺข เปตฺวา นคร หตฺถคต
กตฺวา รสกสฺส คีวาย มสปจฺฉึ พนฺธิตฺวา อาทาย ราชนิเวสน
# ๑. สี. ยเมว ตฺว ฯ
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ปาวิสิ ฯ สกลนคร วิรวิ ฯ ราชา หิยโฺ ย ภุตฺตปาตราโส สาย
มสป อลภิตวฺ า รสโก อิทานิ อาคมิสฺสตีติ นิสินฺโนว ต รตฺตึ
วีตินาเมตฺวา อชฺชาป รสโก นาคจฺฉติ นาครานฺจ มหาสทฺโท
สุยฺยติ กินฺนุ โข เอตนฺติ วาตปาเนน โอโลเกนฺโต ต ตถา
อานียมาน ทิสฺวา ปากฏ อิท การณ ชาตนฺติ จินฺเตตฺวา สตึ
ปจฺจุปฏเปตฺวา ปลฺลงฺเกว นิสีทิ ฯ กาฬหตฺถีป น อุปสงฺกมิตฺวา
อนุยฺุชิ ฯ โสปสฺส กเถสิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๓๑๙]ตโต รตฺยา วิวสเน สุริยสฺสุคฺคมน ปติ
กาโฬ รสกมาทาย ราชาน อุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน อิท วจนมพฺรวิ ฯ
สจฺจ กิร มหาราช รสโก เปสิโต ตยา
หนติ อิตฺถีปุริเส ตุว มสานิ ขาทสีติ ฯ
ตโต ราชา อาห
[๓๒๐]เอวเมว ตถา กาฬ รสโก เปสิโต มยา
มม อตฺถ กโรนฺตสฺส กิเมต ปริภาสสีติ ฯ
ตตฺถ กาฬาติ กาฬหตฺถิ ฯ เอวเมวนฺติ เตชวนฺเตน เสนาปตินา
อนุยฺุชิโต ราชา มุสา วตฺตุ อสกฺโกนฺโต เอวมาห ฯ ตตฺถ
ตถาติ อิท ปุริมสฺเสว เววจน ฯ มม อตฺถนฺติ มม วุฑฺฒึ ฯ
กโรนฺตสฺสาติ กโรนฺต ฯ กิเมตนฺติ กสฺมา เอต ปริภาสสิ ฯ
อถ ราชา อโห ทุกกฺ ร กโรสีติ กาฬหตฺถิ ตฺว นาม
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อฺ โจร อคเหตฺวา มม เปสการ คณฺหาเปสีติ ตสฺส ภย
ชเนนฺโต กเถสิ ฯ ต สุตฺวา เสนาปติ อย สเกเนว มุเขน
ปฏิชานาติ อโห สาหสิโก เอตฺตก กาล มนุสฺสมสา เอเตน
ขาทิตา วาเรสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา อาห มหาราช มา
เอว กริ มา มนุสฺสมส ขาทถาติ ฯ ราชา อาห กาฬหตฺถี
กึ กเถสิ นาห อิโต วิรมิตุ สกฺโกมีติ ฯ เทว สเจ ตฺว
น วิรมิสฺสสิ อตฺตาน รฏฺจ ตฺวเมว นสฺสิสฺสสีติ ฯ เอว
นสฺสนฺโตป อห ตโต เนว วิรมิตุ สกฺโกมีติ ฯ ตโต เสนาปติ
ตสฺส สฺาปนตฺถาย วตฺถุ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ
อตีตสฺมึ หิ กาเล มหาสมุทฺเท ฉ มหามจฺฉา อเหสุ ฯ
เตสุ อานนฺโท อุปนนฺโท อชฺโฌหาโรติ อิเม ตโย มหามจฺฉา
ปฺจโยชนสติกา ติมิงฺคโล ติมิรมิงฺคโล มหาติมิรมิงฺคโฬติ อิเม
ตโย มหามจฺฉา สหสฺสโยชนิกา โหนฺติ เต สพฺเพป ปาสาณเสวาลภกฺขา อเหสุ ฯ เตสุ อานนฺโท มหาสมุทฺทสฺส เอกปสฺเส
วสติ ฯ ต พหู มจฺฉา ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺติ ฯ เอกทิวส
สพฺเพส ทฺวิปทจตุปฺปทาน ราชา ปฺายติ อมฺหาก ราชา นตฺถิ
มยเมก ราชาน กริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา สพฺเพ เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา
อานนฺท ราชาน กรึสุ ฯ เต มจฺฉา ตโต ปฏาย ตสฺส สาย
ปาโต อุปฏาน คจฺฉนฺติ ฯ อเถกทิวส อานนฺโท เอกสฺมึ ปพฺพเต
ปาสาณเสวาล ขาทนฺโต มจฺฉ อชานิตฺวา เสวาโฬติ สฺาย
# ๑. ม. ติมินนฺโท ฯ
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เอก มจฺฉ ขาทิ ฯ ตสฺส ต มส สกลสรีร ฉาเทติ (๑)ฯ โส
กึ นุโข อิท อติวิย มธุรนฺติ นีหริตฺวา โอโลเกนฺโต มจฺฉขณฺฑ
ทิสฺวา เอตฺตก กาล อชานิตฺวา ขาทามีติ จินฺเตตฺวา ตโต ปฏาย
สายป ปาโตป มจฺฉาน อุปฏาน อาคนฺตฺวา คมนกาเล เอก
เทฺว มจฺเฉ ขาทิสฺสามิ ปากฏ กตฺวา ขาทิยมาเนสุ จ เอโกป
ม น อุปสงฺกมิสฺสติ สพฺเพป ปลายิสสฺ นฺติ ปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา
ปจฺฉา โอสกฺกิโตสกฺกิต ปหริตฺวา ขาทิสฺสามีติ ตถา อกาสิ ฯ
เต มจฺฉา ปริกฺขย คจฺฉนฺตา จินฺตยึสุ กุโต นุโข าตีน
ภย อุปฺปชฺชตีติ ฯ อเถโก ปณฺฑิตมจฺโฉ มยฺห อานนฺทสฺส
กิริย น รุจฺจติ ปริคฺคณฺหิสฺสามิ นนฺติ มจฺเฉสุ อุปฏาน
คเตสุ อานนฺทสฺส กณฺณปตฺเต ปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา อฏาสิ ฯ
อานนฺโท มจฺเฉ อุยฺโยเชตฺวา สพฺพปจฺฉโต คจฺฉนฺต ขาทิ ฯ
โส ปณฺฑิตมจฺโฉ ต กิรยิ  ทิสฺวา อิตเรส อาโรเจสิ ฯ เต สพฺเพป
ภีตตสิตา ปลายึสุ ฯ
อานนฺโท ตโต ปฏาย มจฺฉมสคิทฺเธน อฺ โคจร
น คณฺหาติ ฯ โส ชิฆจฺฉาย ปฬิโต กิลมนฺโต กห นุโข
อิเม คตาติ เต มจฺเฉ ปริเยสนฺโต เอก ปพฺพต ทิสวฺ า
มม ภเยน อิม ปพฺพต นิสฺสาย วสนฺติ มฺเติ ปพฺพต
ปริกฺขิปตฺวา อุปธาเรสฺสามีติ นงฺคุฏเน จ สีเสน จ อุโภ
ปสฺเส ปริกขฺ ิปตฺวา คณฺหิ ฯ ตโต สพฺเพ อิธ วสิสฺสนฺติ
# ๑.ม. สงฺโขเภสิ ฯ ๒. สี. กณฺณปตฺเตน ฯ
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กุโต ปลายิสฺสนฺตีติ ปพฺพต ปริกฺขิปตวฺ า อตฺตโน นงฺคุฏ
ทิสฺวา อย มจฺโฉ ม วฺเจตฺวา ปพฺพต นิสฺสาย วสตีติ
กุทฺโธ ปฺาสโยชนมตฺต สกนงฺคุฏ  ทฬฺห อฺ มจฺฉนฺติ
สฺาย คเหตฺวา มุรุมุรายนฺโต ขาทิ ฯ ทุกฺขา เวทนา
อุปฺปชฺชติ ฯ โลหิตคนฺเธน มจฺฉา สนฺนิปติตฺวา ลฺุจิตฺวา
ขาทนฺตา ยาว สีส อคมสุ ฯ มหาสรีรตาย ปริวตฺเตตุ
อสกฺโกนฺโต ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ ปพฺพตราสิ วิย
อฏิราสิ อโหสิ ฯ อากาสจาริโน ตาปสปริพฺพาชกา มนุสฺสาน
กถยึสุ ฯ สกลชมฺพูทีเป มนุสฺสา ชานึสุ ฯ
ต วตฺถุ อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต กาฬหตฺถี อาห
[๓๒๑]อานนฺโท สพฺพมจฺฉาน ขาทิตฺวา รสคิทฺธิมา
ปริกฺขีณาย ปริสาย อตฺตาน ขาทิย มโต ฯ
เอว ปมตฺโต รสคารเว รโต(๑)
พาโล ยทิ อายตึ นาวพุชฺฌสิ
วิธมฺม ปุตเฺ ต จ จชิ าตเก จ
ปริวตฺติตฺวา อตฺตานเมว ขาทติ ฯ
อิท เต สุตฺวาน วิรชฺชตุ(๒) ฉนฺโท
มา ภกฺขยิ ราช มนุสฺสมส
มา ตฺว อิม เกวล วาริโชว
ทฺวิปาทาธิป สฺุมกาสิ รฏนฺติ ฯ
# ๑. ม. รตฺโต ฯ ๒. สี. ยุ. วิเหตุ ฯ ๓. สี. ยุ. มา ภกฺขสี ฯ
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(ตตฺถ(๑) มหาราช อตีตสฺมึ กาเล มหาสมุทฺเท ปฺจสตโยชนิโก
อานนฺโท นาม มหามจฺโฉ สพฺเพส มจฺฉาน ราชา สมุทฺทสฺส
เอกปสฺเส ิโต ฯ ขาทิตฺวาติ สกชาติกาน มจฺฉาน รสคิทฺธิมา
มจฺเฉ ขาทิตฺวา ฯ ปริกฺขณ
ี ายาติ มจฺฉปริสาย ขย ปตฺตาย ฯ
อตฺตานนฺติ อฺ โคจร อคเหตฺวา ปพฺพต ปริกขฺ ิปนฺโต
ปณฺณาสโยชนมตฺต อตฺตโน นงฺคุฏขณฺฑ มจฺฉสฺาย ขาทิตฺวา
มโต มรณปฺปตฺโต หุตฺวา อิทานิ มหาสมุทฺเท ปพฺพตมตฺโต
อฏิราสิ อโหสีติ ฯ เอว ปมตฺโตติ เอวป ยถา มหามจฺโฉ
อานนฺโท เอว ตถา ตฺว ตณฺหาย คิทฺธิโต หุตฺวา ปมตฺโต
ปมาทภาวมาปนฺโน ฯ รสฺคารเว รโตติ มนุสฺสมสสฺส รสคารเว
รตฺโต อติรตฺตจิตฺโต อโหสิ ฯ พาโฬติ ยทิ ตฺว พาโล
ทุปฺปฺโ อายตึ อนาคเต อุปฺปชฺชนกทุกฺข นาวพุชฺฌสิ น
ชานาสีติ อตฺโถ ฯ วิธมฺม ปุตฺเต จาติ ปุตฺเต ภริยาโย จ
าตเก จาติ าตเก สหายเก จ ฯ วิธมฺมาติ วิธมิตฺวา
อฺ อาหาร อลภิตฺวา ชิฆจฺฉาย ปฬิโต สกลนคร ปริวตฺติย
มนุสฺสมส อลภิตฺวา อตฺตาน ขาทนฺโต อานนฺโท มหามจฺโฉ วิย
อตฺตานฺเว ขาทติ ฯ อิทนฺเต สุตฺวานาติ มหาราช เต
ตุยฺห มยา อานีต อิท อุทาหรณ สุตฺวาน ฯ ฉนฺโท วิรชฺชตูติ
วิคจฺฉตุ วิรมตุ ฯ มา ภกฺขยีติ ราช มนุสฺสมส มา ภกฺขยิ
มา ขาทิ ฯ มา ตฺว อิม เกวลนฺติ มหาสมุทฺท สฺุ กโรนฺโต
วาริโช อานนฺโท มจฺโฉ อิว ฯ ทฺวิปทาธิปาติ โภ ทฺวิปทาน
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มนุสฺสาน อิสฺสร มหาราช ตฺว เกวล สจฺจโต อิม ตว
กาสิการฏ นคร สฺุ มา อกาสีติ อตฺโถ ๑ ) ฯ
ต สุตฺวา ราชา โภ กาฬหตฺถิ ตฺวเมว อุปม ชานาสิ
อหป น ชานามีติ มนุสฺสมสคิทฺธตาย โปราณกวตฺถุ อาหริตฺวา
ทสฺเสนฺโต อาห
[๓๒๒]สุชาโต นาม นาเมน โอรโส ตสฺส อตฺรโช
ชมฺพูเปสึ อลทฺธาน มโต โส ตสฺส สงฺขเย
เอวเมว อห กาฬ ภุตฺวา ภกฺข รสุตฺตม
อลทฺธา มนุสสฺ มส มฺเ เหสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ
ตตฺถ ตสฺสาติ ตสฺส สุชาตสฺส (๒)ฯ
อตีเต พาราณสิย สุชาโต นาม กุฏมฺพิโก โลณมฺพิลเสวนตฺถาย หิมวฺนฺตโต อาคตานิ ปฺจ อิสิสตานิ ทิสฺวา เต อตฺตโน
อุยฺยาเน วสาเปตฺวา อุปฏหิ ฯ ฆเร จสฺส นิจฺจ ปฺจสตมตฺตา
ภิกฺขา อเหสุ ฯ เต ปน ตาปสา กทาจิ ชนปเท ภิกฺขาย จรนฺติ
# ๑. สี. ยุ. ตตฺถ สพฺพมจฺฉานนฺติ สพฺเพส มจฺฉาน เชฏโก ฯ
# ขาทิตฺวาติ โส อตฺตโน ปริส ขาทิ ฯ ขาทิยาติ ปจฺฉา อตฺตาน
# ขาทิตฺวา มโต ฯ อายตินฺติ ยทิ อนาคเต อุปฺปชฺชนทุกฺข น ชานาติฯ
# วิธมฺมาติ วิธมิตฺวา นาเสตฺวา ฯ ปุตฺเต จาติ ปุตฺตธีตโร จชิ ฯ าตเก
# จาติ เสสาตเก จชิ วิธมฺม ปุตฺเต จชิตฺวา าตเก จาติ อตฺโถ ฯ
# ปริวตฺติยาติ อฺ อลภนฺโต นิวตฺติตฺวา อตฺตานเมว ขาทติ ฯ
# วิเหตูติ วิคจฺฉตุ ฯ เกวลนฺติ สกลรฏ ฯ
# วาริโชวาติ อานนฺทมจฺโฉ วิย ฯ
# ๒. ม. ตตฺถ สุชาโต นามาติ กาฬหตฺถิ กุฏมฺพิโก นาเมน สุชาโต

#
#
#
#

นาม ตสฺส อตฺรโช ปุตฺโต โอรโส ชมฺพุเปสึ อลทฺธาน อลภิตฺวานฯ
มโตติ ยถา ตสฺสา ชมฺพุเปสิยา สงฺขฺเย โส กุฏมพฺ ิกปุตฺโต มโต
เอเมว อห รสุตฺตม อฺรสาน อุตฺตม มนุสฺสาน มส ภุตฺวา
ภฺุชิตฺวา อลทฺธา มนุสฺสมส ชีวิต หิสฺสามีติ มฺเ มฺามิ ฯ
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มหาชมฺพูเปสึป อาหริตฺวา ขาทนฺติ ฯ เตส ชมฺพเู ปสึ อาหริตฺวา
ขาทนกาเล สุชาโต จินฺเตสิ อชฺช ภทนฺตา ตโย จตฺตาโร ทิวสา
อนาคจฺฉนฺตา กห นุโข คตาติ ฯ โส ปุตฺต อตฺตโน องฺคุลิย
คาหาเปตฺวา เตส ภตฺตกิจฺจกาเล ตตฺถ อคมาสิ ฯ ตสฺมึ
สมเย มหลฺลกาน มุขวิกฺขาลนอุทก ทตฺวา สพฺพนวโก ชมฺพูเปสึ
ขาทติ ฯ สุชาโต ตาปเส วนฺทิตฺวา นิสินฺโนว กึ ภนฺเต
ขาทถาติ ปุจฺฉิ ฯ นวโก มหาชมฺพูเปสึ ขาทามิ อาวุโสติ ฯ
ต สุตฺวา กุมาโร ปปาส อุปฺปาเทสิ ฯ อถสฺส คณเชฏโก โถก
ทาเปสิ ฯ โส ต ขาทิตฺวา รเส พชฺฌติ ฺวา ชมฺพูเปสึ เม เทถ
ชมฺพูเปสึ เม เทถาติ ปุนปฺปุน ยาจิ ฯ กุฏมฺพิโก ธมฺม สุณนฺโต
ปุตฺตก มา วิรวิ เคห คนฺตฺวา ขาทิสฺสสีติ ต วฺเจตฺวา อิม
นิสฺสาย ภทนฺตา อุกฺกณฺเยฺยุนฺติ ต สมสฺสาเสนฺโต อิสิคณ
อนาปุจฺฉิตฺวาว เคห คโต ฯ คตกาลโต ปฏาย จ ตสฺส ปุตโฺ ต
ชมฺพูเปสึ เม เทถาติ ปริเทวิ ฯ อิสโยป อิธ จิร วสิมฺหาติ
วตฺวา หิมวนฺตเมว คตา ฯ อาราเม อิสโย อปสฺสนฺโต ตสฺส
อมฺพชมฺพูปนสโมจาทีน เปสิโย มธุสกฺขรสยุตฺตา อทาสิ ฯ
ตาปสฺส ชิวหฺ คฺเค ปตมตฺตาว หลาหลวิสสทิสา โหนฺติ ฯ โส
สตฺตาห นิราหาโร หุตฺวา ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ
ราชา อิท การณ อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ
ตสฺส สงฺขเยติ ตสฺสา ชมฺพูเปสิยา ขเย อฺ อาหาร
อนาหริตฺวา มโต ฯ ภกฺขนฺติ ขาทนีย ฯ รสุตฺตมนฺติ อุตฺตมรส ฯ
เหสฺสามีติ ชเหสฺสามิ ฯ หิสฺสามีติป ปาโ(๑) ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ตโต กาฬหตฺถี อย ราชา อติวิย รสคิทฺโธ อปรานิปสฺส
อุทาหรณานิ อาหริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มหาราช วิรมาหีติ อาห ฯ
โส อห มนุสฺสมสา วิรมิตุ น สกฺโกมีติ ฯ เทว สเจ น วิรมิสฺสสิ
าติมณฺฑลโต เจว รชฺชสิริโต จ ตฺว ปริหายิสฺสสิ ฯ
อตีตสฺมึ หิ มหาราช อิธ พาราณสิย ปฺจสีลรกฺขิต
เสฏิกุล อโหสิ ฯ ตสฺส กุลสฺส เอกปุตฺตโก อโหสิ มาตาปตูน
ปโย มนาโป ปณฺฑิโต ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ โส สมวเยหิ
ตรุเณหิ สทฺธึ คณพนฺเธหิ วิจริ ฯ เสสา คณพนฺธา มจฺฉมสาทีนิ
ขาทนฺตา สุร ปวนฺติ ฯ มาณโว มสาทีนิ น ขาทติ สุร น
ปวติ ฯ เต จินฺตยึสุ(๑) อย สุร อปวนฺโต อมฺหาก มูล น เทติ
อุปาเยน น สุร ปายาเปสฺสามาติ ฯ เต สนฺนิปติตฺวา สมฺม
อุยฺยาเน ฉณกีฬ กีฬิสฺสามาติ อาหสุ ฯ สมฺม ตุมฺเห สุร ปวถ
อห น ปวามิ ตุมฺเหว คจฺฉถาติ ฯ สมฺม ตว ปานตฺถาย ขีร
คณฺหาเปสฺสามาติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ ธุตฺตา อุยฺยาน
คนฺตฺวา ปทุมินิปตฺเตสุ ติขิณสุร พนฺธิตฺวา ปยึสุ ฯ อถ เนส
ปานกาเล มาณวสฺส ขีร อุปนยึสุ ฯ เอโก ธุตโฺ ต โปกฺขรมธุ
โภ อาหรถาติ เต อาหราเปตฺวา ปทุมินิปตฺตปูฏ คเหตฺวา เหฏา
ฉิทฺท กตฺวา องฺคุลึ มุเข เปตฺวา อากฑฺฒิ ฯ เอว อิตเรป
อาหราเปตฺวา ปวึสุ ฯ มาณโว กิเมตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โปกฺขรมธุ
# ๑. ม. มนฺตยึสุ ฯ
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นามาติ ฯ อหป โถก ลภิสฺสามีติ ฯ เทถ โภติ ตสฺสาป
ทาปยึสุ ฯ โส โปกฺขรมธุสฺาย สุร ปวิ ฯ อถ ตสฺส
องฺคารปกฺกมส อทสุ ฯ ตป ขาทิ ฯ เอวมสฺส ปุนปฺปุน ปวนฺตสฺส
มตฺตกาเล น เอต โปกฺขรมธุ สุรา เอสาติ วทึสุ ฯ โส
เอตฺตก กาล เอว มธุรรส น ชานามิ อาหรถ โภนฺโต สุรนฺติ
อาห ฯ ปุนป อทสุ ฯ ปปาสา มหตี อโหสิ ฯ อถสฺส ปุนปฺปุน
