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                        สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตก   
                                        ___________   
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                เอกนิปาตชาตก ๑   
                                  ๑ อปณฺณกวคฺโค   
                                  ๑ อปณฺณกชาตก   
        [๑] อปณฺณก านเมเก          ทุติย อาหุ ตกฺกิกา   
                เอตท ฺาย เมธาวี         ต คเณฺห ยทปณฺณกนฺติ ๒ ฯ   
                         อปณฺณกชาตก ปม ฯ   
                           ___________   
                        ๒ วณฺณุปถชาตก ๓   
                [๒] อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ๔ ขณนฺตา   
                 อุทงฺคเณ ตตฺถ ปป อวินฺทุ   
                 เอว มุนิ วีริยพลูปปนฺโน ๕   
                 อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนติฺนฺติ ฯ   
                        วณฺณุปถชาตก ทุติย ฯ   
#๑ ม. เอกกนิปาต ฯ  ๒ โป. ต คเณฺหยฺย อปณฺณก ฯ  ๓ โป. วณฺณปถชาตก ฯ   
#๔ โป. วณฺณปเถ ฯ  ๕. ม. มุน ีวิริยพลูปปนฺโน ฯ    
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                         ๓ เสริววาณิชชาตก   
        [๓] อิธ เจ ๑ น วิราเธสิ      สทฺธมมฺสฺส นิยามก ๒   
                จิร ตฺว อนุตปฺเปสิ ๓       เสรวิายว วาณิโชติ ฯ   
                        เสริววาณิชชาตก ตติย ฯ   
                           ____________   
                         ๔ จุลลฺกเสฏ ิชาตก   
        [๔] อปฺปเกนป เมธาวี          ปาภเฏน วิจกฺขโณ   
                สมุฏาเปติ อตฺตาน         อณณ อคฺคึว สนฺธมนฺติ ฯ   
                      จุลลฺกเสฏ ิชาตก จตุตฺถ ฯ   
                           ____________   
                        ๕ ตณฺฑุลนาฬิชาตก ๔   
                 [๕] กิมคฺฆตี ตณฺฑุลนาฬิกา จ   
                     พาราณสีอนฺตรพาหิรานิ   
                อสฺสป ฺจสเตตานิ           เอกา ตณฺฑุลนาฬิกาติ ฯ   
                        ตณฺฑุลนาฬิชาตก ป ฺจม ฯ   
                             __________   
#๑ สี. ย.ุ เจ หิ น ฯ  ๒ ม. นิยามต ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ อนตุเปสฺสสิ อนุตปฺปสฺสสิ ฯ   
#๔ สี. อิท ชาตก น ทิสฺสติ ฯ ม. เอว ทิสฺสติ   
#          กิมคฺฆติ ตณฺฑุลนาฬิกาย       อสฺสาน มูลาย วเทหิ ราช   
#          พาราณสีสนฺตรพาหิรโต       อยมคฺฆติ ตณฺฑุลนาฬิกา ฯ    
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                          ๖ เทวธมฺมชาตก   
        [๖] หิรโิอตฺตปฺปสมฺปนฺนา         สุกฺกธมฺมสมาหิตา   
                สนฺโต สปฺปุรสิา โลเก       เทวธมฺมาติ วุจฺจเรติ ฯ   
                         เทวธมฺมชาตก ฉฏ ฯ   
                             __________   
                         ๗ กฏหาริชาตก ๑   
        [๗] ปุตฺโต ตฺยาห มหาราช       ตฺว ม โปส ชนาธิป   
                อ ฺเป เทโว โปเสติ       กิ ฺจ เทโว สก ปชนฺติ ฯ   
                         กฏหารชิาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                           ๘ คามนิชาตก   
        [๘] อป อตรมานาน            ผลาสาว สมิชฺฌติ   
                วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ         เอว ชานาหิ คามนีติ ฯ   
                          คามนิชาตก อฏม ฯ   
                            ___________   
                         ๙ มฆเทวชาตก ๒   
        [๙] อุตฺตมงฺครุหา มยฺห          อิเม ชาตา วโยหรา   
                ปาตุภูตา เทวทูตา          ปพฺพชฺชาสมโย มมาติ ฯ   
                         มฆเทวชาตก นวม ฯ   
#๑ โป. กฏวาหนชาตก ฯ  ๒ โป. เทวทูตชาตก ฯ    
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                          ๑๐ สุขวิหาริชาตก   
        [๑๐] ย ฺจ อ ฺเ น รกฺขนฺติ       โย จ อ ฺเ น รกฺขติ   
                สเว ราช สุข เสติ         กาเมสุ อนเปกฺขวาติ ฯ   
                         สุขวิหาริชาตก ทสม ฯ   
                         อปณฺณกวคฺโค ปโม ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 วราปณฺณก วณฺณปถ ๑ เสริวโร   
                 สวิุจกฺขณ ตณฺฑุลนาฬิกสฺสา   
                 หิริ ปุตฺต วรุตฺตคามนินา   
                 โย จ น รกฺขติ เตน ทส ๒ ฯ   
                            ___________   
                            ๒ สีลวคฺโค   
                          ๑ ลกฺขณชาตก ๓   
        [๑๑] โหติ สีลวต อตฺโถ          ปฏิสนฺถารวุตฺติน   
                ลกฺขณ ปสฺส อายนฺต         าติสงฺฆปุรกฺขิต ๔   
                อถ ปสฺสสิม กาฬ           สุวิหีนว าติภีติ ฯ   
                           ลกฺขณชาตก ปม   
                             __________   
#๑ ม. วณฺณุปถ ฯ  ๒ ม. สพฺพตฺถ ทสาติ ฯ  ๓ ม. ลกฺขณมิคชาตก ฯ   
#๔ ม. าติสงฺฆปุรกฺขต ฯ    
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                          ๒ นิโคฺรธมิคชาตก   
        [๑๒] นิโคฺรธเมว เสเวยฺย        น สาข อุปสวเส   
                นโิคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย       ย ฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ ฯ   
                           นิโคฺรธชาตก ทุติย ฯ   
                              ___________   
                             ๓ กณฺฑินชาตก   
        [๑๓] ธิรตฺถุ กณฺฑิน สลฺล          ปรุิส คาฬฺหเวธิน   
                ธิรตฺถุ ต ชนปท            ยตฺถตฺิถี ปริณายิกา   
                เต วาป ๑ ธิกฺกิตา สตฺตา   เย อิตฺถีน วส คตาติ ฯ   
                            กณฺฑินชาตก ตติย ฯ   
                              ___________   
                             ๔ วาตมิคชาตก   
           [๑๔] น กิรตฺถ ิรเสหิ ปาปโย   
                 อาวาเสหิ วา ๒ สนฺถเวหิ วา   
                 วาตมิค คหนนิสฺสิต   
                 วสมาเนสิ รเสหิ ส ฺชโยติ ฯ   
                          วาตมิคชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                           ๕ ขราทิยชาตก   
        [๑๕] อฏกฺขุร ขราทิเย          มคิ วงฺกาติวงฺกิน   
#๑ ม. จาป ฯ  ๒ ม. ว ฯ    
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                สตฺตกาเลหติกฺกนฺต ๑       น น โอวทิตุสฺสเหติ ฯ   
                        ขราทิยชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ___________   
                         ๖ ติปลลฺตฺถมิคชาตก   
           [๑๖] มิค ติปลฺลตฺถมเนกมาย   
                 อฏกฺขุร อฑฺฒรตฺตาปปายึ ๒   
                 เอเกน โสเตน ฉมาสฺสสนฺโต   
                 ฉหิ กลาหติโภติ ๓ ภาคิเนยฺโยติ ฯ   
                        ติปลลฺตฺถมิคชาตก ฉฏ ฯ   
                            ___________   
                           ๗ มาลุตชาตก   
        [๑๗] กาเฬ วา ยทิ วา ชุเณฺห     ยทา วายติ มาลุโต   
                วาตชานิ หิ สีตานิ          อุโภตฺถมปราชิตาติ ฯ   
                         มาลุตชาตก สตฺตม ฯ   
                             __________   
                          ๘ มตกภตฺตชาตก   
        [๑๘] เอว ฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ     ทกฺุขาย ชาติสมฺภโว   
                น ปาโณ ปาณิน ห ฺเ       ปาณฆาตี หิ โสจตีติ ฯ   
                        มตกภตฺตชาตก อฏม ฯ   
#๑ สี. ม. สตฺตหิ กาลาติกฺกนฺต ฯ  ๒. สี. ย.ุ อฑฺฒรตฺตาวปายึ ฯ   
#๓ ม. กลาหติิโภติ ฯ    
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                         ๙ อายาจิตภตฺตชาตก   
        [๑๙] สเจ มุ ฺเจ ๑ เปจฺจ มุ ฺเจ  ๒ มุจฺจมาโน หิ พชฺฌส ิ๓   
                น เหว ธีรา มุจฺจนฺติ        มุตฺติ พาลสฺส พนฺธนนฺติ ฯ   
                        อายาจิตภตฺตชาตก นวม ฯ   
                            ___________   
                          ๑๐ นฬปานชาตก   
        [๒๐] ทสิฺวา ปทมนุตฺติณฺณ          ทิสฺวาโนตริต ปท   
                นเฬน วารึ ปวิสฺสาม ๔     เนว ม ตฺว วธิสฺสสีติ ฯ   
                         นฬปานชาตก ทสม ฯ   
                          สลีวคฺโค ทุติโย ฯ   
                             __________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 อถ ลกฺขณ สาข ธิรตฺถุ   
                 ปนุ นกิรตฺถ ิรเสหิ ขราทิยา   
                 อติโภติ รสมาลุต ๕ ปาณ   
                 มจฺุเจน นฬอวฺหยเนน ภวนฺติ ทส ฯ   
                            ___________   
                           ๓ กรุุงฺควคฺโค   
                          ๑ กุรุงฺคมิคชาตก   
        [๒๑] าตเมต กุรุงฺคสฺส          ย ตฺว เสปณฺณิ เสยฺยสิ ๖   
#๑-๒ ม. มุจฺเจ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ  ๓ ม. พชฺฌติ ฯ  ๔ ม. ปสสฺาม ฯ   
#๕ ม. วรมาลุต ฯ  ๖ ม. สิยฺยสิ ฯ    
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                อ ฺ เสปณฺณึ คจฺฉามิ        น เม เต รุจฺจเต ผลนฺติ ฯ   
                         กุรุงฺคมิคชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                            ๒ กุกฺกรุชาตก   
                [๒๒] เย กุกฺกรุา ราชกุลสมฺิ วฑฺฒา   
                  โกเลยฺยกา วณฺณพลูปปนฺนา   
                  เตเม น วชฺฌา มยมสฺม วชฌฺา   
                  นาย สฆจฺจา ทุพฺพลฆาติกายนฺติ ฯ   
                           กุกฺกรุชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                         ๓ โภชาชานียชาตก ๑   
        [๒๓] อป ปสฺเสน เสมาโน        สลฺเลภิ สลลฺลกีโต   
                เสยฺโยว วฬวา โภชฺโฌ ๒   ยุ ฺช ม ฺเว สารถีติ ฯ   
                          โภชาชานียชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                            ๔ อาช ฺชาตก   
        [๒๔] ยทา ยทา ยตฺถ ยทา        ยตฺถ ยตฺถ ยทา ยทา   
                อาช ฺโ กุรุเต เวค        หายนฺติ ตตฺถ วาฬวาติ ฯ   
                          อาช ฺชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. โคชานียชาตก ฯ  ๒ ม. โคโช ฯ    
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                            ๕ ติตฺถชาตก   
        [๒๕] อ ฺม ฺเหิ ติตฺเถหิ         อสฺส ปาเยหิ สารถิ   
                อจฺจาสนสฺส ปุริโส          ปายาสสฺสป ตปฺปตีติ ฯ   
                          ติตฺถชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ___________   
                          ๖ มหิฬามุขชาตก   
           [๒๖] ปุราณโจราน วโจ นิสมมฺ   
                 มหิฬามุโข โปถยมานุจาริ ๑   
                 สสุ ฺตาน หิ วโจ นิสมมฺ   
                 คชุตฺตโม สพฺพคุเณสุ อฏาติ ฯ   
                          มหิฬามขุชาตก ฉฏ ฯ   
                            ___________   
                           ๗ อภิณฺหชาตก   
           [๒๗] นาล กพล ปทาตเว   
                 น ๒ ปณฺฑ น กุเส น ฆสิตุ   
                 ม ฺามิ อภิณฺหทสฺสนา   
                 นาโค สิเนหมกาสิ ๓ กุกฺกุเรติ ฯ   
                         อภิณฺหชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
#๑ ม. โปถยมนฺวจารี ฯ  ๒ ม. น จ ปณฺฑ ฯ  ๓ ม. เสฺนหมกาสิ ฯ    
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                          ๘ นนฺทิวิสาลชาตก   
        [๒๘] มนุ ฺเมว ภาเสยฺย         นามนุ ฺ กุทาจน   
                มนุ ฺ ภาสมานสฺส          ครุภาร อุททฺธริ   
                ธน ฺจ น อลาเภสิ          เตน จตฺตมโน อหูติ ฯ   
                          นนฺทิวิสาลชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                             ๙ กณฺหชาตก   
        [๒๙] ยโต ยโต คร ุธุร         ยโต คมฺภีรวตฺตนิ ๑   
                ตทาสฺสุ กณฺห ยุ ฺชนฺติ       สวาสฺสุ ต วหเต ธุรนฺติ ฯ   
                           กณฺหชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                            ๑๐ มุณิกชาตก   
        [๓๐] มา มุณิกสฺส ปหยิ           อาตุรนฺนานิ ภุ ฺชติ   
                อปฺโปสฺสุกฺโก ภุสงฺขาท       เอต ทีฆายุลกฺขณนฺติ ฯ   
                            มุณิกชาตก ทสม ฯ   
                           กุรุงฺควคฺโค ตติโย ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 กรุุงฺคสฺส กุกฺกรุ โภชวโร ๒   
                 ปนุ วาฬวสฺสสิริวยโน ๓   
                 มหิฬามุข นามนุ ฺวโร   
                 วหเต ธุร มุณิเกน ทส ฯ   
#๑ ม. คมฺภีรวตฺตนี ฯ  ๒ ม. โคชวโร ฯ  ๓ ม. ... สริิวหยโน ฯ    
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                           ๔ กุลาวกวคฺโค   
                           ๑ กุลาวกชาตก   
           [๓๑] กุลาวกา มาตลิ สิมฺพลิสฺม ึ  
                 อีสามุเขน ปริวชฺชยสฺสุ   
                 กาม จชาม อสุเรสุ ปาณ   
                 มายิเม ๑ ทิชา วิกุลาวา อเหสุนฺติ ฯ   
                           กุลาวกชาตก ปม ฯ   
                             __________   
                            ๒ นจฺจชาตก   
           [๓๒] รุท มนุ ฺ รุจิรา จ ปฏ ิ   
                 เวฬุริยวณฺณูปฏิภา ๒ จ คีวา   
                 พฺยามมตฺตานิ จ เปกฺขุณานิ   
                 นจฺเจน เต ธีตร โน ททามีติ ฯ   
                           นจฺจชาตก ทุติย ฯ   
                              __________   
                          ๓ สมฺโมทมานชาตก   
        [๓๓] สมฺโมทมานา คจฺฉนฺติ        ชาลมาทาย ปกฺขิโน   
                ยทา เต วิวทิสฺสนฺติ         ตทา เอหินฺติ เม วสนฺติ ฯ   
                         สมฺโมทมานชาตก ตติย ฯ   
#๑ ม. มาเม ฯ  ๒ ม. เวฬรุิยวณฺณูปนิภา ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 12 

                            ๔ มจฺฉชาตก   
        [๓๔] น ม สีต น ม อุณฺห         น ม ชาลสฺม ิพาธน   
                ย ฺจ ม ม ฺเต มจฺฉี        อ ฺ โส รติยา คโตติ ฯ   
                           มจฺฉชาตก จตุตฺถ ฯ   
                              __________   
                            ๕ วฏฏกชาตก   
        [๓๕] สนฺติ ปกฺขา อปตนา         สนฺติ ปาทา อว ฺจนา   
                มาตา ปตา จ นิกฺขนฺตา      ชาตเวท ปฏิกฺกมาติ ฯ   
                          วฏฏกชาตก ป ฺจม ฯ   
                              __________   
                            ๖ สกุณชาตก   
        [๓๖] ยนฺนิสฺสิตา ชคติรุห (วิหงฺคมา) สฺวาย อคฺคึ ปมุ ฺจติ   
                ทสิา ภชถ วงฺกงฺคา ๑      ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
                            สกุณชาตก ฉฏ ฯ   
                              __________   
                            ๗ ติตฺติรชาตก   
        [๓๗] เย วุฑฺฒมปจายนฺติ          นรา ธมฺมสฺส โกวิทา   
                ทฏิเ ธมฺเม จ ปาสสา      สมฺปราโย จ สคฺุคตีติ ๒ ฯ   
                           ติตฺติรชาตก สตฺตม ฯ   
#๑ ม. วกกฺงฺคา ฯ  ๒ ม. ทิฏเว ธมฺเม ปาสสา สมฺปราเย จ สุคฺคตึ ฯ    
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                              ๘ พกชาตก   
        [๓๘] นาจฺจนฺต นิกติปฺป ฺโ       นิกตฺยา สุขเมธติ   
                อาราเธติ นิกติปฺป ฺโ ๑   พโก กกกฺฏกามิวาติ ฯ   
                             พกชาตก อฏม ฯ   
                               __________   
                              ๙ นนฺทชาตก   
        [๓๙] ม ฺเ โสวณฺณโย ราสิ       โสวณฺณมาลา จ นนฺทโก   
                ยตฺถ ทาโส อามชาโต        ิโต ถุลลฺานิ คชฺชตีติ ฯx   
                            นนฺทชาตก นวม ฯ   
                               __________   
                          ๑๐ ขทิรงฺคารชาตก   
        [๔๐] กาม ปตามิ นิรย           อุทฺธปาโท ๒ อวสิโร   
                นานริย กริสฺสามิ           หนฺท ปณฺฑ ปฏคฺิคหาติ ฯ   
                          ขทิรงฺคารชาตก ทสม ฯ   
                          กลุาวกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                              __________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 สริิ มาตลิ ธีตร ปกฺขิวโร   
                 รติราคโต ๓ มาตาปตา จ ปุน   
                 ชคตีรุห วุฑฺฒ สุกกฺกฏโก   
                 ตถา นนฺทก ปณฺฑวเรน ทส ฯ   
#๑ ยุ. อาราเธ นิกติปฺป ฺโ ฯ  ๒ ม. อุทฺธปาโท ฯ  ๓ ม. รติยาคโต ฯ    
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                           ๕ อตฺถกามวคฺโค   
                            ๑ โลสกชาตก   
           [๔๑] โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
                 โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน   
                อชิยา ปาทโมลุพฺภ ๑       มิตฺตโก วิย โสจตีติ ฯ   
                          โลสกชาตก ปม ฯ   
                             __________   
                           ๒ กโปตกชาตก   
           [๔๒] โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
                 โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน   
                 กโปตกสฺส วจน อกตฺวา   
                 อมิตฺตหตฺถตฺโตว เสตีติ ฯ   
                           กโปตกชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                            ๓ เวฬุกชาตก   
           [๔๓] โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
                 โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน   
                เอว โส นิหโต เสติ        เวฬกุสฺส ยถา ปตาติ ฯ   
                          เวฬุกชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. ปาทโมลพฺภ ฯ    
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                             ๔ มกสชาตก   
           [๔๔] เสยฺโย อมิตฺโต มติยา อุเปโต   
                 น เตฺวว มิตฺโต มติวิปฺปหีโน   
                 มกส วธิสฺสนติฺ หิ เอลมูโค   
                 ปตฺุโต ปตุ อพฺภิทา อุตฺตมงฺคนฺติ ฯ   
                           มกสชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ โรหิณีชาตก   
        [๔๕] เสยโฺย อมิตฺโต เมธาวี      ย ฺเจ พาลานุกมฺปโก   
                ปสฺส โรหิณิก ชมฺมึ          มาตร หนฺตฺวาน โสจตีติ ฯ็   
                          โรหิณีชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                          ๖ อารามทูสกชาตก   
        [๔๖] น เว อนตฺถกุสเลน         อตฺถจริยา สุขาวหา   
                หาเปติ อตฺถ ทุมฺเมโธ       กป อารามิโก ยถาติ ฯ   
                         อารามทูสกชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                           ๗ วารุณิทูสกชาตก   
        [๔๗] น เว อนตฺถกสุเลน         อตฺถจริยา สุขาวหา   
                หาเปติ อตฺถ ทุมฺเมโธ       โกณฺฑ ฺโ วารุณึ ยถาติ ฯ   
                         วารุณิทูสกชาตก สตฺตม ฯ   
                            ๘ เวทพฺพชาตก    
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        [๔๘] อนุปาเยน โย อตฺถ         อิจฺฉติ โส วิห ฺติ   
                เจตา หนึสุ เวทพฺพ ๑      สพฺเพ เต พฺยสนมชฺฌคุนฺติ ๒ ฯ   
                          เวทพฺพชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                            ๙ นกฺขตฺตชาตก   
        [๔๙] นกฺขตฺต ปฏิมาเนนฺต         อตฺโถ พาล อุปจฺจคา   
                อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺต       กึ กริสฺสนฺติ ตารกาติ ฯ   
                           นกฺขตฺตชาตก นวม ฯ   
                              ___________   
                           ๑๐ ทุมฺเมธชาตก   
        [๕๐] ทมฺุเมธาน สหสฺเสน         ย ฺโ เม อุปยาจิโต   
                อิทานิ โขห ยชิสฺสามิ        พหุ ๓ อธมฺมโิก ชโนติ ฯ   
                          ทุมฺเมธชาตก ทสม ฯ   
                         อตฺถกามวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                            ปมปณฺณาสโก   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อถ มิตฺตกมาตุ กโปตวโร   
                 ตถา เวฬุก เอลมูโค โรหิณิ   
#๑ สี. ย.ุ เวทพฺภ ฯ  ๒ ม. พฺยสนมชฺฌคูติ ฯ  ๓ ส.ี ยุ. พหู ฯ    
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                 กป วารุณิ เจตจรา จ ปุน   
                 ตถา ตารก ย ฺวเรน ทส ฯ   
                             ___________   
                            ๖ อาสึสวคฺโค   
                           ๑ มหาสีลวชาตก   
        [๕๑] อาสึเสเถว ๑ ปุริโส       น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต   
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        ยถา อิจฺฉึ ตถา อหูติ ฯ   
                          มหาสีลวชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                            ๒ จูฬชนกชาตก   
        [๕๒] วายเมเถว ปุริโส          น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต   
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        อุทกา ถลมุพฺภตนฺติ ฯ   
                           จูฬชนกชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                           ๓ ปุณฺณปาติชาตก   
        [๕๓] ตเถว ปุณฺณปาติโย          อ ฺาย วตฺตเต กถา   
                อาการเกน ชานามิ         เนวาย ภทฺทกา ๒ สุราติ ฯ   
                         ปุณฺณปาติชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. อาสีเสเถว ฯ  ๒ ม. น จาย ภทฺทิกา ฯ    
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                            ๔ ผลชาตก ๑   
        [๕๔] นาย รุกฺโข ทรุารุโห        นป คามโต อารกา   
                อาการเกน ชานามิ         นาย สาทุผโล ทโุมติ ฯ   
                           ผลชาตก จตุตฺถ ฯ   
                              __________   
                           ๕ ป ฺจาวุธชาตก   
        [๕๕] โย อลีเนน จิตฺเตน          อลีนมนโส นโร   
           ภาเวติ กุสล ธมฺม           โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา   
           ปาปุเณ อนุปุพฺเพน           สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ ฯ   
                         ป ฺจาวุธชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ๖ ก ฺจนกฺขนฺธชาตก   
        [๕๖] โย ปหฏเน จิตฺเตน        ปหฏมนโส นโร   