ยาจนฺตสฺส ขีณาติ วทึสุ ฯ โส หนฺท ต โภ สุร อาหรถาติ
องฺคุลิมุทฺทิก อทาสิ ฯ โส สกลทิวส เตหิ สทฺธึ ปวิตฺวา มตฺโต
รตฺตกฺโข กมฺปนฺโต วิลปนฺโต เคห คนฺตฺวา นิปชฺชิ ฯ อถสฺส
ปตา สุราย ปตภาว ตฺวา วิคเตปสฺส มเท ตาต อยุตฺตนฺเต
กต เสฏิกุเล ชาเตน สุร ปวนฺเตน มา ปุน เอวมกาสีติ
อาห ฯ ตาต โก มยฺห โทโสติ ฯ สุราย ปตภาเวนาติ ฯ
ตาต กึ กเถสิ มยา เอวรูป มธุรรส เอตฺตก กาล
อลทฺธปุพฺพนฺติ ฯ พฺราหฺมโณ ปุนปฺปุน ยาจิ ฯ โสป น สกฺโกมิ
วิรมิตุนฺติ อาห ฯ อถ พฺราหฺมโณ เอว สนฺเต อมฺหาก กุลวโส
อุปจฺฉิชฺชิสฺสติ ธนฺจ วินสฺสิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๓๒๓]มาณว อภิรูโปสิ กุเล ชาโตสิ โสตฺถิเย
น ตฺว อรหสิ ตาต อภกฺข ภกฺขเยตเวติ ฯ
ตตฺถ อภกฺข ภกฺขเยตเวติ อภกฺขิตพฺพยุตฺตก ภกฺขยิตุ (๑)ฯ
# ๑. ม. ตฺตถ มาณว ตฺว อภิรูโป อสิ โสตฺถิเย กุเล ชาโตป อสิ ฯ
# อภิกฺข ภกฺขเยเวติ ตาต ตฺว อภกฺขิตพฺพยุตฺตก ภกฺขยิตุ น อรหสิ ฯ
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เอวฺจ ปน วตฺวา ตาต วิรมาหิ สเจ น วิรมิสฺสสิ
กามา จ อิโต เคหา จ นิกฺขม ตว(๑) รฏา ปพฺพาชนียกมฺม
กาเรสฺสามีติ อาห ฯ มาณโว เอว สนฺเตป นิกฺขมิสฺสามิ สุร
ชหิตุ น สกฺโกมีติ วตฺวา คาถาทฺวยมาห
[๓๒๔]รสานฺตร เอต กสฺมา ม ตฺว นิวารเย
โสห ตตฺถ คมิสฺสามิ ยตฺถ ลจฺฉามิ เอทิส ฯ
โสวาห นิปฺปติสฺสามิ น เต วจฺฉามิ สนฺติเก
ยสฺส เม ทสฺสเนน ตฺว นาภินนฺทสิ พฺราหฺมณาติ ฯ
ตตฺถ รสานนฺติ โลณมฺพิลติตฺตกกฏกขาริกมธุรกสาวสงฺขาตาน
สตฺตนฺน รสาน อฺตร อุตฺตมรสภูตเมต มชฺชนฺนาม ฯ โสวาหนฺติ โส อหเมว ฯ นิปฺปติสฺ
สามีติ นิกฺขมิสฺสามิ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา นาห สุราปานา วิรมิสฺสามิ ตาต
ยนฺเต รุจฺจติ ต กโรหีติ อาห ฯ อถ พฺราหฺมโณ ตยิ อมฺเห
ปริจฺจชนฺเต มยป ต ปริจจฺ ชิสฺสามาติ วตฺวา คาถมาห
[๓๒๕]อทฺธา อฺเป ทายาเท ปุตฺเต ลจฺฉาม มาณว
ตฺวฺจ ชมฺม วินสฺสสฺสุ ยตฺถ ปตฺต น ต สุเณติ ฯ
ตตฺถ ยตฺถ ปตฺตนฺติ ยตฺถ คต อสุกฏาเน นาม วสตีติ
น สุโณมิ ตตฺถ คจฺฉาหีติ อตฺโถ ฯ
อถ น วินิจฺฉยฏาน เนตฺวา อปุตฺตภาว กตฺวา
นีหราเปสิ ฯ โส อปรภาเค นิปฺปจฺจโย กปโณ ปโลติก นิวาเสตฺวา
# ๑. สี. ยุ. อห วา อิโต เคหา นิกฺขมิสฺสามิ ตว วา ฯ
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กปาลหตฺโถ ปณฺฑาย จรนฺโต อฺตร กุฑฺฑ นิสฺสาย
กาลมกาสิ ฯ
อิท การณ อาหริตวฺ า กาฬหตฺถี รฺโ ทสฺเสตฺวา
มหาราช สเจ อมฺหาก วจน น กริสสฺ สิ ปพฺพาชนียกมฺมนฺเต
กริสฺสนฺตีติ วตฺวา คาถมาห
[๓๒๖]เอวเมว ตุว ราช ทีปทินฺท สุโณหิ เม
ปพฺพาชิสฺสนฺติ ต รฏา โสณฺฑมาณวก ยถาติ ฯ
เอว กาฬหตฺถินา นานาอุปมาย อานีตายป ราชา ตโต
วิรมิตุ อสกฺโกนฺโต อปรป อุทาหรณ ทสฺสนตฺถ อาห
[๓๒๗]สุชาโต นาม นาเมน ภาวิตตฺตาน สาวโก
อจฺฉร กามยนฺโตว น โส ภฺุชิ น โส ปวิ ฯ
กุสคฺเคนูทกมาทาย(๑) สมุทฺเท อุทก มิเน
เอว มานุสิกา กามา ทิพฺพกามาน สนฺติเก ฯ
เอวเมว อห กาฬ ภุตฺวา ภกฺข รสุตฺตม
อลทฺธา มานุส มส มฺเ เหสฺสามิ ชีวิตนฺติ ฯ
วตฺถุ ปน เหฏา วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ
ตตฺถ ภาวิตตฺตานนฺติ ภาวิตตฺตาน เตส ปฺจนฺน
อิสิสตาน ฯ อจฺฉร กามยนฺโตวาติ โส กิร เตส อิสีน
มหาชมฺพูเปสิยา ขาทนกาเล อนาคมน วิทิตฺวา เกน นุโข
การเณน นาคจฺฉนฺติ สเจ กตฺถจิ คตา ชานิสฺสามิ โน เจ อถ
# ๑. สี. ยุ. กุสคฺเค อุทกมาทาย ฯ
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เตส อิสีน สนฺติเก ธมฺม สุณิสฺสามีติ อุยฺยาน คนฺตฺวา อิสีน
ปาเท วนฺทิตฺวา คณเชฏกสฺส สนฺติเก ธมฺม สุณนฺโต นิสีทิ ฯ
สุริเย อตฺถงฺคเต อุยฺโยชิยมาโนป อชฺช อิเธว วสิสฺสามีติ วตฺวา
อิสิคณ วนฺทิตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา นิปชฺชิ ฯ รตฺติภาเค
สกฺโก เทวราชา เทวจฺฉราสงฺฆปรวุโต สทฺธึ อตฺตโน ปริจาริกาหิ
อิสิคณ วนฺทิตุ อาคโต ฯ สกลาราโม เอโกภาโส อโหสิ ฯ สุชาโต
กินฺนุ โข เอตนฺติ อุฏาย ปณฺณสาลฉิทฺเทน โอโลเกนฺโต สกฺก
อิสิคณ วนฺทิตุ อาคต เทวจฺฉราปริวุต ทิสฺวา อจฺฉราน สห
ทสฺสเนน ราครตฺโต อโหสิ ฯ สกฺโก นิสีทิตฺวา ธมฺมกถ
สุตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ กุฏมฺพิโกป ปุนทิวเส อิสิคณ
วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ ภนฺเต โก นาเมโส รตฺติภาเค ตุมฺหาก วนฺทนตฺถาย
อาคโตติ ฯ สกฺโก อาวุโสติ ฯ ต ปริวาเรตฺวา นิสินฺนา กา
นาเมตาติ ฯ เทวจฺฉรา นาเมตาติ ฯ โส อิสิคณ วนฺทิตฺวา
เคห คนฺตฺวา คตกาลโต ปฏาย อจฺฉร เม เทถ อจฺฉร เม
เทถาติ วิลป ฯ อถ น าตกา ปริวาเรตฺวา ภูตาวิฏโ
นุโขติ อจฺฉร ปหรึสุ ฯ โส นาห เอต อจฺฉร กเถมิ เทวจฺฉร
กเถมีติ วตฺวา อย อจฺฉราติ อลงฺกริตฺวา อานีต ภริยป
คณิกป โอโลเกนฺโต นาย อจฺฉรา ยกฺขินี เอสาติ เทวจฺฉร เม
เทถาติ วิลปนฺโต นิราหาโร ตตฺเถว ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ เตน
วุตฺต
อจฺฉร กามยนฺโตว น โส ภฺุชิ น โส ปวิ
กุสคฺเคนูทกมาทาย สมุทฺเท อุทก มิเนติ ฯ
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ตตฺถ สมุทฺเท อุทก มิเนติ สมฺม กาฬหตฺถิ โย กุสคฺเคน
อุทก คเหตฺวา เอตฺตก สิยา สมุทฺเท อุทกนฺติ เตน สทฺธึ อุปมาย
มิเนยฺย โส เกวล มิเนยฺย กุสคฺเค อุทก ปน อติปริตฺตเมว ยถา
ต เอว มานุสิกา กามา ทิพฺพกามาน สนฺติเก ตสฺมา โส สุชาโต
อฺ อิตฺถึ น โอโลเกสิ อจฺฉรเมว ปตฺเถนฺโต มโต ฯ เอวเมวาติ
ยถา โส ทิพฺพกาม อลภนฺโต ชีวิต ชหิ เอว อหป อุตฺตมรส
มนุสฺสมส อลภนฺโต ชีวิต ชหิสฺสามีติ อาห ฯ
ต สุตฺวา กาฬหตฺถี อย ราชา อติวิย รสคิทฺโธ
สฺาเปสฺสามิ นนฺติ สกชาติกาน มส ขาทิตฺวา อากาสจาริโน
สุวณฺณหสาป ตาวเทว นฏาติ ทสฺเสตุ คาถาทฺวยมาห
[๓๒๘]ยถาป เต ธตรฏา หสา เวหาสยงฺคมา
อยุตฺตปริโภเคน สพฺเพ อพฺภตฺถต คตา ฯ
เอวเมว ตุว ราช ทีปทินฺท สุโณหิ เม
อภกฺข ราช ภกฺขสิ ตสฺมา ปพฺพาชิสฺสนฺติ(๑) ตนฺติ ฯ
ตตฺถ อยุตฺตปริโภเคนาติ อตฺตโน อนาชีวภูเตน
ปริโภเคน(๒) ฯ อพฺภตฺถต คตาติ สพฺเพ มรณเมว ปตฺตา ฯ
อตีเต กิร จิตฺตกูเฏ สุวณฺณคุหาย นวุติหสสหสฺสานิ สาลึ
ขาทนฺตา วสนฺติ ฯ เต วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส น นิกฺขมนฺติ
สเจ นิกฺขเมยฺยุ อุทกปุณฺเณหิ ปกฺเขหิ อุปฺปติตุ อสกฺโกนฺตา
# ๑. ม. ปพฺพาชยนฺติ ฯ ๒. ม. อภุตฺตปริโภเคนาติ อตฺตโน
# สมานชาติกาน ปริโภเคน ฯ สี. ยุ. อวุตฺติปริโภเคนาติ
# อตฺตโน อนาชีวภูเตน ปริโภเคน ฯ
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สมุทฺเทเยว ปเตยฺยุ ตสฺมา น นิกฺขมนฺติ ฯ อุปกฏเ ปน
วสฺสกาเล ชาตสฺสรโต สยฺชาตสาลิโย อาหริตฺวา คุห ปูเรตฺวา
สาลึ ขาทนฺตา วสนฺติ ฯ เตส ปน คุห ปวิฏกาเล
คุหทฺวาเร เอโก รถจกฺกปฺปมาโณ อุณฺณานาภิมกฺกฏโก เอเกกสฺมึ
มาเส เอเกก ชาล วิตฺถนติ ฯ ตสฺส เอเกก สุตฺต
โครชฺชุปฺปมาณ โหติ ฯ หสา ต ชาล ภินฺทิสฺสามาติ เอกสฺส
ตรุณหสสฺส เทฺว โกฏาเส เทนฺติ ฯ เต วิคเต เทเว ปุรโต
คนฺตฺวา ต ชาล ภินฺทนฺติ ฯ เตน มคฺเคน เสสา คจฺฉนฺติ ฯ
อเถกสฺมึ กาเล ปฺจมาเส อติกฺกนฺเต วสฺโส วุฏโ(๑) อโหสิ ฯ
เต หสา ขีณโคจรา กินฺนุ โข กตฺตพฺพนฺติ มนฺเตตฺวา
ชีวนฺตา อณฺฑานิ ลภิสฺสามาติ ปม อณฺฑานิ ขาทึสุ ฯ ตโต
โปตเก ตโต ชิณฺณหเส ปฺจมาสจฺจเยน วสฺเส อุปคเต มกฺกฏโก
ปฺจ ชาลานิ วิตฺถนติ ฯ หสา สกชาติกาน มส ขาทิตฺวา
อปฺปถามา ชาตา ฯ ทฺวคิ ุณโกฏาสลาภี หสตรุโณ ชาเล
ปหริตฺวา จตฺตาริ ฉินฺทิตฺวา ปฺจม ฉินฺทิตุ นาสกฺขิ ตตฺเถว
ลคฺคิ ฯ อถสฺส สีส วิชฌ
ฺ ติ ฺวา มกฺกฏโก โลหิต ปวิ ฯ
อฺโป อาคนฺตฺวา ชาล ปหริ โสป ตตฺเถว ลคฺคตี ิ เอว
สพฺเพสป มกฺกฏโก โลหิต ปวิ ฯ ตทา ธตรฏกุล อุจฺฉินฺนนฺติ
วทนฺติ ฯ เตน วุตฺต สพฺเพ อพฺภตฺถต คตาติ ฯ
เอวเมว ตุวนฺติ ยถา เต หสา อภกฺขิตพฺพ สกชาติกาน
# ๑. สี. วสฺสารตฺโต ฯ
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มส ขาทึสุ ตถา ตฺวป ขาทสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สกลนคร
ภยปฺปตฺต ฯ ตสฺมา ปพฺพาชิสฺสนฺติ ตนฺติ วิรมถ มหาราช ยสฺมา
อภกฺข สกชาติมส ภกฺขสิ ตสฺมา อิเม นครวาสิโน ต รฏา
ปพฺพาเชสฺสนฺติ ฯ
ราชาป อฺ อุปม วตฺตุกาโม อโหสิ ฯ นาครา ปน
อุฏาย เสนาปติ กึ กโรสิ กึ มนุสฺสมสขาทกโจร คเหตฺวา
วิจรสิ สเจ น วิรมิสฺสติ ตฺว รฏโต ต ปพฺพาเชหีติ นาสฺส
กเถตุ อทสุ ฯ ราชา พหูน กถ สุตฺวา ภีโต ปุนป วตฺตุ
นาสกฺขิ ฯ ปุนป ต เสนาปติ กึ มหาราช วิรมิตุ สกฺขิสฺสิ
โนติ วตฺวา น สกฺโกมีติ วุตฺเต สพฺพ โอโรธคณฺจ ปุตฺตธีตโร
จ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต เอกปสฺเส เปตฺวา มหาราช อิม
าติมณฺฑลฺจ อมจฺจคณฺจ รชฺชสิริฺจ โอโลเกหิ มา เอว
นสฺสิสฺสสิ วิรมถ มหาราช มนุสฺสมสขาทนโตติ อาห ฯ ราชา
น มยฺห เอเต มนุสฺสมสโต ปยตรนฺติ วตฺวา เตนหิ ตุมฺเห มหาราช
อิมมฺหา นครา จ รฏา จ นิกฺขมถาติ วุตฺเต กาฬหตฺถิ น
เม รชฺเชนตฺโถ นครา นิกฺขมามิ เอก ปน เม ขคฺคฺจ รสกฺจ
ภาชนฺจ เทหีติ อาห ฯ อถสฺส ขคฺคฺจ มนุสฺสมสปจนภาชนฺจ
ปจฺฉิฺจ อุกฺขิปาเปตฺวา รสกฺจ ทตฺวา รฏา ปพฺพาชนียกมฺม
กรึสุ ฯ โส ขคฺคฺจ รสกฺจ อาทาย นครา นิกฺขมิตฺวา
อรฺ ปวิสิตฺวา เอกสฺมึ นิโคฺรธมูเล วสนฏาน กตฺวา ตตฺเถว
วสนฺโต อฏวิมคฺเค ตฺวา มนุสฺเส คตาคเต มาเรตฺวา อาหริตฺวา
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รสกสฺส เทติ ฯ โสปสฺส มส ปจิตฺวา รฺโ อุปนาเมสิ ฯ
เอว อุโภป ชีวนฺติ ฯ อห มนุสฺสโจโร โปริสาโทติ วตฺวา ตสฺมึ
ปกฺขนฺเต โกจิ สกภาเวน สณฺาเรตุ น สกฺโกติ สพฺเพ ภูมิย
ปตึสุ ฯ เตสุ ย ย อิจฺฉติ ต ต อุทฺธปาท อโธสิร กตฺวา
อาหริตฺวา รสกสฺส เทติ ฯ โส เอกทิวส อรฺเ กิฺจิ มนุสฺส
อลภิตฺวา อาคโต รสเกน กึ เทวาติ วุตฺเต รสก อุทฺธเน
อุกฺขลึ อาโรเปหีติ อาห ฯ มส กห เทวาติ ฯ ลภิสฺสามิ อห
มสนฺติ อาห ฯ โส นตฺถิ เม ชีวิตนฺติ กมฺปมาโน ราชาน
วนฺทิตฺวา โรทมาโน อุทธฺ เน อคฺคึ กตฺวา อุกฺขลึ อาโรเปสิ ฯ
อถ น โปริสาโท อสินา ปหริตฺวา มาเรตฺวา สยเมวสฺส มส
ปจิตฺวา ขาทิ ตโต ปฏาย เอกโกว ชาโต ย ย ลภิตฺวา
สยเมว ปจิตฺวา ขาทติ ฯ โปริสาโท มนุสฺสาน มคฺค ปฏิหนตีติ
สกลชมฺพูทีเป ปากโฏ อโหสิ ฯ ปพฺพาชนียกณฺฑ นิฏิต ฯ
ตทา เอโก สมฺปนฺนวิภโว พฺราหฺมโณ ปฺจหิ สกฏสเตหิ
โวหาร กโรนฺโต ปุพฺพนฺตโต อปรนฺต สฺจรติ ฯ โส จินฺเตสิ
โปริสาโท นาม กิร โจโร มคฺเค มนุสฺเส มาเรติ ธน ทตฺวา
ต อฏวึ อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ โส อฏวิมุขวาสีน มนุสฺสาน ม อฏวึ
อติกฺกเมถาติ สหสฺส ทตฺวา เตหิ สทฺธึ มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ คจฺฉนฺโต
จ สพฺพสตฺถ ปุรโต กตฺวา สุนหาตานุลิตฺโต สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต เสตโคณยุตฺเต สุขยานเก นิสินฺโน เตหิ อติวาหิกปุริเสหิ ปริวโุ ต สพฺพปจฺฉโต อคมาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ โปริสาโท
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รุกฺข อารุยฺห ปุริเส อุปธาเรนฺโต เสสมนุสฺเสสุ กึ อิเมสุ
ขาทิตพฺพ อตฺถีติ วิคตจฺฉนฺโท หุตฺวา พฺราหฺมณ ทิฏกาลโต
ปฏาย ต ขาทิตุกามตาย ปคฺฆริตเขโฬ อโหสิ ฯ โส ตสฺมึ
อตฺตโน สนฺติก อาคเต รุกฺขา โอรุยหฺ อห หเร โจโร โปริสาโทติ
ติกฺขตฺตุ นาม สาเวตฺวา ขคฺค ปริวตฺเตนฺโต วาลุกาย เตส
มนุสฺสาน อกฺขีนิ ปูเรนฺโต วิย ปกฺขนฺทิ ฯ เอโกป สณฺาตุ
สมตฺโถ นาม นาโหสิ ฯ สพฺเพ ภูมิย อุเรน นิปชฺชึสุ ฯ โส
สุขยานเก นิสินฺน พฺราหฺมณ ปาเท คเหตฺวา ปฏิย อโธสีสก
โอลมฺเพตฺวา สีส โคปฺผเกหิ ปหรนฺโต อุกฺขิปตฺวา ปายาสิ ฯ
ปุริสา อุฏาย โภ ตสฺส มย พฺราหฺมณสฺส หตฺถโต
กหาปณสหสฺส คณฺหิมฺหา โก นาม อมฺหาก ปุริสกาโร สกฺโกนฺโต
วา อสกฺโกนฺโต วา โถก อนุพนฺธามาติ ต อนุพนฺธึสุ ฯ
โปริสาโทป นิวตฺติตฺวา โอโลเกนฺโต กฺจิ อทิสฺวา สนิก
ปายาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ เอโก ถามสมฺปนฺโน สูรปุริโส เวเคน
อนุพนฺธิตฺวา ต สมฺปาปุณิ ฯ โส ต ทิสฺวา เอก วตึ ลงฺฆนฺโต
ขทิรขาณุก อติกฺกมิ ฯ ขาณุโก ปฏิปาเทน นิกฺขมิ ฯ
โส โลหิเตน ปคฺฆรนฺเตน ขฺชิยมาโน ปายาสิ (๑)ฯ อถ น
โส ปุริโส ทิสฺวา โภ มยา เอส วิทโฺ ธ เกวล ตุมฺเห
ปจฺฉโต เอถ คณฺหิสฺสาม นนฺติ อาห ฯ เต ทุพฺพลภาว
ตฺวา ต อนุพนฺธึสุ ฯ โส เตหิ อนุพนฺธภาว ตฺวา
# ๑. ม. ลงฺฆนาโม ยาติ ฯ
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พฺราหฺมณ วิสชฺเชตฺวา อตฺตาน โสตฺถิมกาสิ ฯ อติวาหิกปุริสา
พฺราหฺมณสฺส ลทฺธกาลโต ปฏาย กึ อมฺหาก โจเรนาติ ตโตว
นิวตฺตึสุ ฯ
โปริสาโทป อตฺตโน นิโคฺรธมูล คนฺตฺวา ปาโรหพฺภนฺตร
ปวิสิตฺวา นิปนฺโน อยฺเย รุกฺขเทวเต สเจ เม สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว
วณ ผาสุก กาตุ สกฺขิสฺสสิ สกลชมฺพูทีเป เอกสตขตฺติยาน
คลโลหิเตน ตว ขนฺธ โธวิตฺวา อนฺเตหิ ปริกฺขิปาเปตฺวา
ปฺจมธุรมเสน พลิกมฺม กริสฺสามีติ อายาจน อกาสิ ฯ
ตสฺส ปน มสฺจ อนฺนปานฺจ อลภนฺตสฺส สรีร สุสฺสิ ฯ
อนฺโตสตฺตาเหเยว วโณ ผาสุโก อโหสิ ฯ โส เทวตานุภาเวน
ตสฺส ผาสุกภาว สลฺลกฺเขสิ ฯ โส กติปาห มนุสฺสมส ขาทิตฺวา
พล ลภิตฺวา เอว จินฺเตสิ พหูปการา เม เทวตา อายาจนมสฺสา
มฺุจิสฺสามีติ ฯ โส ขคฺค อาทาย รุกฺขมูลโต นิกฺขมิตฺวา
ราชาโน อาเนสฺสามีติ ปายาสิ ฯ
อถ น ปุริมภเว ยกฺขกาเล เอกโต มนุสฺสมสขาทโก
สหายโก ยกฺโข อนุวิจรนฺโต ทิสฺวา อย มม อตีตภเว สหาโยติ
ตฺวา สมฺม ม สฺชานาสีติ ปุจฺฉิ ฯ น สฺชานามิ
สมฺมาติ ฯ อถสฺส ปุริมภเว ยกฺขกาเล กตการณ กเถสิ ฯ โส
ต สฺชานิตฺวา ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ กห นิพฺพตฺโตสีติ ยกฺเขน
ปุฏโ นิพฺพตฺตฏานฺจ รฏา ปพฺพาชนียการณฺจ อิทานิ
วสนฏานฺจ ขาณุนา วิทฺธการณฺจ เทวตาย อายาจนา
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โมจนตฺถ คมนการณฺจ สพฺพ อาโรเจตฺวา สมฺม ตยาป มเมต
กิจฺจ นิตฺถริตพฺพ อุโภป มย คจฺฉาม สมฺมาติ อาห ฯ สมฺม
น คจฺฉามิ เอก ปน เม กมฺม อตฺถิ อห โข ปน อนคฺฆ
ปทลกฺขณ นาม มนฺต ชานามิ โส พลฺจ ชวฺจ เตชุสฺสทฺจ
กโรติ ต มนฺต คณฺหาหีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิ ฯ
ยกฺโขปสฺส ต ทตฺวา ปกฺกามิ ฯ โปริสาโท มนฺต อุคฺคเหตฺวา
ตโต ปฏาย วาตชโว อติสูโร มหาพลปรกฺกโม อโหสิ ฯ โส
สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว เอกสตราชาโน อุยฺยานาทีนิ คจฺฉนฺเต ทิสฺวา
วาตเวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา นาม สาเวตฺวา วคฺคนฺโต นทนฺโต
ภยปฺปตฺเต กตฺวา ปาเท คเหตฺวา อโธสิเร กตฺวา ปณฺหิยา สีส
ปหรนฺโต วาตเวเคน เนตฺวา หตฺถตเลสุ ฉิทฺทานิ กตฺวา รชฺชยุ า
นิโคฺรธรุกฺเข โอลมฺเพสิ ฯ อคฺคปาทงฺคุลีหิ ภูมิย ผุสมานาหิ อถ
เต สพฺเพ ราชาโน วาเต ปหรนฺเต มิลาตโกรณฺฑกทามานิ วิย
ปริวตฺเตนฺตา โอลมฺพึสุ ฯ สุตโสโม มม ปฏาจริโย โหติ สเจ
คณฺหิสฺสามิ สกลชมฺพูทีโป ตุจฺโฉ ภวิสฺสตีติ ต น เนสิ ฯ โส
อห พลิกมฺม กริสฺสามีติ อคฺคึ กตฺวา สูเล ตจฺเฉนฺโต นิสีทิ ฯ
รุกฺขเทวตา ต กิริย ทิสฺวา มยฺห กิเรส พลิกมฺม กโรติ
วเณปสฺส มยา กิฺจิ ผาสุก กต นตฺถิ อิทานิ ต อิเมส มหาวินาส
กริสฺสติ กินนฺ ุ โข กตฺตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา อหเมต นิวาเรตุ น
สกฺขิสฺสามีติ จตุนฺน มหาราชาน สนฺตกิ  คนฺตฺวา ตมตฺถ กเถตฺวา
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นิวาเรถ นนฺติ อาห ฯ เตหิป น มย โปริสาท นิวาเรตุ
สกฺขิสฺสามาติ วุตฺเต สกฺก อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ กเถตฺวา นิวาเรถ
นนฺติ อาห ฯ โสป นาห สกฺโกมิ นิวาเรตุ เอกมตฺถ ปน
อาจิกฺขิสฺสามีติ วตฺวา โก นามาติ วุตฺเต สเทวเก โลเก สทิโส
อฺโ นตฺถิ กุรุรฏเ ปน อินฺทปตฺตนคเร โกรพฺยราชปุตฺโต
สุตโสโม นาม ต นิพฺพิเสวน กตฺวา ทเมสฺสติ ราชูนฺจ ชีวิต
ทสฺสติ ตฺจ มนุสฺสมส ขาทนโต โอรมาเปสฺสติ สกลชมฺพูทีเป
อมต วิย อภิสิฺจิสฺสติ สเจป ราชูน ชีวิต ทาตุกาโม สุตโสม
อาเนตฺวา พลิกมฺม กาตุ วฏฏตีติ วเทหีติ ฯ สา สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ขิปฺป อาคนฺตฺวา ปพฺพชิตเวเสน ตสฺส อวิทูเร
ปายาสิ ฯ โส ปน ปทสทฺเทน ราชา นุโข โกจิ ปลาโต
ภวิสฺสตีติ โอโลเกนฺโต ต ทิสฺวา ปพฺพชิตา นาม ขตฺติยาว
อิม คเหตฺวา เอกสต ปูเรตฺวา พลิกมฺม กริสฺสามีติ อุฏาย อสิหตฺโถ
อนุพนฺธิ ติโยชน อนุพนฺธิตฺวาป ปาปุณิตุ นาสกฺขิ ฯ คตฺเต หิ
เสทา มฺุจึสุ ฯ โส จินฺเตสิ อห ปุพฺเพ หตฺถึป อสฺสป รถป
ธาวนฺต อนุพนฺธิตฺวา คณฺหามิ อชฺช อิม ปพฺพชิต สกาย ปกติยา
คจฺฉนฺต สพฺพถาเมเนว ธาวนฺโตป คณฺหิตุ น สกฺโกมิ กินฺนุ
โข การณนฺติ ฯ ตโต โส ปพฺพชิโต นาม วจนกโร โหติ
ติฏาติ น วตฺวา ิต คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ติฏ สมณาติ
อาห ฯ อห ตาว ิโต ตฺว ปน าตุ วายาม กโรสีติ ฯ
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อถ น โภ ปพฺพชิตา นาม ชีวิตเหตุป อลิก น ภณนฺติ ตฺว
ปน มุสา กเถสีติ วตฺวา คาถมาห
[๓๒๙]ติฏาหีติ มยา วุตฺโต โส ตฺว คจฺฉสิ ปมฺมุโข
อฏิโต ตฺว ิโตมฺหีติ ลปสิ พฺรหฺมจารินิ
อิท โข สมณยุตฺต อสิฺจ เม มฺสิ กงฺขปตฺตนฺติ (๑)ฯ
ตตฺถ ติฏาหีติ สมณ ติฏาหิ อิติ วจน มยา วุตฺโต
โส ตฺว คจฺฉสิ พฺรหฺมจารินิ อฏิโต ตฺว ิโต อมฺหิ อิติ
ลปสิ เม อสิฺจ กงฺขปตฺต มฺสิ ฯ ปมฺมุโขติ ปรมฺมุโข ฯ
ตโต เทวตา คาถาทฺวยมาห
[๓๓๐]ิโตหมสฺมิ สธมฺเมสุ ราช
น นามโคตฺต ปริวตฺตยามิ
โจรฺจ โลเก อิต วทนฺติ
อาปายิก เนรยิก อิโต จุต ฯ
สเจ เม(๒) สทฺธสิ ราช สุต คณฺหาหิ ขตฺติย
เตน ยฺ ยชิตฺวาน เอว สคฺค คมิสฺสสีติ ฯ
(ตตฺถ(๓) สธมฺเมสูติ มหาราช อห สเกสุ ทสกุสลกมฺมปถธมฺเมสุ
ิโต อสฺมิ ภวามิ ฯ น นามโคตฺตนฺติ ยถา ตฺว ปุพฺเพ
พฺรหฺมทตฺโต หุตฺวา ต นาม ชหิตฺวา ปุริสาโท หุตฺวา อิทานิ
กมฺมาสปาโท ชาโต ขตฺติยกุเล ชาโตป อภกฺข มนุสฺสมส ภกฺเขสิ
# ๑. ม. กงฺกปตฺต ฯ ๒. ม. ตว ฯ สี. ยุ. สเจป สหสิ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 442

เลมที่ 35 อสีตินิปาตวณฺณนา หนา 442
อตฺตโน นามโคตฺต ยถา ปริวตฺเตสิ นาห ตถา นามโคตฺต
ปริวตฺตยามิ โลเก โจรฺจ ทสกุสลกมฺมปเถสุ อฏิต นาม
วทนฺติ ฯ อิโต จุตนฺติ อิโต จุต หุตฺวา อปาเย นิรเย
นิพฺพตฺตมาน ฯ โส หิ นิรเย ปตมาโน อตฺตโน ปติฏ น
ลภติ ฯ สุตนฺติ สุตโสม ๓ ) โภ ปุรสิ าท มุสาวาทีสิ ตฺว
ตยา มยฺห สกลชมฺพูทีเป ราชาโน อาเนตฺวา พลิกมฺม กริสฺสามีติ
วุตฺต ปฏิสฺสตุ  ฯ อิทานิ เย วา เต วา ทุพฺพลราชาโน อาเนสิ
ชมฺพูทีปตเล เชฏก สุตโสมมหาราชาน น อาเนสิ วจนนฺเต มุสา
นาม อโหสิ ตสฺมา สุตโสม คณฺหาหีติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา เทวตา ปพฺพชิตเวส อนฺตรธาเปตฺวา
สเกเนว วณฺเณน อากาเส สุรโิ ย วิย ชชฺชลมานา อฏาสิ ฯ
โส ตสฺส กถ สุตฺวา รูปฺจ โอโลเกตฺวา กาสิ ตฺวนฺติ
อาห ฯ อห อิมสฺมึ รุกฺเข นิพฺพตฺตเทวตาติ ฯ โส ทิฏา
เม อตฺตนา เทวตาติ ตุสฺสิตฺวา สามิ เทวราช มา สุตโสมสฺส
การณา จินฺตยิ อตฺตโน รุกฺข ปวิสาหีติ ฯ อถ เทวตา ตสฺส
ปสฺสนฺตสฺเสว รุกฺข ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สุริโย อตฺถงฺคโต จนฺโท
อุคฺคโต ฯ โปริสาโท เวทงฺคกุสโล นกฺขตฺตจาร ชานาติ ฯ โส
# ๓. สี. ยุ. ตตฺถ สธมฺเมสูติ สเกสุ กุสลกมฺมปถธมฺเมสุ ฯ
# นามโคตฺตนฺติ ยถา ตฺว ปุพฺเพ พฺรหฺมทตฺโต หุตฺวา ต นาม
# ชหิตฺวา โปริสาโท หุตฺวา อิทานิ กมฺมาสปาโท ชาโต ฯ
# ขตฺติยกุเล ชาโตป อภกฺข ภกฺเขสิ นาห ตถา นามโคตฺต
# ปริวตฺตยามิ ฯ โจรฺจาติ อกุสลกมฺมปเถสุ ิต โจร อฏิต
# นาม วทนฺติ ฯ อิโต จุตนฺติ อิโต จุต หุตฺวา อปาเย นิรเย

#นิพฺพตฺตมาน ฯ โส หิ นิรเย ปตนฺโต ปติฏ น ลภติ นาม ฯ สตนฺติฯ
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นภ โอโลเกตฺวา เสฺว ผุสฺสนกฺขตฺต ภวิสฺสติ สุตโสโม นหายิตุ
อุยฺยาน คมิสฺสติ ตตฺถ น คณฺหิสฺสามิ อารกฺโข ปนสฺส มหา
ภวิสฺสติ สมนฺตา ติโยชน สกลนครวาสิโน รกฺขนฺตา วิจริสฺสนฺติ
อสวิทหิเต อารกฺเข ปมยาเมเยว มิคาจิรวนุยฺยาน (๑) คนฺตฺวา
มงฺคลโปกฺขรณึ โอตริตฺวา วสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
โปกฺขรณึ โอรุยฺห ปทุมนิ ิปตฺเตน สีส ปฏิจฺฉาเทตฺวา อฏาสิ ฯ
ตสฺส เตเชน มจฺฉกจฺฉปาทโย โอสกฺกิตฺวา อุทกปริยนฺเต
วคฺควคฺคา หุตฺวา วิจรึสุ ฯ กุโต ปน ลทฺธาย เตโชติ ฯ
ปุพฺพโยควเสน ฯ โส หิ กสฺสปทสพลสฺส กาเล ขีรสลากภตฺต
ปฏเปสิ ฯ เตน มหาถาโม อโหสิ ฯ อคฺคิสาล กาเรตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส สีตวิโนทนตฺถ อคฺคิฺจ ทารูนิ จ ทารุจฺเฉทนวาสิฺจ
ผรสฺุจ อทาสิ ฯ เตน เตชวา อโหสิ ฯ เอว ตสฺมึ อนฺโตอุยฺยาน
คเตเยว พลวปจฺจูสกาเล สมนฺตา ติโยชเน อารกฺข คณฺหึสุ ฯ
ราชาป ปาโตว ภุตฺตปาตราโส อลงฺกตหตฺถิขนฺธวรคโต
จตุรงฺคินิยา เสนาย ปริวุโต นครโต นิกฺขมิ ฯ
ตทา ตกฺกสิลโต นนฺโท นาม พฺราหฺมโณ จตสฺโส สตารหา
คาถาโย อาทาย วีสติโยชนสติก มคฺค อติกฺกมฺม ต นคร
ปตฺวา ทฺวารคาเม วสิตฺวา สุริเย อุคฺคเต นคร ปวิสนฺโต ราชาน
ปาจีนทฺวาเร นิกฺขมนฺต ทิสฺวา หตฺถ ปสาเรตฺวา ชยาเปสิ ฯ
ราชา ทิสาจกฺขุโก หุตฺวา คจฺฉนฺโต อุนฺนตปฺปเทเส ิตสฺส
# ๑. สี. ยุ. มิคาจิรุยฺยาน ฯ ม. มิคาชิน อุยฺยาน ฯ
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พฺราหฺมณสฺส ปสาริตหตฺถ ทิสฺวา หตฺถินาค เปเสตฺวา พฺราหฺมณ
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๓๓๑]กิสฺมึ นุ รฏเ วต ชาติภูมิ
อถ เกน อตฺเถน อิธานุปตฺโต
อกฺขาหิ เม พฺราหฺมณ เอตมตฺถ
กิมิจฺฉสิ เทมิ ตยชฺช ปตฺถิตนฺติ ฯ
อถ น โส คาถมาห
[๓๓๒]คาถา จตสฺโส ธรณีมหิสสฺ ร
สุคมฺภีรตฺถวรา สาครูปมา
ตเวว อตฺถาย อิธาคโตสฺมิ
สุโณหิ คาถา ปรมตฺถสฺหิตาติ ฯ
ตตฺถ (๑) ธรณีมหิสฺสราติ ภูมิสฺสร ภูมิปาล จตสฺโส คาถา
กึภูตา สุคมฺภีรอตฺถวรา สาครูปมา ตว เอว อตฺถาย อิท าน
อนุปฺปตฺโต อสฺมิ ภวามิ ฯ สุโณหีติ กสฺสปทสพเลน เทสิตา
ปรมตฺถสฺหิตา อิมา สตารหา คาถาโย สุโณหีติ อตฺโถ (๑)ฯ
พฺราหฺมโณ ต วจน วตฺวา มหาราช อิมา กสฺสปทสพเลน
เทสิตา จตสฺโส สตารหา คาถาโย ตุมฺเห สุตวิตฺตกาติ สุตฺวา
ตุมฺหาก เทสิตุ อาคโตมฺหีติ อาห ฯ ราชา ตุฏมานโส หุตฺวา
อาจริย สุฏุ เต อาคต มยา ปน อิโต นิวตฺติตุ น สกฺกา
อชฺช ผุสฺสนกฺขตฺตโยเคน สีส นหายิตุ อาคโตมฺหีติ อห ปุนทิวเส
# ๑. สี. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 445

เลมที่ 35 มหาสุตโสมชาตก หนา 445
อาคนฺตฺวา โสสฺสามิ ตฺว มา อุกฺกณฺีติ วตฺวา คจฺฉถ ตุมฺเห
พฺราหฺมณสฺส อสุกเคเห สยน ปฺเปตฺวา เทถ ฆาสจฺฉาทน
สวิทหถาติ อมจฺเจ อาณาเปตฺวา คนฺตฺวา อุยฺยาน ปาวิสิ ฯ ต
อฏารสหตฺเถน ปากาเรน ปริกฺขิตฺต อโหสิ ฯ ต อฺมฺ
สงฺฆฏฏยนฺตา หตฺถิโน ปริกฺขิปสุ ฯ ตโต อสฺสา ปริกฺขิปสุ ตโต
รถา ตโต ธนุคฺคหา ตโต ปตฺติกาติ ฯ สงฺขุภิตมหาสมุทฺโท
วิย อุนฺนาเทนฺโต พลนิกาโยเยว อโหสิ ฯ ราชา โอฬาริกานิ
อาภรณานิ โอมฺุจิตฺวา มสฺสุกมฺม การาเปตฺวา นหานจุณฺเณน
อุพฺพฏฏิตสรีโร โปกฺขรณิยา อนฺโต ราชวิภเวน นหาตฺวา
ปจฺจุตฺตริตฺวา อุทกคหณสาฏเกน นิวาเสตฺวา อฏาสิ ฯ อถสฺส
ทุสฺสคนฺธมาลาลงฺการานิ อุปนยึสุ ฯ อถ โปริสาโท จินฺเตสิ
อย ราชา อลงฺกตกาเล ภาริโก ภวิสสฺ ติ สลฺลหุกกาเลเยว
น คณฺหิสฺสามีติ ฯ โส นทนฺโต วคฺคนฺโต มจฺจุ วิย มตฺถเก
ขคฺค ปริภมนฺโต อห หเร โจโร โปริสาโทติ นาม สาเวตฺวา
องฺคุลึ นลาเต เปตฺวา อุทกา อุตฺตริ ฯ ตสฺส สทฺท สุตฺวา
หตฺถาโรหา สห หตฺถีหิ อสฺสาโรหา สห อสฺเสหิ ภสฺสึสุ
รถาโรหา สห รเถหิ ภสฺสึสุ พลนิกายา คหิตคหิตานิ อาวุธานิ
ฉฑฺเฑตฺวา อุเรน ภูมิย นิปชฺชึสุ ฯ
โปริสาโท สุตโสม อุกฺขิปตฺวา คณฺหิ ฯ เสสราชาโน
คหณกาเล ปาเท คเหตฺวา อโธสีสก กตฺวา ปณฺหิยา สีส
ปหรนฺโต คจฺฉติ ฯ โพธิสตฺต ปน อุปคนฺตฺวา โอนโต อุกฺขปิ ตฺวา
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ขนฺเธ นิสีทาเปสิ ฯ โส โปริสาโท ทฺวาเรน คมน ปปฺโจ
ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา คมน อปสฺสนฺโต สมฺมุขฏาเนเยว
อฏารสหตฺถุพฺเพธ ปาการ อุลลฺ งฺฆิตฺวา ปุรโต จ ปคฺคลิตปาเทน
มตฺตวรวารณกุมฺเภ (๑) อกฺกมิตฺวา ปพฺพตกูฏานิ ปาเตนฺโต วิย
วาตชเวน อสฺสรถปฏเ อกฺกมนฺโต ปาเตตฺวา รถธุเร รถสีเส
อกฺกมิตฺวา ภมรจกฺก(๒) ภมนฺโต วิย นีลผลกานิ นิโคฺรธปตฺตานิ
มทฺทนฺโต วิย เอกเวเคเนว ติโยชนมคฺค คนฺตฺวา อตฺถิ นุโข
โกจิ สุตโสมสฺสตฺถาย ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺโตติ โอโลเกตฺวา กิฺจิ