                ภาเวติ กุสล ธมมฺ          โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา   
                ปาปุเณ อนุปุพฺเพน          สพฺพสโยชนกขฺยนฺติ ฯ   
                         ก ฺจนกฺขนฺธชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                           ๗ วานรนิฺทชาตก   
        [๕๗] ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา       วานรินฺท ยถา ตว   
                สจฺจ ธมฺโม ธิติ ๒ จาโค    ทฏิ โส อติวตฺตตีติ ฯ   
                         วานรินฺทชาตก สตฺตม ฯ   
#๑ ม. กึผลชาตก ฯ  ๒ ส.ี ยุ. ธิตี ฯ    
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                           ๘ ตโยธมฺมชาตก   
        [๕๘] ยสฺเสเต จ ตโย ธมฺมา      วานรินฺท ยถา ตว   
                ทกฺขิย สูริย ป ฺา          ทิฏ โส อติวตฺตตีติ ฯ   
                          ตโยธมฺมชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                          ๙ เภริวาทชาตก ๑   
        [๕๙] ธเม ธเม นาติธเม         อติธนฺต หิ ปาปก   
                ธมนฺเตน ๒ สต ลทฺธ       อติธนฺเตน นาสิตนฺติ ฯ   
                          เภริวาทชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ สงฺขธมนชาตก   
        [๖๐] ธเม ธเม นาติธเม         อติธนฺต หิ ปาปก   
                ธนฺเตนาธิคตา โภคา        เต ตาโต วิธมี ธมนฺติ ฯ   
                         สงฺขธมนชาตก ทสม ฯ   
                          อาสึสวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                            ____________  
                              ตสฺสุททฺาน   
                 ยถา อิจฺฉิ ๓ ตถาหุ ทกา ถลา   
                 สรุ สาทุผโลว ๔ อลีนมโน   
#๑ ม. เภริวาทกชาตก ฯ  ๒ ม. ธนฺเตน หิ ฯ  ๓ ม. อิจฺฉึ ฯ  ๔ ม. สาทุผโล จ ฯ    
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                 สปหฏมโน จตุโร จ ตโย   
                 สตลทฺธกโภคมเนน ทส ฯ   
                            ____________   
                             ๗ อิตฺถวีคฺโค   
                           ๑ อสาตมนฺตชาตก   
        [๖๑] อาสา ๑ โลกิตฺถิโย นาม    เวลา ตาส น วิชฺชติ   
                สารตฺตา จ ปคพฺภา จ       สขีิ สพฺพคฺฆโส ยถา   
                ตา หิตฺวา ปพฺพชิสฺสามิ       วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ ฯ   
                          อสาตมนฺตชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                            ๒ อณฺฑภูตชาตก   
        [๖๒] ย พฺราหฺมโณ อวาเทสิ       วีณ สมฺมุขเว ิโต ๒-ท   
                อณฺฑภูตา ภตา ภริยา        ตาสุ โก ชาตุ วิสฺสเสติ ฯ   
                          อณฺฑภูตชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                           ๓ ตกฺกชาตก ๓   
        [๖๓] โกธนา อกต ฺ ู จ          ปสุณา จ วิเภทิกา ๔   
                พฺรหฺมจริย จร ภิกฺขุ         โส สุข น วิหาหิสีติ ๕ ฯ   
                           ตกฺกชาตก ตติย ฯ   
#๑ ม. อสา ฯ  ๒ ม. สมุขเว ิโต ฯ  ๓ ม. ตกฺกปณฺฑิตชาตก ฯ  ๔ ม. ปสุณา   
#มิตฺตเภทิกา ฯ  ๕ ม. วิหาหสีติ ฯ    
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                           ๔ ทรุาชานชาตก   
        [๖๔] มา สุ นนฺทิ อิจฺฉติ ม        มา สุ โสจิ น อิจฺฉติ ๑   
                ถนี ภาโว ทุราชาโน        มจฺฉสฺเสโวทเก คตนฺติ ฯ   
                          ทุราชานชาตก จตุตฺถ ฯ   
                              ___________   
                            ๕ อนภิรติชาตก   
        [๖๕] ยถา นที จ ปนโฺถ จ        ปานาคาร สภา ปปา   
                เอว โลกิตฺถิโย นาม        นาส กุชฺฌนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ   
                           อนภิรติชาตก ป ฺจม ฯ   
                              ___________   
                            ๖ มุทุลกฺขณชาตก   
        [๖๖] เอกา อิจฺฉา ปุเร อาสิ      อลทฺธา มุทุลกฺขณ   
                ยโต ลทฺธา อฬารกฺขิ ๒     อิจฺฉา อิจฺฉ วิชายถาติ ฯ   
                           มุทุลกฺขณชาตก ฉฏ ฯ   
                              ___________   
                            ๗ อุจฺฉงฺคชาตก   
        [๖๗] อุจฺฉงฺเค เทว เม ปุตฺโต     ปเถ ธาวนฺติยา ปติ   
                ต ฺจ เทส น ปสฺสามิ        ยโต โสทรยิมานเยติ ฯ   
                          อุจฺฉงฺคชาตก สตฺตม ฯ   
                              ___________   
#๑ ม. น มิจฺฉติ ฯ  ๒ ม. อฬารกฺขี ฯ    
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                           ๘ สาเกตชาตก   
        [๖๘] ยสฺมึ มโน นิวีสติ           จิตฺต ฺจาป ปสีทติ   
                อทิฏปุพฺพเก โปเส         กาม ตสฺมึป วิสฺสเสติ ฯ   
                          สาเกตชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ วิสวนฺตชาตก   
        [๖๙] ธิรตฺถุ ต วิส วนฺต          ยมห ชีวิตการณา   
                วนฺต ปจฺจาวมิสฺสามิ         มต เม ชีวิตา วรนฺติ ฯ   
                          วิสวนฺตชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ กุททฺาลชาตก   
        [๗๐] น ต ชิต สาธุ ชติ          ย ชิต อวชิยฺยติ   
                ต โข ชิต สาธุ ชิต         ย ชติ นาวชิยฺยตีติ ฯ   
                          กุทฺทาลชาตก ทสม ฯ   
                          อิตฺถีวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 สขีิ สพฺพคฺฆโสปจ วีณวโร   
                 ปสุณา มิตฺตเภทิกา นนฺทิ นที   
                 มทุุลกฺขณ โสทริยา จ มโน   
                 วิส สาธุชิเตน ภวนฺติ ทส ฯ    
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                            ๘ วรุณวคฺโค   
                            ๑ วรุณชาตก   
        [๗๑] โย ปุพฺเพ กรณียานิ         ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ   
                วรณุกฏ ๑ ภ ฺโชว        ส ปจฺฉา อนุตปฺปตีติ ฯ   
                          วรุณชาตก ปม ฯ   
                             __________   
                         ๒ สีลวนาคชาตก ๒   
        [๗๒] อกต ฺ ุสฺส โปสสฺส          นิจฺจ วิวรทสฺสิโน   
                สพฺพ ฺเจ ปวึ ทชชฺา        เนว น อภิราธเยติ ฯ   
                          สลีวนาคชาตก ทุติย   
                             __________   
                          ๓ สจฺจงฺกิรชาตก   
        [๗๓] สจฺจ กิเรวมาหสุ           นรา เอกจฺจิยา อิธ   
                กฏ นิปฺผวิต ๓ เสยฺโย     น เตฺวเวกจฺจิโย นโรติ ฯ   
                         สจฺจงฺกิรชาตก ตติย ฯ   
                             __________   
                          ๔ รุกฺขธมฺมชาตก   
        [๗๔] สาธุ สมฺพหุลา าตี         อป รุกฺขา อร ฺชา   
#๑ ม. วรุณกฏ ฯ ส.ี ย.ุ วรณกฏ ฯ  ๒ ม. สลีวหตฺถิชาตก ฯ  ๓ ม. นิปฺลวิต ฯ   
#สี. ย.ุ วิปลาวิต ฯ    
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                วาโต วหติ เอกฏ         พฺรหนฺตมฺป วนปฺปตินฺติ ฯ   
                         รุกฺขธมฺมชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ___________   
                            ๕ มจฺฉชาตก   
        [๗๕] อภิตฺถนย ปชชฺุนฺน           นิธึ กากสฺส นาสย   
                กาก โสกาย รนฺเธหิ        ม ฺจ โสกา ปโมจยาติ ฯ   
                          มจฺฉชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                           ๖ อสงฺกิยชาตก   
        [๗๖] อสงฺกิโยมฺหิ คามมฺหิ         อร ฺเ นตฺถิ เม ภย   
                อุชุมคฺค สมารูโฬฺห          เมตฺตาย กรุณาย จาติ ฯ   
                         อสงฺกิยชาตก ฉฏ ฯ   
                            ___________   
                          ๗ มหาสุปนชาตก   
           [๗๗] อุสภา รุกฺขา คาวิโย ควา จ   
                 อสฺโส กโส สคิาลี ๑ จ กุมโฺภ   
                 โปกฺขรณี จ อปากจนฺทน   
                 ลาวูนิ สีทนฺติ สิลา ปฺลวนฺติ   
                 มณฺฑูกิโย กณฺหสปฺเป คิลนฺติ   
                 กาก สุวณฺณา ปริวารยนฺติ   
#๑ ม. สิงฺคาลี ฯ    
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                 ตสา วกา เอฬกาน ภยา หิ   
                 วิปริยาโย วตฺตติ นยิธมตฺถีติ ฯ   
                 มหาสุปนชาตก สตฺตม ฯ   
                           ____________   
                           ๘ อิลฺลสีชาตก   
        [๗๘] อุโภ ข ฺชา อุโภ กุณี        อุโภ วิสมจกฺขุกา   
                อุภินฺน ปฬกา ชาตา         นาห ปสฺสามิ อิลฺลิสนฺติ ฯ   
                          อิลลฺีสชาตก อฏม ฯ   
                            ___________   
                           ๙ ขรสฺสรชาตก   
           [๗๙] ยโต วิลุตฺตา จ หตา จ คาโว   
                 ทฑฺฒานิ เคหานิ ชโน จ นีโต   
                 อถาคมา ปุตฺตหตาย ปุตฺโต   
                 ขรสฺสร เทณฺฑิม ๑ วาทยนฺโตติ ฯ   
                          ขรสฺสรชาตก นวม ฯ   
                            ___________   
                          ๑๐ ภีมเสนชาตก   
           [๘๐] ยนฺเต ปวิกตฺถิต ปุเร   
                 อถ เต ปูติสรา สชนฺติ ปจฺฉา   
#๑ ม. ฑิณฺฑิม ฯ    
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                 อุภย น สเมติ ภีมเสน   
                 ยทฺุธกถา จ อิท ฺจ เต วิห ฺนฺติ ฯ   
                         ภีมเสนชาตก ทสม ฯ   
                         วรุณวคฺโค อฏโม ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 วรุณา อกต ฺ ูวเร ตุ สจฺจวร   
                 สวนปฺปตินา จ อภิตฺถนย   
                 กรุณาย สิลาปลฺว อิลลฺิสโต   
                 ปนุ ทินฺทิม ปติูสเรน ทส ฯ   
                            ___________   
                          ๙ อปายิมฺหวคฺโค   
                          ๑ สุราปานชาตก   
        [๘๑] อปายิมฺห อนจฺจิมฺห          อคายิมฺห รุทิมฺห จ   
                วิส ฺ ิกรณึ ปตฺวา           ทฏิา นาหุมฺห วานราติ ฯ   
                         สุราปานชาตก ปม ฯ   
                           ____________   
                         ๒ มิตฺตวินฺทชาตก ๑   
        [๘๒] อติกฺกมฺม รมณก            สทามตฺต ฺจ ทูภก   
#๑ ม. มิตฺตวินฺทชาตก ฯ    
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                สวฺาสิ ปาสาณมาสีโน        ยสฺมา ชีว น โมกฺขสีติ ฯ   
                         มิตฺตวินฺทชาตก ทุติย ฯ   
                            ____________   
                           ๓ กาฬกณฺณิชาตก   
           [๘๓] มิตฺโต หเว สตฺตปเทน โหติ   
                 สหาโย ปน ทวฺาทสเกน โหติ   
                 มาสฑฺฒมาเสน จ าติ โหติ   
                 ตตุตฺตรึ อตฺตสโมป โหติ   
                 โสห กถ อตฺตสุขสฺส เหตุ   
                 จิรสนฺถุต ๑ กาฬกณฺณึ ชเหยฺยนฺติ ฯ   
                          กาฬกณฺณิชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                         ๔ อตฺถสฺสทฺวารชาตก   
           [๘๔] อาโรคฺยมิจฺเฉ ปรม ฺจ ลาภ   
                 สลี ฺจ พุทฺธานุมต สุต ฺจ   
                 ธมฺมานุวตฺตี จ อลีนตา จ   
                 อตฺถสฺส ทฺวารา ปมุขา ฉเฬเตติ ฯ   
                 อตฺถสฺสทฺวารชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ____________   
#๑ ยุ. จิรสตฺถุ น ฯ    
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                            ๕ กิมฺปกฺกชาตก   
        [๘๕] อายตึ โทส นา ฺาย        โย กาเม ปฏิเสวติ   
                วิปากนฺเต หนนฺตี ๑ น      กิมฺปกฺกมิว ภกฺขิตนฺติ ฯ   
                          กิมฺปกกฺชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ____________   
                           ๖ สีลวีมสนชาตก   
        [๘๖] สลี กิเรว กลฺยาณ          สีล โลเก อนุตฺตร   
                ปสฺส โฆรวิโส นาโค        สลีวาติ น ห ฺตีติ ฯ   
                          สลีวีมสนชาตก ฉฏ ฯ   
                            ____________   
                            ๗ มงฺคลชาตก   
           [๘๗] ยสฺส มงฺคลา สมูหตา [๒]   
                 อุปฺปาตา ๓ สุปนา จ ลกฺขณา จ   
                 โส มงฺคลโทสวีติวตฺโต   
                 ยคุโยคาธิคโต น ชาตุเมตีติ ฯ   
                          มงฺคลชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                            ๘ สารมฺภชาตก   
    [๘๘] กลฺยาณิเมว มุ ฺเจยฺย         น ห ิมุ ฺเจยฺย ปาปก   
          โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ       มุตฺวา ตปฺปติ ปาปกนฺติ ฯ   
                         สารมฺภชาตก อฏม ฯ   
#๑ ม. หนนฺติ ฯ  ๒ ม. เส ฯ  ๓ ย.ุ อุปปฺาทา ฯ    
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                            ๙ กุหกชาตก   
        [๘๙] วาจาว กิร เต อาสิ        สณฺหา สขิลภาณิโน   
                ติณมตฺเต อสชฺชิตฺโถ         โน จ นิกฺขสต หรนฺติ ฯ   
                           กุหกชาตก นวม ฯ   
                              __________   
                          ๑๐ อกต ฺ ูชาตก ๑   
        [๙๐] โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ       กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ   
                ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน      กตฺตาร นาธิคจฺฉตีติ ฯ   
                          อกต ฺ ูชาตก ทสม ฯ   
                         อปายิมฺหวคฺโค นวโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อปายิมฺห จ ทุภก ๒ สตฺตปท   
                 ฉฬทฺวย จ อายตินา จ ปุน   
                 อหิสีลว มงฺคลิ ปาปกสฺสา   
                 สตนิกฺข กตตฺถวเรน ทส ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ ลิตฺตวคฺโค   
                            ๑ ลิตฺตชาตก   
                   [๙๑] ลิตฺต ปรเมน เตชสา   
#๑ ม. อกต ฺ ุชาตก ฯ  ๒ ม. ทูภก ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 30 

                 คิลมกฺข ปุรโิส น พุชฌฺติ   
                 คิล เร คิล ปาปธุตฺตก   
                 ปจฺฉา เต กฏก ภวิสฺสตีติ ฯ   
                           ลิตฺตชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                           ๒ มหาสารชาตก   
        [๙๒] อุกฺกฏเ สูรมิจฺฉนฺติ         มนฺตีสุ อกุตูหล   
                ปย ฺจ อนฺนปานมฺหิ          อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตนฺติ ฯ   
                          มหาสารชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                          ๓ วิสฺสาสโภชนชาตก   
        [๙๓] น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ        วิสฺสตฺเถป น วิสฺสเส   
                วิสฺสาสา ภยมเนฺวติ         สหีว มิคมาตุกาติ ฯ   
                        วิสฺสาสโภชนชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                            ๔ โลมหสชาตก   
        [๙๔] โสตตฺโต โสสีโต คโต ๑    เอโก ภึสนเก วเน   
                นคฺโค น จคฺคิมาสีโน        เอสนาปสุโต มุนีติ ฯ   
                         โลมหสชาตก จตุตฺถ ฯ   
#๑ ม. โสตตฺโต โสสินฺโท เจว ฯ    
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                          ๕ มหาสุทสฺสนชาตก   
        [๙๕] อนิจฺจา วต สงฺขารา        อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
                อุปฺปชฺชิตฺวา นริุชฺฌนฺติ        เตส วูปสโม สุโขติ ฯ   
                     มหาสุทสฺสนชาตก ป ฺจม ๑ ฯ   
                            ____________   
                           ๖ เตลปตฺตชาตก   
           [๙๖] สมติตฺติก อนวเสก   
                 เตลปตฺต ยถา ปริหเรยฺย   
                 เอว สจิตฺตมนุรกฺเข (สติยา ๒-)   
                 ปตฺถยาโน ทิส อคตปุพฺพนฺติ ฯ   
                          เตลปตฺตชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                           ๗ นามสิทฺธิชาตก   
        [๙๗] ชวีก ฺจ มต ทิสฺวา          ธนปาลิ ฺจ ทุคฺคต   
                ปนฺถก ฺจ วเน มูฬฺห         ปาปโก ปุนราคโตติ ฯ   
                          นามสิทธฺิชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
#๑ โลมหสชาตก ฺเจว มหาสุทสฺสนชาตก ฺจ สี. โปตฺถเก น ทสิฺสนฺติ ฯ  ๒ สี. ม.   
#อิท นตฺถิ ฯ    
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                           ๘ กูฏวาณิชชาตก   
        [๙๘] สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม       น เตฺวว อติปณฺฑิโต   
                อติปณฺฑิเตน ปุตฺเตน         มนมฺหิ อุปกุฏ ิโตติ ๑ ฯ   
                          กฏูวาณิชชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ ปโรสหสฺสชาตก   
           [๙๙] ปโรสหสฺสมปฺ สมาคตาน   
                 กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสต อป ฺา   
                 เอโกว เสยฺโย ปุริโส สป ฺโ   
                 โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ ฯ   
                         ปโรสหสสฺชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ อสาตรูปชาตก   
        [๑๐๐] อสาต สาตรูเปน           ปยรูเปน อปฺปย   
                ทกฺุข สุขสฺส รูเปน          ปมตฺตมติวตฺตตีติ ฯ   
                         อสาตรูปชาตก ทสม ฯ   
                          ลิตฺตวคฺโค ทสโม ฯ   
                           มชฺฌิมปณฺณาสโก ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. ธนมฺห ิอุปกูฏิโต ฯ    
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                              ตสฺสุททฺาน   
                 คิลมกฺข กุตูหล มาตุกสฺสา   
                 มนุินา จ อนิจฺจต ปตฺตวร   
                 ธนปาลิวโร อติปณฺฑิตโก   
                 สปโรสหสฺส อสาต ทส ฯ   
                             ___________   
                           ๑๑ ปโรสตวคฺโค   
                            ๑ ปโรสตชาตก   
          [๑๐๑] ปโรสต เวป ๑ สมาคตาน   
                 ฌาเยยฺยุ เต วสฺสสต อป ฺา   
                 เอโกว เสยฺโย ปุริโส สป ฺโ   
                 โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ ฯ   
                           ปโรสตชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                            ๒ ปณฺณิกชาตก   
          [๑๐๒] โย ทุกฺขผุฏาย ภเวยฺย ตาณ   
                 โส เม ปตา ทุพฺภิ ๒ วเน กโรติ   
                 สา กสฺส กนฺทามิ วนสฺส มชฺเฌ   
                 โย ตายิตา โส สหสา ๓ กโรตีติ ฯ   
                          ปณฺณิกชาตก ทุติย ฯ   
#๑ ม. ปโรสต ฺเจป ฯ  ๒ สี. ยุ. ทูภิ ฯ  ๓ ม. สหส ฯ    
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                             ๓ เวรชิาตก   
        [๑๐๓] ยตฺถ เวรึ นิวึสติ ๑        น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต   
                เอกรตฺต ทฺวิรตฺต วา        ทุกขฺ วสติ เวริสูติ ฯ   
                           เวริชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                          ๔ มิตฺตวินฺทชาตก ๒   
        [๑๐๔] จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา          อฏาภิป จ โสฬส   
                โสฬสาภิ จ พตฺตึส          อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท   
                อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส         จกฺก ภมติ มตฺถเกติ ฯ   
                          มิตฺตวินฺทชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                           ๕ ทุพฺพลกฏชาตก   
        [๑๐๕] พหุมฺเปต วเน กฏ         วาโต ภ ฺชติ ทุพฺพล   
                ตสฺส เจ ภายสิ นาค        กโีส นูน ภวิสฺสสีติ ฯ   
                         ทุพฺพลกฏชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ____________   
                           ๖ อุท ฺจนีชาตก   
        [๑๐๖] สุข วต ม ชีวนฺต           ปจมานา อุท ฺจนี   
                โจรี ชายปฺปวาเทน         เตล โลณ ฺจ ยาจตีติ ฯ   
                          อุท ฺจนีชาตก ฉฏ ฯ   
#๑ ม. นิวิสติ ฯ  ๒ ม. มิตฺตวินฺทกชาตก ฯ    
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                           ๗ สาลิตฺตกชาตก   
        [๑๐๗] สาธุ โข สิปปฺกนฺนาม        อป ยาทิสกีทิส   
                ปสฺส ข ฺชปฺปหาเรน         ลทฺธา คามา จตุทฺทิสาติ   
                          สาลิตฺตกชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                            ๘ พาหิยชาตก   
        [๑๐๘] สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ        สนฺติ ตจฺฉนฺทิโน ๑ ชนา   
                พาหิยาป ๒ สุหนฺเนน       ราชาน อภิราธยีติ ฯ   
                           พาหิยชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ กุณฺฑกปูวชาตก   
        [๑๐๙] ยถนฺโน ปุริโส โหติ         ตถนฺนา ตสฺส เทวตา   
                อาหเรต กุณฺฑปูว ๓        มา เม ภาค วินาสยาติ ฯ   
                          กุณฺฑปูวชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                          ๑๐ สพฺพสหารกปโ ฺห   
        [๑๑๐] สพฺพสหารโก นตฺถิ          สุทฺธ กงฺคุ ปวายติ   
                อลิก ภาสติย ๔ ธุตฺตี       สจฺจมาหุ มหลฺลิกาติ ฯ   
                        สพฺพสหารกปโ ฺห ทสโม ฯ   
                        ปโรสตวคฺโค เอกาทสโม ฯ   
#๑ สี. ย.ุ พจฺฉนฺทิโน ฯ  ๒ ม. ... ห ิฯ  ๓  สี. ยุ. กณ ปูว ฯ  ๔ ม. ภายติย ฯ    
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                           ตสฺสุทฺทาน   
                 สปโรสตตายิตเวรี ปุน   
                 ภมจกฺกถนาคสิริวฺหยโน   
                 สขุก ฺจ วต สิปฺปกพาหิยา   
                 กณฺุฑปูวมหลฺลิกกา จ ทส ฯ   
                             ___________   
                           ๑๒ หสิวคฺโค ๑   
                            ๑ คทฺรภป ฺโห   
          [๑๑๑] หสิ ๒ ตุว เอว ม ฺสิ เสยฺโย   
                 ปตฺุเตน ปตาติ ราช เสฏ   
                 หนฺทสฺสตรสฺส เต อย   
                 อสฺสตรสฺส หิ คทฺรโภ ปตาติ ฯ   
                          คทฺรภปโ ฺห ปโม ฯ   
                             ___________   
                           ๒ อมราเทวีปโ ฺห   
          [๑๑๒] เยน สตฺตุวิลงฺคา จ   
                 ทคุณปลาโส จ ปุปฺผิโต   