อทิสฺวา สนิก คจฺฉนฺโต สุตโสมสฺส เกสคฺคโต อุทกพินฺทูนิ อตฺตโน
อุเร ปติตานิ ทิสฺวา มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถิ
สุตโสโมป มรณภเยน โรทติ มฺเติ จินฺเตตฺวา อาห
[๓๓๓]น เว รุทนฺติ มติมนฺโต สปฺา
พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน
ทีป หิ เอต ปรม นราน
ย ปณฺฑิตา โสกนุทา ภวนฺติ ฯ
อตฺตาน าตี อุทาหุ ปุตฺตทาร
ธฺ ธน รชต ชาตรูป
กิเมว ตฺว สุตโสมานุตปฺเป
โกรพฺย เสฏ วจน สุโณม เตติ ฯ
ตตฺถ ย ปณฺฑิตาติ ย ตุมฺหาทิสา ปณฺฑิตา อฺเส
# ๑. ม. คลิตมทมตฺตวารณกุมฺเภ ฯ ๒. ม. ภมิก ฯ สี. ยุ. ภมริก ฯ
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โสกนุทา ภวนฺติ เอต โสกวิโนทน อฺเส ทีป มหาสมุทฺเท
ภินฺนนาวาน ทีโป วิย ปติฏา โหติ ตสฺมา ตุมฺหาทิสา มติมนฺโต
น รุทนฺตีติ อตฺโถ ฯ กิเมว ตฺวนฺติ สมฺม สุตโสม ตุมฺหาทิเส
มรณภเยน โรทนฺเต อฺเ อนฺธพาลา กึ กริสฺสนฺติ อป จ
ต ปุจฺฉามิ อิเมสุ อตฺตาทีสุ กิเมว ตฺว สุตโสมานุตปฺเปติ กิเมว
โสจสิ กึ จินฺเตสีติ อตฺโถ(๓) ฯ
สุตโสโม อาห
[๓๓๔]น จาหมตฺตานมนุตฺถุนามิ
น ปุตฺตทาร น ธน น รฏ
สตฺจ ธมฺโม จริโต ปุราโณ
ต สงฺคร พฺราหฺมณสฺสานุตปฺเป ฯ
กโต มยา สงฺคโร พฺราหฺมเณน
รฏเ สเก อิสฺสริเย ิเตน
ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย
สจฺจานุรกฺข(๔) ปุนราวชิสสฺ นฺติ ฯ
# ๑. ม. ตตฺถ โภ สุตโสม มหาราช เย ปณฺฑิตา กึ ภูตา มติมนฺโต
# อตฺถานตฺถ การณาการณ ชานนปฺาย สมนฺนาคตา สปฺปฺา
# วิจรณปฺาย สมนฺนาคตา พหุสฺสุตา พหุสฺสุตธรา
# พหุฏานจินฺติโน พหุการณจินฺตนสีลา เต ปณฺฑิตา มรณเภเย
# อุปฺปนฺเน สติ ภีตา หุตฺวา เว เอกนฺเตน น รุทนฺติ น ปริเทวนฺติ ฯ
# ทิป หีติ โภ สุตโสม มหาราช หิ กสฺมา ปน วทามิ มหาสมุทฺเท
# ภินฺนนาวาน วาณิชกาน ชนาน ปติฏาภูต มหาทีป อิว เอวมฺป
# ตถา เอต ปณฺทิต อปฺปฏิสรณาน นราน ปรม ฯ ย เยน การเณน

#
#
#
#
#
#

เย ปณฺฑิตา โสกีน ชนาน โสกนุทา ภวนฺติ โภ สุตโสม มหาราช
ตฺว มรณภเยน ปริเทวิติ มฺเ มฺามิ ฯ อตฺตานนฺติ โภ สุตโสม
มหาราช อตฺตเหตุ อุทาหุ าติเหตุ ปุตฺตทารเหตุ อุทาหุ
ธฺธนรชตชาตรูปเหตุ กิเมว ตฺว กิเมว ธมฺมชาต ฯ ตว อนุตปฺเป
อนุตปฺเปยฺยาสิ ฯ โกรพฺยเสฏ กุรุรฏวาสีน เสฏ อุตฺตม โภ
มหาราช เอต ตว วจน สุโณมาติ ฯ ๔. ม. สจฺจานุรกฺขี
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ตตฺถ อนุตฺถุนามีติ อห ตาว เนว โรทามิ น โสจามิ
อิเมสป อตฺตาทีน อตฺถาย น อนุตฺถุนามิ น โสจามิ อป จ
โข สต ปณฺฑิตาน จริโต ปุราโณ ธมฺโม อตฺถิ ย สงฺคร กตฺวา
สจฺจ นาม ต สงฺคร พฺราหฺมณสฺส อนุโสจามีติ อตฺโถ(๑) ฯ
สจฺจานุรกฺขนฺติ สจฺจ อนุรกฺขนฺโต ฯ โส หิ วต พฺราหฺมโณ
ตกฺกสิลโต กสฺสปทสพลสฺส เทสิตา จตสฺโส คาถาโย อาทาย
อาคโต ตสฺสาห อาคนฺตุกวตฺต กาเรตฺวา นหาตฺวา อาคโต
สุณิสฺสามิ ยาว มมาคมนา อาคเมหีติ สงฺคร กตฺวา อาคโต ตฺว
ปน คาถา โสตุ อทตฺวาว ม คณฺหิ สเจ ม วิสชฺเชสิ ต ธมฺม
สุตฺวา สจฺจานุรกฺข ปุนราวชิสฺสนฺติ วทติ ฯ
อถ น โปริสาโท อาห
[๓๓๕]น วาหเมต อภิสทฺทหามิ
สุขี นโร มจฺจุมุขา ปมุตฺโต
อมิตฺตหตฺถ ปุนราวเชยฺย
โกรพฺย เสฏ น หิ ม อุเปติ (๒)ฯ
มุตฺโต ตุว โปริสาทสฺส หตฺถา
คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี
มธุร ปย ชีวิต ลทฺธ ราช
กุโต ตฺว เอหิสิ เม สกาสนฺติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. ตตฺถ อนุตฺตุนามีติ อห เนว รุเทมิ ฯ อิเมสมฺป ปุตฺตาทีน
# อตฺถาย น อนุตฺถุนามิ น โสจามิ อปจ โข สต ปณฺฑิตาน จริโต
# ปุราณธมฺโม อตฺถิ ฯ สงฺคร กตฺวา สจฺจ นาเมต สงฺคร พฺราหฺมณสฺส
# อห อนุโสจามีติ อตฺโถ ฯ ๒. ม. อุเปสิ ฯ
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ตตฺถ สุขีติ สุขปฺปตฺโต หุตฺวา ฯ มจฺจุมุขา ปมุตฺโตติ
มาทิสสฺส โจรสฺส หตฺถโต มุตฺตตาย มรณมุขา มุตฺโต นาม
หุตฺวา ปุน อาวเชยฺย อาคจฺเฉยฺย อห เอต วจน น อภิสทฺทหามิ
โกรพฺย เสฏ ม สนฺติเก น หิ อุเปติ ฯ ตตฺถ สุตโสม ตุว
โปริสาทสฺส หตฺถโต มุตฺโต ฯ สก มนฺทิรนฺติ ราชธานิเคห ฯ
กามกามีติ กาม กามยมาโนติ อตฺโถ ฯ ตุว เม มม สนฺติเก
กุโต เอหิสิ (๑)ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต เกสรสีโห วิย อสมฺภีโต อาห
[๓๓๖]มต วเรยฺย ปริสุทฺธสีโล
น ชีวิต ครหิโต ปาปธมฺโม
น หิ ต นร ตายเต(๒) ทุคฺคตีภิ
ยสฺสาป เหตุ อลิก ภเณยฺย ฯ
สเจป วาโต คิริมาวเหยฺย
จนฺโท จ สุรโิ ย จ ฉมา ปเตยฺย
สพฺพาว นชฺโช ปฏิโสต วเหยฺยุ
น เตฺววาห ราช มุสา ภเณยฺยนฺติ ฯ
ตตฺถ มต วเรยฺยาติ โปริสาท โย นโร ปริสทุ ฺธสีโล มรณ
อิจฺเฉยฺย อิจฺฉตุ ปตฺเถตูติ อตฺโถ ฯ น ชีวิตนฺติ ปาปธมฺโม ปน
ครหิโต ชีวิต น วเรยฺย มา อิจฺฉตุ ฯ ชีวิต หิ ตสฺส อายตึ
อภทฺทกตฺตา ทุชชฺ ีวิต นาม ฯ ยสฺสาติ ยสฺส อตฺตโน อตฺถาย
# ๑. สี. ยุ. น หิ ม อุเปสีติ น หิ ม อุปคมิสฺสสิ ฯ มนฺทิรนฺติ ราชธานึ
# เคห วา ฯ กามกามีติ อาลปนเมต กาม กามยมานาติ ฯ กุโตติ
# เกน นาม การเณน ฯ ๒. ม. ตายติ ฯ
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ทุสฺสีโล อลิก ภเณยฺย เอตมตฺตาทิวตฺถุ ต ปุริส ทุคฺคตีภิ น ตายเต
น รกฺขติ ฯ คิริมาวเหยฺยาติ สมฺม โปริสาท มยา สทฺธึ
เอกาจริยกุเล สิกฺขิโต เอวรูโป สหายโก หุตฺวา อห ชีวิตเหตุ มุสา
น กเถมิ สเจ ปุรตฺถิมาทิเภโท วาโต อุฏาย มหนฺต ปพฺพต
ตูลปจุ วิย อากาเส อาวเหยฺย ตป สทฺทหาตพฺพ อห มุสา น
ภเณยฺยนฺติ อิท วจน เตฺวว สทฺทหาตพฺพ จนฺโท จ สุริโย จ
อตฺตโน วิมาเนน สทฺธึ ปวิย ปเตยฺย สพฺพาป นชฺโช ปฏิโสต
วฏเฏยฺยุ โภ โปริสาท เอวรูป วจน สเจ ภเณ สทฺทหิตพฺพ อห
มุสา ภเณยฺย อิติ วจน ตุยฺห ชเนหิ วุตฺต นาม ต น สทฺทหิตพฺพ
[๓๓๗]นภ ผเลยฺย อุทธิ วิสุสฺเส (๑)
สวตฺเตยฺย ภูตธรา วสุนฺธรา
สิลุจฺจโย เมรุ สมุฏเหยฺย ปพฺพโต
น เตฺววาห ราช มุสา ภเณยฺยนฺติ (๒)ฯ
เอว วุตฺเตป โส น สทฺทหติเยว ฯ
อถ โพธิสตฺโต อย มยฺห น สทฺทหติ สปเถนป น
สทฺทหาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สมฺม โปริสาท ขนฺธโต ตาว ม
โอตาเรหิ สปถ กตฺวา ต สทฺทหาเปสฺสามีติ วตฺวา เตน
โอตาเรตฺวา ภูมิย ปโต สปถ กโรนฺโต คาถมาห
[๓๓๘]อสิฺจ สตฺติฺจ ปรามสามิ
สปถป เต สมฺม อห กโรมิ
# ๑. ม. อุทธีป สุสฺเส ฯ ๒. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ตยา ปมุตโฺ ต อนโณ ภวิตฺวา
สจฺจานุรกฺข ปุนราวชิสฺสนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ สมฺม โปริสาท สเจ อิจฺฉสิ เอวรูเปหิ อาวุเธหิ
สวิทหิตารกฺเข ขตฺติยกุเล เม นิพฺพตฺติ นาม มา โหตูติ อสิฺจ
สตฺติฺจ ปรามสามิ อฺ วา ย อิจฺฉสิ ต สปถป เต สมฺม
อห กโรมิ ยถาห ตยา ปมุตฺโต คนฺตฺวา พฺราหฺมณสฺส อนโณ
หุตฺวา สจฺจมนุรกฺขนฺโต ปุนาคมิสฺสามีติ ฯ
ตโต โปริสาโท อย สุตโสโม ขตฺติเยหิ อกตฺตพฺพ สปถ
กโรติ กึ เม อิมินา เอตุ วา มา วา อหป ขตฺติยราชา มเมว
พาหุโลหิต คเหตฺวา เทวตาย พลิกมฺม กริสฺสามิ อย อติวิย
กิลมตีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๓๓๘]โย เต กโต สงฺคโร พฺราหฺมเณน
รฏเ สเก อิสฺสริเย ิเตน
ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย
สจฺจานุรกฺข ปุนราวชสฺสูติ ฯ
ตตฺถ ปุนราวชสฺสูติ ปุน อาคจฺเฉยฺยาสิ ฯ
อถ น มหาสตฺโต สมฺม โปริสาท มา จินฺตยิ จตสฺโส
สตารหา คาถาโย สุตฺวา ธมฺมกถิกสฺส ปูช ทตฺวา ปาโตว
อาคมิสฺสามีติ วตฺวา คาถมาห
[๓๔๐]โย เม กโต สงฺคโร พฺราหฺมเณน
รฏเ สเก อิสฺสริเย ิเตน
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ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย
สจฺจานุรกฺข ปุนราวชิสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ ปุนราวชิสฺสนฺติ ปุน อาคจฺฉามิ ฯ
อถ น โปริสาโท มหาราช ตุมฺเห ขตฺติเยหิ อกตฺตพฺพ
สปถ กริตฺถ ต อนุสฺสเรยฺยาถาติ วตฺวา สมฺม โปริสาท ตฺว
ม ทหรกาลโต ปฏาย ชานาสิ หสฺเสนาป เม มุสา น กถิตปุพฺพา
กึ มุสา กเถสฺสามิ สฺวาห อิทานิ รชฺเช ปติฏิโต ธมฺมาธมฺม
ชานนฺโต กึ มุสา กเถสฺสามิ สทฺทหสิ มยฺห อหนฺเต เสฺว
พลิกมฺม ปาปุณิสฺสามีติ สทฺทหาปโต เตนหิ คจฺฉ มหาราช
ตุมฺเหสุ อนาคเตสุ พลิกมฺม น ภวิสสฺ ติ เทวตาป ตุมฺเหหิ
วินา น สมฺปฏิจฺฉิ มา เม พลิกมฺมสฺส อนฺตราย กริตฺถาติ
มหาสตฺต อุยฺโยเชสิ ฯ โส ราหุมุขา มุตฺตจนฺโท วิย นาคพโล
ถามสมฺปนฺโน ขิปฺปเมว นคร ปาปุณิ ฯ
อถ เสนาปสฺส สุตโสมมหาราชา ปณฺฑิโต มธุรธมฺมกถิโก
เอก เทฺว กถา กเถตุ ลภนฺโต โปริสาท ทเมตฺวา สีหมุขา
มุตฺตมตฺตวรวารโณ วิย อาคมิสฺสติ อิเม ราชาน โปริสาทสฺส
ทตฺวา อาคตาติ อมฺเห นครวาสิโน ชนา ครหิสฺสนฺตีติ
จินฺเตตฺวา พหินคเรเยว ิตา ต ทูรโต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา กถ มหาราช โปริสาเทน กิลมิโตติ
ปฏิสนฺถาร กตฺวา โปริสาเทน มยฺห มาตาปตูหิ ทุกฺกร
กต ตถารูโป นาม จณฺโฑ สาหสิโก มม ธมฺมกถ สุตฺวา
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ม วิสชฺเชสีติ วุตฺเต ราชาน อลงฺกริตฺวา หตฺถิกฺขนฺธ
อาโรเปตฺวา ปริวาเรตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ ต ทิสฺวา สพฺเพ
นาครา ตุสฺสึสุ ฯ โสป ธมฺมครุตาย ธมฺมโสณฺฑตาย
มาตาปตโร อทิสฺวาว ปจฺฉาป เต ปสฺสิสฺสามีติ ราชนิเวสน
ปวิสิตฺวา ราชาสเน นิสที ิตฺวา พฺราหฺมณ ปกฺโกสาเปตฺวา
มสฺสุกมฺมาทีนิ จสฺส อาณาเปตฺวา กปฺปตมสฺสุ นหาตานุลิตฺต
วตฺถาลงฺการปฏิมณฺฑิต กตฺวา อาเนตฺวา ทสฺสิตกาเล สย ปจฺฉา
นหาตฺวา ตสฺส อตฺตโน โภชน ทาเปสิ ฯ ตสฺมึ ภุตฺเต สย
ภฺุชิตฺวา ต มหารเห ปลฺลงฺเก นิสีทาเปตฺวา ธมฺมครุกตาย
อสฺส คนฺธมาลาทีหิ ปูช กตฺวา สย นีจาสเน นิสีทิตฺวา ตุมฺเหหิ
มยฺห อานีตา สตารหา คาถา สุโณมิ อาจริยาติ ยาจิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๓๔๑]มุตฺโต จ โส โปริสาทสฺส หตฺถา
คนฺตฺวาน ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ
สุโณมิ คาถาโย สตารหาโย
ยา เม สุตา อสฺสุ หิตาย พฺรเหฺมติ ฯ
ตตฺถ เอตทโวจาติ เอต อโวจ ฯ
อถ พฺราหฺมโณ โพธิสตฺเตน ยาจิตกาเล คนฺเธหิ หตฺเถ
อุพฺพฏเฏตฺวา ปสิพฺพกา มโนรม โปตฺถก นีหริตฺวา อุโภหิ
หตฺเถหิ คเหตฺวา เตนหิ มหาราช กสฺสปทสพเลน เทสิตา
ราคมทนาทินิมฺมทนา อมตมหานิพฺพานสมฺปาปกา จตสฺโส สตารหา
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คาถาโย สุโณหีติ วตฺวา โปตฺถก โอโลเกนฺโต อาห
[๓๔๒]สกิเทว สุตโสม สพฺภิ โหติ สมาคโม
สา น สงฺคติ ปาเลติ นาสพฺภิ พหุสงฺคโม ฯ
สพฺภิเรว สมาเสถ สพฺภิ กุพฺเภถ สนฺถว
สต สทฺธมฺมมฺาย เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ
ชิรนฺติ เว ราชรถา สุจติ ฺตา
อโถ สรีรมฺป ชร อุเปติ
สตฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ
สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ ฯ
นภฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร
ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร
ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ
สตฺจ ธมฺโม อสตฺจ ราชาติ ฯ
ตตฺถ สกิเทวาติ เอกวารเมว ฯ สพฺภีติ สปฺปุรเิ สหิ ฯ
สา นนฺติ สา สพฺภิ สห สงฺคติ สมาคโม เอกวาร ปวตฺโตป
ต ปุคฺคล ปาเลติ รกฺขติ โคเปติ ฯ นาสพฺภีติ อสปฺปุริเสหิ
ปน พหุ สุจิรป กโต สงฺคโม เอกฏาเน นิวาโส น
ปาเลติ อนตฺถาวโห โหตีติ อตฺโถ ฯ สมาเสถาติ สทฺธึ
นิสีเทยฺย สพฺพอิริยาปเถ ปณฺฑิเตเหว สทฺธึ ปวตฺเตยฺยาติ
อตฺโถ ฯ สนฺถวนฺติ มิตฺตสนฺถว ฯ สต สทฺธมฺมนฺติ ปณฺฑิตาน
พุทฺธาทีน สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาต สทฺธมฺม ฯ เสยฺโยติ
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เอต ธมฺม ตฺวา วุฑฺฒิเยว โหติ หานิ นาม นตฺถีติ
อตฺโถ ฯ ราชรถาติ ราชูน อาโรหณียรถา ฯ สุจิตฺตาติ
สุปริกมฺมกตา ฯ สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ พุทฺธาทโย สนฺโต
สพฺภีติ สขฺย คต โสภน อุตฺตม นิพฺพาน ปเวทยนฺติ
โส นิพฺพานสงฺขาโต สต ธมฺโม ชร น อุเปติ น ชิรติ ฯ
นภนฺติ อากาโส ฯ ทูเรติ ปวี หิ ปติฏา สงฺคหณา
อากาโส นิราลมฺโพ อปฺปติฏโ อิติ อุโภ เอเต เอกาพทฺธาป
วิสโยคฏเน อนุปลิตฺตฏเน ทูเร นาม โหนฺติ ฯ ปารนฺติ
โอริมตีรโต ปรตีร ฯ ตทาหูติ ต อาหุ ฯ
อิติ พฺราหฺมโณ จตสฺโส สตารหา คาถาโย กสฺสปทสพเลน