                 เยนาทามิ ๓ เตน วทามิ   
                 เยน นาทามิ ๔ น เตน วทามิ   
#๑ ม. หจิวคฺโค ฯ  ๒ ม. หจิ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. เยน ททามิ ฯ   
#๔ ม. เยน น ททามิ ฯ    
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                 เอส มคฺโค ยวมชฺฌกสฺส   
                 เอต ฉนฺนปถ วิชานาหีติ ฯ   
                 อมราเทวีปโ ฺห ทุติโย ฯ   
                            ____________   
                           ๓ สิคาลชาตก ๑   
        [๑๑๓] สทฺทหาสิ สิคาลสฺส          สุราปตสฺส พฺราหฺมณ   
                สปิฺปกาน สต นตฺถิ          กโุต กสสตา ทุเวติ ฯ   
                          สิคาลชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                           ๔ มิตจินฺติชาตก   
        [๑๑๔] พหุจินฺตี อปฺปจินฺตี จ ๒      อุโภ ชาเล อพชฺฌเร   
                มติจินฺตี อโมเจสิ           อุโภ ตตฺถ สมาคตาติ ฯ   
                         มิตจินฺติชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ____________   
                          ๕ อนุสาสิกชาตก ๓   
        [๑๑๕] ยาย ฺมนุสาสติ            สย โลลุปฺปจารินี   
                สาย วิปกฺขิกา เสติ         หตา จกฺเกน สาลิกาติ ฯ   
                         อนุสาสิกชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ____________   
#๑ ม สพฺพตฺถ สิงฺคาล ... ฯ  ๒ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓ ม. โลลสาลิกชาตก ฯ    
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                           ๖ ทุพฺพจชาตก   
        [๑๑๖] อติกรมกราจริย            มยฺหมฺเปต น รจฺุจติ   
                จตุตฺเถ ลิงฺฆยิตฺวาน ๑      ป ฺจมายสิ อาวุโตติ ฯ   
                           ทุพฺพจชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ ติตฺติรชาตก   
        [๑๑๗] อจฺจุคฺคตา อติพลตา ๒      อติเวล ปภาสิตา   
                วาจา หนติ ทุมฺเมธ         ติตฺติรวาติวสฺสิตนฺติ ฯ   
                           ติตฺติรชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                            ๘ วฏฏกชาตก   
        [๑๑๘] นาจินฺตยนฺโต ปุริโส         วิเสสมธิคจฺฉติ   
                จินฺติตสฺส ผล ปสฺส          มตฺุโตสฺมิ วธพนฺธนาติ ฯ   
                           วฏฏกชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ อกาลราวิชาตก   
        [๑๑๙] อมาตาปตุสวฑฺโฒ           อนาจริยกุเล ๓ วส   
                นาย กาลมกาล วา         อภิชานาติ กุกฺกุโฏติ ฯ   
                         อกาลราวิชาตก นวม ฯ   
#๑ ม. ลงฺฆยิตฺวาน ฯ  ๒ ม. อจฺจุคฺคตาติลปตา ฯ  ๓ ม. อนาเจรกุเล วส ฯ    
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                          ๑๐ พนฺธนโมกฺขชาตก   
        [๑๒๐] อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ        ยตฺถ พาลา ปภาสเร   
                พทฺธาป ตตฺถ มุจฺจนฺติ        ยตฺถ ธีรา ปภาสเรติ ฯ   
                        พนฺธนโมกฺขชาตก ทสม ฯ   
                         หสิวคฺโค ทฺวาทสโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อถ คทฺรภ สตฺตุว กสสต   
                 พหุจินฺติ สาสิกายาติกร   
                 อติเวล วิเสุ มนาจริโยว   
                 ธรีา ปภาสรเตน ทส ฯ   
                             ___________   
                           ๑๓ กุสนาฬิวคฺโค   
                            ๑ กุสนาฬิชาตก   
          [๑๒๑] กเร สริกฺโข อถวาป เสฏโ   
                 นหิีนโก วาป กเรยฺย เอโก   
                 กเรยฺยุเมเต ๑ พฺยสเน อุตฺตมตฺถ   
                 ยถา อห กุสนาฬิ รุจายนฺติ ฯ   
                          กุสนาฬชิาตก ปม ฯ   
                             ___________   
#๑ สี. ย.ุ กเรยฺยุ เต ฯ    
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                            ๒ ทุมฺเมธชาตก   
        [๑๒๒] ยส ลทฺธาน ทุมฺเมโธ        อนตฺถ จรติ อตฺตโน   
                อตฺตโน จ ปเรส ฺจ         หึสาย ปฏิปชชฺตีติ ฯ   
                          ทุมฺเมธชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                            ๓ นงฺคลีสชาตก   
        [๑๒๓] อสพฺพตฺถคามึ วาจ          พาโล สพฺพตฺถ ภาสติ   
                นาย ทธึ เวทิ น นงฺคลีส   
                ทธิปฺปย ๑ ม ฺติ นงฺคลีสนฺติ ฯ   
                          นงฺคลีสชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                             ๔ อมฺพชาตก   
        [๑๒๔] วายเมเถว ปุริโส          น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต   
                วายามสฺส ผล ปสฺส         ภุตฺตา อมฺพา อนีติหนฺติ ฯ   
                           อมฺพชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ กฏาหกชาตก   
        [๑๒๕] พหุมฺป โส วิกตฺเถยฺย        อ ฺ ชนปท คโต   
                อนฺวาคนฺตฺวาน ทูเสยฺย       ภุ ฺช โภเค กฏาหกาติ ฯ   
                          กฏาหกชาตก ป ฺจม ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ททมิฺปย ฯ    
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                           ๖ อสิลกขฺณชาตก   
        [๑๒๖] ตเถเวกสฺส ๑ กลฺยาณ      ตเถเวกสฺส ๑ ปาปก   
                ตสฺมา สพฺพ น กลฺยาณ       สพฺพ วาป น ปาปกนฺติ ฯ   
                          อสิลกฺขณชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ กลณฺฑุกชาตก   
        [๑๒๗] เต เทสา ตานิ วตฺถูนิ       อห ฺจ วนโคจโร   
                อนุวิจฺจ โข ต คเณฺหยฺยุ      ปว ขีร กลณฺฑุกาติ ฯ   
                          กลณฺฑุกชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                           ๘ มูสกิชาตก ๒   
        [๑๒๘] โย เว ธมฺมทธฺช กตฺวา      นิคุโยฺห ปาปมาจเร   
                วิสฺสาสยิตฺวา ภูตานิ         พิฬารนฺนาม ต วตนฺติ ฯ   
                           มูสิกชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ อคฺคิกชาตก ๓   
        [๑๒๙] นาย สิขา ปุ ฺเหตุ         ฆาสเหตุ อย สิขา   
                นงฺคุฏคณน ยาติ           อลนฺเต โหตุ อคฺคิกาติ ฯ   
                           อคฺคิกชาตก นวม ฯ   
#๑ ม. ตเทเวกสฺส ฯ  ๒ ส.ี พิฬารชาตก ฯ ม. พิฬารวตชาตก ฯ   
#๓ ม. อคฺคิกภารทฺวาชชาตก ฯ    
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                            ๑๐ โกสิยชาตก   
        [๑๓๐] ยถา วาจา จ ภุ ฺชสฺสุ       ยถา ภุตฺต ฺจ พฺยาหร   
                อุภยนฺเต น สเมติ          วาจา ภุตฺต ฺจ โกสิเยติ ฯ   
                          โกสิยชาตก ทสม ฯ   
                      กุสนาฬิวคฺโค ๑ เตรสโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 กสุนาฬิสิริวฺหยโน จ ยส   
                 ทธมิมฺพกฏาหกป ฺจมโก   
                 อถ ปาปสขิรพิฬารวต   
                 สขิิโกสิยสวฺหยเนน ทส ฯ   
                             ___________   
                          ๑๔ อสมฺปทานวคฺโค   
                           ๑ อสมฺปทานชาตก   
          [๑๓๑] อสมฺปทาเนนิตรีตรสฺส   
                 พาลสฺส มิตฺตานิ กล ีภวนฺติ   
                 ตสฺมา หรามิ ภุสมฑฺฒมาน   
                 มา เม มิตฺติ ภิชฺชิตฺถ ๒ สสสฺตายนฺติ ฯ   
                          อสมฺปทานชาตก ปม ฯ   
#๑ ม. สริกฺขวคฺโค ฯ  ๒ ม. ชียิตฺถ ฯ    
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                          ๒ ป ฺจภีรุกชาตก ๑   
          [๑๓๒] กุสลูปเทเส ธิติยา ทฬฺหาย จ   
                 อวตฺถิตตฺตา ๒ ภยภีรุตาย จ   
                 น รกฺขสีน วสมาคมิมฺห เส   
                 ส โสตฺถิภาโว มหตา ภเยน เมติ ฯ   
                          ป ฺจภีรุกชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                            ๓ ฆตาสนชาตก   
          [๑๓๓] เขม ยหึ ตตฺถ อร ีอุทีริโต   
                 ทกสฺส มชฺเฌ ชลเต ฆตาสโน   
                 น อชฺช วาโส มหิยา มหีรุเห   
                 ทสิา ภชโวฺห สรณชฺช โน ภยนฺติ ฯ   
                           ฆตาสนชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                           ๔ ฌานโสธนชาตก   
          [๑๓๔] เย ส ฺ ิโน เตป ทุคฺคตา   
                 เยป อส ฺ ิโน เตป ทุคฺคตา   
                 เอต อุภย วิวชฺชย   
#๑ ม. ภีรุกชาตก ฯ สี. ยุ. ป ฺจครุก ... ฯ  ๒ ม. อนวิตฺติตตฺตา ฯ    
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                 ต สมาปตฺติสุข อนงฺคณนฺติ ฯ   
                          ฌานโสธนชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ จนฺทาภชาตก   
        [๑๓๕] จนฺทาภ สุริยาภ ฺจ          โยธ ป ฺาย คาธติ   
                อวิตกฺเกน ฌาเนน          โหติ อาภสฺสรูปโคติ ฯ   
                          จนฺทาภชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                           ๖ สุวณฺณหสชาตก   
        [๑๓๖] ย ลทฺธ เตน ตุฏพฺพ        อติโลโภ หิ ปาปโก   
                หสราช คเหตฺวาน          สวุณฺณา ปริหายตีติ ฯ   
                           สุวณฺณหสชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                             ๗ พพฺพุชาตก   
        [๑๓๗] ยตฺเถโก ลภเต พพฺพุ        ทุติโย ตตฺถ ชายติ   
                ตติโย จ จตุตฺโถ จ         อิทนฺเต พพฺพุกา พิลนฺติ ฯ   
                           พพฺพุชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                            ๘ โคธชาตก   
        [๑๓๘] กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ        กินฺเต อชินสาฏิยา    
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                อพฺภนฺตรนฺเต คหน          พาหิร ปริมชชฺสีติ ฯ   
                          โคธชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                          ๙ อุภโตภฏชาตก   
        [๑๓๙] อกฺขี ภินฺนา ปโฏ นฏโ      สขีเคเห จ ภณฺฑน   
                อุภโต ปทุฏกมฺมนฺตา        อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จาติ ฯ   
                         อุภโตภฏชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                            ๑๐ กากชาตก   
        [๑๔๐] นิจฺจ อุพฺพิคฺคหทยา          สพฺพโลกวิเหสกา   
                ตสฺมา เนส วสา นตฺถิ       กากานมฺหาก าตินนฺติ ฯ   
                           กากชาตก ทสม ฯ   
                        อสมฺปทานวคฺโค จุทฺทสโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อิตรีตร รกฺขสิ เขมิโย จ   
                 ปโรสตปเ ฺหน อาภสฺสโร ปุน   
                 อถ หสวรุตฺตม พพฺพุ ชฏ   
                 ปฏนฏก กากวเรน ทส ฯ   
                             ___________    
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                          ๑๕ กกณฺฏกวคฺโค   
                            ๑ โคธชาตก   
        [๑๔๑] น ปาปชนสเสวี            อจฺจนฺตสุขเมธติ   
                โคธากุล กกณฺฏาว          กล ึปาเปติ อตฺตนนฺติ ฯ   
                          โคธชาตก ปม ฯ   
                           ____________   
                           ๒ สิคาลชาตก   
        [๑๔๒] เอต หิ เต ทุราชาน        ย เสสิ มตสายิต   
                ยสฺส เต กฑฺฒมานสฺส        หตฺถา ทณฺโฑ น มุจฺจตีติ ฯ   
                          สิคาลชาตก ทุติย   
                            ___________   
                           ๓ วิโรจนชาตก   
        [๑๔๓] ลสี จ เต นิปผฺลิตา         มตฺถโก จ ปทาลิโต ๑   
                สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา     อชฺช โข ตฺว วิโรจสีติ ฯ   
                          วิโรจนชาตก ตติย ฯย   
                            ___________   
                           ๔ นงฺคุฏชาตก   
          [๑๔๔] พหุมฺเปต อสพฺภิ ชาตเวท   
                 ยนฺต วาลธินาภิปูชยาม   
#๑ สี. ย.ุ วิทาลิโต ฯ    
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                 มสารหสฺส นตฺถชฺช มส   
                 นงฺคุฏมฺป ภว ปฏิคฺคหาตูติ ฯ   
                          นงฺคุฏชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ ราธชาตก   
        [๑๔๕] น ตฺว ราธ วิชานาสิ        อฑฺฒรตฺเต อนาคเต   
                อพฺยายต ๑ วิลปสิ         วิรตฺเต ๒ โกสิยายเนติ   
                          ราธชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                           ๖ กากชาตก ๓   
        [๑๔๖] อป นุ หนุกา สนฺตา         มุข ฺจ ปริสุสฺสติ ฯ   
                โอรมาม น ปาเรม         ปูรเตว มโหทธีติ ฯ   
                           กากชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                           ๗ ปุปฺผรตฺตชาตก   
        [๑๔๗] นยิท ทุกฺข อทุ ทุกฺข         ย ม ตุทติ วายโส   
                ย สามา ปุปฺผรตฺเตน        กตฺติก นานุโภสฺสตีติ ฯ   
                          ปุปฺผรตฺตชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. อพฺยยต ฯ  ๒ ม. วิรตฺตา ฯ  ๓ ม. สมุทฺทกากชาตก ฯ    
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                            ๘ สิคาลชาตก   
        [๑๔๘] นาห ปุน น จ ปุน          น จาป อปุนปฺปุน   
                หตฺถิโพนฺทึ ปเวกฺขามิ        ตถา หิ ภยตชฺชิโตติ ฯ   
                          สิคาลชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ เอกปณฺณชาตก   
        [๑๔๙] เอกปณฺโณ อย รุกโฺข        น ภูมฺยา จตุรงฺคุโล   
                ผเลน วิสกปฺเปน           มหาย กึ ภวิสฺสตีติ ฯ   
                          เอกปณฺณชาตก นวม ฯ   
                            ____________   
                            ๑๐ ส ฺชีวชาตก   
        [๑๕๐] อสนฺต โย ปคฺคณฺหาติ        อสนฺต จูปเสวติ   
                ตเมว ฆาส กุรุเต          พฺยคฺโฆ ส ฺชีวิโก ยถาติ ฯ   
                          ส ฺชีวชาตก ทสม ฯ   
                      กกณฺฏกวคฺโค ๑ ปณฺณรสโม ฯ   
                             ____________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 สขุเมธติ ทณฺฑวโร จ ปุน   
                 ลสิ วาลธิ ป ฺจมราธวโร   
#๑ ม. ปาปเสวนวคฺโค ฯ    
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                 สมโหทธิ กตฺติก โพนฺทิ ปนุ   
                 จตุรงฺคุล พฺยคฺฆวเรน ทส ฯ   
                          ___________   
                  ตตฺร วคฺคุทฺทาน ภวติ ๑ ฯ   
                             [๒]   
                  อปณฺณก สีลวคฺค กุรุงฺค   
                  กลุาวก อตฺถกาเมน ป ฺจม   
                  อาสึโส อิตฺถี วรุณ อปายิ   
                  ลตฺิตวคฺเคน เต ทส   
                  ปโรสต หสิ สริกฺข ๓ อสมฺปท   
                ปาปเสวิวคฺโค ๔ เอกนิปาตมฺหิลงฺกต ฯ   
                      เอกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒ ม. อถวา วคฺคุทฺทาน ฯ  ๓ ม. หจิ กสุนาฬี ฯ   
#๔ ม. กกณฺฏกวคฺโค ฯ    
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                           ทุกนิปาตชาตก   
                            ๑ ทฬฺหวคฺโค   
                          ๑ ราโชวาทชาตก   
        [๑๕๑] ทฬฺห ทฬฺหสฺส ขิปติ          พลฺลโิก มุทนุา มุทุ   
                สาธุมฺป สาธุนา เชติ        อสาธุมฺป อสาธุนา   
                เอตาทิโส อย ราชา        มคฺคา อุยฺยาหิ สารถิ ฯ   
        [๑๕๒] อกฺโกเธน ชเิน โกธ        อสาธธ สาธุนา ชิเน   
                ชิเน กทริย ทาเนน         สจฺเจนาลิกวาทิน   
                เอตาทิโส อย ราชา        มคฺคา อุยฺยาหิ สารถีติ ฯ   
                         ราโชวาทชาตก ปม ฯ   
                            ___________   
                           ๒ สิคาลชาตก   
        [๑๕๓] อสเมกฺขิตกมฺมนฺต           ตุริตาภินิปาติน   
                ตานิ ๑ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ    อุณฺห วชฺโฌหิต มุเข ฯ   
        [๑๕๔] สีโห จ สีหนาเทน          ททฺทร อภินาทยิ   
                สตฺุวา สีหสฺส นิคฺโฆส        สิคาโล ทททฺเร วส   
                ภีโต สนฺตาสมาปาทิ         หทย ฺจสฺส อปฺผลีติ ฯ   
                          สิคาลชาตก ทุติย ฯ   
#๑ สี. ม. สานิ ฯ    
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                            ๓ สูกรชาตก   
        [๑๕๕] จตุปฺปโท อห สมฺม          ตฺวมฺป สมฺม จตุปฺปโท   
                เอหิ สมฺม ๑ นวิตฺตสฺสุ      กินฺนุ ภีโต ปลายสิ ฯ   
        [๑๕๖] อสุจิ ปูติโลโมสิ            ทคฺุคนฺโธ วาสิ สูกร   
                สเจ ยุชฺฌิตุกาโมสิ          ชย สมฺม ททามิ เตติ ฯ   
                          สูกรชาตก ตติย ฯ   
                            ___________   
                           ๔ อุรคชาตก   
          [๑๕๗] อิธูรคาน ปวโร ปวิฏโ   
                 เสลสฺส วณฺเณน ปโมกฺขมิจฺฉ   
                 พฺรหฺม ฺจ วณฺณ อปจายมาโน   
                 พุภุกฺขิโต โน วิสหามิ ๒ โภตฺตุ ฯ   
          [๑๕๘] โส พฺรหฺมคุตฺโต จิรเมว ชีว   
                 ทพฺิยา จ เต ปาตุภวนฺตุ ภกฺขา   
                 โส พฺรหฺมวณฺณ อปจายมาโน   
                 พุภุกฺขิโต โน วิตราสิ โภตฺตุนฺติ ฯ   
                          อุรคชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ___________   
#๑ สี. ย.ุ สีห ฯ  ๒ ม. วิตรามิ ฯ    
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                            ๕ ภคฺคชาตก   
        [๑๕๙] ชีว วสฺสสต ภคฺค ๑        อปรานิ จ วีสติ ๒   
                มา ม ปสาจา ขาทนฺตุ       ชวี ตฺว สรโทสต ฯ   
        [๑๖๐] ตฺวมฺป วสฺสสต ชีว          อปรานิ จ วีสติ ๒   
                วิส ปสาจา ขาทนฺตุ         ชวี ตฺว สรโทสตนฺติ ฯ   
                          ภคฺคชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                          ๖ อลีนจิตฺตชาตก   
        [๑๖๑] อลีนจิตฺต นิสฺสาย           ปหฏา มหตี จมู   
                โกสล เสนาสนฺตุฏ         ชวีคฺคาห อคาหยิ ฯ   
        [๑๖๒] เอว นิสฺสยสมฺปนฺโน         ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย   
                ภาวย กุสล ธมมฺ           โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา   
                ปาปุเณ อนุปพฺุเพน          สพฺพสโยชนกขฺยนฺติ ฯ   
                         อลีนจิตฺตชาตก ฉฏ ฯ   
                            ___________   
                            ๗ คุณชาตก   
        [๑๖๓] เยนกาม ปณาเมติ          ธมฺโม พลวต มิคิ ๓   
                อุนฺนทนฺติ วิชานาหิ          ชาต สรณโต ภย ฯ   
        [๑๖๔] อป เจป ทุพฺพโล มิตฺโต      มิตฺตธมฺเมสุ ติฏติ   
                โส าตโก จ พนฺธุ จ       โส มิตฺโต โส จ เม สขา   
#๑ สี. ย.ุ คคฺค ฯ  ๒ ม. วีสตึ ฯ  ๓ ม. มิคี ฯ    
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                ทา ินิ มาติม ฺ ิโวฺห ๑      สิคาโล มม ปาณโทติ ฯ   
                           คุณชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                             ๘ สุหนุชาตก   
        [๑๖๕] นยิท วิสมสีเลน            โสเณน สุหนุสฺสห ๒   
                สหุนุป ๓ ตาทิโสเยว       โย โสณสฺส ส โคจโร ฯ   
        [๑๖๖] ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน         นิจฺจ สนฺทานขาทินา   
                สเมติ ปาป ปาเปน         สเมติ อสตาสตนฺติ ๔ ฯ   
                          สุหนุชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                            ๙ โมรชาตก   
          [๑๖๗] อุเทตย ฺจกฺขุมา เอกราชา   
                 หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส   
                 ต ต นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณ ปวิปฺปภาส   
                 ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวส   
                 เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม   
                 เต เม นโม เต จ ม ปาลยนฺตุ   
                 นมตฺถุ พุทฺธาน นมตฺถุ โพธิยา   
                 นโม วิมุตฺตาน นโม วิมุตฺติยา   
                 อิม โส ปริตฺต กตฺวา โมโร จรติ เอสนา ฯ   
#๑ ม. มาติม ฺ ิฏโ ฯ  ๒ ม. สุหนูสห ฯ  ๓ ม. สหุนูป ฯ  ๔ ม. อสตา อสนฺติ ฯ    
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          [๑๖๘] อเปตย ฺจกฺขุมา เอกราชา   
                 หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส   
                 ต ต นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณ ปวิปฺปภาส   
                 ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ   
                 เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม   
                 เต เม นโม เต จ ม ปาลยนฺตุ   
                 นมตฺถุ พุทฺธาน นมตฺถุ โพธิยา   
                 นโม วิมตฺุตาน นโม วิมุตฺติยา   
                 อิม โส ปริตฺต กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยีติ ฯ   
                            โมรชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                            ๑๐ วินีลกชาตก   
        [๑๖๙] เอวเมว นูน ราชาน        เวเทห มิถิลคฺคห   
                อสฺสา วหนฺติ อาช ฺา       ยถา หสา วินีลก ฯ   
        [๑๗๐] วินีล ทุคฺค ภชติ            อภูมึ ตาต เสวสิ   
                คามนฺตกานิ เสวสฺสุ         เอต มาตาลย ตุวนฺติ ๑ ฯ   
                          วินีลกชาตก ทสม ฯ   
                          ทฬฺหวคฺโค ปโม ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. ตวาติ ฯ    
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                             ตสฺสุทฺทาน   
                 วรพลฺลิก ทททฺร สูกรโก   
                 อุรคุตฺตม ป ฺจมภคฺควโร   
                 มหตีจมุยาว สิคาลวโร   
                 สหุนุตฺตม โมร วินีล ทส ฯ   
                            ___________   
                            ๒ สนฺถววคฺโค   
                        ๑ อินฺทสมานโคตฺตชาตก   
          [๑๗๑] น สนถฺว กาปุริเสน กยิรา   
                 อริโยนริเยน ปชานมตฺถ   
                 จิรานุวุฏโป กโรติ ปาป   
                 คโช ยถา อินฺทสมานโคตฺต ฯ   
          [๑๗๒] ยเทว ๑ ช ฺา สทิโส มมนฺติ   
                 สเีลน ป ฺาย สุเตน จาป   
                 เตเนว เมตฺตึ กยิราถ สทฺธ ึ  
                 สโุข หเว ๒ สปฺปุริเสน สงฺคโมติ ฯ   
                 อินฺทสมานโคตฺตชาตก ปม ฯ   
                            ___________   
#๑ ม. ย เตฺวว ฯ  ๒ ส.ี ม. สุขาวโห ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 56 

                           ๒ สนฺถวชาตก   
          [๑๗๓] น สนถฺวสฺมา ปรมตฺถิ ปาปโย   
                 โย สนฺถโว กาปุริเสน โหติ   
                 สนฺตปฺปโต สปฺปนา ปายาเสน   
                 กจฺิฉา กต ปณฺณกุฏึ อทฑฺฒหิ ๑ ฯ   
          [๑๗๔] น สนถฺวสฺมา ปรมตฺถิ เสยฺโย   
                 โย สนฺถโว สปฺปุริเสน โหติ   
                 สหีสฺส พยคฺฆสฺส จ ทีปโน จ   
                 สามา มุข เลหติ สนฺถเวนาติ ฯ   
                          สนถฺวชาตก ทุติย ฯ   
                            ___________   
                            ๓ สุสีมชาตก   
          [๑๗๕] กาฬา มิคา เสตทนฺตา ตวีเม   
                 ปโรสต เหมชาลาภิฉนฺนา   
                 เต เต ททามีติ สุสีม พฺรูสิ   
                 อนุสฺสร เปตฺติปตามหาน ฯ   
          [๑๗๖] กาฬา มิคา เสตทนฺตา มมีเม   
                 ปโรสต เหมชาลาภิฉนฺนา   
                 เต เต ททามีติ วทามิ มาณว   
#๑ ม. อทยฺห ิฯ ย.ุ อทฏหิ ฯ    
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                      อนุสฺสร เปตฺติปตามหานนฺติ ฯ   
                           สุสีมชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                             ๔ คิชฌฺชาตก   
        [๑๗๗] ยนฺนุ คิชฺโฌ โยชนสต        กุณปานิ อเวกฺขติ   
                กสฺมา ชาล ฺจ ปาส ฺจ       อาสชฺชาป น พุชฺฌส ิฯ   
        [๑๗๘] ยทา ปราภโว โหติ         โปโส ชีวิตสงฺขเย   
                อถ ชาล ฺจ ปาส ฺจ         อาสชฺชาป น พุชฺฌตีติ ฯ   
                           คิชฺฌชาตก จตุตฺถ ฯ   
                              __________   
                             ๕ นกลุชาตก   
        [๑๗๙] สนฺธึ กตฺวา อมิตฺเตน        อณฺฑเชน ชลาพุช   
                วิวริย ทา สยส ิ๑        กุโต เต ภยมาคต ฯ   
        [๑๘๐] สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ         มิตฺตสฺมิมฺป น วิสฺสเส   
                อภยา ภยมุปฺปนฺน           อป มูลานิ กนตฺตีติ ฯ   
                           นกุลชาตก ป ฺจม ฯ   
                              __________   
                           ๖ อุปสาฬฺหกชาตก   
        [๑๘๑] อุปสาฬฺหกนามาน ๒        สหสฺสานิ จตุทฺทส   
                อสฺมึ ปเทเส ทฑฺฒานิ        นตฺถิ โลเก อนามต ฯ   
#๑ ม. เสสิ ฯ  ๒ ม. อุปฬาฬฺหกนามานิ ฯ    
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        [๑๘๒] ยมฺหิ สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ       อหึสา ส ฺโม ทโม   
                เอตทริยา เสวนฺติ          เอต โลเก อนามตนฺติ ฯ   
                          อุปสาฬหฺกชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ สมิทธฺิชาตก   
        [๑๘๓] อภุตฺวา ภิกฺขสิ ภิกฺขุ         น หิ ภุตฺวาน ภิกฺขสิ   
                ภุตฺวาน ภิกขฺุ ภิกฺขสฺสุ        มา ต กาโล อุปจฺจคา ฯ   
        [๑๘๔] กาล โวห น ชานามิ        ฉนฺโน กาโล น ทิสฺสติ   
                ตสฺมา อภุตฺวา ภิกฺขามิ       มา ม กาโล อุปจฺจคาติ ฯ   
                           สมิทฺธิชาตก สตฺตม ฯ   
                              ___________   
                            ๘ สกุณคฺฆิชาตก   
        [๑๘๕] เสโน พลสา ปตมาโน       ลาป โคจรฏายิน   
                สหสา อชฺฌปตฺโตว          มรณ เตนุปาคมิ ฯ   
        [๑๘๖] โสห นเยน สมฺปนฺโน        เปตฺติเก โคจเร รโต   
                อเปตสตฺตุ โมทามิ          สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโนติ ฯ   
                          สกุณคฺฆิชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                             ๙ อรกชาตก   
        [๑๘๗] โย เว เมตฺเตน จิตฺเตน     สพฺพโลกานุกมฺปติ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 59 

                อุทฺธ อโธ จ ติริย ฺจ        อปฺปมาเณน สพฺพโส ฯ   
        [๑๘๘] อปฺปมาณ หิต จิตฺต          ปริปุณฺณ สุภาวิต   
                ย ปมาณ กต ๑ กมฺม       น ต ตตฺราวสิสฺสตีติ ฯ   
                           อรกชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ กกณฺฏกชาตก   
        [๑๘๙] นาย ปุเร อุนฺนมติ ๒       โตรณคฺเค กกณฺฏโก   
                มโหสธ วิชานาหิ           เกน ถทฺโธ กกณฺฏโก ฯ   
        [๑๙๐] อลทฺธปุพฺพ ลทฺธาน          อฑฺฒมาส กกณฺฏโก   
                อติม ฺติ ราชาน           เวเทห มิถิลคฺคหนฺติ ฯ   
                         กกณฺฏกชาตก ทสม ฯ   
                         สนฺถววคฺโค ทุติโย ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 อถ อินฺทสมาน สปณฺณกุฏ ิ  
                 สสุิมุตฺตม คิชฺฌ ชลาพุชโก   
                 อุปสาฬฺหก ภิกฺขุ สลาปวโร   
                 อถ เมตฺตวโร ทส ปุณฺณมาติ ฯ   
                            ___________   
#๑ ม. ปมาณกต ฯ  ๒ ม. อุณฺณมติ ฯ    
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                        ๓ กลฺยาณธมฺมวคฺโค ๑   
                         ๑ กลยฺาณธมฺมชาตก   
          [๑๙๑] กลฺยาณธมฺโมติ ยทา ชนนิฺท   
                 โลเก สม ฺ อนุปาปุณาติ   
                 ตสฺมา น หิยฺเยถ นโร สป ฺโ   
                 หิริยาป สนฺโต ธุรมาทิยนฺติ ฯ   
          [๑๙๒] สาย สม ฺา อิธ มชฺช ปตฺตา   
                 กลฺยาณธมฺโมติ ชนินฺท โลเก   
                 ตาห สเมกฺข อิธ ปพฺพชิสฺส   
                 น หิ มตฺถ ิฉนฺโท อิธ กามโภเคติ ฯ   
                 กลฺยาณธมฺมชาตก ปม ฯ   
                           ____________   
                           ๒ ททฺทรชาตก   
        [๑๙๓] โก น ุสทฺเทน มหตา        อภินาเทติ ททฺทร   
                ต ๒ สีหา นปฺปฏินทนฺติ      โก นาเมโส มิคาภิภู ๓ ฯ   
        [๑๙๔] อธโม มิคชาตาน           สคิาโล ตาต วสฺสติ   
                ชาติมสฺส ชิคุจฺฉนฺตา         ตุณฺหี สีหา สมจฺฉเรติ ฯ   
                          ททฺทรชาตก ทุติย ฯ   
                            ___________   
#๑ ม. กลฺยาณวคฺโค ฯ  ๒ สี. ย.ุ ก ึฯ  ๓ ส.ี ม. มิคาธิภู ฯ    
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                            ๓ มกฺกฏชาตก   
        [๑๙๕] ตาต มาณวโก เอโส        ตาลมูล อปสฺสิโต   
                อคารก ฺจิท อตฺถิ           หนฺท เทมสฺสคารก ฯ   
        [๑๙๖] มา โข ต ตาต ปกฺโกส ิ     ทูเสยฺย โน อคารก   
                เนตาทิส มุข โหติ          พฺราหฺมณสฺส สุสีลิโนติ ฯ   
                           มกฺกฏชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                          ๔ ทุพฺภิยมกฺกฏชาตก   
          [๑๙๗] อทมฺห เต วาริ พหุตฺตรูป ๑   
                 ฆมฺมาภิตตฺตสฺส ปปาสิตสฺส   
                 โสทานิ ปตฺวาน กิกึ ๒ กโรสิ   
                 น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโย ฯ   
        [๑๙๘] โก เต สุโต วา ทิฏโ วา   สีลวา นาม มกฺกโฏ   
                อิทานิ โข ต โอหจฺจ ๓     เอสา อสฺมากธมฺมตาติ ฯ   
                         ทุพฺภิยมกฺกฏชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ____________   
                         ๕ อาทิจฺจุปฏานชาตก   
        [๑๙๙] สพฺเพสุ กิร ภูเตสุ          สนฺติ สีลสมาหิตา   
                ปสฺส สาขมิค ชมฺม          อาทิจฺจมุปติฏติ ฯ   
        [๒๐๐] นาสฺส สีล วิชานาถ         อน ฺาย ปสสถ   
#๑ ม. ปหูตรปู ฯ  ๒ ม. กธิึ ฯ  ๓ ม. โอหจฺฉ ฯ    
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                อคฺคิหุต ฺจ อูหน ๑         เทฺว จ ภินฺนา กมณฺฑลูติ ฯ   
                        อาทิจฺจุปฏานชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                           ๖ กฬายมุฏ ิชาตก   
          [๒๐๑] พาโล วตาย ทุมสาขโคจโร   
                 ป ฺา ชนินฺท นยิมสฺส วิชชฺติ   
                 กฬายมุฏ ึ อวกิริย เกวล   
                 เอก กฬาย ปติต คเวสติ ฯ   
        [๒๐๒] เอวเมว มย ราช          เย จ ฺเ อติโลภิโน   
                อปฺเปน พหุ เชยฺยาม ๒     กฬาเยเนว วานโรติ ฯ   
                          กฬายมุฏ ิชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ ตินฺทุกชาตก   
        [๒๐๓] ธนุหตฺถกลาเปหิ            เนตฺตึสวรธาริภิ   
                สมนฺตา ปริกิณฺณมฺหา         กถ โมกฺโข ภวิสฺสติ ฯ   
        [๒๐๔] อปฺเปว พหุกจฺิจาน          อตฺโถ ชาเยถ โกจิ น   
                อตฺถิ รุกฺขสฺส อจฺฉินฺน        ขชฺช ต ฺเว ๓ ตินฺทุกนติฺ ฯ   
                           ตินฺทุกชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. อุหนฺน ฯ ย.ุ อูหนฺติ ฯ  ๒ ม. ชยิฺยาม ฯ  ๓ ม. ขชชฺถ ฺเว ฯ    
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                           ๘ กจฺฉปชาตก   
        [๒๐๕] ชนิต เม ภวิต เม          อิติ ปงฺเก อวสฺสยึ   
                ต ม ปงฺโก อชฌฺภวิ         ยถา ทุพฺพลก ตถา   
                ต ต วทามิ ภคฺคว          สโุณหิ วจน มม ฯ   
        [๒๐๖] คาเม วา ยทิวาร ฺเ       สุข ยตฺราธิคจฺฉติ   
                ต ชนิต ภวิต ฺจ            ปุรสิสฺส ปชานโต   
                ยหึ ชีเว ตหึ คจฺเฉ         น นิเกตหโต สิยาติ ฯ   
                          กจฺฉปชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ สตธมฺมชาตก   
        [๒๐๗] ต ฺจ อปฺป ฺจ อุจฺฉิฏ        ต ฺจ กิจฺเฉน โน อทา   
                โสห พฺราหฺมณชาติโก        ย ภุตฺต ตมฺป อุคฺคต ฯ   
        [๒๐๘] เอว ธมฺม นิรงฺกตฺวา        โย อธมฺเมน ชีวติ   
                สตธมฺโมว ลาเภน          ลทเฺธนาป น นนฺทตีติ ฯ   
                          สตธมฺมชาตก นวม ฯ   
                            ___________   
                           ๑๐ ทุททฺทชาตก   
        [๒๐๙] ทุทฺทท ททมานาน           ทุกฺกร กมฺมกพฺุพต   
                อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ         สต ธมฺโม ทรุนฺวโย ฯ   
        [๒๑๐] ตสฺมา สต ฺจ อสต ฺจ        นานา โหติ อิโต คติ    
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                อสนฺโต นิรย ยนฺติ          สนฺโต สคฺคปรายนาติ ฯ   
                          ทุทฺททชาตก ทสม ฯ   
                        กลฺยาณธมฺมวคฺโค ตติโย ฯ   
                            ____________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                  สสุม ฺ มิคาธิภู มาณวโก   
                  วาริพหุตรูปาทิจฺจุปฏานา   
                  สกฬาย สตินฺทกุ ปงฺก ปุน   
                  สตธมฺม สุทุทฺททเกน ทส ฯ   
                             ___________   
                            ๔ อสทิสวคฺโค   
                            ๑ อสทิสชาตก   
        [๒๑๑] ธนุคฺคโห อสทิโส           ราชปุตฺโต มหพฺพโล   
                ทูเร ปาตี อกฺขณเวธี        มหากายปฺปทาลโน ฯ   
        [๒๑๒] สพฺพามิตฺเต รณ กตฺวา       น จ กิ ฺจิ วิเหยิ   
                ภาตร โสตฺถ ึกตฺวาน        ส ฺม อชฺฌุปาคมีติ ฯ   
                           อสทิสชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                          ๒ สงฺคามาวจรชาตก   
        [๒๑๓] สงฺคามาวจโร สูโร         พลวา อิติ วิสฺสุโต    
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                กนิฺนุ โตรณมาสชฺช          ปฏิกฺกมสิ กุ ฺชร ฯ   
        [๒๑๔] โอมทฺท ขิปฺป ปลีฆ          เอสิกานิ จ อุพฺพห ๑   
                โตรณานิ จ มทฺทิตฺวา        ขิปฺป ปวิส กุ ฺชราติ ฯ   
                         สงฺคามาวจรชาตก ทุติย ฯ   
                            ____________   
                           ๓ วาโลทกชาตก   
          [๒๑๕] วาโลทก อปฺปรส นิหีน   
                 ปตฺวา มโท ชายติ คทฺรภาน   
                 อิม ฺจ ปตฺวาน รส ปณีต   
                 มโท น ส ฺชายติ สินฺธวาน ฯ   
          [๒๑๖] อปฺปมฺปวิตฺวาน นิหีนชจฺโจ   
                 โส มชชฺตี เตน ชนินฺท ผุฏโ ๒   
                 โธรยฺหสีลี จ กุลมฺหิ ชาโต   
                 น มชชฺตี อคฺครส ปวิตฺวาติ ฯ   
                           วาโลทกชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                            ๔ คิริทตฺตชาตก   
        [๒๑๗] ทูสิโต คิริทตฺเตน ๓        หโย สามสฺส ปณฺฑโว   
                โปราณ ปกตึ หิตฺวา         ตสฺเสวานุวิธิยฺยติ ฯ   
#๑ ม. อพฺพห ฯ  ๒ ม. ปฏุโ ฯ  ๓ ยุ. คิริทนฺเตน ฯ    
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        [๒๑๘] สเจ จ ตนุโช โปโส        สิงฺคาราการกปฺปโต ๑   
                อานเน ต คเหตฺวาน        มณฺฑเล ปริวตฺตเย   
                ขิปฺปเมว ปหนฺตฺวาน         ตสฺเสวานุวิธิยฺยตีติ ฯ   
                          คิริทตฺตชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ อนภิรติชาตก   
          [๒๑๙] ยโถทเก อาวิเล อปฺปสนฺเน   
                 น ปสฺสติ สิปฺปกสมฺพุก ฺจ   
                 สกฺขร วาลุก มจฺฉคุมฺพ   
                 เอว อาวิลมฺหิ จิตฺเต   
                 น โส ปสฺสติ อตฺตทตฺถ ปรตฺถ ฯ   
          [๒๒๐] ยโถทเก อจฺเฉ วิปฺปสนฺเน   
                 โส ปสฺสติ สิปปฺกสมฺพุก ฺจ   
                 สกฺขร วาลุก มจฺฉคุมฺพ   
                 เอว อนาวิลมฺหิ จิตฺเต   
                 โส ปสฺสติ อตฺตทตฺถ ปรตฺถนฺติ ฯ   
                          อนภิรติชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
#๑ สี. ม. สิขราการกปฺปโต ฯ    
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                           ๖ ทธิวาหนชาตก   
        [๒๒๑] วณฺณคนฺธรสูเปโต           อมฺโพย อหุวา ปุเร   
                ตเมว ปูช ลภมาโน         เกนมฺโพ กฏกปฺผโล ฯ   
        [๒๒๒] ปุจิมนฺทปริวาโร            อมฺโพ เต ทธิวาหน   
                มลู มูเลน สสฏ           สาขา สาข นิเสวเร ๑   
                อสาตสนฺนิวาเสน           เตนมฺโพ กฏกปฺผโลติ ฯ   
                          ทธิวาหนชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ จตุมฏชาตก   
        [๒๒๓] อุจฺเจ วิฏปมารุยฺห          มนฺตยโวฺห รโหคตา   
                นีเจ โอรุยฺห มนฺตโวฺห       มิคราชาป โสสฺสติ ฯ   
        [๒๒๔] ย สุปณฺโณ สุปณฺเณน ๒      เทโว เทเวน มนฺตเย   
                ก ึตตฺถ ๓ จตุมฏสฺส       วิล ปวิส ชมฺพุกาติ ฯ   
                          จตุมฏชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                           ๘ สีหโกตฺถุกชาตก   
        [๒๒๕] สีหงฺคุลิ สหีนโข            สีหปาทปฺปติฏ ิโต   
                โส สีโห สีหสงฺฆมฺหิ         เอโก นทติ อ ฺถา ฯ   
#๑ ม. นิวีสเร ฯ   ๒ ม. ย สุวณฺโณ สุวณฺเณน ฯ  ๓ ม. กึเตตฺถ ฯ    
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        [๒๒๖] มา ตฺว นทิ ราชปุตฺต        อปฺปสทฺโท วเน วส   
                สเรน โข ต ชาเนยฺยุ       น ห ิเต เปตฺติโก สโรติ ฯ   
                         สีหโกตฺถกุชาตก อฏม   
                            ____________   
                            ๙ สีหจมฺมชาตก   
        [๒๒๗] เนต สีหสฺส นทิต           น พยคฺฆสฺส น ทีปโน   
                ปารุโต สีหจมฺเมน          ชมฺโม นทติ คทรฺโภ ฯ   
        [๒๒๘] จิรมฺปโข ต ขาเทยฺย        คทฺรโภ หริต ยว   
                ปารุโต สีหจมฺเมน          รวมาโนว ทูสยีติ ฯ   
                           สีหจมฺมชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ สลีานิสสชาตก   
        [๒๒๙] ปสฺส สทฺธาย สีลสฺส         จาคสฺส จ อย ผล   
                นาโค นาวาย วณฺเณน       สทฺธ วหตุปาสก ฯ   
        [๒๓๐] สพฺภิเรว สมาเสถ          สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต หิ สนฺนิวาเสน          โสตฺถึ คจฺฉติ นฺหาปโตติ ฯ   
                         สีลานิสสชาตก ทสม ฯ   
                         อสทิสวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                            ___________    
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                              ตสฺสุททฺาน   
                 ธนุคฺคห กุ ฺชร อปฺปรโส   
                 คิริทตฺต มนาวิลจิตฺตวร   
                 ทธิวาหน ชมฺพุก สีหนโข   
                 หริตยว นาควเรน ทส ฯ   
                             ___________   
                             ๕ รุหกวคฺโค   
                             ๑ รุหกชาตก   
        [๒๓๑] อมฺโภ ๑ รุหก ฉินฺนาป      ชิยา สนฺธิยยฺเต ปุน   
                สนฺธิยสสฺุ ปุราณิยา          มา โกธสฺส วส คมิ ฯ   
        [๒๓๒] วิชฺชมาเนสุ (มุทุ) วาเกสุ ๒ วิชฺชมาเนสุ การิสุ   
                อ ฺ ชิย กริสสฺามิ          อล ฺเว ปุราณิยาติ ฯ   
                           รุหกชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                          ๒ สิริกาฬกณฺณิชาตก   
        [๒๓๓] อิตฺถี สิยา รปูวตี           สา จ สีลวตี สิยา   
                ปรุิโส ต น อิจฺเฉยฺย        สททฺหาสิ มโหสธ ฯ   
        [๒๓๔] สทฺทหามิ มหาราช          ปุริโส ทุพฺภโค สิยา   
#๑ สี. ม. อป ฯ  ๒ สี. วิชชฺมานาสุ มรุวาสุ ฯ ยุ. วิชชฺมานาสุ มรูทฺวาสุ ฯ    
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                สริี จ กาฬกณฺณี จ          น สเมนฺติ กุทาจนนฺติ ฯ   
                         สิริกาฬกณฺณิชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                           ๓ จุลฺลปทุมชาตก   
          [๒๓๕] อยเมว สา อยมฺป ๑ โส อน ฺโ   
                 อยเมว โส หตฺถจฺฉินฺโน อน ฺโ   
                 ยมาห โกมาริปติโก ๒ มมนฺติ   
                 วชฺฌิตฺถิโย นตฺถิ อิตฺถีสุ สจฺจ ฯ   
          [๒๓๖] อิม ฺจ ชมฺม มุสเลน หนฺตฺวา   
                 ลทฺุท ฉว ปรทารูปเสวึ   
                 อิมิสฺสา จ น ปาปปติพฺพตาย   
                 ชวีนฺติยา ฉินฺทถ กณฺณนาสนฺติ ฯ   
                          จุลลฺปทมุชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                            ๔ มณิโจรชาตก   
          [๒๓๗] น สนติฺ เทวา ปวสนฺติ นูน   
                 น หิ นูน สนฺติ อิธ โลกปาลา   
                 สหสา กโรนฺตานมส ฺตาน   
                 น หิ นูน สนฺติ ๓ ปฏิเสธิตาโร ฯ   
        [๒๓๘] อกาเล วสฺสตี ตสฺส         กาเล ตสฺส น วสฺสติ   
#๑ ม. อหมฺป ฯ  ๒ ม. โกมารปตี ฯ  ๓ ม. สนตีฺ ฯ    
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                สคฺคา จ จวติ านา        นนุ โส ตาวตา หโตติ ฯ   
                          มณิโจรชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                          ๕ ปพฺพตูปตฺถรชาตก   
        [๒๓๙] ปพฺพตูปตฺถเร ๑ รมฺเม      ชาตา โปกฺขรณี สิวา   
                ต สิคาโล อปาปาสิ ๒      ชาน สีเหน รกขิฺต ฯ   
        [๒๔๐] ปวนฺติ เจ มหาราช         สาปทานิ มหานทึ   
                น เตน อนที โหติ          ขมสฺสุ ยทิ เต ปยาติ ฯ   
                         ปพฺพตูปตฺถรชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ____________   
                           ๖ วลาหกสฺสชาตก   
        [๒๔๑] เย น กาหนฺติ โอวาท       นรา พุทฺเธน เทสิต   
                พฺยสน เต คมิสฺสนฺติ         รกฺขสีหิว วาณิชา ฯw   
        [๒๔๒] เย จ กาหนฺติ โอวาท       นรา พุทฺเธน เทสิต   
                โสตฺถึ ปาร คมิสฺสนฺติ        วลาเหเนว วาณิชาติ ฯ   
                          วลาหกสฺสชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                           ๗ มิตฺตามิตฺตชาตก   
        [๒๔๓] น น อุมฺหยเต ทิสฺวา        น จ น ปฏินนฺทติ   
                จกขฺูนิ จสฺส น ททาติ        ปฏิโลม ฺจ วตฺตติ ฯ   
#๑ สี. ยุ. ปพฺพตปตฺถเร ฯ  ๒ ม. อปาปายิ ฯ    
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        [๒๔๔] เอเต ภวนฺติ อาการา       อมิตฺตสฺมึ ปติฏ ิตา   
                เยหิ อมิตฺต ชาเนยฺย        ทิสวฺา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ ฯ   
                         มิตฺตามิตฺตชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                             ๘ ราธชาตก   
        [๒๔๕] ปวาสา อาคโต ตาต        อิทานิ น จิราคโต   
                กจฺจิ นุ ตาต เต มาตา      น อ ฺมุปเสวติ ฯ   
        [๒๔๖] น โข ปเนต สุภณ          คิร สจฺจูปส ฺหิต   
                สเยถ โปฏปาโทว         มมฺุมเร อุปกูสโิตติ ๑ ฯ   
                           ราธชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                            ๙ คหปติชาตก   
        [๒๔๗] อุภย เม น ขมติ           อุภย เม น รุจฺจติ   
                ยา จาย โกฏโมติณฺณา      น ทสฺส ๒ อิติ ภาสติ ฯ   
        [๒๔๘] ต ต คามปติ พฺรูมิ          กทเร อปฺปสมฺึ ชีวิเต   
                เทวฺ มาเส สงฺคร ๓ กตฺวา  มส ชรคฺคว กสิ   
                อปฺปตฺตกาเล โจเทสิ        ตมฺป มยฺห น รุจฺจตีติ ฯ   
                           คหปติชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. มุมฺมุเร อุปกูถโิตติ ฯ  ๒ ม. นาทฺทส ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ การ กตฺวา ฯ    
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                           ๑๐ สาธุสีลชาตก   
        [๒๔๙] สรีรทพฺย วุฑฺฒพฺย           โสชจฺจ สาธุสีลิย   
                พฺราหฺมณนฺเตว ปุจฺฉาม       กินฺน ุ๑ เตส วนิมฺหเส ๒ ฯ   
        [๒๕๐] อตฺโถ อตฺถ ิสรีรสฺมึ         วุฑฺฒพฺยสฺส นโม กเร   
                อตฺโถ อตฺถ ิสชุาตสฺมึ        สีล อสฺมาก รุจฺจตีติ ฯ   
                           สาธุสีลชาตก ทสม   
                           รุหกวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อปรุหก รูปวตี มุสโล   
                 ปวสนฺติ สป ฺจมโปกฺขรณี   
                 อถ มุตฺติมวาณิช อุมฺหยเต   
                 จิรอาคต โกฏ สรีร ทส ฯ   
                             ___________   
                            ๖ นตทฬฺหวคฺโค   
                          ๑ พนฺธนาคารชาตก   
          [๒๕๑] น ต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา?   