เทสิตนิยาเมน กเถตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต สผล วต เม อาคมนนฺติ ตุฏจิตฺโต
หุตฺวา อิมา คาถา เนว สาวกภาสิตา น อิสิภาสิตา น
กวิภาสิตา (๑) สพฺพฺุภาสิตา กึ นุโข อคฺฆนฺตีติ จินฺเตตฺวา อิมาส
สกลป จกฺกวาฬ ยาว พฺรหฺมโลกา สตฺตรตนปริปุณฺณ กตฺวา
ททมาโน เนว อนุจฺฉวิก กาตุ สกฺโกติ อห ปนสฺส ติโยชนสเต
กุรุรฏเ สตฺตโยชนิเก อินฺทปตฺตนคเร รชฺช ทาตุ ปโหมิ
อตฺถิ นุขฺวสฺส รชฺช กาตุ ภาคฺยนฺติ องฺควิชฺชานุภาเวน
โอโลเกนฺโต นาทฺทส ตโต เสนาปติฏานาทีนิ โอโลเกนฺโต
เอกคามโภชกสฺสาป ภาคฺย อทิสฺวา ธนลาภสฺส โอโลเกนฺโต
# ๑. ม น เกนจิ ภาสิตา ฯ
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โกฏิธนโต ปฏาย โอโลเกตฺวา จตุนฺนเยว กหาปณสหสฺสาน
ภาคฺย ทิสฺวา เอตฺตเกน น ปูเชสฺสามีติ จตสฺโส สหสฺสตฺถวิกา
ทาเปตฺวา อาจริย ตุมฺเห อฺเส ขตฺติยาน อิมา คาถา เทเสตฺวา
กิตฺตก ธน ลภิตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ เอเกกาย สต สต มหาราชาติ
เตเนว สตารหา คาถา นาม ชาตาติ ฯ อถ น มหาสตฺโต
อาจริย ตฺว อตฺตโน คเหตฺวา วิจรณภณฺฑสฺส (๑) อคฺฆ น ชานาสิ
อิโต ปฏาย เอตา คาถา สหสฺสารหา นาม โหนฺตูติ วตฺวา
คาถมาห
[๓๔๓]สหสฺสิโย อิมา คาถา นยิมา คาถา สตารหา
จตฺตาริ ตฺว สหสฺสานิ ขิปฺป คณฺหาหิ พฺราหฺมณาติ ฯ
[๒]
อถสฺส เอก สุขยานก ทตฺวา พฺราหฺมณ โสตฺถินา เคห
สมฺปาเปถาติ ปุริเส อาณาเปตฺวา ต อุยฺโยเชสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ
สุตโสมรฺา สตารหา คาถา สหสฺสารหา กตฺวา ปูชิตา สาธุ
สาธูติ มหาสาธุการสทฺโท อโหสิ ฯ ตสฺส มาตาปตโร ต สทฺท
สุตฺวา กึสทฺโท นาเมโสติ ปุจฺฉิตฺวา ยถาภูต สุตฺวา ธนโลภตาย (๓)
มหาสตฺตสฺส กุชฺฌึสุ ฯ โสป พฺราหฺมณ อุยฺโยเชตฺวา เตส สนฺติก
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ อถสฺส ปตา กถ ตาต เอวรูปสฺส
สาหสิกสฺส โจรสฺส หตฺถโต มุตฺโตสีติ ปฏิสนฺถารมตฺตป อกตฺวา
อตฺตโน ธนโลภตาย สจฺจ กิร ตาต ตยา จตสฺโส คาถา สุตฺวา
# ๑. ม. วิกฺเกยฺยภณฺฑสฺส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสตฺโถ พฺราหฺมณ
# อิมา คาถา สหสฺสิยา สหสฺสารหา อิมา คาถา สตารหา น หิ โหนตุ
# พฺราหมณ ตฺว จตฺตาริ สหสฺสานิ ขิปฺป คณฺหาตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ

# ๓. สี. ยุ. ธนโลลตาย ฯ
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จตฺตาริ สหสฺสานิ ทินฺนานีติ ปุจฺฉิตฺวา สจฺจนฺติ วุตฺเต อาห
[๓๔๔]อสีติยา นวุติยา จ คาถา
สตารหา จาป ภเวยฺยุ คาถา
อจฺจนฺตเมว สุตโสม วิชานาหิ
สหสฺสิโย นาม กา อตฺถิ คาถาติ ฯ
ตตฺถ(๑) อจฺจนฺตเมวาติ อตฺตนาว ชานาหิ ฯ กา อตฺถีติ
กุหึ อตฺถิ(๑) ฯ
อถ น มหาสตฺโต นาห ตาว ธเนน วุฑฺฒึ อิจฺฉามิ
สุเตน อิจฺฉามีติ สฺาเปนฺโต อาห
[๓๔๕]อิจฺฉามิ โวห สุตวุฑฺฒิมตฺตโน
สนฺโตว(๒) ม สปฺปุริสา ภเชยฺยุ
อห สวนฺตีหิ มโหทธีว
น หิ ตาต ตปฺปามิ สุภาสิเตน ฯ
อคฺคิ ยถา ติณกฏ ทหนฺโต
น ตปฺปติ สาคโรว นทีหิ
เอวป เม ปณฺฑิตา ราชเสฏ
สุตฺวา น ตปฺปนฺติ สุภาสิเตน ฯ
สกสฺส ทาสสฺส ยถา สุโณมิ
คาถ อห อตฺถวตึ ชนินฺท
# ๑. ม. ตสฺสตฺโถ คาถา นาม ตาต อาสีติยา ฯ จ นาวุติยา จ
# สตารหา จาป ภเวยฺย ฯ ปจฺจตฺตเมว อตฺตนาว ชานาหิ ฯ
# สหสฺสารหา นาม คาถา กา กสฺส สนฺติเก อตฺถีติ ฯ
# ๒. ม. สนฺโตติ ฯ สี. ยุ. สนฺโต จ ฯ
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ตเมว สกจฺจ นิสามยามิ
น หิ ตาต ธมฺเมสุ มมตฺถิ ติตตฺ ีติ ฯ
ตตฺถ โวติ นิปาตมตฺต ฯ สนฺโตติ เอเตว ม ภเชยฺยุนฺติ
อิจฺฉามิ ฯ สวนฺตีหีติ นทีหิ ฯ สกสฺสาติ ติฏตุ นนฺทพฺราหฺมโณ
ยทา อห อตฺตโน ทาสสฺสาป สุโณมิ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา มา ม ตาต ธนสฺส เหตุ ปริภาสสิ
อห ธมฺม สุตฺวา อาคมิสฺสามีติ สปถ กตฺวา อาคโต อิทานาห
โปริสาทสฺส สนฺติก คมิสฺสามิ อิท โว รชฺช คณฺหถาติ รชฺช
นิยฺยาเทนฺโต คาถมาห
[๓๔๖]อิทนฺเต รฏ สธน สโยคฺค
สกายุร สพฺพกามูปปนฺน
กึ กามเหตุ ปริภาสเส ม
คจฺฉามห โปริสาทสฺส นฺเตติ ฯ
ตตฺถ นฺเตติ สนฺติเก ฯ
ตสฺมึ สมเย ปตุรฺโ หทย อุณฺห อโหสิ ฯ โส ตาต
สุตโสม กินนฺ าเมต กเถสิ จตุรงฺคินิยา เสนาย โจร คณฺหิสฺสามีติ
วตฺวา คาถมาห
[๓๔๗]อตฺตานุรกฺขาย ภวนฺติ เหเก
หตฺถาโรหา รถิกา ปตฺติกา จ
อสฺสาโรหาเยว ธนุคฺคหาเส
เสน ปยฺุชาม หนาม สตฺตุนฺติ ฯ
# ๑. ม. ปริภาสสิ ฯ ๒. ม. ตฺเต ฯ
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ตตฺถ หนามาติ สเจ เอว ปโยชิตา เสนา ต คเหตุ
สกฺโกนฺติ อถ น สกลรฏวาสิโน คเหตฺวา คนฺตฺวา หนาม สตฺตุ
มาเรม ต อมฺหาก ปจฺจามิตฺตนฺติ ฯ
อถ น มาตาปตโร อสฺสุปุณฺณมุขา โรทมานา วิลปนฺตา
ตาต มา คจฺฉ คนฺตุ น ลพฺภาติ ยาจึสุ ฯ โสฬสสหสฺสนาฏกิตฺถิโยป เสสปริชนาป อมฺเห อนาเถ กตฺวา กุหึ คจฺฉสิ
เทวาติ ปริเทวึสุ ฯ สกลนคเร จ โกจิ สกภาเวน สณฺาเรตุ น
สกฺโกติ ฯ โปริสาทสฺส กิร ปฏิฺ คเหตฺวา อาคโต อิทานิ
จตสฺโส สตารหา คาถา สุตฺวา ธมฺมกถิกสฺส สกฺการ กตฺวา
มาตาปตโร วนฺทิตฺวา ปุน กิร โจรสฺส สนฺติก คมิสฺสตีติ
สกลนคร เอกโกลาหล อโหสิ ฯ โสป มาตาปตูน วจน สุตฺวา
มหาสตฺโต อิม คาถมาห
[๓๔๘]สุทุกฺกร ปุรสิ าโท อกาสิ
ชีว คเหตฺวาน วิสชฺชยี(๑) ม
ต ตาทิส ปุพฺพกิจฺจ สรนฺโต
ทุพฺเภ อห ตสฺส กถ ชนินฺทาติ ฯ
ตตฺถ ชีว คเหตฺวานาติ ชีวมาน(๒) คเหตฺวาน ฯ ต ตาทิสนฺติ
ต เตน กต ตถารูป ฯ ปุพฺพกิจฺจนฺติ ปุริมอุปการ ฯ ชนินฺทาติ
ปตร อาลปติ ฯ
โส มาตาปตโร อนุสาเสตฺวา อมฺมตาตา ตุมฺเห มยฺห
# ๑. ม. อวสฺสชี ฯ ๒. ม. ชีวคฺคาห ฯ
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มา จินฺตยิตฺถ กตกลฺยาโณ อห มม ฉกามาวจรอิสฺสริย น
ทุลฺลภนฺติ มาตาปตโร วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา เสสชเน
อนุสาเสตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห
[๓๔๙]วนฺทิตฺวา โส ปตร มาตรฺจ
อนุสาเสตฺวา นิคมฺจ พลฺจ
สจฺจวาที สจฺจานุรกฺขมาโน
อคมาสิ โส ยตฺถ โปริสาโทติ ฯ
ตตฺถ สจฺจานุรกฺขมาโนติ สจฺจ อนุรกฺขมาโน อคมาสีติ ฯ
โพธิสตฺโต ต รตฺตึ นิเวสเนเยว วสิตฺวา ปุนทิวเส ปาโตว
อรุณุคฺคมนเวลาย มาตาปตโร วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา เสสชน
อนุสาเสตฺวา อสฺสุมุเขน นานปฺปการ ปริเทวนฺเตน อิตฺถาคาราทิมหาชเนน อนุคโต นครา นิกฺขมิตฺวา ต ชน ปริวตฺเตตุ
อสกฺโกนฺโต มหามคฺเค ทณฺฑเกน ติริย เลข กตฺวา สเจ
มยิ สิเนโห อตฺถิ อิม มา อติกฺกมถาติ อาห ฯ มหาชโน
สีลวโต เตชวนฺตสฺส อาณ อติกฺกมิตุ อสกฺโกนฺโต มหาสทฺเทน
ปริเทวมาโน ต สีหวิชมฺภิเตน คจฺฉนฺต โอโลเกตฺวา ตสฺมึ
มหาสตฺเต ทสฺสนูปจาร อติกฺกนฺเต เอกรว รวนฺโต นคร
ปาวิสิ ฯ โสป อาคตมคฺเคเนว ตสฺส สนฺติก คโต ฯ เตน วุตฺต
อคมาสิ โส ยตฺถ โปริสาโทติ ฯ ธมฺมสฺสวนกณฺฑ นิฏิต ฯ
โพธิสตฺตสฺส คตกาลโต ปฏาย โปริสาโท จินฺเตสิ สเจ
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มม สหาโย สุตโสโม อาคนฺตุกาโม อาคจฺฉตุ อนาคนฺตุกาโม
มา อาคจฺฉตุ รุกฺขเทวตา ย มยฺห อิจฺฉติ ต กโรตุ อิเม ราชาโน
มาเรตฺวา ปฺจมธุรมเสน พลิกมฺม กริสฺสามีติ ฯ จิตก กตฺวา
อคฺคึ ชาเลตฺวา องฺคารา ตาว โหนฺตูติ ตสฺส สูเล ตจฺฉนฺตสฺส
นิสินฺนกาเล โพธิสตฺโต ตสฺส สนฺติก คโต ฯ อถ น
โปริสาโท ทิสฺวา ตุฏจิตฺโต สมฺม คนฺตฺวา กตฺตพฺพกิจฺจนฺเต
กตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ มหาสตฺโต อาม มหาราช กสฺสปทสพเลน
เทสิตา เม คาถา สุตา ธมฺมกถิกสกฺกาโร จ กโต ตสฺมา
คนฺตฺวา กตฺตพฺพกิจฺจ กต นาม โหตีติ ทสฺเสนฺโต คาถมาห
[๓๕๐]กโต มยา สงฺคโร พฺราหฺมเณน
รฏเ สเก อิสฺสริเย ิเตน
ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย
สจฺจานุรกฺข ปุนราคโตสฺมิ
ยชสฺสุ ยฺ ขาท ม โปริสาทาติ ฯ
ตตฺถ ยชสฺสตู ิ ม มาเรตฺวา เทวตาย วา ยฺ ยชสฺสุ
มส วา เม ขาทาหีติ ฯ
ต สุตฺวา โปริสาโท อย ราชา น ภายติ วิคตมรณภโย
หุตฺวา กเถสิ กิสฺส นุโข เอโส อานุภาโวติ จินฺเตตฺวา
อฺ นตฺถิ อย สุตโสโม กสฺสปทสพเลน เทสิตา คาถา เม
สุตาติ วทติ ตาส เอเตนานุภาเวน ภวิตพฺพ อหเมต ราชาน
กถาเปตฺวา คาถา โสสฺสามิ เอว อห นิพฺภโย ภวิสฺสามีติ
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สนฺนิฏาน กตฺวา คาถมาห
[๓๕๑]น หายเต ขาทิตุ(๑) มยฺห ปจฺฉา
จิตกา อย ตาว สธูมกา(๒) จ
นิทฺธูมเก ปจิต สาธุ ปกฺก
สุโณม คาถาโย สตารหาโยติ ฯ
ตตฺถ ขาทิตุนฺติ ขาทน ตว ขาทน มยฺห ปจฺฉา วา ปุเร
วา น ปริหายติ ปจฺฉาป หิ ตฺว ขาทิตพฺโพว ฯ ปจิตนฺติ
นิทฺธูเม นิชฺชาเล อคฺคิมฺหิ ปกฺกมส สาธุ ปกฺก นาม โหติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต อย โปริสาโท ปาปธมฺโม อห อิม
โถก นิคฺคเหตฺวา ลชฺชาเปตฺวา กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาห
[๓๕๒]อธมฺมิโก ตฺว ปุริสาทกาสิ
รฏโต ภฏโ อุทรสฺส เหตุ
ธมฺมฺจิมา อภิวทนฺติ คาถา
ธมฺโม อธมฺโม จ กุหึ สเมติ ฯ
อธมฺมิกสฺส ลุทฺทสฺส นิจฺจ โลหิตปาณิโน
นตฺถิ สจฺจ กุโต ธมฺโม กึ สุเตน กริสฺสสีติ ฯ
ตตฺถ ธมฺมฺจิมาติ อิมา จ คาถา นวโลกุตฺตรธมฺม
อภิวทนฺติ ฯ กุหึ สเมตีติ กตฺถ สมาคจฺฉติ ธมฺโม หิ สุคตึ
วา ปาเปติ นิพฺพาน วา อธมฺโม ทุคฺคตึ ฯ สจฺจนฺติ วจีสจฺจมตฺตป
นตฺถิ กุโต ธมฺโม ฯ กึ สุเตนาติ ตฺว เอเตน สุเตน กึ กริสฺสสิ
# ๑. ม. ขาทิต ฯ ๒. ม. สธูมิกาว ฯ
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มตฺติกภาชน วิย หิ สีหวสาย อภาชน ตฺว ธมฺมสฺส ฯ
โส เอว กถิเตป เนวสฺส กุชฺฌิ กสฺมา มหาสตฺตสฺส
เมตฺตาภาวนาย มหนฺตตาย ฯ อถ น กึ ปน สมฺม สุตโสม
อหเมว อธมฺมิโกสฺมีติ วตฺวา คาถมาห
[๓๕๓]โย มสเหตุ มิคว หเนยฺย (๑)
โย วา หเนยฺย ปุริส อตฺตเหตุ
อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ
กสฺมา โน อธมฺมิก พฺรูสิ ม ตฺวนฺติ ฯ
ตตฺถ กสฺมา โนติ เย ชมฺพูทีปตเล ราชาโน อลงฺกตปฏิยตฺตา
มหาพลปริวารา รถวรคตา มิคว จรนฺตา ติขิเณหิ สเรหิ มิเค
วิชฺฌิตฺวา มาเรนฺติ เต อวตฺวา กสฺมา ตฺว มฺเว อธมฺมิก
วทสิ ยทิ เต นิทฺโทสา อหป นิทฺโทโส เอวาติ ทีเปติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต ตสฺส ลทฺธึ ภินฺทนฺโต อาห
[๓๕๔]ปฺจ ปฺจ น ขา ภกฺขา ขตฺติเยน ปชานตา
อภกฺข ราช ภกฺเขสิ
ตสฺมา อธมฺมิโก ตุวนฺติ ฯ
ตสฺสตฺโถ สมฺม โปริสาท ขตฺติเยน นาม ขตฺติยธมฺม
ชานนฺเตน ปฺจ ปฺจาป หตฺถิอาทโย ทเสว สตฺตา มสวเสน
อภกฺขา น ขาทิตพฺพยุตฺตกา ฯ น โขเตฺวว วา ปาโ ฯ
อปโร นโย ขตฺติเยน ขตฺติยธมฺม ชานนฺเตน ปฺจนเขสุ สตฺเตสุ
สสโก สลฺลโก โคโธ สาวี กุมฺโมติ อิเม ปฺเจว สตฺตา ภกฺขา
# ๑. ม. จเรยฺย ฯ ๒. ม. กป ฯ
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ภกฺขิตพฺพยุตฺตกา น อฺเ ตฺว ปน อภกฺข มนุสฺสมส ภกฺเขสิ
ตสฺมา ตุว อธมฺมิโกติ ฯ
อิติ โส เตน นิคฺคหิโต อฺ ปฏิสรณ อทิสวฺ า อตฺตโน
ปาป สมฺปฏิจฺฉาเทนฺโต คาถมาห
[๓๕๕]มุตฺโต ตุว โปริสาทสฺส หตฺถา
คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี
อมิตฺตหตฺถ ปุนราคโตสิ
น ขตฺติยธมฺเม กุสโลสิ ราชาติ ฯ
ตตฺถ น ขตฺติยธมฺเมติ ตฺว ขตฺติยธมฺมสงฺขาเต นิติสตฺเถ
น กุสโล โย อตฺตโน อตฺถานตฺถ น ชานาสิ อการเณเนว เต
โลเก ปณฺฑิโตติ กิตฺติ ปตฺถฏา อห ปน เต ปณฺฑิตภาว น
ปสฺสามิ น ชานามิ อติพาโลสีติ วทติ ฯ
ต สุตฺวา มหาสตฺโต สมฺม ขตฺติยธมฺเม กุสเลน นาม
มยา สทิเสเนว ภวิตพฺพ อห หิ ต ชานามิ น ปน ตถตฺตาย (๑)
ปฏิปชฺชามีติ วตฺวา คาถมาห
[๓๕๖]เย ขตฺติยธมฺเม กุสลา ภวนฺติ
ปาเยน เต เนรยิกา ภวนฺติ
ตสฺมา อห ขตฺติยธมฺม ปหาย
สจฺจานุรกฺข ปุนราคโตสฺมิ
ยชสฺสุ ยฺ ขาท ม โปริสาทาติ ฯ
# ๑. ม. ตทตฺถาย ฯ
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ตตฺถ กุสลาติ ตถตฺตาย ปฏิปชฺชนกุสลา ฯ ปาเยนาติ
เยภุยฺเยน เนรยิกา เย ปน ตตฺถ น นิพฺพตฺตนฺติ เต เสสาปาเยสุ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ
โปริสาโท อาห
[๓๕๗]ปาสาทวาสา ปวีควสฺสา
กามิตฺถิโย กาสิกจนฺทนฺจ
สพฺพ ตหึ ลภสิ สามิตาย
สจฺเจน กึ ปสฺสติ อานิสสนฺติ ฯ
ตตฺถ ปาสาทวาสาติ สมฺม สุตโสม ตว ติณฺณ
อุตูน อนุจฺฉวิกา ทิพฺพวิมานกปฺปา ตโย นิวาสปาสาทา ฯ
ปวีควสฺสาติ ปวี จ คาโว จ อสฺสา จ ฯ กามิตฺถิโยติ
กามวตฺถุภูตา อิตฺถิโย ฯ กาสิกจนฺทนฺจาติ กาสิกวตฺถฺจ
โลหิตจนฺทนฺจ ฯ สพฺพ ตหินฺติ เอตฺจ อฺฺจ อุปโภคปริโภค
สพฺพ ตฺว ตหึ อตฺตโน นคเร สามิตาย ลภสิ สามี หุตฺวา ยถา
อิจฺฉสิ ตถา ปริภฺุชิตุ ลภสิ โส ตฺว สพฺพเมต ปหาย สจฺจานุรกฺขี
อิธาคจฺฉนฺโต สจฺเจน กิมานิสส ปสฺสสีติ ฯ
ตโต โพธิสตฺโต อาห
[๓๕๘]เย เกจิเม อตฺถิ รสา ปพฺยา
สจฺจ เตส สาธุตร รสาน
สจฺเจ ิตา สมณพฺราหฺมณา จ
ตรนฺติ ชาติมรณสฺส ปารนฺติ ฯ
# ๑. ยุ. ลพฺภติ ฯ
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ตตฺถ สาธุตรนฺติ ยสฺมา สพฺเพป รสา สตฺตาน สพฺพกาเลเยว
ปณีตา โหนฺติ ตสฺมา สจฺจ เตส สาธุตร ยสฺมา วา วิรติสจฺจวจีสจฺเจ ิตา ชาติมรณสงฺขาตสฺส เตภูมิกวฏฏสฺส ปาร
อมตมหานิพฺพาน ตรนฺติ ปาปุณนฺติ ตสฺมา สาธุตรนฺติ ฯ
เอวมสฺส มหาสตฺโต สจฺเจ อานิสส กเถสิ ฯ ตโต
โปริสาโท วิกสิตปทุมปุณฺณจนฺทสสฺสิรีกมิวสฺส มุข โอโลเกตฺวา
อย สุตโสโม องฺคารจิตก ปสฺสติป ม สูล ตจฺเฉนฺต ปสฺสติป
จิตฺตุตฺราสมตฺตปสฺส นตฺถิ กึ นุโข เอส สตารหาน คาถาน
อานุภาโว อุทาหุ สจฺจสฺส อฺสฺเสว วา กสฺสจีติ จินฺเตตฺวา
ปุจฺฉามิ ตาว นนฺติ ปุจฺฉนฺโต คาถมาห
[๓๕๙]มุตฺโต ตุว โปริสาทสฺส หตฺถา
คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี
อมิตฺตหตฺถ ปุนราคโตสิ
นหิ นูน เต มรณภย ชนินฺท
อลีนจิตฺโต จสิ สจฺจวาทีติ ฯ
อถ มหาสตฺโตปสฺส อาจิกฺขนฺโต อาห
[๓๖๐]กตา เม กลฺยาณา อเนกรูปา
ยฺา ยิฏา เย วิปุลา ปสตฺถา
วิโสธิโต ปรโลกสฺส มคฺโค
ธมฺเม ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ
กตา เม กลฺยาณา อเนกรูปา
ยฺา ยิฏา เย วิปุลา ปสตฺถา
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อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส
ยชสฺสุ ยฺ ขาท(๑) ม โปริสาท ฯ
ปตา จ มาตา จ อุปฏิตา เม
ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ
วิโสธิโต ปรโลกสฺส มคฺโค
ธมฺเม ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ
ปตา จ มาตา จ อุปฏิตา เม
ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ
อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส
ยชสฺสุ ยฺ ขาท ม โปริสาท ฯ
าตีสุ มิตฺเตส กตูปการา(๒)
ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ
วิโสธิโต ปรโลกสฺส มคฺโค
ธมฺเม ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ
าตีสุ มิตฺเตสุ กตูปการา
ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถ
อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส
ยชสฺสุ ยฺ ขาท ม โปริสาท ฯ
ทินฺน เม ทาน พหุธา พหูน
สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ
# ๑. ม. อท ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
# ๒. ม. กตา เม การา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วิโสธิโต ปรโลกสฺส มคฺโค
ธมฺเม ิโต โก มรณสฺส ภาเย ฯ
ทินฺน เม ทาน พหุธา พหูน
สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ
อนานุตปฺป ปรโลก คมิสฺส
ยชสฺสุ ยฺ ขาท ม โปริสาทาติ ฯ
ตตฺถ กลฺยาณา อเนกรูปาติ อนฺนาทิวเสน อเนกธา ฯ
ยฺาติ ทสวิธทานวตฺถุปริจฺจาควเสน อติวิปุลา ปณฺฑิตปสตฺถา
ยฺา จ ยิฏา ปวตฺติตา ฯ ธมฺเม ิโตติ เอว ธมฺเม ิโต
มาทิโส โก นาม มรณสฺส ภาเยยฺย ฯ อนานุตปฺปนฺติ
อนานุตปฺปมาโน ฯ ธมฺเมน เม อิสฺสริย ปสตฺถนฺติ ทสวิธ
ราชธมฺม อโกเปตฺวา ธมฺเมเนว มยา รชฺช ปสาสิต ฯ
กตูปการาติ าตีสุ าติกิจฺจานิ มิตฺเตสุ จ มิตฺตกิจฺจานิ ฯ
ทานนฺติ สวตฺถุกเจตนา ฯ พหุธาติ พหูหิ อากาเรหิ ฯ พหูนนฺติ
น ปฺจนฺน น ทสนฺน สตสฺสป สหสฺสสฺสป ทินนฺ เมว ฯ
สนฺตปฺปตาติ คหิตภาชนานิ ปูเรตฺวา สุฏุ ตปฺปตา ฯ
ต สุตฺวา โปริสาโท อย สุตโสโม มหาราชา สปฺปุริโส
าณสมฺปนฺโน มธุรธมฺมกถิโก สจาห เอต ขาเทยฺย มุทฺธาป
เม สตฺตธา ผเลยฺย ปวี วา ปน เม วิวร ทเทยฺยาติ
ภีตตสิโต หุตฺวา สมฺม สุตโสม น ตฺว มยา ขาทิตพฺพยุตฺตรูโปติ
วตฺวา คาถมาห
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[๓๖๑]วิส ปชาน ปุริโส อเทยฺย
อาสีวิส ชลิต อุคฺคเตช
มุทฺธาป ตสฺส วิผเลยฺย สตฺตธา
โย ตาทิส สจฺจวาทึ อเทยฺยาติ ฯ
ตตฺถ วิสนฺติ ตตฺเถว มรณสมตฺถ หลาหลวิส ฯ ชลิตนฺติ
อตฺตโน วิสเตเชน ชลิต เตเนว อุคฺคเตช อคฺคิกฺขนฺธ วิย จรนฺต
อาสีวิส วา ปน โส คีวาย คณฺเหยฺย ฯ
อิติ โส มหาสตฺต หลาหลวิสสทิโส ตฺว สมฺม โก ต
ขาทิสฺสตีติ วตฺวา คาถา โสตุกาโม ต ยาจิตฺวา เตน
ธมฺมคารวชนนตฺถ เอวรูปาน อนวชฺชคาถาน ตฺว อภาชนนฺติ
ปฏิกฺขิตฺโตป สกลชมฺพูทเี ป อิมินา สทิโส ปณฺฑโิ ต นาม
นตฺถิ อย มม หตฺถา มฺุจิตฺวา คนฺตฺวา ตา คาถา สุตฺวา
ธมฺมกถิกสฺส สกฺการ กตฺวา นลาเตน มจฺจุ อาทาย ปุนาคโต
อติวิย สาธุรูปา คาถา ภวิสฺสนฺตีติ สุฏุตร สฺชาตสวนาทโร
หุตฺวา ต ยาจนฺโต คาถมาห
[๓๖๒]สุตฺวา ธมฺม วิชานนฺติ นรา กลฺยาณปาปก
อป คาถา สุณิตฺวาน
ธมฺเม เม รมติ มโนติ ฯ
ตสฺสตฺโถ สมฺม สุตโสม นรา นาม ธมฺม สุตฺวา
กลฺยาณป ปาปกป ชานนฺติ อปฺเปว นาม ตา คาถา สุตฺวา
มมป ทสกุสลกมฺมปถธมฺเม มโน รเมยฺยาติ ฯ
# ๑. สี. ยุ. วิปเตยฺย ฯ
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อถ มหาสตฺโต โสตุกาโมทานิ โปริสาโท กเถสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา เตนหิ สมฺม สาธุก สุโณหีติ ต โอหิตโสต
กตฺวา นนฺทพฺราหฺมเณน กถิตนิยาเมเนว คาถาน ถุตึ กเถตฺวา
ฉกามาวจรเทเวสุ เอกโกลาหล กตฺวา เทวตาสุ สาธุการ
ททมานาสุ มหาสตฺโต ปุริสาทสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อาห
[๓๖๓]สกิเทว มหาราช(๑) สพฺภิ โหติ สมาคโม
สา น สงฺคติ ปาเลติ นาสพฺภิ พหุสงฺคโม ฯ
สพฺภิเรว สมาเสถ สพฺภิ กุพฺเภถ สนฺถว
สต สทฺธมฺมมฺาย เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ
ชิรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา
อโถ สรีรป ชร อุเปติ
สตฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ
สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ ฯ
นภฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร
ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร
ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ
สตฺจ ธมฺโม อสตฺจ ราชาติ ฯ
ตสฺส เตน สุกถิตตฺตา เจว อตฺตโน ปณฺฑติ ภาเวน จ ตา
คาถา สพฺพฺุพุทฺธกถิตา วิยาติ จินฺเตนฺตสฺเสว สกลสรีร
ปฺจวณฺณาย ปติยา ปริปรู ิ ฯ โพธิสตฺเต มุทุจิตฺต อโหสิ ฯ
# ๑. สี. ยุ. สุตโสม ฯ
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เสตจฺฉตฺตสฺส ทายก สกปตร วิย ต อมฺิ ฯ โส อห
สุตโสมสฺส ทาตพฺพ กิฺจิ หิรฺสุวณฺณ น ปสฺสามิ เอเกกาย
ปน คาถาย เอเกก วร ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๓๖๔]คาถา อิมา อตฺถวตี สุพฺยฺชนา
สุภาสิตา ตุยฺห ชนินฺท สุตฺวา
อานนฺทิ วิตฺโต สุมโน ปตีโต
จตฺตาริ เต สมฺม วเร ททามีติ ฯ
ตตฺถ อานนฺทีติ อานนฺทชาโต ฯ เสสานิ ตสฺเสว
เววจนานิ ฯ จตฺตาโรป เหเต ตุฏาการา เอว ฯ
อถ น มหาสตฺโต กึ นาเมต วร ทสฺสสีติ อปสาเทนฺโต
คาถมาห
[๓๖๕]โย นตฺตโน มรณ พุชฺฌเส(๑) ตุว
หิตาหิต วินิปาตฺจ สคฺค
คิทฺโธ รเส ทุจฺจริเต นิวิฏโ
กึ ตฺว วร ทสฺสสิ ปาปธมฺม ฯ
อหฺจ ต เทหิ วรนฺติ วชฺช
ตฺวฺจาป ทตฺวาน อวากเรยฺย
สนฺทฏิ ิก กลหมิม วิวาท
โก ปณฺฑโิ ต ชานมุปพฺพเชยฺยาติ ฯ
ตตฺถ โยติ โย ตฺว มรณธมฺโมหมสฺมีติ อตฺตโนป มรณ
# ๑. ม. พุชฺฌสิ ฯ
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น พุชฌ
ฺ สิ น ชานาสิ ปาปธมฺมเมว กโรสิ ฯ หิตาหิตนฺติ
อิท เม กมฺม หิต อิท อหิต อิท วินปิ าต เนสฺสติ อิท
สคฺคนฺติ น ชานาสิ ฯ รเสติ มนุสฺสมสรเส ฯ วชฺชนฺติ
วเทยฺย ฯ อวากเรยฺยาติ วาจาย ทตฺวา เทหิ เม น
วรนฺติ วุจฺจมาโน น อวากเรยฺยาสิ ฯ อุปพฺพเชยฺยาติ โก อิม
กลห ปณฺฑิโต อุปคจฺเฉยฺย ฯ
ตโต โปริสาโท นาย มยฺห สทฺทหติ สทฺทหาเปสฺสามิ
นนฺติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๓๖๖]น ต วร อรหติ ชนฺตุ ทาตุ
ย วาป ทตฺวาน อวากเรยฺย
วรสฺสุ สมฺม อวิกมฺปมาโน
ปาณ จชิตฺวานป ทสฺสเมวาติ ฯ
ตตฺถ อวิกมฺปมาโนติ อโนลีนมานโส ฯ
อถ น มหาสตฺโต อติวิย สูโร หุตฺวา กเถติ กริสฺสติ
เม วจน วร คณฺหิสฺสามีติ สเจ ปน มนุสฺสมส น ขาทิตพฺพนฺติ
ปมเมว วร ยาจิสฺส โส อติวิย กิลมิสฺสติ ปม อฺเ ตโย
วเร คเหตฺวา ปจฺฉา เอต วร คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คาถมาห
[๓๖๗]อริยสฺส อริเยน สเมติ สกฺขิ
ปฺสฺส ปฺาณวตา สเมติ
ปสฺเสยฺย ต วสฺสสต อโรค
เอต วราน ปม วรามีติ ฯ
# ๑. ม. สขฺย ฯ
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ตตฺถ อริยสฺสาติ อาจารอริยสฺส ฯ สกฺขีติ สกฺขิธมฺโม
มิตฺตธมฺโม ฯ ปฺาณวตาติ าณสมฺปนฺเนน ฯ สเมตีติ คงฺโคทก
วิย ยมุโนทเกน สสนฺทติ ฯ ธาตุโส หิ สตฺตา สสนฺทนฺติ ฯ
ปสฺเสยฺย ตนฺติ สุตโสโม โปริสาทสฺส จิร ชีวิต อิจฺฉนฺโต วิย
ปม ชีวิตวร ยาจติ ปณฺฑิตสฺส หิ มม ชีวิต เทหีติ วตฺตุ
อยุตฺต อป จ โส ต สุตฺวา มยฺหเมว เอส อาโรคฺย อิจฺฉตีติ
จินฺเตตฺวา เอวมาห ฯ
โสป ต สุตฺวา อย อิสฺสริยา ธสิตฺวา อิทานิ มส
ขาทิตุกามสฺส เอว มหาอนตฺถการกสฺส มหาโจรสฺส มยฺหเมว
ชีวิต อิจฺฉติ อโห มม หิตกาโมติ ตุฏ มานโส หุตฺวา วฺเจตฺวา
วรสฺส คหิตภาว อนุชานิตฺวา ต วร ททมาโน คาถมาห
[๓๖๘]อริยสฺส อริเยน สเมติ สกฺขิ
ปฺสฺส ปฺาณวตา สเมติ
ปสฺเสยฺย ม วสฺสสต อโรค
เอว วราน ปม ททามีติ ฯ
ตตฺถ วรานนฺติ จตุนฺน วราน ปม ฯ
ตโต โพธิสตฺโต อาห
[๓๖๙]เย ขตฺติยาเส อิธ ภูมิปาลา
มุทฺธาภิสิตฺตา กตนามเธยฺยา
น ตาทิเส ภูมิปตี อเทสิ
เอต วราน ทุติย วรามีติ ฯ
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ตตฺถ กตนามเธยฺยาติ มุทฺธนิ อภิสิตฺตตฺตา จ มุทฺธาภิสิตฺตาติ กตนามเธยฺยา ฯ น ตาทิเสติ ตาทิเส ขตฺติเย น
อเทสิ มา ขาทิ ฯ
อิติ โส ทุติย วร คณฺหนฺโต ปโรสตาน ขตฺติยาน ชีวิตวร
คณฺหิ ฯ โปริสาโทปสฺส วร ททมาโน อาห
[๓๗๐]เย ขตฺติยาเส อิธ ภูมิปาลา
มุทฺธาภิสิตฺตา กตนามเธยฺยา
น ตาทิเส ภูมิปตี อเทมิ
เอต วราน ทุติย ททามีติ ฯ
กึ ปน เต สพฺเพ เตส สทฺท สุณนฺตีติ ฯ น สพฺพ สุณนฺติ ฯ
โปริสาเทน หิ รุกฺขสฺส ธูมชาลูปทฺทวภเยน ปฏิกกฺ มิตฺวา อคฺคิ
กโต อคฺคิโน จ รุกฺขสฺส จ อนฺตเร นิสีทิตฺวา มหาสตฺโต เตน
สทฺธึ กเถสิ ฯ ตสฺมา สพฺพ อสุณิตฺวา อุปฑฺฒูปฑฺฒ สุณึสุ ฯ เต
อิทานิ สุตโสโม โปริสาท ทเมสฺสติ มา ภายิตฺถาติ อฺมฺ
สมสฺสาเสสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ มหาสตฺโต อิม คาถมาห
[๓๗๑]ปโรสต ขตฺติยา เต คหีตา
ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา
สเก เต รฏเ ปฏิปาทยาหิ
เอต วราน ตติย วรามีติ ฯ
ตตฺถ ปโรสตนฺติ อติเรกสต ฯ เต คหีตาติ ตยา
คหิตา ฯ ตลาวุตาติ หตฺถตเลสุ อาวุตา ฯ
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อิติ โส มหาสตฺโต ตติย วร คณฺหนฺโต เตส ขตฺติยาน
สกรฏนิยฺยาตนวร คณฺหิ ฯ กึการณาติ ฯ โส อขาทนฺโตป
เวริภเยน สพฺเพ เต ทาเส กตฺวา อรฺเเยว วาสาเปยฺย มาเรตฺวา
วา ฉฑฺเฑยฺย ปจฺจนฺต วา เนตฺวา วิกกฺ ีเณยฺย ตสฺมา เตส
สกรฏนิยฺยาตนวร คณฺหิ ฯ อิตโรปสสฺ ททมาโน อิม คาถมาห
[๓๗๒]ปโรสต ขตฺติยา เม คหีตา
ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา
สเก เต รฏเ ปฏิปาทยามิ (๑)
เอต วราน ตติย ททามีติ ฯ
จตุตฺถ ปน วร คณฺหนฺโต โพธิสตฺโต อิม คาถมาห
[๓๗๓]ฉิทฺทนฺเต รฏ พฺยถิตา(๒) ภยา หิ
ปุถู นรา เลณมนุปฺปวิฏา
มนุสฺสมส วิรมาหิ ราช
เอต วราน จตุตฺถ วรามีติ ฯ
ตตฺถ ฉิทฺทนฺต ฆนสนฺนิวาส ตตฺถ ตตฺถ คามาทีน
อุฏิตตฺตา สวิวร ฯ พฺยถิตา ภยาหีติ โปริสาโท อิทานิ
อาคมิสฺสตีติ ตว ภเยน กมฺปตา ฯ เลณมนุปฺปวิฏาติ ทารเก
หตฺเถสุ คเหตฺวา ติณคหนาทินิลียนฏาน ปวิฏา ฯ มนุสฺสมสนฺติ
ทุคฺคนฺธ เชคุจฺฉ ปฏิกฺกลู  มนุสฺสมส ปชห ฯ นิสสฺ กฺกตฺเถ วา
อุปโยค ฯ มนุสฺสมสโต วิรมาหีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. สี. สเกน รฏเ ปฏิปาทยามิ เต ฯ
# ๒. สี. พยฺถติ  ฯ ยุ. พฺยาธิต ฯ ๓. ม. น ฆนวาส ฯ
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เอว วุตเฺ ต โปริสาโท ปาณึ ปหริตฺวา หสนฺโต สมฺม สุตโสม
กึ นาเมต กเถสิ กถาห ตุมฺหาก เอต วร ปาณสม ทสฺสามิ