                 ยทายส ทารุชปพฺพช ฺจ   
                 สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ   
#๑ ม. กนฺนุ ฯ  ๒ ม. วณิมฺหเส ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 74 

                 ปตฺุเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา ฯ   
          [๒๕๒] เอต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา   
                 โอหาริน สิถิลทุปฺปมุ ฺจ ๑   
                 เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา   
                 อนเปกฺขิโน กามสุข ปหายาติ ฯ   
                           พนฺธนาคารชาตก ปม ฯ   
                               ___________   
                             ๒ เกฬสิีลชาตก   
        [๒๕๓] หสา โก ฺจา มยูรา จ       หตฺถิโย ปสทา มิคา   
                สพฺเพ สีหสฺส ภายนฺติ        นตฺถิ กายสฺม ิตุลฺยตา ฯ   
        [๒๕๔] เอวเมว มนุสฺเสสุ          ทหโร เจป ป ฺวา   
                โส หิ ตตฺถ มหา โหติ       เนว พาโล สรีรวาติ ฯ   
                           เกฬิสีลชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                          ๓ ขนฺธปริตฺตชาตก ๒   
        [๒๕๕] วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต        เมตฺต เอราปเถหิ เม   
                ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺต      เมตฺต กณฺหาโคตมเกหิ จ   
                อปาทเกหิ เม เมตฺต        เมตฺต ทิปาทเกหิ เม   
                จตุปฺปเทหิ เม เมตฺต        เมตฺต พหุปฺปเทหิ เม   
                มา ม อปาทโก หึสิ         มา ม หึสิ ทิปาทโก   
#๑ ม. สถิลิ ทุปฺปมุ ฺจ ฯ  ๒ ม. ขณฺฑชาตก ฯ    
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                มา ม จตุปฺปโท หึสิ         มา ม หึสิ พหุปปฺโท   
                สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา    สพฺเพ ภูตา จ เกวลา   
                สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ       มา กิ ฺจิ ๑ ปาปมาคมา ฯ   
        [๒๕๖]    อปฺปมาโณ   พุทโฺธ   อปฺปมาโณ   ธมฺโม   อปฺปมาโณ   
สงฺโฆ   ปมาณวนฺตานิ   สิรึสปานิ   อหิ   วิจฺฉิกา   สตปที   อุณฺณานาภี   
สรพู   มูสิกา   กตา   เม   รกฺขา   กตา   เม  ปริตฺตา  ปฏิกฺกมนฺตุ   
ภูตานิ โสห นโม ภควโต นโม สตฺตนฺน สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ ฯ   
                         ขนฺธปริตฺตชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                             ๔ วีรกชาตก   
        [๒๕๗] อป วีรก ปสเฺสสิ           สกุณ ม ฺชุภาณก   
                มยรูคีวสงฺกาส             ปตึ มยฺห สวิฏก ฯ   
          [๒๕๘] อุทกถลจรสฺส ปกฺขิโน   
                 นจฺิจ อามกมจฺฉโภชิโน   
                 ตสฺสานุกร สวิฏโก   
                 เสวาเลหิ ปลิคุณฺ ิโต มโตติ ฯ   
                           วีรกชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                           ๕ คงฺเคยฺยชาตก   
        [๒๕๙] โสภนฺติ มจฺฉา คงฺเคยยฺา ๒  อโถ โสภนฺติ ๒ ยามุนา   
#๑ ม. มา ก ฺจิ ฯ  ๒ ม. โสภติ มจฺโฉ คงฺเคยฺยา อโถ โสภติ ยามุโน ฯ    
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                จตุปฺปทาย ปุริโส           นิโคฺรธปริมณฺฑโล   
                อีสกายตคีโว จ            สพฺเพว อติโรจติ ฯ   
        [๒๖๐] ย ปุจฺฉิโต น ต อกฺขา ๑    อ ฺ อกฺขาติ ๒ ปุจฺฉิโต   
                อตฺตปฺปสสโก โปโส         นาย อสฺมาก รุจฺจตีติ ฯ   
                           คงฺเคยฺยชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ____________   
                           ๖ กุรุงฺคมิคชาตก   
        [๒๖๑] อิงฺฆ วทฺธมย ๓ ปาส       ฉินฺท ทนฺเตหิ กจฺฉปE   
                อห ตถา กริสสฺามิ          ยถา เนหิติ ลุททฺโก ฯ   
        [๒๖๒] กจฺฉโป ปาวิสี วารึ         กุรุงฺโค ปาวิสี วน   
                สตปตฺโต ทุมคฺคมฺหา         ทูเร ปุตฺเต อปานยีติ ฯ   
                          กรุุงฺคมิคชาตก ฉฏ ฯ   
                            ____________   
                            ๗ อสฺสกชาตก   
        [๒๖๓] อยมสฺสกราเชน            เทโส วิจริโต มยา   
                อนุกามยกาเมน ๔         ปเยน ปตินา สห ฯ   
        [๒๖๔] นเวน สุขทุกฺเขน           โปราณ อปถยิฺยติ ๕   
                ตสฺมา อสฺสกร ฺาว         กีโฏ ปยตโร มมนฺติ ฯ   
                           อสฺสกชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
#๑-๒ ม. อกขฺาสิ ฯ  ๓ ม. วฏฏมย ฯ  ๔ สี. ย.ุ อนุกามยานุกาเมน ฯ   
#๕ ม. อปธิยยฺติ ฯ    
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                          ๘ สสสุมารชาตก ๑   
        [๒๖๕] อลเมเตหิ อมฺเพหิ          ชมฺพูหิ ปนเสหิ จ   
                ยานิ ปาร สมุททฺสฺส         วร มยฺห อุทุมฺพโร ฯ   
        [๒๖๖] มหตี วต เต โพนฺทิ         น จ ป ฺา ตทูปกา   
                สสสุมาร ๒ ว ฺจิโต เมสิ     คจฺฉทานิ ยถาสุขนฺติ ฯ   
                          สสสุมารชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                           ๙ กกฺกรชาตก ๓   
        [๒๖๗] ทิฏา มยา วเน รุกฺขา      อสฺสกณฺณา วิเภทกา ๔   
                น ตานิ เอว สกฺกนฺติ        ยถา ตฺว รุกฺข สกฺกสิ ฯ   
        [๒๖๘] ปุราณกกฺกโร ๕ อย        เภตฺวา ป ฺชรมาคโต   
                กสุโล วาลปาสาน          อปกฺกมติ ภาสตีติ ฯ   
                           กกฺกรชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ กนทฺคลกชาตก   
        [๒๖๙] อมฺโภ โก นามย รุกโฺข      สินฺนปตฺโต ๖ สกณฺฏโก   
                ยตฺถ เอกปฺปหาเรน         อุตฺตมงฺค วิสาฏิต ๗ ฯ   
          [๒๗๐] อจาริ วตาย วิตุท วนานิ   
                 กฏงฺครุกฺเขสุ อสารเกสุ   
#๑ ม. สุส ุ... ฯ  ๒ สุสุมาร ฯ  ๓ ม. กุกกฺุฏชาตก ฯ  ๔ ม. สพฺพตฺถ วิภีฏกา ฯ   
#๕ ม. ปรุาณกุกฺกุโฏ ฯ  ๖ สี. ยุ. สีนปตฺโต ฯ  ๗ ม. วิภิชฺชิต ฯ    
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                 อถาสทา ขทิร ชาตสาร   
                 ยตฺถพฺภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺคนฺติ ฯ   
                        กนฺทคลกชาตก ทสม ฯ   
                        นตทฬฺหวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 ทฬฺหพนฺธน หสวโร จ ปุน   
                 วิรูปกฺข สวิฏก มจฺฉวโร   
                 สกุรุงฺค สอสฺสก อมฺพวโร   
                 ปนุ กุกฺกฏุโก ครุเฬน ทส ฯ   
                            ___________   
                         ๗ พีรณตฺถมฺภกวคฺโค   
                          ๑ โสมทตฺตชาตก   
          [๒๗๑] อกาสิ โยคฺค ธุวมปฺปมตฺโต   
                 สวจฺฉร พีรณตฺถมฺภกสฺมึ   
                 พฺยากาสิ อ ฺ ๑ ปริส วิคยฺห   
                 น นิยฺยโม ตายติ อปฺปป ฺ ฯ   
        [๒๗๒] ทฺวย ยาจนโก ตาต         โสมทตฺต นคิจฺฉติ   
#๑ สี. ม. ส ฺ ฯ    
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                อลาภ ธนลาภ วา          เอว ธมฺมา หิ ยาจนาติ ฯ   
                          โสมทตฺตชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                          ๒ อุจฺฉิฏภตฺตชาตก   
        [๒๗๓] อ ฺโ อุปริโม วณฺโณ        อ ฺโ วณฺโณ จ เหฏ ิโม   
                พฺราหฺมณิ เตฺวว ปุจฺฉามิ      กึ เหฏา กิ ฺจ อุปฺปริ ฯ   
        [๒๗๔] อห นโฏสฺม ิภทฺทนฺเต        ภิกฺขโกสฺม ิอิธาคโต   
                อย หิ โกฏโมติณฺโณ        อย โส ย คเวสสีติ ฯ   
                          อุจฺฉิฏภตฺตชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                          ๓ ภรุราชชาตก ๑   
        [๒๗๕] อิสีนมนฺตร กตฺวา           ภรุราชาติ ๒ เม สุต   
                อุจฺฉินฺโน สห รฏเหิ ๓     ส ราชา วิภว คโต ฯ   
        [๒๗๖] ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมน         นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา   
                อทุฏจิตฺโต ภาเสยฺย        คิร สจฺจูปส ฺหิตนฺติ ฯ   
                           ภรุราชชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                            ๔ ปุณฺณนทีชาตก   
          [๒๗๗] ปุณฺณ นทึ เยน จ เปยฺยมาหุ   
#๑ ม. กุรชุาตก ฯ  ๒ ม. กุรุราชาติ ฯ  ๓ ยุ. รฏเน ฯ    
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                 ชาต ยว เยน จ คุยฺหมาหุ   
                 ทรู คต เยน จ อวฺหยนฺติ   
                 โส ตฺยาภโต หนฺท จ ภุ ฺช พฺราหฺมณ ฯ   
        [๒๗๘] ยโต ม สรตี ราชา         วายสมฺป ปเหตเว   
                หสา โก ฺจา มยูรา จ       อสติเยว ปาปยาติ ฯ   
                          ปุณฺณนทีชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ กจฺฉปชาตก   
        [๒๗๙] อวธิ วต อตฺตาน           กจฺฉโปว ปพฺยาหร ๑   
                สคฺุคหิตสฺมึ กฏสฺมึ          วาจาย สกิยา วธิ ฯ   
          [๒๘๐] เอตมฺป ทิสฺวา นรวีรเสฏ   
                 วาจ ปมุ ฺเจ กุสล นาติเวล   
                ปสฺสสิ พหุภาเณน           กจฺฉป พฺยสน คตนฺติ ฯ   
                          กจฺฉปชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ___________   
                            ๖ มจฺฉชาตก   
        [๒๘๑] น มายมคฺคิ ตปติ           น สูโล สาธุ ตจฺฉิโต   
                ย ฺจ ม ม ฺเต มจฺฉี        อ ฺ โส รติยา คโต ฯ   
#๑ สี. ม. กจฺฉโป วยาหร คิร ฯ    
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        [๒๘๒] โส ม ทหติ ราคคฺคิ         จิตฺต ฺจูปตเปติ ม   
                ชาลิโน มุ ฺจถยิรา ม        น กาเม ห ฺเต กฺวจีติ ฯ   
                           มจฺฉชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ เสคฺคุชาตก   
          [๒๘๓] สพฺโพ โลโก อตฺตมโน อโหสิ   
                 อโกวิทา คามธมฺมสฺส เสคฺคุ   
                 โกมาริโก นาม ตวชฺช ธมโฺม   
                 ย ตฺว คหิตา ปวเน ปโรทสิ ฯ   
          [๒๘๔] โย ทุกฺขผุฏาย ภเวยฺย ตาณ   
                 โส เม ปตา ทุพฺภิ วเน กโรติ   
                 สา กสฺส กนฺทามิ วนสฺส มชฺเฌ   
                 โย ตายิตา โส สหสา กโรตีติ ฯ   
                          เสคฺคุชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                           ๘ กูฏวาณิชชาตก   
          [๒๘๕] สสฺส สาเยฺยมิท สุจินฺติต   
                 ปจฺโจฑฺฑิต ปฏิกูฏสฺส กูฏ   
                 ผาล เจ ขาเทยฺยุ ๑ มูสิกา   
                 กสฺมา กุมาร กลุลา โน หเรยฺยุ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ อเทยฺยุ ฯ    
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          [๒๘๖] กูฏสฺส หิ สนฺติ กูฏกฏูา   
                 ภวติ ปโร ๑ นกิติโน นิกตฺยา   
                 เทหิ ปุตฺตนฏ ผาลนฏสฺส ผาล   
                 มา เต ปุตฺตมหาสิ ผาลนฏโติ ฯ   
                          กฏูวาณิชชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                            ๙ ครหิตชาตก   
        [๒๘๗] หิร ฺ เม สุวณฺณ เม        เอสา รตฺตินฺทิวา กถา   
                ทมฺุเมธาน มนุสฺสาน         อริยธมฺม อปสฺสต   
        [๒๘๘] เทฺว เทฺว คหปตโย เคเห    เอโก ตตฺถ อมสฺสุโก   
                ลมฺพตฺถโน เวณิกโต         อโถ องฺกิตกณฺณโก   
                กโีต ธเนน พหุนา          โส ต วิตุทเต ชนนฺติ ฯ   
                           ครหิตชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ ธมมฺทฺธชชาตก   
        [๒๘๙] สุข ชีวิตรูโปสิ             รฏา วิวนมาคโตพ   
                โส เอกโก (อร ฺสฺมึ) ๒   รกฺุขมูเล กปโณ วิย ฌายสิ ฯ   
        [๒๙๐] สุข ชีวิตรูโปสฺมิ            รฏา วิวนมาคโต   
                โส เอกโก (อร ฺสฺมึ) ๒   รกฺุขมูเล กปโณ วิย ฌายามิ   
#๑ ม. ภวติ จาป ฯ  ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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                 สต ธมฺม อนุสสฺรนฺติ ฯ   
                 ธมฺมทฺธชชาตก ทสม ฯ   
                 พีรณตฺถมฺภกวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อถ พีรณตฺถมภฺวโร จ นโฏ   
                 กรุุราชวรุตฺตม ปุณฺณนที   
                 พหุภาณิ อคฺคิ ปวเน มูสิกา   
                 สห ลมฺพตฺถโน กปเณน ทส ฯ   
                             ___________   
                            ๘ กาสาววคฺโค   
                            ๑ กาสาวชาตก   
        [๒๙๑] อนิกฺกสาโว กาสาว         โย วตฺถ ปริทหิสฺสติ   
                อเปโต ทมสจฺเจน          น โส กาสาวมรหติ ฯ   
        [๒๙๒] โย จ วนฺตกสาวสฺส         สีเลสุ สุสมาหิโต   
                อุเปโต ทมสจฺเจน          ส เว กาสาวมรหตีติ ฯ   
                          กาสาวชาตก ปม ฯ   
                             ___________    
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                          ๒ จุลฺลนนฺทิยชาตก   
        [๒๙๓] อิท ตทาจริยวโจ           ปาราสริโย ยทาพฺรวิ ๑   
                มา สุ ตฺว อกริ ๒ ปาป     ย ตฺว ปจฺฉา กตนฺตเป ฯ   
        [๒๙๔] ยานิ กโรติ ปุริโส          ตานิ อตฺตนิ ปสฺสติ   
                กลฺยาณการี กลฺยาณ         ปาปการี จ ปาปก   
                ยาทิส วปเต พีช           ตาทิส หรเต ผลนฺติ ฯ   
                         จุลฺลนนฺทยิชาตก ทุติย ฯ   
                            ___________   
                           ๓ ปุฏภตฺตชาตก   
          [๒๙๕] นเม นมนฺตสฺส ภเช ภชนฺต   
                 กจฺิจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจ   
                 นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถ   
                 อสมฺภชนฺตมฺป น สมฺภเชยฺย ฯ   
          [๒๙๖] จเช จชนฺต วนถ น กยิรา   
                 อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย   
                 ทโิช ทุม ขีณผลว ตฺวา   
                 อ ฺ สเมกฺเขยฺย มหา หิ โลโกติ ฯ   
                         ปุฏภตฺตชาตก ตติย ฯ   
                            ___________   
#๑ ม. ยทพฺรวิ ฯ  ๒ ส.ี ยุ. อกรา ฯ    
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                           ๔ กุมฺภีลชาตก   
        [๒๙๗] ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา       คุณา ปรมภทฺทกา ๑   
                สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค       ทฏิ โส อติวตฺตติ ฯ   
        [๒๙๘] ยสฺส เจเต น วิชฺชนฺติ       คุณา ปรมภทฺทกา   
                สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค       ทฏิ โส นาติวตฺตตีติ ฯ   
                         กุมฺภีลชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ___________   
                          ๕ ขนฺติวณฺณนชาตก   
        [๒๙๙] อตฺถิ เม ปุริโส เทว        สพฺพกิจฺเจสุ พฺยาวโฏ   
                ตสฺส เจโกปราธตฺถิ         ตตฺถ ตฺว กินฺติ ม ฺสิ ฯ   
        [๓๐๐] อมฺหาก อตฺถิ ๒ ปุริโส      เอทิโส อิธ วิชฺชติ   
                ทลฺุลโภ องฺคสมฺปนฺโน        ขนฺติ อสฺมาก รุจฺจตีติ ฯ   
                         ขนฺติวณฺณนชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                           ๖ โกสยิชาตก   
        [๓๐๑] กาเล นิกฺขมนา สาธุ        นากาเล สาธุ นิกฺขโม   
                อกาเลน หิ นิกขฺมฺม         เอกกมฺป พหุชชฺโน   
                น กิ ฺจิ อตฺถ ชาเตติ ๓     ธงฺกเสนาว โกสิย ฯ   
        [๓๐๒] ธีโร ๔ วิธิวิธาน ฺ ู        ปเรส วิวรานุคู   
#๑ สี. ม. วานรินฺท ยถา ตว ฯ  ๒ ม. อมฺหากมฺปตฺถิ ปุรโิส ฯ  ๓ ม. โชเตติ ฯ   
#๔ ม. ธีโร จ ฯ   
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                สพฺพามิตฺเต วสีกตฺวา        โกสิโยว สุขี สิยาติ ฯ   
                          โกสิยชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                           ๗ คูถปาณกชาตก   
        [๓๐๓] สูโร สูเรน สงฺคมฺม         วิกฺกนฺเตน ปหารินา   
                เอหิ นาค นิวตฺตสฺสุ         กนิฺนุ ภีโต ปลายสิ   
                ปสฺสนฺตุ องฺคมคธา          มม ตุยฺห ฺจ วิกกฺม ฯ   
        [๓๐๔] น ต ปาทา วธิสฺสามิ        น ทนฺเตหิ น โสณฺฑิยา   
                มีเฬฺหน ต วธิสฺสามิ         ปติู ห ฺตุ ปูตินาติ ฯ   
                         คูถปาณกชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                           ๘ กามนีตชาตก   
          [๓๐๕] ตโย คิร ึอนฺตร กามยามิ   
                 ป ฺจาโล ๑ กุรโุย เกกเก จ   
                 ตตุตฺตรึ พฺราหฺมณ กามยามิ   
                 ติกิจฺฉ ม พฺราหฺมณ กามนีต ฯ   
          [๓๐๖] กณฺหาหิ ทฏสฺส กโรนฺติ เหเก   
                 อมนุสฺสวิฏสฺส ๒ กโรนฺติ ปณฺฑิตา   
                 น กามนีตสฺส กโรติ โกจิ   
#๑ สี. ม. ป ฺจาลา ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ อมนุสฺสวทฺธสฺส ฯ ม. อมนุสฺสปวิฏสฺส ฯ    
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                 โอกฺกนฺตสุกฺกสฺส หิ กา ติกจฺิฉาติ ฯ   
                        กามนีตชาตก อฏม ฯ   
                            ___________   
                           ๙ ปลายชิาตก   
          [๓๐๗] คชคฺคเมเฆภิ หยคฺคมาลิภิ   
                 รถูมิชาเตภิ สราภิวสฺสภิ ๑   
                 ธนุคฺคหา ๒ วฏฏทฬฺหปฺปหาริภิ   
                 ปริวาริตา ตกฺกสิลา สมนฺตโต ฯ   
          [๓๐๘] อภิธาวถา จุปฺปตถา จ ๓   
                 วิวิธวินทิตา ๔ ว ทนฺติภิ   
                 วตฺตตชฺช ตุมุโล โฆโส ๕   
                 ยถา วิชฺชุตา ชลธรสฺส คชฺชโตติ ฯ(   
                         ปลายิชาตก นวม ฯ   
                            ___________   
                        ๑๐ ทุติยปลายิชาตก ๖   
          [๓๐๙] ธชมปริมิต อนนฺตปาร   
                 ทปฺุปสห ธงฺเกหิ สาครมิว   
                 คิริมิว อนิเลน ทุปฺปสโห ๗   
                 ทปฺุปสโห ๗ อหมชฺช ตาทิเสน ฯ   
#๑ ม. สภาภิวสฺเสภิ ฯ  ๒ สี. ม. ถรุคฺคหา ฯ  ๓ ม. อภิธาวถ จูปธาวถ จ ฯ   
#๔ ม. วิวิธา วินาทิตา ฯ  ๕ ม. ... โฆโส ยถา วิชชฺุลตา ... ฯ   
#๖ ทุติยปลายิตชาตก ฯ  ๗ ม. ทปฺุปสโยฺห ฯ    
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          [๓๑๐] มา พาลิย วิปฺปลป ๑ น หิสฺส ตาทิส   
                 วิทยฺหเส ๒ น หิ ลภเส นิเสธก   
                 อาสชฺชสิ คชมวิ เอกจาริน   
                 โย ต ปทา นฬมิว โปถยิสฺสตีติ ฯ   
                        ทุติยปลายชิาตก ทสม ฯ   
                        กาสาววคฺโค อฏโม ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 วรวตฺถ วโจ ทมุขีณผล   
                 จตุโรธมฺมวร ปุริสุตฺตม   
                 ธงฺก มคธา จ ตโยคิริ นาม   
                 คชคฺควโร ธชวเรน ทส ฯ   
                            ___________   
                           ๙ อุปาหนวคฺโค   
                           ๑ อุปาหนชาตก   
          [๓๑๑] ยถาป กีตา ปุริสสฺสุปาหนา   
                 สขุสฺส อตฺถาย ทุข อุทพฺพเห   
                 ฆมฺมาภิตตฺตา ตลสาว ปฬิตา   
                 ตสฺเสว ปาเท ปุริสสฺส ขาทเร ฯ   
#๑ ม. วิลป ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ วิฬยฺหเส ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 89 

          [๓๑๒] เอวเมว โย ทุกฺกุลิโน อนริโย   
                 ตุมฺหาก วิชฺช ฺจ สุต ฺจ อาทิย   
                 ตเมว โส ตตฺถ สุเตน ขาทติ   
                 อนริโย วุจฺจตุปาหนูปโมติ ๑ ฯ   
                         อุปาหนชาตก ปม ฯ   
                            ___________   
                           ๒ วีณาถูณชาตก   
        [๓๑๓] เอกจินฺติโต อยมตฺโถ        พาโล อปรณิายโก   
                น หิ ขุชฺเชน วาเมน        โภติ สงฺคนฺตุมรหสิ ฯ   
        [๓๑๔] ปุริสูสภ ม ฺมานา          อห ขุชฺชมกามยึ   
                โสย สงฺกุฏิโต เสติ         ฉินฺนตนฺติ ยถา วิณาติ ฯ   
                          วีณาถูณชาตก ทุติย ฯ   
                            ___________   
                           ๓ วิกณฺณกชาตก   
          [๓๑๕] กาม ยหึ อิจฺฉสิ เตน คจฺฉ   
                 วิทฺโธส ิมมฺมมฺหิ วิกณฺณเกน   
                 หโตสิ ภตฺเตน สวาทิเตน ๒   
                 โลโลว ๓ มจฺเฉ อนุพนฺธมาโน ฯ   
          [๓๑๖] เอวมฺป โลกามิสโมปตนฺโต   
#๑ ม. วุจฺจติ ทุปาหนูปโม ฯ  ๒ ม. สุวาทิเตน ฯ  ๓ ม. โลโล จ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 90 

                 วิห ฺติ จิตฺตวสานุวตฺตี   
                 โส ห ฺติ าติสขาน มชฺเฌ   
                 มจฺฉานุโค โสริว สสสุมาโรติ ฯ   
                         วิกณฺณกชาตก ตติย ฯ   
                            ___________   
                           ๔ อสิตาภุชาตก   
        [๓๑๗] ตฺวเมวทานิมกริ ๑         ย กาโม พฺยคมา ตยิ   
                โสย อปฺปฏิสนฺธิโก          ขรา ฉินฺนว เรนุก ๒ ฯ   
        [๓๑๘] อตฺริจฺฉา ๓ อติโลเภน      อติโลภมเทน จ   
                เอว หายติ อตฺถมฺหา        อหว อสิตาภุยาติ ฯ   
                         อสิตาภุชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ___________   
                           ๕ วจฺฉนขชาตก   
        [๓๑๙] สุขา ฆรา วจฺฉนข          สหิร ฺา สโภชนา   
                ยตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จ       สเยยฺยาสิ ๔ อนุสฺสุโก ฯ   
        [๓๒๐] ฆรา นานีหมานสฺส          ฆรา นาภณโต มุสา   
                ฆรา นาทินฺนทณฺฑสฺส         ปเรส อนิกุพฺพโต   
                เอว ฉิทฺท ทุรภิสมฺภว ๕     โก ฆร ปฏิปชฺชตีติ ฯ   
                          วจฺฉนขชาตก ป ฺจม ฯ   
#๑ ม. -มกร ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ เรรุก ฯ  ๓ ม. อตฺริจฺฉ ฯ  ๔ ม. สเยยฺยาถ ฯ   
#๕ สี. ย.ุ ทรุภิภว ฯ    
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                            ๖ พกชาตก   
        [๓๒๑] ภทฺทโก วตาย ปกฺขี         ทิโช กุมุทสนฺนิโภ   
                วูปสนฺเตหิ ปกฺเขหิ          มนฺทมนฺโทว ฌายติ ฯ   
        [๓๒๒] นาสฺส สีล วิชานาถ         อน ฺาย ปสสถ   
                อเมฺห ทิโช น ปาเลติ       เตน ปกฺขี น ผนฺทตีติ ฯ   
                           พกชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ สาเกตชาตก   
        [๓๒๓] โก นุ โข ภควา เหตุ       เอกจฺเจ อิธ ปุคฺคเล   
                อตีว หทย นิพฺพาติ          จิตฺต ฺจาป ปสีทติ ฯ   
        [๓๒๔] ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน         ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา   
                เอวนฺต ชายเต เปม        อุปปฺลว ยโถทเกติ ฯ   
                          สาเกตชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                            ๘ เอกปทชาตก   
        [๓๒๕] อิงฺฆ เอกปท ตาต          อเนกตฺถปทสฺสิต ๑   
                กิ ฺจิ สงฺคหิต พฺรูหิ          เยนตฺเถ สาธเยมเส ฯ   
        [๓๒๖] ทกฺเขยฺเยกปท ตาต         อเนกตฺถปทสฺสิต   
                ต ฺจ สีเลน สยุตฺต          ขนฺติยา อุปปาทิต   
#๑ สี. ย.ุ -ปทนิสฺสิต ฯ    
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                อล มิตฺเต สุขาเปตุ         อมิตฺตาน ทุขาย วาติ ๑ ฯ   
                          เอกปทชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                          ๙ หริตมาตชาตก ๒   
        [๓๒๗] อาสีวิสมฺป ม สนฺต          ปวิฏ กุมินามุขV   
                รุจฺจเต หริตามาตา         ย ม ขาทนฺติ มจฺฉกา ฯ   
        [๓๒๘] วิลุมฺปเตว ปุริโส           ยาวสฺส อุปกปฺปติ   
                ยทา จ ฺเ วิลุมฺปนฺติ        โส วิลุตฺโต วิลุมฺปตีติ ฯ   
                         หริตมาตชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                          ๑๐ มหาปงฺคลชาตก   
          [๓๒๙] สพฺโพ ชโน หึสิโต ปงฺคเลน   
                 ตสฺมึ มเต ปจฺจย ๓ เวทยนฺติ   
                 ปโย น ุเต อาสิ อกณฺหเนตฺโต   
                 กสฺมา นุ ตฺว โรทสิ ทฺวารปาล ฯ   
          [๓๓๐] น เม ปโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต   
                 ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส   
                 อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราช   
                 โส หึสิโต อาเนยฺย ปุน อิธ ฯ   
        [๓๓๑] ทฑฺโฒ วาหสหสฺเสหิ         สิตฺโต ฆฏสเตหิ โส   
#๑ ม. จาติ ฯ  ๒ ม. หริตมณฺฑูกชาตก ฯ  ๓ ม. ปจฺจยา ฯ    
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                ปริกฺขิตฺตา จ สา ภูมิ        มา ภายิ นาคมิสฺสตีติ ๑ ฯ   
                         มหาปงฺคลชาตก ทสม ฯ   
                         อุปาหนวคฺโค นวโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 วรุปาหน ขุชฺช วิกณฺณกโก   
                 อสิตาภุย ป ฺจมวจฺฉนโข   
                 ทชิ เปมวรุตฺตม เอกปท   
                 กมุินามุข ปงฺคลเกน ทส ฯ   
                             ___________   
                            ๑๐ สิคาลวคฺโค   
                           ๑ สพฺพทา ิชาตก   
        [๓๓๒] สิคาโล มานถทฺโธ จ        ปริวาเรน อตฺถิโก   
                ปาปุณิ มหตึ ภูมึ            ราชาสิ สพฺพทา ิน ฯ9   
        [๓๓๓] เอวเมว มนุสฺเสสุ          โย โหติ ปริวารวา   
                โส หิ ตตฺถ มหา โหติ       สิคาโล วิย ทา ินนฺติ ฯ   
                          สพฺพทา ิชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
#๑ สี. อย ปจฺฉิมคาถา น ทิสฺสติ ฯ    
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                             ๒ สุนขชาตก   
        [๓๓๔] พาโล วตาย สุนโข         โย วรตฺต น ขาทติ   
                พนฺธนา จ ปโมเจยฺย ๑     อสิโตว ๒ ฆร วเช ฯ   
        [๓๓๕] อฏ ิต เม มนสฺมึ เม        อโถ เม หทเย กต   
                กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ          ยาว ปสุปตุชฺชโนติ ๓ ฯ   
                           สุนขชาตก ทุติย ฯ   
                              __________   
                            ๓ คุตฺติลชาตก   
        [๓๓๖] สตฺตตนฺตึ สุมธุร            รามเณยฺย อวาจยึ   
                โส ม รงฺคมฺหิ อเวฺหติ       สรณ เม โหหิ โกสิย ฯ   
        [๓๓๗] อห ต สรณ สมฺม           อหมาจริยปูชโก   
                น ต ชยิสฺสติ สสิฺโส         สสิฺสมาจริย เชสฺสสีติ ฯ   
                          คุตฺติลชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                            ๔ วิคติจฺฉชาตก   
        [๓๓๘] ย ปสฺสติ น ต อิจฺฉติ        ย ฺจ น ปสสฺติ ต กิร อิจฺฉติ   
                ม ฺามิ จิร จริสฺสติ         น หิ ต ลจฺฉติ ย โส อิจฺฉติ ฯ   
        [๓๓๙] ย ลภติ น เตน ตุสฺสติ       ย [๔] ปตฺเถติ ลทฺธ หีเฬติ   
                อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา       วิคติจฺฉาน นโม กโรมเสติ ฯ   
                         วิคติจฺฉชาตก จตุตฺถ ฯ   
#๑ ม. ปมุ ฺเจยฺย ฯ  ๒ ม. อสิโต จ ฯ  ๓ ม. - ปสฺสุปตู ชโน ฯ  ๔ ม. จ ฯ    
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                           ๕ มูลปริยายชาตก   
        [๓๔๐] กาโล ฆสติ ภูตานิ          สพฺพาเนว สหตฺตนา   
                โย จ กาลฆโส ภูโต        ส ภูตปจนึ ปจิ ฯ   
        [๓๔๑] พหูนิ นรสีสานิ             โลมสานิ พฺรหฺานิ จ   
                คีวาสุ ปฏิมุกฺกานิ           โกจิ เทเวตฺถ กณฺณวาติ ฯ   
                         มูลปรยิายชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                         ๖ พาโลวาทชาตก ๑   
        [๓๔๒] หนฺตฺวา ฆตฺวา ๒ วธิตฺวา จ  เทติ ทาน อส ฺโต   
                อีทิส ภตฺต ภุ ฺชมาโน        ส ปาปมุปลมิฺปติ ๓ ฯ   
        [๓๔๓] ปุตฺตทารมฺป เจ หนฺตฺวา      เทติ ทาน อส ฺโต   
                ภุ ฺชมาโนป สปฺป ฺโ        น ปาปมุปลิมฺปตีติ ๓ ฯ   
                          พาโลวาทชาตก ฉฏ ฯ   
                            ____________   
                           ๗ ปาท ฺชลิชาตก   
        [๓๔๔] อทฺธา ปาท ฺชลี สพฺเพ       ป ฺาย อติโรจติ   
                ตถา หิ โอฏ ภ ฺชติ        อุตฺตรึ นูน ปสฺสติ ฯ   
        [๓๔๕] นาย ธมฺม อธมฺม วา        อตฺถานตฺถ ฺจ พุชฺฌติ   
#๑ สี. เตโลวาทชาตก ฯ  ๒ ม. เฉตฺวา ฯ  ๓ สี. ยุ. ปาเปน ฯ    
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                อ ฺตฺร โอฏนิพฺโภคา       นาย ชานาติ กิ ฺจนนฺติ ฯ   
                          ปาท ฺชลิชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                           ๘ กึสุโกปมชาตก   
        [๓๔๖] สพฺเพหิ กึสุโก ทิฏโ        กิเนฺวตฺถ วิจิกิจฺฉถ   
                น หิ สพฺเพสุ าเนสุ        สารถิ ๑ ปริปุจฺฉิโต ฯ   
        [๓๔๗] เอว สพฺเพหิ าเณหิ        เยส ธมฺมา อชานิตา   
                เต เว ธมฺเมสุ กงฺขนฺติ      กึสกุสฺมึว ภาตโรติ ฯ   
                          กึสโุกปมชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                            ๙ สาลกชาตก   
          [๓๔๘] เอกปุตฺตโก ภวิสฺสสิ   
                 ตฺว ฺจ โน เหสฺสสิ อิสฺสโร กุเล   
                 โอโรห ทุมสมฺา สาลก   
                 เอหิ ทานิ ฆรก วเชมเส ฯ   
          [๓๔๙] นนุ ม สุหทโยติ ๒ ม ฺสิ   
                 ย ฺจ ม หนสิ เวฬุยฏ ิยา   
                 ปกฺกมฺพวเน รมามเส   
                 คจฺฉ ตฺว ฆรก ยถาสุขนฺติ ฯ   
                           สาลกชาตก นวม ฯ   
#๑ ม. สารถี ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ นนุ ม หทเยติ ฯ    
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                             ๑๐ กปชาตก   
          [๓๕๐] อย อิสิ อุปสมส ฺเม รโต   
                 ส ติฏติ สิสิรภเยน อทฺธิโต ๑   
                 หนฺท อย ปวิสตุม อคารก   
                 วิเนตุ สีต ทรถ ฺจ เกวล ฯ   
          [๓๕๑] นาย อิสิ ๒ อุปสมส ฺเม รโต   
                 กป อย ทุมฺพรสาขโคจโร ๓   
                 โส ทูสโก โรสโก จาป ชมฺโม   
                 สเจ วเช อิมมฺป ทูสเย ฆรนฺติ ๔ ฯ   
                           กปชาตก ทสม ฯ   
                          สิคาลวคฺโค ทสโม ฯน   
                              __________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อถ ราชา สิคาลวโร สุนโข   
                 ตถา โกสิย อิจฺฉติ กาลฆโส   
                 อถ ทานวโรฏป สารถินา   
                 ปนุมฺปวน ฺจ สิสิรกป ทส ฯ   
                          _______________   
#๑ ม. อฏฏโิต ฯ  ๒ ม. อิสี ฯ  ๓ ส.ี ม. ทุมวรสาขโคจโร ฯ  ๔ ม. สเจ วเชมมฺป   
#ทูเสยฺย ฆรนฺติ ฯ    
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                           วคฺคุทฺทาน ฯ   
                 ทฬฺห ฺจ วคฺค อปเรน สนฺถว   
                 กลฺยาณวคฺคาสทิโส จ รุหก   
                 นตทฬฺห พีรณตฺถมฺภกา ปุน   
                 กาสาวุปาหนสิคาลเกน ทสาติ ฯ   
                        ทุกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                           __________    
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                            ติกนิปาตชาตก   
                            ๑ สงฺกปฺปวคฺโค   
                          ๑ สงฺกปฺปราคชาตก   
        [๓๕๒] สงฺกปฺปราคโธเตน          วิตกฺกนิสิเตน จ   
                เนวาลงฺกตภเทฺรน ๑       (น) อุสุการกเตน จ ฯ   
        [๓๕๓] น กณฺณายตมุตฺเตน          นป ๒ โมรปุเสวินา   
                เตนมฺหิ หทเย วิทฺโธ        สพฺพงฺคปริทาหินา ฯ   
        [๓๕๔] อาเวธ ฺจ น ปสฺสามิ        ยโต รุหิรมสฺสเว   
                ยาว อโยนิโส จิตฺต         สย เม ทุกฺขมาภตนฺติ ฯ   
                          สงฺกปฺปราคชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                            ๒ ติลมุฏ ิชาตก   
        [๓๕๕] อชฺชาป เม ต มนสิ         ย ม ตฺว ติลมุฏ ิยา   
                พาหาย ม คเหตฺวาน        ลฏ ิยา อนุตาลยิ ฯ   
        [๓๕๖] นนุ ชีวิเต น รมสิ          เยนาสิ พฺราหฺมณาคโต   
                ย ม พาหา คเหตฺวาน       ติกฺขตฺตุ อนุตาลยิ ฯ   
        [๓๕๗] อริโย อนริย กุพฺพ ๓       โย ทณฺเฑน นิเสธติ   
                สาสน ต ๔ น ต เวร      อิติ น ปณฺฑิตา วิทูติ ฯ   
                          ติลมฏุ ิชาตก ทุติย ฯ   
#๑ ม. นาลงฺกเตน ภเทฺรน ฯ  ๒ ม. นาป ฯ  ๓ ม. กุพฺพนฺต ฯ ส.ี ย.ุ กุพฺพาน ฯ   
#๔ สี. สาสนตฺถ ฯ    
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                         ๓ มณิกณฺชาตก   
          [๓๕๘] มมนฺนปาน วิปุล อุฬาร   
                 อุปฺปชฺชตีมสฺส มณิสฺส เหตุ   
                 ตนฺเต น ทสฺส อติยาจโกสิ   
                 น จาป เต อสฺสมมาคมิสฺส ฯ   
          [๓๕๙] สุสู ยถา สกฺขรโธตปาณี   
                 ตาเสสิม เสล ยาจมาโน   
                 ตนฺเต น ทสฺส อติยาจโกสิ   
                 น จาป เต อสฺสมมาคมิสฺส ฯ   
          [๓๖๐] น ต ยาเจ ยสฺส ปย ชิคึเส ๑   
                 เทสฺโส โหติ อติยาจนาย   
                 นาโค มณึ ยาจิโต พฺราหฺมเณน   
                 อทสฺสนเยว ตทชฺฌคมาติ ฯ   
                          มณิกณฺชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                         ๔ กุณฺฑกกุจฺฉิสินฺธวชาตก   
        [๓๖๑] ภุตฺวา ติณปริฆาส           ภุตฺวา อาจามกุณฺฑก   
                เอต เต โภชน อาสิ        กสมฺาทานิ น ภุ ฺชสิ ฯ   
        [๓๖๒] ยตฺถ โปส น ชานนฺติ        ชาติยา วินเยน วา   
                ปหุ ๒ ตตฺถ มหาพฺรหฺเม     อป อาจามกุณฺฑก ฯ   
#๑ ม. คิคีเส ฯ  ๒ ม. พหุ ฯ สี. ยุ. พหู ฯ    
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        [๓๖๓] ตฺว ฺจ โข ม ปชานาสิ       ยาทิสาย หยุตฺตโม   
                ชานนฺโต ชานมาคมฺม        น เต ภกฺขามิ กุณฺฑกนฺติ ฯ   
                      กุณฺฑกกุจฺฉิสินฺธวชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ____________   
                             ๕ สุกชาตก   
        [๓๖๔] ยาว โส มตฺตม ฺาสิ        โภชนสฺม ึวิหงฺคโม   
                ตาว อทฺธานมาปาทิ         มาตร ฺจ อโปสยิ ฯ   
        [๓๖๕] ยโต จ โข โส ๑ พหุตร    โภชน อชฺฌวาหริ ๒   
                ตโต ตตฺเถว สสีทิ          อมตฺต ฺ ู หิ โส อหุ ฯ   
        [๓๖๖] ตสฺมา มตฺต ฺ ุตา สาธุ       โภชนสฺม ึอคิทฺธิตา ๓   
                อมตฺต ฺ ู หิ สีทนฺติ          มตฺต ฺ ูว ๔ น สีทเรติ ฯ   
                           สุกชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ____________   
                           ๖ ชรูทปานชาตก   
        [๓๖๗] ชรูทปาน ขณมานา          วาณิชา อุทกตฺถิกา   
                อชฺฌคฺคสุ อโยโลห ๕       ติปุสีส ฺจ มาณโย   
                รชต ชาตรูป ฺจ            มุตฺตา เวฬุริยา พหู ฯ   
        [๓๖๘] เต จ เตน อสนฺตุฏา       ภิยฺโย ภิยฺโย ขณึสุ เต ๖   
                ตตฺถปาสีวิโส โฆโร ๗      เตชสี เตชสา หนิ ฯ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ สี. ย.ุ อชฌฺปาหริ ฯ  ๓ ม. อคิทฺธตา ฯ  ๔ ม. จ ฯ   
#๕ ม. อชฌฺคมม อยส โลห ฯ  ๖ ส.ี อขาณิสุ ฯ ม. อขาณิสุ ฯ  ๗ สี. ม.   
#เต ตตฺถาสวิีโส โฆโร ฯ    
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        [๓๖๙] ตสฺมา ขเณ นาติกฺขเณ       อติกฺขาตมฺหิ ปาปก   
                ขณเนน ๑ ธน ลทฺธ        อติกฺขาเตน นาสิตนฺติ ฯ   
                          ชรูทปานชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                           ๗ คามณิจนฺทชาตก   
        [๓๗๐] นาย ฆราน กสุโล          โลโล อย วลีมโุข   
                กต กต โข ปทเูสยฺย        เอวธมฺมมิท กุล ฯ   
        [๓๗๑] นยิท จิตฺตวโต โลม         นาย อสฺสาสิโก มโิค   
                สตฺถ ๒ เม ชนสนฺเธน      นาย กิ ฺจิ วิชานติ ฯ   
        [๓๗๒] น มาตร ปตร วา          ภาตร ภคินึ สก   
                ภเรยฺย ตาทิโส โปโส       สฏิ ๓ ทสรเถน เมติ ฯ   
                         คามณิจนฺทชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                          ๘ มนฺธาตุราชชาตก   
        [๓๗๓] ยาวตา จนฺทิมสุริยา (ปรหิรนฺติ) ทิสา ภนฺติ วิโรจนา   
                สพฺเพว ทาสา มนฺธาตุ       เย ปาณา ปวิสฺสิตา ฯ   
        [๓๗๔] น กหาปณวสฺเสน           ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ   
                อปฺปสฺสาทา ทุขา กามา      อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต ฯ   
        [๓๗๕] อป ทิพฺเพสุ กาเมสุ         รตึ โส นาธิคจฺฉติ   
#๑ ม. ขาเตน จ ฯ  ๒ ม. สฏิ ฯ  ๓ ส.ี สตฺถ ฯ    
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                ตณฺหกฺขยรโต โหติ          สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ ฯ   
                         มนฺธาตุราชชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                          ๙ ติริติวจฺฉชาตก ๑   
          [๓๗๖] นยิมสฺส วิชฺชามยมตฺถิ กิ ฺจิ   
                 น พนฺธโว โน ปน เต สหาโย   
                 อถ เกน วณฺเณน ติรีติวจฺโฉ ๒   
                 เตทณฺฑิโก ภุ ฺชติ อคฺคปณฺฑ ฯ   
          [๓๗๗] อาปาสุ เม ยุทฺธปราชติสฺส   
                 เอกสฺส กตฺวา วิวนสฺมิ โฆเร   
                 ปสารยิ กิจฺฉคตสฺส ปาณึ   
                 เตนุทฺธตารึ ทุขสมฺปเรโต ฯ   
          [๓๗๘] เอตสฺส กจฺิเฉน อิธานุปตฺโต   
                 เวยฺยาสิโน ๓ วีสย ชีวโลเก   
                 ลาภารโห ตาต ติรีติวจฺโฉ   
                 เทถสฺส โภค ยชติ ฺจ ๔ ย ฺนฺติ ฯ   
                        ติริติวจฺฉชาตก นวม ฯ   
                            ___________   
#๑ ม. ติรฏี ... ฯ  ๒ ม. ติรฏีวจฺโฉ ฯ  ๓ สี. เวสายิโน ฯ ม. เวสายิโน วิสยา ฯถ   
#๔ ม. ยชถ ฺจ ฯ สี. ย.ุ ยชต ฺจ ฯ    
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                            ๑๐ ทูตชาตก   
        [๓๗๙] ยสฺสตฺถา ทูรมายนฺติ         อมิตฺตมป ยาจิตุ   
                ตสฺสูทรสฺสห ทูโต           มา เม กุชฺฌ รเถสภ ฯ   
        [๓๘๐] ยสฺส ทิวา จ รตฺโต จ       วสมายนฺติ มาณวา   
                ตสฺสูทรสฺสห ทูโต           มา เม กุชฺฌ ๑ รเถสภ ฯ   
          [๓๘๑] ททามิ เต พฺราหฺมณ โรหิณีน   
                 คว สหสฺส สห ปุงฺคเวน   
                 ทโูต หิ ทูตสฺส กถ น ทชฺช   
                 มยมฺป ตสฺเสว ภวาม ทูตาติ ฯ   
                        ทูตชาตก ทสม ฯ   
                     สงฺกปฺปวคฺโค ปโม ฯ   
                          ___________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                 อุสุการวโร ติลมุฏ ิ มณิ   
                 หยราช วิหงฺคม อาสีวิโส   
                 ชนสนฺธ กหาปณวสฺส ปุน   
                 ติริติ ๒ ปุน ทตูาวเรน ๓ ทส ฯ   
                          ___________   
#๑ สี. ย.ุ กุชฌฺิ ฯ  ๒ ม. ติริฏ ฯ  ๓ ม. ทูตวเรน ฯ    
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                            ๒ ปทุมวคฺโค   
                            ๑ ปทุมชาตก   
        [๓๘๒] ยถา เกสา จ มสฺสุ จ       ฉินฺน ฉินฺน วิรหูติ   
                เอว รูหตุ เต นาสา        ปทุม เทหิ ยาจิโต ฯ   
        [๓๘๓] ยถา สารทิก วีช           เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ   
                เอว รูหตุ เต นาสา        ปทุม เทหิ ยาจิโต ฯ   
        [๓๘๔] อุโภป วิลปนฺเตเต ๑       อป ปทฺมานิ ทสฺสติ   
                วชชฺุ วา เต น วา วชฺชุ     นตฺถ ินาสาย รูหนา   
                เทหิ สมฺม ปทุมานิ          ปทมฺา เม เทหิ ยาจิโตติ ๒ ฯ   
                           ปทุมชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                           ๒ มุทุปาณิชาตก   
        [๓๘๕] ปาณิ เจ มุทุโก จสฺส        นาโค จสฺส สุการิโต   
                อนฺธกาโร จ วสฺเสยฺย       อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
        [๓๘๖] อนลา มุทุสมฺภาสา          ทุปฺปูรา ตา นทีสมา   
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน          อารกา ปริวชชฺเย ฯ   
        [๓๘๗] ย เอตา อุปเสวนฺติ         ฉนฺทสา วา ธเนน วา   
                ชาตเวโทว สณฺาน         ขิปฺป อนุทหนฺติ นนฺติ ฯ   
                          มุทุปาณิชาตก ทุติย ฯ   
#๑ ม. ปลปนฺเตเต ฯ  ๒ ม. อห ยาจามิ ยาจิโต ฯ    
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                          ๓ จุลฺลปโลภนชาตก   
        [๓๘๘] อภิชฺชมาเน วาริสฺมึ         สย อาคมฺม อิทฺธิยา   
                มสิฺสีภาวิตฺถิยา คนฺตฺวา       สสีทสิ มหณฺณเว ฯ   
        [๓๘๙] อาวฏฏนี มหามายา         พฺรหฺมจริยวิโกปนา   
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน          อารกา ปริวชชฺเย ฯ   
        [๓๙๐] ย เอตา อุปเสวนฺติ         ฉนฺทสา วา ธเนน วา   
                ชาตเวโทว สณฺาน         ขิปฺป อนุทหนฺติ นนฺติ ฯ   
                         จุลฺลปโลภนชาตก ตติย ฯ   
                            ____________   
                           ๔ มหาปนาทชาตก   
        [๓๙๑] ปนาโท นาม โส ราชา      ยสฺส ยโูป สวุณฺณิโย ๑   
                ติรยิ โสฬสุพฺเพโธ          อุจฺจมาหุ ๒ สหสฺสธา ฯ   
        [๓๙๒] สหสฺสกณฺโฑ สตเคณฺฑุ        ธชาล ุหริตามโย   
                อนจฺจุ ตตฺถ คนฺธพฺพา        ฉ สหสฺสานิ สตฺตธา ฯ   
        [๓๙๓] เอวเมต ตทา อาสิ         ยถา ภาสสิ ภทฺทชิ   
                สกฺโก อห ตทา อาสึ        เวยฺยาวจฺจกโร ตวาติ ฯ   
                         มหาปนาทชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ____________   
                            ๕ ขุรปฺปชาตก   
          [๓๙๔] ทิสฺวา ขุรปฺเป ธนุเวคนุนเฺน   
#๑ ม. สุวณฺณโย ฯ  ๒ ม. อุทฺธมาหุ ฯ    
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                 ขคฺเค คหิเต ๑ ติขิเณ เตลโธเต   
                 ตสฺมึ ภยสฺมึ มรเณ วิรูเฬฺห ๒   
                 กสฺมา นุ เต นาหุ ฉมฺภิตตฺต ฯ   
          [๓๙๕] ทิสฺวา ขุรปฺเป ธนุเวคนุนฺเน   
                 ขคฺเค คหิเต ๓ ติขิเณ เตลโธเต   
                 ตสฺมึ ภยสฺมึ มรเณ วิรูเฬฺห ๔   
                 เวท อลตฺถ วิปุล อุฬาร ฯ   