สเจ คณฺหิตุกาโมสิ อฺ คณฺหาหีติ วตฺวา คาถมาห
[๓๗๔]อทฺธา หิ โส ภกฺโข มม มนาโป
เอตสฺส เหตุมฺหิ วน ปวิฏโ
โสห กถ เอตฺโต อุปารเมยฺย
อฺ วราน จตุตฺถ วรสฺสูติ ฯ
ตตฺถ วนนฺติ รชฺช ปหาย อิม วน ปวิฏโ ฯ
อถ น มหาสตฺโต ตฺว มนุสฺสมสสฺส ปยตรตฺตา ตโต
วิรมิตุ น สกฺโกมีติ วทสิ โย หิ ปย นิสฺสาย ปาป กโรติ
อย อนฺธพาโฬติ วตฺวา คาถมาห
[๓๗๕]น เว ปย เมติ ชนินฺท ตาทิโส
อตฺต นิรงฺกตฺวา(๑) ปยานิ เสวติ
อตฺตาว เสยฺโย ปรมาว เสยฺโย
ลพฺภา ปยา โอจิตตฺเตน ปจฺฉาติ ฯ
ตตฺถ ตาทิโสติ ชนินฺท ตาทิโส ยุวา อภิรูโป มหายโส
อิทนฺนาม เม ปยนฺติ ปยวตฺถุโลเภน อตฺตาน นิรงฺกตฺวา สพฺพสุคตีหิ
เจว สุขวิสเยหิ จ จวิตฺวา นิรเย ปาเตตฺวา น เว ปยานิ เสวติ ฯ
ปรมาว เสยฺโยติ ปุริสสฺส หิ ปรมมฺหา ปยวตฺถมุ ฺหา อตฺตาว
วรตโร ฯ กึการณา ฯ ลพฺภา ปยาติ ปยา นาม ปยวิสยวเสน
# ๑. ม. นิรกจฺจ ฯ
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เจว ปฺุเน จ โอจิตตฺเตน จ วุฑฺฒติ ตฺเตน จ ทิฏธมฺเม เจว
ปรตฺถ จ เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ กตฺวา สกฺกา ลทฺธุ ฯ
เอว วุตเฺ ต โปริสาโท ภยปฺปตฺโต หุตฺวา อหฺหิ สุตโสเมน
คหิต วร วิสชฺชาเปตตป น สกฺโกมิ มนุสฺสมสโต วิรมิตตป น สกฺโกมิ
กึ นุ โข กริสฺสามิ สเจ โส อฺ วร จตุตฺถ ยาจติ ขิปฺปเมว
ตสฺส ทสฺสามิ กถมห ชีวิสฺสามีติ อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ คาถมาห
[๓๗๖]ปย เม มนุสสฺ มส สุตโสม วิชานหิ
นมฺหิ สกฺกา นิวาเรตุ อฺ ตุว สมฺม วร วรสฺสูติ ฯ
ตตฺถ วิชานหีติ วิชานาหิ ฯ
ตโต โพธิสตฺโต อาห
[๓๗๗]โย เว ปย เมติ ปยานุรกฺขี
อตฺต นิรงฺกตฺวา ปยานิ เสวติ
โสณฺโฑ ปวิตฺวาน วิสมิสฺส ปาน
เตเนว โส โหติ ทุกฺขี ปรตฺถ ฯ
โย จีธ สงฺขาย ปยานิ หิตฺวา
กิจฺเฉนป เสวติ อริยธมฺเม
ทุกฺเขน ปวิตฺวาน ยโถสธานิ
เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถาติ ฯ
ตตฺถ โย เวติ สมฺม โปริสาท โย ปุริโส อิท เม ปยนฺติ
ปาปกิริยาย อตฺตาน นิรงฺกตฺวา ปยานิ วตฺถูนิ เสวติ โส
สุราเปเมน วิสมิสฺส สุร ปวิตฺวา โสณฺโฑ วิย เตน
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ปาปกมฺเมน ปรตฺถ นิรยาทีสุ ทุกฺขี โหติ ฯ สงฺขายาติ
ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ฯ ปยานิ หิตฺวาติ อธมฺมปฏิสยุตฺตานิ ปยานิ
ฉฑฺเฑตฺวา ฯ
เอว วุตฺเต โปริสาโท กลูน(๑) ปริเทวนฺโต คาถมาห
[๓๗๘]โอหายห ปตร มาตรฺจ
มนาปเก กามคุเณป ปฺจ
เอตสฺส เหตุมฺหิ วน ปวิฏโ
ตนฺเต วร กินฺติมห ททามีติ ฯ
ตตฺถ เอตสฺสาติ มนุสฺสมส ทสฺเสติ ฯ กินฺตมิ หนฺติ กินฺติ
กตฺวา อห วร เทมิ ฯ
ตโต มหาสตฺโต อิม คาถมาห
[๓๗๙]น ปณฺฑิตา ทิคุณมาหุ วากฺย
สจฺจปฺปฏิฺาว ภวนฺติ สนฺโต
วรสฺสุ สมฺม อิติ ม อโวจ
อิจฺจพฺรวี ตฺว น หิ เต สเมตีติ ฯ
ตตฺถ ทิคุณนฺติ สมฺม โปริสาท ปณฺฑิตา นาม เอก วตฺวา
ปุน ต วิสวาเทนฺโต ทุติยวจน น วทนฺติ ฯ อิติ ม อโวจาติ
สมฺม สุตโสม วรสฺสุ วรนฺติ เอว ม อภาสสิ ฯ อิจฺจพฺรวีติ
ตสฺมา ย ตฺว อิติ อพฺรวิ ตนฺเต อิทานิ น สเมติ ฯ
โส ปุน โรทนฺโต เอว คาถมาห
# ๑. สี. กรุณ ฯ ยุ. กปณ ฯ
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[๓๘๐]อปฺุลาภ อยส อกิตฺตึ
ปาป พหุ ทุจฺจริตกิเลส
มนุสฺสมสสฺส ภโว(๑) อุปาคา
ตนฺเต วร กินฺติมห ทเทยฺยนฺติ ฯ
ตตฺถ ปาปนฺติ กมฺมปถ อปฺปตฺต ฯ ทุจฺจริตนฺติ กมฺมปถปฺปตฺต ฯ กิเลสนฺติ ทุกฺข ฯ มนุสฺสมสสฺส ภโวติ มนุสฺสมสสฺส
เหตุ ฯ อุปาคาติ อุปคโตมฺหิ ฯ ตนฺเตติ ต ตุยฺห กถาห วร
เทมิ มา ม วารยิ อนุกมฺป การฺุ มยิ กโรหิ อฺ วร
คณฺหาหีติ อาห ฯ
อถ น มหาสตฺโต อาห
[๓๘๑]น ต วร อรหติ ชนฺตุ ทาตุ
ย วาป ทตฺวาน อวากเรยฺย
วรสฺสุ สมฺม อวิกมฺปมาโน
ปาณ จชิตวฺ านป ทสฺสเมวาติ ฯ
เอวนฺเตน ปม วุตฺต คาถ อาหริตฺวา ทสฺเสตฺวา วรทาเน
อุสฺสาเหนฺโต อาห
[๓๘๒]ปาณ จชนฺติ สต เนส ธมฺโม
สจฺจปฺปฏิฺาว ภวนฺติ สนฺโต
ทตฺวา วร ขิปฺปมวากโรหิ
เอเตน สมฺปชฺช สุราชเสฏ ฯ
# ๑. ม. กเต ฯ ๒. ม. ปาณ จชนฺติ สนฺโต นาป ธมฺม ฯ
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จเช ธน องฺควรสฺส เหตุ
องฺค จเช ชีวิต รกฺขมาโน
องฺค ธน ชีวิตฺจาป สพฺพ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโตติ ฯ
ตตฺถ ปาณนฺติ ชีวิต สนฺโต นาม อป ชีวิต จชนฺติ
ขิปฺปมวากโรหิ อิธ ขิปปฺ  มยฺห เทหีติ อตฺโถ ฯ เอเตนาติ
เอเตน ธมฺเมน เจว สจฺเจน จ สมฺปชฺช สมฺปนฺโน อุปปนฺโน
โหติ (๑)ฯ สุราชเสฏาติ ต ปคฺคณฺหนฺโต อาลปติ ฯ จเช
ธนนฺติ สมฺม โปริสาท ปณฺฑิโต ปุรโิ ส หตฺถปาทาทิมฺหิ
องฺเค วิชฺชมาเน ตสฺส รกฺขนตฺถาย พหหป ธน จเชยฺย ฯ
ธมฺมมนุสฺสรนฺโตติ องฺคธนชีวิตานิ ปริจฺจชนฺโตป สต ธมฺม
น วีติกฺกมิสฺสามีติ เอว ธมฺม อนุสฺสรนฺโต ฯ
เอว มหาสตฺโต อิเมหิ การเณหิ ต สจฺเจ ปติฏาเปตฺวา
อิทานิ อตฺตโน ครุภาว ทสฺเสตุ คาถมาห
[๓๘๓]ยสฺสา(๒) หิ ธมฺม ปุริโส วิชฺา
เย จสฺส กงฺข วินยนฺติ สนฺโต
ตฺหิสฺส ทีปฺจ ปรายนฺจ
น เตน เมตฺตึ ชิรเยถ ปฺโติ ฯ
ตตฺถ ยสฺสาติ ยมฺหา ปุริสา ฯ ธมฺมนฺติ กุสลากุสลโชตก
การณ ฯ วิชฺาติ วิชาเนยฺย ฯ ตฺหิสฺสาติ ต อาจริยปุคฺคล
# ๑. ม. โหหิ ฯ ๒. ม. ยสฺมา ฯ
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เอตสฺส ปุคฺคลสฺส ปติฏานฏเน ทีป อุปฺปนฺเน ภเย
คนฺตพฺพฏานฏเน ปรายนฺจ ฯ น เตน เมตฺตินฺติ เตน
อาจริยปุคฺคเลน สห ปณฺฑิโต เกนจิป การเณน เมตฺตึ น
ชิรเยถ น วินาเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา สมฺม โปริสาท คุณวนฺตสฺส อาจริยสฺส
วจน นาม ภินฺทิตุ น วฏฏติ อหฺจ ตรุณกาเลป ตว
ปฏาจริโย พหุ สิปฺป สิกฺขาเปสึ อิทานิ พุทฺธลีลาย สตารหา
คาถา เต กเถสึ เตน เม วจน กาตุ อรหสีติ อาห ฯ
ต สุตฺวา โปริสาโท สุตโสโม มยฺห อาจริโย เจว วโร
จสฺส มยา ทินฺโน กึ สกฺกา กาตุ เอกสฺมึ อตฺตภาเว
มรณ นาม ธุว มนุสฺสมส น ขาทิสฺสามิ ทสฺสามิ วรนฺติ
อสฺสุธาราหิ ปวตฺตมานาหิ อุฏาย สุตโสมนรินฺทสฺส ปาเท
วนฺทิตฺวา ต วร ททมาโน อิม คาถมาห
[๓๘๔]อทฺธา หิ โส ภกฺโข มม มนาโป
เอตสฺส เหตุมฺหิ วน ปวิฏโ
สเจ จ ม ยาจสิ เอตมตฺถ
เอตป เต สมฺม วร ททามีติ ฯ
อถ น มหาสตฺโต สมฺม สีเส ิตสฺส มรณป วร มหาราช
ตยา ทินฺน วร คณฺหามิ ตุวฺจ อชฺชโต ปฏาย อริยปเถ
ปติฏิโตสิ เอว สนฺเตป ต ยาจามิ สเจ เต มยิ สิเนโห อตฺถิ
ปฺจ สีลานิ คณฺหาหิ มหาราชาติ อาห ฯ สาธุ สมฺม เทหิ
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เม ปฺจ สีลานีติ ฯ คณฺห มหาราชาติ ฯ โส มหาสตฺต
ปฺจงฺคปติฏิเตน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ มหาสตฺโตป ต
สีเลสุ ปติฏ าเปสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ตตฺถ สนฺนิปติตา ภุมฺมา
เทวตา มหาสตฺเต ปตึ ชเนตฺวา อวีจิโต ยาว ภวคฺคา อฺโ
โปริสาท มนุสฺสมสโต นิวาเรตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ อโห
สุตโสเมน ทุกฺกร กตนฺติ มหนฺเตน สทฺเทน วนฆฏ อุนฺนาเทนฺโต
สาธุการมกสุ ฯ เตส สุตวฺ า จาตุมฺมหาราชิกาติ เอว ยาว
พรฺหฺมโลกา เอกโกลาหล อโหสิ ฯ รุกฺเข ลคฺคิตราชาโนป ต
เทวตาน สาธุการสทฺท สุณึสุ ฯ รุกฺขเทวตาป วิมาเน ิตาว
สาธุการมทสุ ฯ อิติ เทวตาน สาธุการสทฺโทว อนุสุยฺยติ รูป
น ทิสฺสติ ฯ เทวตาน สาธุการสทฺท สุตฺวา ราชาโน จินฺตยึสุ
สุตโสม นิสสฺ าย โน ชีวิต ลทฺธ ทุกกฺ ร กต สุตโสเมน โปริสาท
ทเมนฺเตนาติ โพธิสตฺตสฺส ถุตึ กรึสุ ฯ โปริสาโท มหาสตฺตสฺส
ปาเท วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ อถ น โพธิสตฺโต
สมฺม อิเม ขตฺติเย โมเจหีติ อาห ฯ โส จินฺเตสิ อห เอเตส
ปจฺจามิตฺโต เอเต มยา โมจิตา คณฺหถ โน ปจฺจามิตฺตนฺติ
ม หึเสยฺยุ มยา ชีวิต จชนฺเตนาป น สกฺกา สุตโสมสฺส
สนฺติกา คหิต สีล ภินฺทติ ุ อิมินา สทฺธึเยว คนฺตฺวา
โมเจสฺสามิ เอว เม ภย น ภวิสฺสตีติ ฯ อถ โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา
สมฺม สุตโสม อุโภป คนฺตฺวา ขตฺติเย โมเจสฺสามาติ วตฺวา
คาถมาห
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[๓๘๕]สตฺถา จ เม โหสิ สขา จ เมสิ
วจนป เต สมฺม อห อกาสึ
ตฺวป เม สมฺม กโรหิ วากฺย
อุโภป คนฺตฺวาน ปโมจยามาติ ฯ
ตตฺถ สตฺถาติ สคฺคมคฺคสฺส เทสิตตฺตา สตฺถา ตรุณกาลโต
ปฏาย สขา ฯ
อถ น โพธิสตฺโต อาห
[๓๘๖]สตฺถา จ เต โหมิ สขา จ ตฺยมฺหิ
วจนป เม สมฺม ตุว อกาสิ
อหป เต สมฺม กโรมิ วากฺย
อุโภป คนฺตฺวาน ปโมจยามาติ ฯ
เอว วตฺวา เต อุปสงฺกมิตฺวา อาห
[๓๘๗]กมฺมาสปาเทน วิเหิตมฺหา (๑)
ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา
น ชาตุ ทุพฺเภถ อิมสฺส รฺโ
สจฺจปฺปฏิฺ เม ปฏิสุณาถาติ ฯ
ตตฺถ กมฺมาสปาเทนาติ อิท มหาสตฺโต อุโภป คนฺตฺวา
ปโมจยามาติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ขตฺติยา นาม มานถทฺธา มุตฺตมตฺตาว
อิมินา วิเหิตมฺหาติ โปริสาท โปเถยฺยุป หเนยฺยปุ  น โข
ปเนส เตสุ ทุพฺภิสฺสติ อห เอกโกว คนฺตฺวา ปฏิฺ ตาว
เนส คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา เต ขตฺติเย
# ๑. ม. วิเหิตตฺถ ฯ
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หตฺถตเลสุ อาวุณิตฺวา โปริสาเทน อคฺคปาทงฺคุลีสุ ภูมึ
ผุสมานาสุ รุกฺขสาขาสุ โอลคฺคิเต วาตปฺปหรณกาเล นาคทนฺเตสุ
โอลคฺคิตกรณฺฑกทามานิ(๑) วิย สมฺปริวตฺตนฺเต อทฺทส ฯ เตป
ต ทิสฺวา อิทานิมฺหา อโรคาติ เอกปฺปหาเรเนว มหาวิรว
วิรวึสุ ฯ อถ เต มหาสตฺโต มา ภายิตฺถาติ อสฺสาเสตฺวา
โปริสาทโต ตุมฺหาก อภย ปฏิคฺคหิต ตุมฺเห ปน เม วจน
กโรถาติ วตฺวา เอวมาห ฯ ตตฺถ น ชาตูติ เอกเสน น จ
ทุพฺเภถ ฯ
เต อาหสุ
[๓๘๘]กมฺมาสปาเทน วิเหิตมฺหา
ตลาวุตา อสฺสุมุขา รุทนฺตา
น ชาตุ ทุพฺเภม อิมสฺส รฺโ
สจฺจปฺปฏิฺ เต ปฏิสุโณมาติ ฯ
ตตฺถ ปฏิสุโณมาติ เอว ปฏิฺ อธิวาเสม สมฺปฏิจฺฉาม
อปจ โข ปน มย กิลมนฺตา กเถตุ น สกฺโกม ตุมฺเห
สพฺพสตฺตาน ปฏิสรณ ตุมฺเหว กเถุ มย โว วจน สุตฺวา
ปฏิฺ ทสฺสามาติ ฯ
อถ เต โพธิสตฺโต เตนหิ ปฏิฺ เทถาติ วตฺวา คาถมาห
[๓๘๙]ยถา ปตา วา อถวาป มาตา
อนุกมฺปกา อตฺถกามา ปชาน
# ๑. ม. โอลคฺคิตกุรณฺฑกทามานิ ฯ
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เอวป โว โหตุ อยฺจ ราชา
ตุมฺเห จ โว โหถ ยเถว ปุตฺตาติ ฯ
เตป สมฺปฏิจฺฉมานา อิม คาถมาหสุ
[๓๙๐]ยถา ปตา วา อถวาป มาตา
อนุกมฺปกา อตฺถกามา ปชาน
เอวป โน โหตุ อยฺจ ราชา
มยป เหสฺสาม ยเถว ปุตฺตาติ ฯ
ตตฺถ ตุมฺเห จ โวติ โวกาโร นิปาตมตฺต ฯ
อิติ มหาสตฺโต เตส ปฏิฺ คเหตฺวา โปริสาท ปกฺโกสิตฺวา
เอหิ สมฺม ขตฺติเย โมเจหีติ อาห ฯ โส ขคฺค คเหตฺวา เอกสฺส
รฺโ พนฺธน ฉินฺทิ ฯ ราชา สตฺตาห นิราหาโร หุตฺวา
เวทนาปฺปตฺโต สห พนฺธนจฺเฉทา มุตฺโต ภูมิย ปตติ ฯ ต ทิสวฺ า
มหาสตฺโต การฺุ กตฺวา สมฺม โปริสาท มา เอว ฉินฺทาหิ
เอก ราชาน อุโภป ทฬฺห คเหตฺวา อุเร กตฺวา อิทานิ พนฺธน
ฉินฺทามาติ อาห ฯ โปริสาโท ขคฺเคน ฉินฺทิ ฯ มหาสตฺโต
ถามสมฺปนฺนตาย ต อุเร นิปชฺชาเปตฺวา โอรสปุตฺต วิย มุทุจิตฺเตน
โอตาเรตฺวา ภูมิย นิปชฺชาเปสิ ฯ เอวป เต สพฺเพ ภูมิย
นิปชฺชาเปตฺวา วเณ โธวิตฺวา ทารกาน กณฺณโต สุตฺตก วิย สนิก
รชฺชโุ ย นิกกฺ ฑฺฒิตฺวา ปุพฺพโลหิต โธวิตฺวา วเณ นิทฺโทเส
กตฺวา สมฺม โปริสาท เอต รุกฺขตจ ปาสาเณ ฆสิตฺวา อาหรถาติ
อาหราเปตฺวา สจฺจกิริย กตฺวา เตส หตฺถตเลสุ มกฺเขสิ ฯ
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ต ขณฺเว ผาสุก อโหสิ ฯ โปริสาโท ตณฺฑุล คเหตฺวา
วารณ ปจิ ฯ อุโภป ชนา ปโรสต ขตฺติเย วารณ ปาเยสุ ฯ
อิติ เต สพฺเพว สนฺตปฺปตา สุริโย อตฺถงฺคโต ฯ ปุนทิวเสป
ปาโต จ มชฺฌนฺติเก จ สายณฺเห จ วารณเมว ปาเยตฺวา
ตติยทิวเส สสิตฺถก ยาคุ ปาเยสุ ฯ ยาวตา เต อโรคา
อเหสุ ฯ อถ เน มหาสตฺโต คนฺตุ สกฺขิสฺสถาติ ปุจฺฉิตฺวา
คจฺฉามาติ วุตฺเต เอหิ สมฺม โปริสาท สก รฏ คจฺฉามาติ
อาห ฯ สุตฺวา โส โรทมาโน ตสฺส ปาเทสุ ปติตฺวา ตฺว
สมฺม ราชาโน คเหตฺวา คจฺฉ อห อิเธว วนมูลผลานิ ขาทนฺโต
วสิสฺสามีติ อาห ฯ สมฺม อิธ กึ กริสสฺ สิ สมฺม รมณียนฺเต
รฏ พาราณสิย รชฺช กาเรหีติ ฯ สมฺม กึ กเถสิ น สกฺกา
มยา ตตฺถ คนฺตุ สกลนครวาสิโน หิ เม เวริโน เต มยฺห อิมนิ า
มาตา ขาทิตา มยฺห ปตาติ ม ปริภาสิสฺสนฺติ คณฺหถ อิม
โจรนฺติ เอเต ทณฺเฑน วา เลฑฺฑุนา วา มุคฺคเรน วา สตฺติยา