          [๓๙๖] โส เวทชาโต อชฺฌภวึ อมิตฺเต   
                 ปพฺุเพว เม ชีวิตมาสิ จตฺต   
                 น หิ ชีวิเต อาลย กุพฺพมาโน   
                 สโูร กยิรา สูรกิจฺจ กทาจีติ ฯ   
                          ขุรปฺปชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                          ๖ วาตคฺคสินฺธวชาตก   
        [๓๙๗] เยนาสิ กีสิยา ปณฺฑุ         เยน ภตฺต น รจฺุจติ   
                อย โส อาคโต ภตฺโต ๕    กสฺมาทานิ ปลายสิ ฯ   
        [๓๙๘] นุโข ๖ ปนาทิเกเนว       สนฺถโว นาม ชายติ   
                ยโส หายติ อิตฺถีน          ตสฺมา ตาต ปลายิห ๗ ฯ   
        [๓๙๙] ยสสฺสิน กุเล ชาต          อาภต ๘ ยา น อิจฺฉติ   
#๑-๓ ม. คหเีต ฯ  ๒-๔ ม. วิยุเฬฺห ฯ  ๕ สี. ตาโต ฯ ม. ภตฺตา ฯ  ๖ ส.ี ม. สเจ ฯ   
#๗ ม. ปลายห ฯ  ๘ ส.ี ม. อาคต ฯ    
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                โสจตี จิรรตฺตาย         วาตคฺคมิว คทฺรภีติ ๑ ฯ   
                        วาตคฺคสินฺธวชาตก ฉฏ   
                            ____________   
                        ๗ สุวณฺณกกฺกฏกชาตก ๒   
                [๔๐๐] สิงฺคี มิโค อายตจกฺขุเนตฺโต   
                   อฏ ิตฺตโจ วาริสโย อโลโม   
                   เตนาภิภูโต กปณ รุทามิ   
                   มาเหว ม ปาณสม ชเหยฺย ฯ   
        [๔๐๑] อยฺย น ต ชหิสฺสามิ         กุ ฺชร สฏ ิหายน ๓   
                ปพฺยา จาตุรนฺตาย         สุปฺปโย โหสิ เม ตุว ฯ   
        [๔๐๒] เย กุฬีรา สมทฺุทสฺมึ         คงฺคาย ยมุนาย ๔ จ   
                เตส ตฺว วาริโช เสฏโ     มุ ฺจ โรทนฺติยา ปตินฺติ ฯ   
                        สุวณฺณกกกฺฏกชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                          ๘ อารามทูสกชาตก   
        [๔๐๓] โยเมส ฺจ สเมตาน ๕      อหุวา เสฏสมฺมโต   
                ตสฺสาย เอทิสี ป ฺา        กิเมว อิตรา ปชา ฯ   
        [๔๐๔] เอวเมว ตุว พฺรหฺเม        อน ฺาย วินินฺทสิ   
                กถ หิ มูล อทิสฺวา ๖       รกฺุข ช ฺา ปติฏ ิต ฯ   
#๑ สี. กุนฺทล ีฯ ม. ภทฺทล ีฯ  ๒ ม. กกฺกฏกชาตก ฯ  ๓ สี. ยุ. กุ ฺชรสฏ ิหายน ฯ   
#๔ สี. ย.ุ นมมฺทาย ฯ  ๕ สี. ม. โย เว สพฺพสเมตาน ฯ  ๖ ม. กถ มูล อทิสฺวาน ฯ    
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        [๔๐๕] นาห ตุเมฺห วินินฺทามิ        เย เจตฺถ ๑ วานรา วเน   
                วิสฺสเสโน ๒ จ คารโยฺห    ยสฺสตฺถา รุกขฺโรปกาติ ฯ   
                          อารามทูสกชาตก อฏม ฯ   
                              ___________   
                           ๙ สุชาตาชาตก ๓   
        [๔๐๖] นหิ วณฺเณน สมฺปนฺนา        ม ฺชุกา ปยทสฺสนา   
                ขรวาจา ปยา โหนฺติ        อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ   
        [๔๐๗] นนุ ปสฺสสิม กาฬึ           ทุพฺพณฺณ ติลกาหต   
                โกกิล สณฺหวาเจน          พหูน ปาณิน ปย ฯ   
        [๔๐๘] ตสฺมา สขิลวาจสฺส          มนฺตภาณี อนุทฺธโต   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ทีเปติ         มธุรนฺตสฺส ภาสิตนฺติ ฯ   
                          สชุาตาชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                            ๑๐ อุลกูชาตก   
        [๔๐๙] สพฺเพหิ กิร าตีหิ          โกสิโย อิสฺสโร กโต   
                สเจ าตีหิ อนุ ฺาโต ๔    ภเณยฺยาห เอกวาจิก ฯ   
        [๔๑๐] ภณ สมฺม อนุ ฺาโต         อตฺถ ธมฺม ฺจ เกวล   
                สนฺติ หิ ทหรา ปกฺขี         ป ฺวนฺโต ชุตินฺธรา ฯ   
        [๔๑๑] น เม รุจฺจติ ภทฺท โว       อุลูกสฺสาภิเสจน   
#๑ สี. ม. เย จ ฺเ ฯ  ๒ ม. วิสเสโน ว ฯ  ๓ ม. สชุาตชาตก ฯ   
#๔ สี. ย.ุ าตีหนุ ฺาโต ฯ    
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                อกฺกุทฺธสฺส มขุ ปสฺส         กถ กุทฺโธ กริสฺสตีติ ฯ   
                          อุลกูชาตก ทสม ฯ   
                          ปทุมวคฺโค ทุติโย   
                            ___________   
                            ตสฺสุททฺาน   
                 ปทุมุตฺตม นาคสิริวฺหยโน   
                 สมหณฺณว ยูป ขุรปฺปวโร   
                 อถ ภทฺทล ีกุ ฺชร รุกฺข ปุน   
                 ขรวาจ อุลูกวเรน ทส ฯ   
                           ___________   
                        ๓ อุทปานทูสกวคฺโค ๑   
                         ๑ อุทปานทูสกชาตก   
        [๔๑๒] อาร ฺกสฺส ๒ อิสิโน       จิร รตฺต ตปสฺสิโน   
                กิจฺฉากต อุทปาน           กถ สมฺม อปาหสิ ๓ ฯ   
        [๔๑๓] เอส ธมฺโม สคิาลาน        ย ปวิตฺวา โอหทามเส   
                ปตุปตามห ธมฺโม           น ต อุชฺฌาตุมรหสิ ฯ   
        [๔๑๔] เยส โว เอทิโส ธมฺโม      อธมฺโม ปน กีทิโส   
                มา โว ธมฺม อธมฺม วา      อทฺทสาม กุทาจนนฺติ ฯ   
                        อุทปานทูสกชาตก ปม ฯ   
#๑ ม. อุทปานวคฺค ฯ  ๒ ม. อร ฺ ิกสฺส ฯ  ๓ ส.ี ม. อวาหสิ ฯ    
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                           ๒ พฺยคฺฆชาตก   
        [๔๑๕] เยน มิตฺเตน สสคฺคา        โยคกฺเขโม วิหียติ   
                ปพฺุเพวชฺฌาภวนฺตสฺส         รกฺเข อกฺขึว ปณฺฑิโต ฯ   
        [๔๑๖] เยน มิตฺเตน สสคฺคา        โยคกฺเขโม ปวฑฺฒติ   
                กเรยฺยตฺตสม วุตฺตึ          สพฺพกิจฺเจสุ ปณฺฑิโต ฯ   
        [๔๑๗] เอถ พฺยคฺฆา นิวตฺตโวฺห      ปจฺจุเปถ ๑ มหาวน   
                มา โน ๒ วน ฉินฺทิ นิพฺยคฺฆ  พฺยคฺฆา มาเหสุ นิพฺพนาติ ฯ   
                           พฺยคฺฆชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                            ๓ กจฺฉปชาตก   
        [๔๑๘] โก น ุวฑฺฒิตภตฺโตว ๓      ปูรหตฺโถว พฺราหฺมโณ   
                กหนฺนุ ภิกฺข อจริ           ก สทฺธ อุปสงฺกมิ ฯ   
        [๔๑๙] อห กปสฺมิ ทมฺุเมโธ         อนามาสานิ อามสึ   
                ตฺว ม โมจย ภทฺทนฺเต       มตฺุโต คจฺเฉยฺย ปพฺพต ฯ   
        [๔๒๐] กจฺฉปา กสฺสปา โหนฺติ       โกณฺฑ ฺา โหนฺติ มกกฺฏา   
                มุ ฺจ กสฺสป โกณฺฑ ฺ        กต เมถุนก ตยาติ ฯ   
                           กจฺฉปชาตก ตติย ฯ   
                              __________   
                            ๔ โลลชาตก   
        [๔๒๑] กาย พลากา สิขินี          โจรี ลงฺฆีปตามหา ๔   
#๑ สี. ย.ุ ปจฺจเมถ ฯ  ๒ ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ ม. อุทฺธิตภตฺโตว ฯ   
#๔ ม. ลงฺฆิปตามหา ฯ    
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                โอร พลาเก อาคจฺฉ        จณฺโฑ เม วายโส สขา ฯ   
        [๔๒๒] นาห พลากา สิขินี          อห โลลสฺมิ วายโส   
                อกตฺวา วจน ตุยฺห          ปสสฺ ลูโนสฺม ิอาคโต ฯ   
        [๔๒๓] ปุน ปาปชชฺสี สมฺม          สีล หิ ตว ตาทิส   
                นหิ มานุสิกา ๑ โภคา      สุภุ ฺชา โหนฺติ ปกฺขินาติ ฯ   
                          โลลชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ รุจิรชาตก   
        [๔๒๔] กาย พลากา รุจิรา         กากนิณฺฑสฺมิ ๒ มจฺฉติ   
                จณฺโฑ กาโก สขา มยฺห      ยสฺส ๓ เจต กุลาวก ฯ   
        [๔๒๕] นนุ ม สมฺม ชานาสิ         ทิช สามกโภชน   
                อกตฺวา วจน ตุยฺห          ปสฺส ลูโนสฺม ิอาคโต ฯ   
        [๔๒๖] ปุน ปาปชชฺสี สมฺม          สีล หิ ตว ตาทิส   
                นหิ มานุสิกา ๔ โภคา      สุภุ ฺชา โหนฺติ ปกฺขินาติ ฯ   
                           รุจิรชาตก ป ฺจม ฯ   
                              ___________   
                            ๖ กุรุธมฺมชาตก   
        [๔๒๗] ตว สทฺธ ฺจ สีล ฺจ          วิทิตฺวาน ชนาธิป   
                วณฺณ อ ฺชนวณฺเณน          กาลิงฺคสฺมึ วินิมฺหเส ๕ ฯ   
#๑-๔ ม. มานุสกา ฯ  ๒ สี. ม. กากนีฬสฺมิมจฺฉติ ฯ  ๓ สี. ยุ. ตสฺส ฯ   
#๕ ม. นินิมหุเส ฯ    
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        [๔๒๘] อนฺนภจฺจา จ ภจฺจา จ       โยธ อุทฺทิสฺส คจฺฉติ   
                สพฺเพเต อปฺปฏิกฺขิปฺปา       ปุพฺพาจริยวโจ อิท ฯ   
          [๔๒๙] ททามิ โว พฺราหฺมณา นาคเมต   
                 ราชารห ราชโภค ๑ ยสสฺสิน   
                 อลงฺกต เหมชาลาภิฉนฺน   
                 สสารถี ๒ คจฺฉถ เยนกามนฺติ ฯ   
                      กรุุธมฺมชาตก ฉฏ ฯ   
                         ___________   
                        ๗ โรมชาตก   
          [๔๓๐] วสฺสานิ ป ฺาส สมาธิกานิ   
                 วาสิมฺหิ เสลสฺส คุหาย โรมก   
                 อสงฺกมานา อภินิพฺพุตจิตฺตา ๓   
                 หตฺถตฺถมายนฺติ ๔ มมณฺฑชา ปุเร ฯ   
          [๔๓๑] เตทานิ วงฺกงฺค ๕ กิมตฺถมุสฺสุกฺกา ๖   
                 ภชนฺติ อ ฺ คิริกนฺทร ทชิา   
                 นนุ น ม ฺนฺติ มม ยถา ปุเร   
                 จิรมฺปวุฏา อถวา น เต อิเม ฯ   
          [๔๓๒] ชานาม ต น มย สมฺมฬฺุหา ๗   
                 เสฺวว ตฺว เต มยมสฺม น ฺเ ๘   
#๑ ม. ราชโภคฺค ฯ  ๒ ม. สสารถ ึฯ  ๓ ม. อภินิพฺพุตตฺตา ฯ  ๔ ม. หตฺลตฺตมายนฺติ ฯ   
#๕ สี. ม. วกกฺงฺค ฯ  ๖ ม. กิมตฺถมุสฺสุกา ฯ  ๗ ม. สมฺปมุฬฺหา ฯ  ๘ ม. นา ฺเ ฯ    
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                จิตฺต ฺจ เต อสฺมิ ชเน ปทฏุ   
                อาชีวก ๑ เตน ต อุตฺตสามาติ ฯ   
                         โรมชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                           ๘ มหิสชาตก ๒-    
        [๔๓๓] กิมตฺถมภิสนฺธาย ๓         ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน ๔   
                สพฺพกามทุหสฺเสว ๕        อิม ทุกฺข ติติกขฺสิ ฯ   
        [๔๓๔] สิงฺเคน นีหราเสต ๖       ปทสาว อธิฏห   
                ภิยโฺย พาลา ปกฏุเฏยฺยุ ๗   โน จสฺส ปฏิเสธโก ฯ   
        [๔๓๕] มเมวาย ม ฺมาโน         อ ฺเปว ๘ กริสฺสติ   
                เต น ตตฺถ วธิสสฺนฺติ        สา เม มุตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ   
                           มหิสชาตก อฏม ฯ   
                              __________   
                           ๙ สตปตฺตชาตก   
        [๔๓๖] ยถา มาณวโก ปนฺเถ        สิคาลึ วนโคจรึ   
                อตฺถกาม ปเวเทนฺติ         อนตฺถกามาติ ม ฺติ   
                อนตฺถกาม สตปตฺต          อตฺถกาโมติ ม ฺติ ฯ   
        [๔๓๗] เอวเมว อิเธกจฺโจ         ปคฺุคโล โหติ ตาทิโส   
                หิเตภิ วจน วุตฺโต          ปฏิคฺคณฺหติ วามโต ฯ   
#๑ ม. อาชีวิกา ฯ  ๒ ม. มหึสราชชาตก ฯ  ๓ สี. ยุ. กมตฺถ ... ฯ  ๔ ส. ย.ุ ทภิูโน ฯ  
#๕ สี. สพฺพกามททสฺเสว ฯ  ๖ สี. ม. นิหนาเหต ฯ  ๗ สี. ม. ปกชฺุเฌยฺยุ ฯ   
#๘ ม. อ ฺเเปว ฯ    
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        [๔๓๘] เย จ โข น ปสสนฺติ        ภยา อุกฺกสยนฺติ วา   
                ต ฺหิ โส ม ฺเต มิตฺต       สตปตฺตว มาณโวติ ฯ   
                          สตปตฺตชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                          ๑๐ ปูฏทสูกชาตก   
        [๔๓๙] อทฺธา หิ นูน มิคราชา       ปูฏกมฺมสฺส โกวิโท   
                ตถาหิ ปูฏ ทูเสติ           อ ฺ นูน กริสฺสติ ฯ   
        [๔๔๐] น เม ปตา วา มาตา วา    ปูฏกมฺมสฺส โกวิทา   
                กต กต โข ทูเสม          เอว ธมฺมมิท กลุ ฯ   
        [๔๔๑] เยส โว เอทิโส ธมฺโม      อธมฺโม ปน กีทิโส   
                มา โว ธมฺม อธมฺม วา      อทฺทสาม กุทาจนนฺติ ฯ   
                         ปูฏทูสกชาตก ทสม ฯ   
                        อุทปานวคฺโค ๑ ตติโย   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 อุทปานวร วนพฺยคฺฆ กป   
                 สขิินี จ พลากรุจิรวโร   
                 สชุนาธิป โรมก ทูส ปุน   
                 สตปตฺตวโร ปูฏกมฺม ทส ฯ   
                           ____________   
#๑ สี. ย.ุ อร ฺวคฺโค ฯ    
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                          ๔ อพฺภนฺตรวคฺโค   
                          ๑ อพฺภนฺตรชาตก   
        [๔๔๒] อพฺภนฺตโร นาม ทุโม        ยสฺส ทิพฺยมิท ผล   
                ภุตฺวา โทหฬินี นารี         จกฺกวตฺตึ วิชายติ ฯ   
        [๔๔๓] ตฺวมฺป ๑ ภทฺเท มเหสีสิ     สา จาป ๒ ปติโน ปยา   
                อาหริสฺสติ เต ราชา        อิท อพฺภนฺตร ผล ฯ   
        [๔๔๔] ภตฺตุรตฺเถ ปรกฺกนฺโต        ย านมธิคจฺฉติ   
                สโูร อตฺตปริจฺจาคี          ลภมาโน ภวามหนฺติ ฯ   
                         อพฺภนฺตรชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                            ๒ เสยฺยชาตก   
        [๔๔๕] เสยฺยโส เสยยฺโส โหติ      โย เสยฺยมุปเสวติ   
                เอเกน สนฺธึ กตฺวาน        สต วชฺเฌ อโมจยึ ฯ   
        [๔๔๖] ตสฺมา สพฺเพน โลเกน       สนฺธึ กตฺวาน เอกโก ๓   
                เปจฺจ สคฺค นิคจฺเฉยฺย       อิท สุณาถ กาสิยา ฯ   
        [๔๔๗] อิท วตฺวา มหาราชา        กโส พาราณสิคฺคโห   
                ธนน ตุณฺฑิ ฺจ ๔ นิกฺขิปฺป      ส ฺม อชฺฌุปาคมีติ ฯ   
                          เสยฺยชาตก ทุติย ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ตฺว ฺจ ฯ  ๒ สี. ยุ. จาสิ ฯ  ๓ ม. เอกโต ฯ  ๔ ม. กณฺฑ ฺจ ฯ    
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                         ๓ วฑฺฒกีสูกรชาตก�    
          [๔๔๘] วร วร ตฺว นิหน ปุเร จร ิ  
                 อสฺมึ ปเทเส อภิภุยฺย สูกเร   
                 โสทานิ เอโก พฺยคฺฆ ปคมฺม ฌายสิ   
                 พลนฺนุ เต พฺยคฺฆ น จชฺช วิชฺชติ ฯ   
          [๔๔๙] อิมสฺสุตา ๑ ยนฺติ ทิโสทิส ปเุร   
                 ภยทฺธิตา ๒ เลณคเวสิโน ปุถู   
                 เตทานิ สงฺคมฺม วสนฺติ เอกโต   
                 ยตฺถฏ ิตา ทุปฺปสหชฺชิเม มยา ฯ   
          [๔๕๐] นมตฺถุ สงฺฆาน สมาคตาน   
                 ทสิฺวา สย สขฺย วทามิ อพฺภุต   
                 พฺยคฺฆ มิคา ยตฺถ ชินึสุ ทา ิโน   
                 สามคฺคิยา ทาพเลสุ มจฺุจเรติ ฯ   
                         วฑฺฒกีสูกรชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                             ๔ สริิชาตก   
        [๔๕๑] ย อุสฺสุกฺกา สงฺฆรนฺติ        อลกฺขิกา พหุ ธน   
                สปิฺปวนฺโต อสิปฺปา วา       ลกฺขิกา ตานิ ภุ ฺชเร ๓ ฯ   
#๑ สี. ม. อิเม สุท ฯ  ๒ ม. ภยฏฏติา ฯ  ๓ สี. ลกฺขีว ตานิ ภุ ฺชติ ฯ ม. ลกฺขิวา   
#ตานิ ภุ ฺชติ ฯ    
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        [๔๕๒] สพฺพตฺถ กตปุ ฺสฺส          อติจฺจ ฺเว ปาณิโน   
                อุปฺปชฺชนฺติ พหู โภคา        อป นายตเนสุป ฯ   
        [๔๕๓] กุกฺกโุฏ มณโย ทณฺโฑ        ถิโย จ ปุ ฺลกฺขณา   
                อุปฺปชฺชนฺติ อปาปสฺส         กตปุ ฺสฺส ชนฺตุโนติ ฯ   
                          สิรชิาตก จตุตฺถ ฯ   
                             __________   
                          ๕ มณิสูกรชาตก   
        [๔๕๔] ทริยา สตฺต วสฺสานิ         ตึสมตฺตา วสามเส   
                ห ฺาม มณิโน อาภ         อิติ โน มนฺติต อหุ ฯ   
        [๔๕๕] ยาวตา มณิ ฆสาม ๑       ภิยฺโย โวทายเต มณิ   
                อิท ฺจิทานิ ปุจฺฉาม          กึ กิจฺจ อิธ ม ฺสิ ฯ   
        [๔๕๖] อย มณิ เวฬุรโิย           อกาโจ วิมโล สโุภ   
                นาสฺส สกฺกา สริึ หนฺตุ       อปกฺกมถ สกูราติ ฯ   
                         มณิสูกรชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ___________   
                           ๖ สาลุกชาตก   
        [๔๕๗] มา สาลุกสสฺ ปหยิ          อาตุรนฺนานิ ภุ ฺชติ   
                อปฺโปสฺสุกฺโก ภุส ขาท       เอต ทีฆายุลกฺขณ ฯ   
        [๔๕๘] อิทานิ โส อิธาคนฺตฺวา       อติถ ิ๒ ยุตฺตเสวโก   
                อถ ทกฺขสิ สาลุก           สยนฺต มูสลุตฺตร ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ยาว ยาว นิฆสาม ฯ  ๒ ม. อติถี ฯ    
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        [๔๕๙] วิกนฺต สูกร ทิสฺวา          สยนฺต มูสลตฺุตร   
                ชรคฺควา อจินฺเตสุ          วรมหฺาก ภุสามิวาติ ฯ   
                          สาลุกชาตก ฉฏ ฯ   
                             __________   
                         ๗ ลาภครหิกชาตก ๑   
        [๔๖๐] นานุมฺมตฺโต นาปสุโณ        นานโฏ นากุตูหโล   
                มุเฬฺหสุ ลภเต ลาภ         เอสา เต อนุสาสนี ฯ   
        [๔๖๑] ธิรตฺถุ ต ยสลาภ           ธนลาภ ฺจ พฺราหฺมณ   
                ยา วุตฺติ วินิปาเตน         อธมฺมจริยาย ๒ วา ฯ   
        [๔๖๒] อป เจ ปตฺตมาทาย         อนาคาโร ปริพฺพเช   
                เอสาว ชีวิกา เสยฺโย ๓    ยา จาธมฺเมน เอสนาติ ฯ   
                         ลาภครหิกชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                          ๘ มจฺฉทานชาตก ๔   
          [๔๖๓] อคฺฆนฺติ มจฺฉา อธิก สหสฺส   
                 น โส อตฺถ ิโย อิม สทฺทเหยฺย   
                 มยฺห ฺจ อสฺสู อิธ สตฺต มาสา   
                 อหมฺป ต มจฺฉทาน ๕ กิเณยฺย ฯ   
        [๔๖๔] มจฺฉาน โภชน ทตฺวา        มม ทกฺขิณมาทิสิ   
                ต ทกฺขิณ สรนฺติยา          กต อปจิตึ ตยา ฯ   
#๑ สี. ... ลาภครหชาตก ฯ  ๒ ม. อธมฺมจรเณน ฯ  ๓ สี. ยุ. เสยฺยา ฯ   
#๔ ม. มจฺฉุทฺทานชาตก ฯ  ๕ ม. มจฺฉุทฺทาน ฯ    
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          [๔๖๕] ปทุฏจิตฺตสฺส น ผาติ โหติ   
                 น จาป น เทวตา ปูชยนฺติ   
                 โย ภาตร เปตฺติก สาปเตยฺย   
                 อว ฺจยี ทุกฺกฏกมฺมการีติ ฯ   
                         มจฺฉทานชาตก อฏม ฯ   
                            ___________   
                          ๙ นานาฉนฺทชาตก   
        [๔๖๖] นานาฉนฺทา มหาราช        เอกาคาเร วสามเส   
                อห คามวร อิจฺเฉ          พฺราหฺมณี จ คว สต ฯ   
        [๔๖๗] ปุตฺโต อาช ฺก รถ         ก ฺา จ มณิกุณฺฑล   
                ยา เจสา ปุณฺณกา ๑ ชมฺม ี  อุทุกฺขล อภิกงฺขติ ฯ   
        [๔๖๘] พฺราหฺมณสฺส คามวร         พฺราหฺมณิยา คว สต   
                ปตฺุตสฺส อาช ฺรถ          ก ฺาย มณิกุณฺฑล   
                ย ฺเจต ปุณฺณก ๒ ชมฺม ึ     ปฏิปาเทถุทกฺุขลนฺติ ฯ   
                          นานาฉนฺทชาตก นวม ฯ   
                            ____________   
                           ๑๐ สลีวีมสชาตก   
        [๔๖๙] สีล กิเรว กลยฺาณ          สลี โลเก อนุตฺตร   
                ปสฺส โฆรวิโส นาโค        สลีวาติ น ห ฺติ ฯ   
        [๔๗๐] โสห สีล สมาทิสฺส          โลเก อนุมต สิว   
#๑ ม. ปุณฺณิกา ฯ  ๒ ม. ปุณฺณิก ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 121 

                อรยิวุตฺติสมาจาโร          เยน วุจฺจติ สีลวา ฯ   
        [๔๗๑] าตีน ฺจ ปโย โหติ         มิตฺเตสุ จ วิโรจติ   
                กายสฺส เภทา สุคตึ         อุปปชฺชติ สลีวาติ ฯ   
                         สีลวีมสชาตก ทสม ฯ(   
                        อพฺภนฺตรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                             __________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 ทมุ กส วรุตฺตมพฺยคฺฆมิคา   
                 มณโย มณิ สาลุกมวฺหยโน   
                 อนุสาสนิโย ปจ มจฺฉวโร   
                 มณิกุณฺฑลเกน กิเรน ทส ฯ   
                            ___________   
                            ๕ กุมฺภวคฺโค   
                      ๑ ภทฺรฆฏเภทกชาตก ๑   
        [๔๗๒] สพฺพกามทท กุมฺภ           กฏู ลทฺธาน ธุตฺตโก   
                ยาว น อนุปาเลติ          ตาว โส สุขเมธติ ฯ   
        [๔๗๓] ยทา มตฺโต จ ทิตฺโต จ      ปมาทา กุมภฺมพฺภิทา   
                ตโต ๒ นคฺโค จ โปตฺโถ จ  ปจฺฉา พาโล วิห ฺติ ฯ   
        [๔๗๔] เอวเมว [๓] ธน ลทฺธา    ปมตฺโต ๔ ปริภุ ฺชติ   
#๑ ม. สรุาฆฏชาตก ฯ ๒ ม. ตทา ฯ ๓ ม. โย ฯ ๔ ส.ี อมตฺตา ฯ ย.ุ อมตฺโต ฯ    
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                ปจฺฉา ตปติ ทุมฺเมโธ        กูฏ ภิตฺวาว ๑ ธุตฺตโกติ ฯ   
                         ภทฺรฆฏเภทกชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                            ๒ สุปตฺตชาตก   
        [๔๗๕] พาราณสฺย ๒ มหาราช      กากราชา นิวาสโก ๓   
                อสีติยา สหสฺเสหิ           สปุตฺโต  ปริวาริโต ฯ   
        [๔๗๖] ตสฺส โทหฬนิี ภริยา         สุปสฺสา ๔ ภกฺขิตุมิจฺฉติ ๕   
                ร ฺโ มหานเส ปกฺก        ปจฺจคฺฆ ราชโภชน ฯ   
        [๔๗๗] เตสาห ปหิโต ทูโต         ร ฺโ จมฺหิ อิธาคโต   
                ภตฺตุ อปจิตึ กุมฺมิ           นาสายมกร ๖ วณนฺติ ฯ   
                          สุปตฺตชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                          ๓ กายนิพฺพินฺทชาตก   
          [๔๗๘] ผุฏสฺส เม อ ฺตเรน พฺยาธินา   
                 โรเคน พาฬฺห ทุขิตสฺส รุปฺปโต   
                 ปริสุสฺสติ ขิปฺปมิท กเฬวร   
                 ปปฺุผ ยถา ปสุนิ อาตเป กต ฯ   
        [๔๗๙] อช ฺ ช ฺสงฺขาต          อสุจึ สุจิสมฺมต   
                นานากุณปปริปูร            ช ฺรูป อปสฺสโต ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ภินโฺน ว ฯ ๒ สี. ยุ. พาราณสฺส ฯ ๓ สี. ยุ. นิวาริโก ฯ ๔ ม.   