วา ผรสุนา วา ม ชีวิตา โวโรเปสฺสนฺติ อหฺจ ตุมฺหาก
สนฺติเก สีเลสุ ปติฏิโต ชีวิตเหตุป น สกฺกา มยา ปร
มาเรตุ ตสฺมา นาห คจฺฉามิ อห มนุสฺสมสโต วิรหิตตฺตา กิตฺตก
ชีวิสฺสามิ อิทานิ มม ตุมฺหาก ทสฺสน นตฺถีติ โรทิตฺวา คจฺฉถ
ตุมฺเหติ อาห ฯ อถ มหาสตฺโต ตสฺส ปฏึ ปริมชฺชิตฺวา สมฺม
โปริสาท สุตโสโม นามาห มยา ตาทิโส กกฺขโล ผรุโส
สาหสิโก วินีโต พาราณสิวาสิเกสุ ชเนสุ กึ อตฺถิ อห ต ตตฺถ
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ปติฏาเปสฺสามิ อสกฺโกนฺโต อตฺตโน รชฺช ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา ตว
ทสฺสามีติ ตุมฺหากป นคเร มม เวริโน อตฺถิเยวาติ วุตฺเต
อิมินา มม วจน กโรนฺเตน ทุกฺกร กต เยน เกนจิ อุปาเยน
โปราณกยเส ปติฏาเปตพฺโพ เอส มยาติ จินฺเตตฺวา ตสฺส
ปโลภนตฺถาย นครสมฺปตฺตึ วณฺเณนฺโต อาห
[๓๙๑]จตุปฺปท สกุณฺจาป มส
สูเทหิ รนฺธ สุกต สุนิฏิต
สุธว อินฺโท ปริภฺุชมาโน
หิตฺวา กเถโก รมสิ อรฺเ ฯ
ตา ขตฺติยา เวลฺลิวิลากมชฺฌา
อลงฺกตา สมฺปริวารยนฺตา
อินฺทว เทเวสุ ปโมทยึสุ
หิตฺวา กเถโก รมสิ อรฺเ ฯ
ตมฺพูปธาเน พหุโคณกมฺหิ
สุภมฺหิ(๑) สพฺพสยนมฺหิลงฺกเต
สยนสฺส(๒) มชฺฌมฺหิ สุข สยิตฺวา
หิตฺวา กเถโก รมสิ อรฺเ ฯ
ปาณิสฺสร กุมฺภถูน นิสฺสเิ ว(๓)
อโถป เว นิปฺปุรสิ ป ตุริย
# ๑. สี. ยุ. สุจิมฺหิ ฯ ๒. ม. เสยฺยสฺส ฯ ๓. ม. นิสีเถ ฯ

ชาตกฏกถา ๘ ปฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา - หนาที่ 488

เลมที่ 35 อสีตินิปาตวณฺณนา หนา 488
พหุ สุคีตฺจ สุวาทิตฺจ
หิตฺวา กเถโก รมสิ อรฺเ ฯ
อุยยฺ าน สมฺปนฺนปหูตมาลฺย
มิคาชินูเปตปุร(๑) สุรมฺม
หเยหิ นาเคหิ รเถหุเปต
หิตฺวา กเถโก รมสิ อรฺเติ ฯ
ตตฺถ สุกตนฺติ นานปฺปกาเรหิ สุฏุ กต ฯ สุนิฏิตนฺติ
นานาสมฺภารโยชเนน สุฏ ุ นิฏิต ฯ กถ เอโก รมสีติ มูลผลาทีนิ
ขาทนฺโต กถ รมิสฺสสิ เอหิ มหาราช คมิสฺสามาติ ฯ เวลฺลิวิลากมชฺฌาติ เอตฺถ เวลฺลีติ ราสิ วิลากมชฺฌาติ วิลคฺคมชฺฌา อุตฺตตฺตฆนสุวณฺณราสิปภา เจว ตนุทีฆมชฺฌา จาติ ฯ เทเวสูติ เทวโลเก
อจฺฉรา อินฺท วิย รมณีเย พาราณสินคเร ปุพฺเพ ปโมทยึสุ ตา
หิตฺวา อิธ กึ กริสฺสสิ เอหิ สมฺม คจฺฉามาติ ฯ ตมฺพูปธาเนติ
รตฺตูปธาเน ฯ สพฺพสยนมฺหีติ สพฺพตฺถรณตฺถเต สยเน ฯ
อลงฺกเตติ(๒) อเนกภูมิกา ทสฺเสตฺวา อทฺธรตฺตาลงฺกตยุตฺเต ตตฺถ
ตุว ปุพฺเพ สยีติ อตฺโถ ฯ สุขนฺติ ตาทิสสฺส สยนสฺส มชฺฌมฺหิ
สุข สยิตฺวา อิทานิ กถ อรฺเ รมิสฺสสิ เอหิ คจฺฉาม
สมฺมาติ ฯ นิสฺสิเวติ รตฺติภาเค ฯ เหตฺวาติ เอวรูป สมฺปตฺตึ
ฉฑฺเฑตฺวา ฯ อุยฺยาน สมฺปนฺนปหูตมาลฺยนฺติ มหาราช ตว อุยยฺ าน
สมฺปนฺนนานาวิธปุปฺผ ฯ มิคาชินูเปตปุร สุรมฺมนฺติ ต อุยฺยาน
มิคาชิน นาม นาเมน เตน อุเปต ปุรป เต สุฏุ รมฺม ฯ
# ๑. สี. ยุ. มิคาจิรูเปตปูร ๒. สี. ยุ. สฺเตติ ฯ ม. สงฺเค ฯ
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หิตฺวาติ เอวรูป มโนรม นคร ฉฑฺเฑตฺวา ฯ
อิติ มหาสตฺโต อปฺเปว นาเมส ปุพฺเพ อนุภุตฺต อุปโภคปริโภครส สริตฺวา คนฺตุกาโม ภเวยฺยาติ โปริสาท ปม โภชเนน
ปโลเภสิ ฯ ทุติย กิเลสวเสน ตติย สยเนน จตุตฺถ นจฺจคีตวาทิเตน ปฺจม อุยฺยาเนน เจว นคเรน จาติ อิเมหิ เอตฺตเกหิ
ปโลเภตฺวา เอหิ มหาราช อหนฺต อาทาย พาราณสิย
ปติฏเปตฺวา ปจฺฉา สกรฏ คมิสฺสามิ สเจ พาราณสิย รฏ
น ลภิสฺสสิ มม อุปฑฺฒรชฺช เต ทสฺสามิ กินฺเต อรฺวาเสน
มม วจน กโรหีติ อาห ฯ ตสฺส วจน สุตฺวา คนฺตุกาโม
หุตฺวา สุตโสโม มยฺห อตฺถกาโม อนุกมฺปโก ปม ม กลฺยาเณ
ปติฏเปตฺวา อิทานิ โปราณยเสว ปติฏเปสฺสามีติ วทติ
สกฺขิสฺสติ เจส ปติฏเปตุ อิมินา สทฺธึเยว คนฺตุ วฏฏติ กึ
เม อรฺวาเสนาติ จินฺเตตฺวา ตุฏจิตฺโต ตสฺส คุณ นิสฺสาย
วณฺณ กเถตุกาโม สมฺม สุตโสม กลฺยาณมิตฺตสสคฺคโต
สาธุตร ปาปมิตฺตสสคฺคโต ปาปตร นาม นตฺถีติ วตฺวา อาห
[๓๙๒]กาฬปกฺเข ยถา จนฺโท หายเตว สุเว สุเว
กาฬปกฺขูปโม ราช อสต โหติ สมาคโม ฯ
ตถาห รสกมาคมฺม สูท กาปุริสาธม
อกาสึ ปาปก กมฺม เยน คจฺฉามิ ทุคฺคตึ ฯ
สุกฺกปกฺเข ยถา จนฺโท วฑฺฒเตว สุเว สุเว
สุกฺกปกฺขูปโม ราช สต โหติ สมาคโม ฯ
# ๑. สี. ยุ. สูทก ปุริสาธม ฯ
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ตถาห ตวมาคมฺม สุตโสม วิชานหิ
กาหามิ กุสล กมฺม เยน คจฺฉามิ สุคฺคตึ ฯ
ถเล ยถา วาริ ชนินฺท วุฏ
อนทฺธเนยฺย น จิรฏิติก
เอวป เม โหติ อสต สมาคโม
อนทฺธเนยฺย อุทก ถเลว ฯ
สเร ยถา วาริ ชนินฺท วุฏ
จิรฏิติก นรวีรเสฏ
เอวป เม โหติ สต สมาคโม
จิรฏิติโก อุทก สเรว ฯ
อพฺยายิโก โหติ สต สมาคโม
ยาวมฺป ติฏเยฺย ตเถว โหติ
ขิปฺป หิ เวติ อสต สมาคโม
ตสฺมา สต ธมฺโม อสพฺภิ อารกาติ ฯ
ตตฺถ สุเว สุเวติ ทิวเส ทิวเส ฯ อนทฺธเนยฺยนฺติ
น อทฺธานกฺขม ฯ สเรติ สมุทฺเท ฯ นรวีรเสฏาติ นรปุริเสน
เสฏ ฯ อุทก สเรวาติ สมุทฺเท วุฏอุทก วิย ฯ อพฺยายิโกติ
อวิคจฺฉนโก ฯ ยาวมฺป ติฏเยฺยาติ ยตฺตก กาล ชีวิต ติฏเยฺย
ตตฺตก กาล ตเถว โหติ น ชิรติ สปฺปรุ ิเสหิ มิตฺตภาโวติ ฯ
อิติ โปริสาโท สตฺตหิ คาถาหิ มหาสตฺตสฺส คุณ
กเถสิ ฯ มหาสตฺโตป โปริสาทฺจ เต จ ราชาโน คเหตฺวา
# ๑. ม. อนทฺธเนยฺโย ฯ
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ปจฺจนฺตคาม อคมาสิ ฯ ปจฺจนฺตคามวาสิโน มหาสตฺต ทิสฺวา
นคร คนฺตฺวา อาจิกฺขึสุ ฯ อมจฺจา พลนิกาย อาทาย คนฺตฺวา
ปริวารยึสุ ฯ มหาสตฺโต เตน ปริวาเรน พาราณสึ อคมาสิ ฯ
อนฺตรามคฺเค ชนปทวาสิโน ปณฺณาการ ทตฺวา อนุคจฺฉึสุ ฯ
มหาสตฺโต มหาปริวาโร อโหสิ เตน สทฺธึ พาราณสึ
ปาปุณิ ฯ ตทา โปริสาทสฺส ปุตฺโต ราชา โหติ เสนาปติ
กาลหตฺถีเยว ฯ นาครา รฺโ อาโรจยึสุ มหาราช สุตโสโม
กิร โปริสาท ทเมตฺวา อาทาย อิธาคจฺฉติ นครสฺส ปวิสิตุ น
ทสฺสามาติ สีฆ นครทฺวารานิ ปทหิตฺวา อาวุธหตฺถา อฏสุ ฯ
มหาสตฺโต ทฺวาราน ปทหิตภาว ตฺวา โปริสาทฺจ ปโรสเต
จ ราชาโน โอหาย กติปเยหิ อมจฺเจหิ สทฺธึ ทฺวารสมีป คนฺตฺวา
อห สุตโสมมหาราชา ทฺวาร วิวรถาติ อาห ฯ ปุริสา คนฺตฺวา
รฺโ อาโรเจสุ ฯ โส ราชา สุตโสมมหาราชา ปณฺฑิโต
ธมฺมราชา สีเล ิโต นิสสฺ สย โน ภย นตฺถีติ วตฺวา ขิปฺป
วิวรถาติ วิวราเปสิ ฯ มหาสตฺโต นคร ปาวิสิ ฯ ราชา จ
กาลหตฺถี จสฺส ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ต อาทาย ปาสาท
อาโรปยึสุ ฯ โส ราชาสเน นิสีทิตฺวา โปริสาทสฺส อคฺคมเหสิฺจ
เสสอมจฺเจ จ ปกฺโกสาเปตฺวา ราชาน อาห กาลหตฺถิ กสฺมา
รฺโ นคร ปวิสิตุ น เทถาติ ฯ โส รชฺช กาเรนฺโต อิมสฺมึ
นคเร พหู มนุสฺเส ขาทิ ขตฺติเยหิ อกตฺตพฺพกมฺม กริ สกลชมฺพูทีเป
ฉิทฺท อกาสิ เอวรูโป ปาปธมฺโม เตน การเณนาติ ฯ อิทานิ
โส เอวรูป กริสฺสตีติ ตุมฺเห มา จินตฺ ยิตฺถ อหนฺต ทเมตฺวา สีเลสุ
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ปติฏาเปสึ ชีวิตเหตุป กิฺจิ น วิเหเสฺสติ นตฺถิ โว ตโต ภย
เอว มา กริตฺถ ปุตฺเตหิ นาม มาตาปตโร ปฏิชคฺคิตพฺพา
มาตาปตุโปสกา หิ สคฺค คจฺฉนฺติ อิตเร ชนา นิรย คจฺฉนฺตีติ ฯ
เอว โส นีจาสเน นิสินฺนสฺส ราชปุตฺตสฺส โอวาท
ทตฺวา กาลหตฺถิ ตฺว รฺโ สหาโย เจว เสวโก จ
รฺาป มหนฺเต อิสฺสริเย ปติฏาปโต ตยาป รฺโ อตฺถ
จริตุ วฏฏตีติ เสนาปตึ อนุสาเสตฺวา เทวิ ตฺวป กุลเคหา
อาคนฺตฺวา ตสฺส สนฺติเก อคฺคมเหสิฏาน ปตฺวา ปุตฺตธีตาหิ
วุฑฺฒิปฺปตฺตา ตยาป ตสฺส อตฺถ จริตุ วฏฏตีติ เทวิยาป
โอวาท ทตฺวา ตเมวตฺถ มตฺถก ปาเปตุ ธมฺม เทเสนฺโต อาห
[๓๙๓]น โส ราชา โย อเชยฺย ชินาติ
น โส สขา โย สขาร ชินาติ
น สา ภริยา ยา ปติโน น วิเภติ
น เต ปุตฺตา เย น ภรนฺติ ชิณณ
ฺ ฯ
น สา สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต
น เต สนฺโต เย น ภณนฺติ ธมฺม
ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมห
ธมฺม ภณนฺตาเยว ภวนฺติ สนฺโต ฯ
นาภาสมาน ชานนฺติ มิสฺส พาเลหิ ปณฺฑิต
ภาสมานฺจ ชานนฺติ เทเสนฺต อมต ปท ฯ
ภาสเย โชตเย ธมฺม ปคฺคณฺเห อิสิน ธช
สุภาสิตธชา อิสโย ธมฺโมว อิสิน ธโชติ ฯ
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ตตฺถ อเชยฺยนฺติ อเชยฺยา นาม มาตาปตโร เต ชินนฺโต
ราชา นาม น โหติ สเจ ตว ปตุสนฺตก รชฺช ลภิตฺวา ตสฺส
ปฏิสตฺตุ อโหสิ อกิจฺจการี นาม ภวิสฺสสิ ฯ สขาร ชินาตีติ
กูฏฏเฏน ชินาติ สเจ ตฺว กาลหตฺถิ รฺา สทฺธึ มิตฺตธมฺม
น ปูเรสิ อธมฺมฏโ หุตฺวา นิรเย นิพฺพตฺติสฺสสิ ฯ น วิเภตีติ
น ภายติ สเจ ตฺว รฺโ น ภายสิ ภริยา ธมฺเม ิตา นาม
นาโหสิ ฯ ชิณฺณนฺติ มหลฺลก ตสฺมึ หิ กาเล อภรนฺตา ปุตฺตา
ปุตฺตา นาม น โหนฺติ ฯ สนฺโตติ ปณฺฑิตา ฯ ธมฺมนฺติ เย
ปุจฺฉิตา สจฺจสภาว น วทนฺติ น เต ปณฺฑิตา นาม ฯ ธมฺม
ภณนฺตาติ เอเต ราคาทโย ปหาย ปรสฺส หิตานุกมฺปกา หุตฺวา
สภาว ภณนฺตา ปณฺฑิตา นาม โหนฺติ ฯ นาภาสมานนฺติ
น อภาสมาน ฯ อมต ปทนฺติ อมตมหานิพฺพาน เทเสนฺต
ปณฺฑิโตติ ชานนฺติ ฯ เตเนว โปริสาโท ธมฺมเทสน สุตฺวา
ปสนฺนจิตฺโต จตฺตาโร วเร ทตฺวา ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏิโต ฯ
ภาสเยติ ตสฺมา ปณฺฑิโต ปุรโิ ส ธมฺม ภาเสยฺย โชเตยฺย ฯ
พุทฺธาทโย หิ อิสโย ยสฺมา ธมฺโม เอเตส ธโช ตสฺมา
สุภาสิตธชา นาม สุภาสิต ปคฺคณฺหนฺติ พาลา ปน สุภาสิต
ปคฺคณฺหนฺตา นาม นตฺถีติ ฯ
อิมสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ราชา จ เสนาปติ จ ตุสฺสิตฺวา
คจฺฉาม ต ราชาน อาเนสฺสามาติ นคเร เภริฺจาราเปตฺวา นาคเร
สนฺนิปาเตตฺวา ตุมฺเห มา ภายิตฺถ ราชา กิร ธมฺเม ปติฏิโต
เอถ น อาเนสฺสามาติ มหาชน อาทาย มหาสตฺต ปุรโต กตฺวา
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รฺโ สนฺตกิ  คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา กปฺปเก อุปฏเปตฺวา
กปฺปตเกสมสฺสุ นหาตานุลิตฺตปสาธิต ราชาน รตนราสิมฺหิ
เปตฺวา อภิสิฺจิตฺวา นคร ปเวเสสุ ฯ โปริสาทราชา ปโรสตาน
ขตฺติยาน มหาสตฺตสฺส จ มหาสกฺการ กาเรสิ ฯ สุตโสมนรินเฺ ทน
กิร โปริสาโท ทเมตฺวา รชฺเช ปติฏาปโตติ สกลชมฺพูทีเป
มหาโกลาหล อุทปาทิ ฯ อินฺทปตฺตนครวาสิโน อาคจฺฉนฺตูติ ทูเต
ปหิณึสุ ฯ โส ตตฺถ มาสมตฺต วสิตฺวา สมฺม คจฺฉาม มย
ตฺว อปฺปมตฺโต โหหิ จตูสุ นครทฺวาเรสุ จ นิเวสนทฺวาเร จาติ
ปฺจ ทานสาลาโย การาเปหิ ทาน เทหิ ทส ราชธมฺเม
อโกเปตฺวา อคติคมน ปชห มหาราชาติ โปริสาท โอวทิ ฯ
ปโรสตาหิ ราชธานีหิ พลนิกายา เยภุยฺเยน สนฺนิปติตา ฯ โส
เตหิ พลนิกาเยหิ ปริวุโต พาราณสิโต นิกฺขมิ ฯ โปริสาโทป
นิกฺขมิตฺวา อุปฑฺฒปถา นิวตฺตติ ฯ มหาสตฺโต อพาหนาน ราชูน
พาหนานิ ทตฺวา สพฺเพ เต อุยฺโยเชสิ ฯ เตป เตน สทฺธึ
สมฺโมทิตฺวา ยถารห วนฺทนาลปนาทีนิ กตฺวา อตฺตโน อตฺตโน
ชนปท อคมสุ ฯ มหาสตฺโตป นคร ปวิสิตฺวา อินฺทปตฺตนครวาสีหิ
ชเนหิ เทวนคร วิย อลงฺกตนคร ปวิสิตฺวา มาตาปตโร วนฺทิตฺวา
มธุรปฏิสนฺถาร กตฺวา มหาตล อภิรหุ ิ ฯ โส ธมฺเมน รชฺช
กาเรนฺโต จินฺเตสิ รุกฺขเทวตา มยฺห พหูปการา พลิกมฺมลาภมสฺส
กริสฺสามีติ ฯ โส นิโคฺรธรุกฺขสฺส อวิทูเร มหนฺต ตฬาก
กาเรตฺวา พหูนิ กุลานิ เปตฺวา คาม นิวาสาเปสิ ฯ
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คาโม มหา อโหสิ อสีตมิ คฺคอาปณสหสฺเสน ปฏิมณฺฑิโต ฯ ตป
รุกฺขมูล สาขนฺตโต ปฏาย ภูมึ สมตล กาเรตฺวา ปริกฺขิตฺตเวทิกปาการโตรณทฺวารยุตฺต กาเรสิ ฯ เทวตา อภิปฺปสีทิ ฯ
กมฺมาสปาทสฺส ทมิตฏาเน นิวุฏตฺตา โส คาโม กมฺมาสปาทนิคโม นาม ชาโต ฯ เต สพฺเพป ราชาโน มหาสตฺตสฺส
โอวาเท ตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา สคฺคปท ปูรยึสุ ฯ
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสตฺวา
นาห ภิกฺขเว อิทาเนว องฺคุลิมาล ทเมสึ ปุพฺเพป องฺคุลิมาโล
มยา ทมิโตเยวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา โปริสาโท
องฺคุลิมาโล อโหสิ กาลหตฺถี สารีปตุ ฺโต นนฺทพฺราหฺมโณ
อานนฺโท รุกฺขเทวตา กสฺสโป สกฺโก อนุรุทโฺ ธ เสสราชาโน
พุทฺธปริสา มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ สุตโสมราชา
ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
มหาสุตโสมชาตก นิฏิต ฯ
ปฺจม ฯ
ตสฺสุทฺทาน ฯ
สุมุโข ปน หสวโร จ มหา
สุธโภชนิโก จ ปโร ปวโร
สกุณาลทิชาธิปติวฺหยโน
สุตโสมวรุตฺตมสวฺหยโน ฯ
อิติ อสีตินปิ าตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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