# สุผสฺสา ฯ ๕ สี. สุผสฺสา มจฺฉมิจฺฉติ ฯ ๖ ส.ี ยุ. ... มกร ึฯ    
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          [๔๘๐] ธิรตฺถุม อาตุร ปูติกาย   
                 ชคุิจฺฉิย อสุจึ พฺยาธิธมฺม   
                 ยตฺถปฺปมตฺตา อธิมุจฺฉิตา ปชา   
                 หาเปนฺติ มคฺค สุคตูปปตฺติยาติ ฯ   
                        กายนิพฺพินฺทชาตก ตติย ฯ   
                            ___________   
                          ๔ ชมฺพูขาทกชาตก   
        [๔๘๑] โกย พินฺทุสฺสโร วคฺคุ        สรวนฺตานมุตฺตโม   
                อจฺจุโต ชมฺพุสาขาย         โมรจฺฉาโปว กุชฺชติ ฯ   
        [๔๘๒] กุลปุตฺโต ปชานาติ          กุลปุตฺต ๑ ปสสิตุ   
                พฺยคฺฆจฺฉาปสทิสวณฺณ         ภุ ฺช สมฺม ททามิ เต ฯ   
        [๔๘๓] จิรสฺส วต ปสฺสามิ          มุสาวาที สมาคเต   
                วนฺตาท กุณปาท ฺจ          อ ฺม ฺ ปสสเกติ ฯ   
                        ชมฺพูขาทกชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ___________๗   
                            ๕ อนฺตชาตก   
        [๔๘๔] อุสภสฺเสว เต ขนฺโธ        สีหสฺเสว วิชมฺภิต   
                มคิราช นโม ตยตฺถุ         อป กิ ฺจิ ลภามเส ฯ   
        [๔๘๕] กุลปุตฺโต ปชานาติ          กุลปุตฺต ๒ ปสสิตุ   
                มยรูคีวสงฺกาส             อิโต ปริยาหิ วายส ฯ   
#๑-๒ สี. ย.ุ กุลปุตฺเต ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 124 

        [๔๘๖] มิคาน โกฏโก ๑ อนฺโต    ปกฺขีน ปน วายโส   
                เอรณฺโฑ อนฺโต รุกฺขาน      ตโย อนฺตา สมาคตาติ ฯ   
                            อนฺตชาตก ป ฺจม ฯ   
                               __________   
                             ๖ สมุททฺชาตก   
        [๔๘๗] โก นฺวาย ๒ โลณโตยสฺมึ    สมนฺตา ปริธาวติ   
                มจฺเฉ มกเร จ วาเรติ      อูมสีุ จ วิห ฺติ ฯ   
        [๔๘๘] อนนฺตปายี สกุโณ           อติตฺโตติ ทิสา สุโต   
                สมุทฺท ปาตุมิจฺฉามิ          สาคร สริตปฺปตึ ฯ   
        [๔๘๙] โสย หายตี เจว           ปูรเตว มโหทธิ   
                นาสฺส นายติ ปตนฺโต        อเปยฺโย กิร สาคโรติ ฯ   
                           สมุทฺทชาตก ฉฏ ฯ   
                              ___________   
                           ๗ กามวิลาปชาตก   
        [๔๙๐] อุจฺเจ สกุณ เฑมาน         ปตฺตยาน วิหงฺคม   
                วชชฺาสิ โข ตฺว วามูรุ       จิร โข สา กริสสฺติ ฯ   
        [๔๙๑] อิท โข สา น ชานาติ       อสึ สตฺติ ฺจ โอฑฺฑิต   
                สา จณฺฑี กาหตี โกธ        ต เม ตปฺปติ โน อิธ ๓ ฯ   
#๑ สี. โกตฺถโุก ฯ ม. สิคาโล ฯ ๒ ม. นาย ฯ ๓ ม. อิท ฯ    
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        [๔๙๒] เอส อุปฺปลสนฺนาโห         นิกฺข ฺจุสฺสีสเก กต ๑   
                กาสิก ฺจ มุทุ วตฺถ          ตปฺเปตุ ธนกามิยาติ ๒   
                         กามวิลาปชาตก สตฺตม ฯ   
                             ____________   
                            ๘ อุทุมพฺรชาตก   
        [๔๙๓] อุทุมฺพรา จิเม ปกฺกา        นิโคฺรธา จ กปตฺถนา   
                เอหิ นิกฺขมฺม ภุ ฺชสฺสุ        กึ ชิฆจฺฉาย มิยฺยสิ ฯ   
        [๔๙๔] เอว โส สุหิโต โหติ        โย วุฑฺฒมปจายติ   
                ยถาหมชฺช สุหิโต           ทุมปกฺกานิ มาสิโต ฯ   
        [๔๙๕] ย วเนโช วเนชสฺส         ว ฺเจยฺย กปโน กป   
                ทหโรป น สทเฺธยฺย ๓      นหิ ชิณฺโณ ชรากปติ ฯ   
                           อุทุมฺพรชาตก อฏม ฯ   
                              ____________   
                          ๙ โกมารยิปุตฺตชาตก ๔   
          [๔๙๖] ปุเร ตุว สีลวต สกาเส   
                 โอกฺกนฺทิก ๕ กีฬสิ อสฺสมมฺหิ   
                 กโรหเร มกกฺฏิยานิ มกฺกฏ   
                 น ต มย สีลวต รมาม ฯ   
#๑ ม. ... นกิขฺ ฺจุสฺสีสโกหิต ฯ ๒ ม. ธนิกา ปยาติ ฯ ๓ ม. ทหโร กป สทฺเธยฺย ฯ   
#๔ ม. โกมารปุตฺต ... ฯ ๕ ม. โอกฺกนฺติก ฯ    
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          [๔๙๗] สุตา หิ มยหฺ ปรมา วิสทฺุธิ   
                 โกมาริยปุตฺตสฺส ๑ พหุสสฺุตสฺส   
                 มาทานิ ม ม ฺ ิ ตุว ยถา ปเุร   
                 ฌานาภิยุตฺตา วิหราม อาวุโส ๒ ฯ   
          [๔๙๘] สเจป เสลสฺมิ วเปยฺย พีช   
                 เทโว จ วสฺเส น หิ ต วิรูเฬฺห   
                 สตุา หิ เต สา ปรมา วิสุทฺธิ   
                 อารา ตุว มกฺกฏ ฌานภูมฺยาติ ๓ ฯ   
                 โกมาริยปุตฺตชาตก นวม ฯ   
                           _______________   
                            ๑๐ พกชาตก   
        [๔๙๙] ปรปาณฆาเต ๔ ชีวนฺโต     มสโลหิตโภชโน   
                พโก วต สมาทาย          อุปปชฺช ิอุโปสถ ฯ   
        [๕๐๐] ตสฺส สกฺโก วต ฺาย        อชรูเปนุปาคมิ   
                วีตตโป อชฺฌปตฺโต          ภ ฺชิ โลหิตโป ตป ฯ   
        [๕๐๑] เอวเมว อิเธกจฺโจ ๕      สมาทานสฺมิ ทุพฺพโล ๖   
                ลหุ กโรติ ๗ อตฺตาน       พโกว อชการณาติ ฯ   
                           พกชาตก ทสม ฯ   
                          กุมฺภวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
#๑ ม. โกมารปุตฺต ... ฯ ๒ ม. ฌานานุยุตฺโต วิหรามิ อาวุโส ฯ ๓ ม. ฌานภูมิยาติ ฯ   
#๔ ม. ปรปาณโรธา ฯ ๕ ม. อิเธกจฺเจ ฯ ๖ ม. ทุพฺพลา ฯ ๗ ม. อโรนฺติ ฯ    
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                             ตสฺสุทฺทาน   
                 วรกุมฺภ สุปตฺตสิริวฺหยโน   
                 สจิุสมฺมต พินฺทุสฺสโร จุสโภ   
                 สริตปติ จณฺฑี ชรากปนา   
                 อถ มกฺกฏิยา วกเกน ทสาติ ฯ   
                            ___________   
                             วคฺคุทฺทาน   
                สงฺกปฺโป ปทโุม เจว        อุทปาเนน ตติย   
                อพฺภนฺตร ฆฏเภท           ติกนิปาตมฺหิลงฺกต ๑ ฯ   
                          ติกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                            ___________   
#๑ ปุราณโปตฺถเก วคฺคุทฺทาน นฏ ฯ อิท กิตฺติโสภเนน มยา ลิขิต ฯ    
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                          จตุกฺกนปิาตชาตก   
                           ๑ กาลิงฺควคฺโค   
                         ๑ จุลฺลกาลิงฺคชาตก   
        [๕๐๒] วิวรถ อิมาส ทฺวาร         นครนฺต ปวีสิตุ ๑   
                อรณุราชสฺส สีเหน          สสุิฏเน ๒ สุรกฺขิต นนฺทิเสเนน ฯ   
          [๕๐๓] ชโย กาลิงฺคาน อสยฺหสาหิน   
                 ปราชโย อชโย ๓ อสฺสกาน   
                 อิจฺเจว ๔ เต ภาสิต พฺรหฺมจาริ   
                 น อุชุภูตา วิตถ ภณนฺติ ฯ   
          [๕๐๔] เทวา มุสาวาทมุปาติวตฺตา   
                 สจฺจ ตถ ปรม กร นุ สกฺก ๕   
                 ตนฺเต มุสา ภาสิต เทวราช   
                 กึ วา ปฏิจฺจ มฆวา มหินฺท ๖ ฯ   
          [๕๐๕] นนุ เต สุต พฺราหฺมณ ภ ฺมาเน   
                 เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส   
                 ทโม สมาธิ มนโส อเภชฺโช ๗   
#๑ สี. นคร ปวิสนฺตุ ฯ ม. วิรุติมาส ทวฺาร นคร ปวิสนฺตุ ฯ   
#๒ สี. ย.ุ สุสตฺเถน ฯ ๓ ส.ี ม. อนโย ฯ ๔ ม. อิจฺเจว ฯ ๕ สี. ม. สจฺจ ธน   
#ปรมนฺเตสุ สกฺก ฯ ๖ สี. ชนินฺท ฯ ๗ สี. ย.ุ อเทชฺโช ฯ    
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                 อพฺยตฺตตา ๑ นิกฺกมน ฺจ ๒ กาเล   
                 ทฬฺห ฺจ วิริย ปุริสปรกฺกโม จ   
                 เตเนว อาสิ วิชโย อสฺสกานนฺติ ฯ   
                      จุลลฺกาลิงฺคชาตก ปม ฯ   
                           ____________   
                        ๒ มหาอสฺสาโรหชาตก   
        [๕๐๖] อเทยฺเยสุ ทท ทาน         เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ   
                อาปาสุ พฺยสน ปตฺโต        สหาย นาธิคจฺฉติ ฯ   
        [๕๐๗] อเทยฺเยสุ อทท ๓ ทาน     เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ   
                อาปาสุ พฺยสน ปตฺโต        สหาย อธิคจฺฉติ ฯ   
          [๕๐๘] ส ฺโคสมฺโภค วิเสสทสฺสน   
                 อนริยธมฺเมสุ สเสุ นสฺสติ   
                 กต ฺจ อริเยสุ จ อ ฺชเสสุ ๔   
                 มหปฺผล โหติ อณุมฺป ตาทิสุ ฯ   
        [๕๐๙] โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ       อกา โลเก สทุุกฺกร   
                ปจฺฉา กยิรา น วา กยิรา    อจฺจนฺต ปูชนารโหติ ฯ   
                        มหาอสฺสาโรหชาตก ทุติย ฯ   
                            ____________   
#๑ สี. อพฺยคฺฆตา ฯ ม. อพฺยคฺคตา ฯ ๒ สี. นิกฺขมน ฺจ ๓ ม. นาเทยฺเยสุ ทท ... ฯ   
#๔ สี. ม. อชชฺเวสุ ฯ    
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                           ๓ เอกราชชาตก   
          [๕๑๐] อนุตฺตเร กามคุเณ สมิทฺเธ   
                 ภุตฺวาน ปุพฺเพ วสิ ๑ เอกราช   
                 โสทานิ ทุคฺเค นรกมฺหิ ขิตฺโต   
                 นปฺปชฺชเห วณฺณพล ปุราณ ฯ   
          [๕๑๑] ปุพฺเพว ขนฺตี จ ตโป จ มยฺห   
                 สมฺปตฺถิตา ทุพฺภิเสน ๒ อโหสิ   
                 ตนฺทานิ ลทฺธาน กถนฺน ุราช   
                 ชเห อห วณฺณพล ปุราณ ฯ   
          [๕๑๒] สพฺพา กิเรว ๓ ปรินฏิ ิตานิ   
                 ยสสฺสิน ป ฺวนฺต วิสยฺห   
                 ยโส จ ลทฺธา ปุริม อุฬาร   
                 นปฺปชฺชเห วณฺณพล ปุราณ ฯ   
          [๕๑๓] ปนุชชฺ ทุกฺเขน สุข ชนนิทฺ   
                 สเุขน วา ทุกฺขมสยฺหสาหิ   
                 อุภยตฺถ สนฺโต อภินิพฺพุตตฺตา   
                 สเุข จ ทุกฺเข จ ภวนฺติ ตุลฺยาติ ฯ   
                         เอกราชชาตก ตติย ฯ   
#๑ ม. วส ีฯ ๒ สี. ย.ุ ทพฺพเสนา ฯ ๓ ม. กิเรว ฯ    
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                            ๔ ททฺทรชาตก   
          [๕๑๔] อิมานิ ม ททฺทร ตาปยนฺติ   
                 วาจาทุรุตฺตานิ มนุสฺสโลเก   
                 มณฺฑูกภกฺขา อุทกนฺตเสวี   
                 อสีวิส ๑ ม อวิสา สปนฺติ ฯ   
        [๕๑๕] สกา รฏา ปพฺพาชิโต       อ ฺ ชนปท คโต   
                มหนฺต โกฏ กยิราถ        ทุรุตฺตาน นิเธตเว ฯ   
        [๕๑๖] ยตฺถ โปส น ชานนฺติ        ชาติยา วินเยน วา   
                น ตตฺถ มาน กยิราถ        วส อ ฺาตเก ชเน ฯ   
        [๕๑๗] วิเทสวาส วสโต           ชาตเวทสเมนป   
                ขมิตพฺพ สป ฺเน           อป ทาสสฺส ตชฺชิตนฺติ ฯ   
                          ททฺทรชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ สีลวีมสชาตก   
        [๕๑๘] นตฺถิ โลเก รโห นาม       ปาปกมฺม ปกุพฺพโต   
                ปสฺสนฺติ วนภูตานิ           ต พาโล ม ฺเต ๒ รโห ฯ   
        [๕๑๙] อห รโห น ปสฺสามิ         สุ ฺ วาป น วิชฺชติ   
                ยตฺถ สุ ฺ ๓ น ปสฺสามิ     อสุ ฺ โหติ ต มยา ฯ   
        [๕๒๐] ทุชชฺจฺโจ จ สุชจฺโจ ๔ จ    นนฺโท จ สขุวจฺฉโน ๕   
#๑ ม. อาสีวิส ฯ ๒ ม. ม ฺตี ฯ ๓ ม. อ ฺ ฯ ๔ ยุ. อชจฺโจ ฯ   
#๕ ม. สุขวฑฺฒิโต ฯ    
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                วชโฺฌ ๑ อทฺธุวสีโล จ      เต ธมฺม ชหุมตฺถิกา ฯ   
        [๕๒๑] พฺราหฺมโณ จ กถ ชเห       สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                โย ธมฺม อนุปาเลติ         ธิติมา สจฺจนิกฺกโมติ ฯ   
                          สลีวีมสชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ___________   
                           ๖ สุชาตาชาตก   
        [๕๒๒] กึ อณฺฑกา อิเม เทว        นิกฺขิตฺตา กสมลฺลเก   
                อุปโลหิตกา วคฺคู           ต ๒ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
        [๕๒๓] ยานิ ปุเร ตุว เทวิ         ภณฺฑุ นนฺตกวาสินี   
                อุจฺฉงฺคหตฺถา ปจินาสิ        ตสฺสา เต โกลยิ ผล ฯ   
        [๕๒๔] อุทยฺหเต ๓ น รมติ        โภคา วิปฺปชหนฺติ ต   
                ตตฺเถวิม ปฏิเนถ           ยตฺถ โกล ปจิสฺสติ ฯ   
        [๕๒๕] โหนฺติ เหเต มหาราช       อิทฺธิปฺปตฺตาย นาริยา   
                ขม เทว สุชาตาย          มาสฺสา กุชฺฌ รเถสภาติ ฯ   
                         สุชาตาชาตก  ฉฏ ฯ   
                            ___________   
                           ๗ ปลาสชาตก   
          [๕๒๖] อเจตน พฺราหฺมณ อสฺสุณนฺต   
                 ชาโน อชานนฺตมิม ปลาส   
                 อารทฺธวีริโย ธวุมปฺปมตฺโต   
#๑ ม. ผวชโฺฌ ฯ ๒ ย.ุ เต ฯ ๓ ม. อุฑฺฑยฺหเต ฯ    
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                 สขุเสยฺย ปุจฺฉสิ กิสฺส เหตุ ฯ   
          [๕๒๗] ทูเร สโุต เจว พฺรหา จ รุกฺโข   
                 เทเส  ิโต ภูตนิวาสรูโป   
                 ตสฺมา นมสฺสามิ อิม ปลาส   
                 เย เจตฺถ ภูตา เต ๑ ธนสฺส เหตุ ฯ   
          [๕๒๘] โส เต กรสิฺสามิ ยถานุภาว   
                 กต ฺ ุต พฺราหฺมณ เปกฺขมาโน   
                 กถ หิ อาคมฺม สต สกาเส   
                 โมฆา ๒ เต อสฺสุ ปริผนฺทติานิ ฯ   
          [๕๒๙] โย ตินฺทุรุกขฺสฺส ๓ ปโร ปลกโฺข ๔   
                 ปริวาริโต ปุพฺพย ฺโ อุฬาโร   
                 ตสฺเสว มูลสฺมิ นิธิ นิขาโต   
                 อทายาโท คจฺฉ น อุทฺธราหีติ ฯ   
                          ปลาสชาตก สตฺตม ฯ   
                             ___________   
                          ๘ ชวสกณุชาตก ๕   
        [๕๓๐] อกรมฺหาว ๖ เต กิจฺจ      ย พล อหุวมฺหเส   
                มคิราช นโม ตฺยตฺถุ         อป กิ ฺจิ ลภามเส ฯ   
        [๕๓๑] มม โลหิตภกฺขสฺส           นิจฺจ ลุทฺทานิ กุพฺพโต   
                ทนฺตนฺตรคโต สนฺโต         ต พหุ ยมฺป ชีวสิ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ เต จ ฯ ๒ ม. โมฆานิ ฯ ๓ ม. ตินฺทุกรุกฺขสฺส ฯ   
#๔ สี. ย.ุ ปลกฺขา ฯ ๕ ม. สกุณชาตก ฯ ๖ ม. อกรมฺหส ฯ    
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        [๕๓๒] อกต ฺ ุมกตฺตาร            กตสฺส อปฺปฏิการก   
                ยสฺมึ กต ฺ ุตา นตฺถิ         นิรตฺถา ตสฺส เสวนา ฯ   
        [๕๓๓] ยตฺถ ๑ สมฺมขุจิณฺเณน       มิตฺตธมฺโม น ลพฺภติ   
                อนุสฺสูยมนกฺโกส ๒         สณิก ตมฺหา อปกฺกเมติ ฯ   
                          ชวสกุณชาตก อฏม ฯ   
                             ___________   
                            ๙ ฉวชาตก ๓   
        [๕๓๔] สพฺพ อิท ฺจ มริกต ๔       อุโภ ธมฺม น ปสฺสเร   
                อุโภ ปกติยา จุตา          โย จาย มนฺเต ฌาเปติ   
                          โย จ มนตฺ อธียติ ฯ   
        [๕๓๕] สาลีน โอทน ภุ ฺเช         สุจึ มสูปเสจน   
                ตสฺมา เอต น เสวามิ       ธมฺม อิสีภิ เสวิต ฯ   
        [๕๓๖] ปริพฺพช มหา โลโก         ปจนฺต ฺเป ปาณิโน   
                มา ตฺว ๕ อธมฺโม อาจริโต  ตสฺมา กุมฺภมิวาภิทา ฯ   
        [๕๓๗] ธิรตฺถ ุต ยสลาภ           ธนลาภ ฺจ พฺราหฺมณ   
                ยา วุตฺติ วินิปาเตน         อธมฺมจรเณน วาติ ฯ   
                           ฉวชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. ยสฺส ฯ ๒ ม. อนุสูย -- ฯ สี. ยุ. อนุสุยฺย __ ฯ ๓ ฉวกชาตก ฯ   
#๔ สี. สพฺพมิท จริมวต ฯ ม. สพฺพมิท จริม กต ฯ ๕ ม. ต ฯ    
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                           ๑๐ สยฺหชาตก ๑   
        [๕๓๘] สสมุทฺทปรยิาย             มหึ สาครกุณฺฑล   
                น อิจฺเฉ สห นินฺทาย        เอว สยฺห ๒ วิชานหิ ฯ   
        [๕๓๙] ธิรตฺถุ ต ยสลาภ           ธนลาภ ฺจ พฺราหฺมณ   
                ยา วุตฺติ วินิปาเตน         อธมฺมจรเณน วา ฯ   
        [๕๔๐] อป เจ ปตฺตมาทาย         อนาคาโร ปริพฺพเช   
                สาเอว ชีวิกา เสยฺโย       ยา จาธมฺเมน เอสนา ฯ   
        [๕๔๑] อป เจ ปตฺตมาทาย         อนาคาโร ปริพฺพเช   
                อ ฺ อหึสย โลเก        อป รชฺเชน ต วรนฺติ ฯ   
                            สยฺหชาตก ทสม   
                        กาลิงฺควคฺโค ๓ ปโม ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 วิวร จ อเทยฺย สมิทฺธวร   
                 อถ ททฺทร ปาปมหาติรโห   
                 อถ โกล ิปลาสวร ฺจกร   
                 จริม สสมุทฺทวเรน ทส ฯ   
                             ___________   
                            ๒ ปุจิมนฺทวคฺโค   
                            ๑ ปุจิมนฺทชาตก   
        [๕๔๒] อุฏเหิ โจร กึ เสสิ        โก อตฺโถ สุปเนน ๔ เต   
#๑ ม. เสยฺยชาตก ฯ ๒ ม. เสยฺย ฯ ๓ ส.ี ยุ. วิวรวคฺโค ฯ   
#๔ สี. สุปเตน ฯ ย.ุ สุปเนน ฯ    
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                มา ต คเหสุ ๑ ราชาโน    คาเม กิพฺพิสการก ฯ   
        [๕๔๓] นนุ ๒ โจร คเหสฺสนฺติ      คาเม กิพฺพิสการก   
                ก ึตตฺถ ปุจิมนฺทสฺส          วเน ชาตสฺส ติฏโต ฯ   
        [๕๔๔] น ตฺว อสฺสตฺถ ชานาสิ       มม โจรสฺส จนฺตร   
                โจร คเหตฺวา ราชาโน      คาเม กิพฺพิสการก   
                อจฺเจนฺติ ๓ นิมฺพสูลสฺมึ      ตสฺมึ เม สงฺกเต มโน ฯ   
        [๕๔๕] สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ        รกฺเขยฺยานาคต ภย   
                อนาคตภยา ธีโร           อุโภ โลเก อเวกฺขตีติ ฯ   
                          ปุจิมนฺทชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                         ๒ กสฺสปมนฺทิยชาตก   
        [๕๔๖] อป กสฺสป มนฺทิยา          ยุวา สปติ หนฺติ วา   
                สพฺพนฺต ขมเต ธีโร         ปณฺฑิโต ต ติติกฺขติ ฯ   
        [๕๔๗] สเจป สนฺโต วิวทนฺติ        ขิปฺป สนฺธิยเร ๔ ปุน   
                พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ       น เต สมถมชฌฺคู ฯ   
        [๕๔๘] เอเต ภิยฺโย สมายนฺติ       สนฺธิ เตส น ชีรติ   
                โย จาธิปนฺน ชานาติ        โย จ ชานาติ เทสน ฯ   
        [๕๔๙] เอโส หิ อุตฺตริตโร         ภาราวโห ธุรนฺธโร ๕   
#๑ ม. คเหสุ ฯ ๒ ม. ย นุ ฯ ๓ ม. อปฺเปนฺติ ฯ ๔ ม. สนฺธียเร ฯ   
#๕ ม. ภารวโห ธุรทฺธโร ฯ    
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                โย ปเรสาธิปนฺนาน         สย สนฺธาตุมรหตีติ ฯ   
                          กสฺสปมนฺทิยชาตก ทติุย ฯ   
                              ___________   
                            ๓ ขนฺติวาทิชาตก   
        [๕๕๐] โย เต หตฺเถ จ ปาเท จ    กณฺณนาส ฺจ เฉทยิ   
                ตสฺส กุชฺฌ มหาวีร          มา รฏ วินสฺส ๑ อิท ฯ   
        [๕๕๑] โย เม หตฺเถ จ ปาเท จ    กณฺณนาส ฺจ เฉทยิ   
                จิร ชีวตุ โส ราชา         นหิ กุชฺฌนฺติ มาทิสา ฯ   
        [๕๕๒] อหุ อตีตมทฺธาเน ๒        สมโณ ขนฺติทีปโน   
                ต ขนฺติยาเยว  ิต          กาสิราชา อเฉทยิ ฯ   
        [๕๕๓] ตสฺส กมฺมผรุสสฺส ๓        วิปาโก กฏโก อหุ   
                ย กาสิราชา เวเทสิ        นิรยมฺหิ สมปฺปโตติ ฯ   
                         ขนฺติวาทิชาตก ตติย ฯ   
                            ___________   
                          ๔ โลหกมฺุภิชาตก   
        [๕๕๔] ทุชชฺีวิตมชีวิมฺห             เยสนฺโน น ททามเส ๔   
                วิชชฺมาเนสุ โภเคสุ         ทีป นากมฺห อตฺตโน ฯ   
        [๕๕๕] สฏ ึ ๕ วสฺสสหสฺสานิ       ปริปุณฺณานิ สพฺพโส   
                นริเย ปจฺจมานาน          กทา อนฺโต ภวิสฺสติ ฯ   
        [๕๕๖] นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต      น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ   
#๑ ม. วินสา ฯ ๒ ม. อตีตมทฺธาน ฯ ๓ สี. ย.ุ กมฺมสสฺ ฯ ๔ ม. เย สนฺเต น ททมฺหเส ฯ   
#๕ ม. สฏ ิ ฯ    
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                ตทาหิ ปกต ปาป           มม ตุยฺห ฺจ มาริส ๑ ฯ   
        [๕๕๗] โสห นูน อิโต คนฺตฺวา       โยนึ ลทฺธาน มานุสึ   
                วท ฺ ู สีลสมฺปนฺโน          กาหามิ กุสล พหุนฺติ ฯ   
                         โลหกุมฺภิชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                            ๕ มสชาตก ๒   
        [๕๕๘] ผรุสา วต เต วาจา        มส ยาจนโก อสิ   
                กโิลมสทิสี วาจา           กโิลม สมฺม ทมฺม ิเต ฯ   
        [๕๕๙] องฺคเมต มนุสฺสาน          ภาตา โลเก ปวุจฺจติ   
                องฺคสฺส สทิสี วาจา         องฺค สมฺม ททามิ เต ฯ   
        [๕๖๐] ตาตาติ ปุตฺโต วทมาโน      กมฺเปติ หทย ปตุ   
                หทยสฺส สทิสี วาจา         หทย สมมฺ ทมมฺิ เต ฯ   
        [๕๖๑] ยสฺส คาเม สขา นตฺถิ       ยถาร ฺ ตเถว ต   
                สพฺพสฺส สทิสี วาจา         สพฺพ สมฺม ททามิ เตติ ฯ   
                           มสชาตก ป ฺจม ฯ   
                             ___________   
                           ๖ สสปณฺฑิตชาตก   
        [๕๖๒] สตฺต เม โรหิตา มจฺฉา      อุทกา ถลมุพฺภตา   
                อิท พฺราหฺมณ เม อตฺถิ       เอต ภุตฺวา วเน วส ฯ   
        [๕๖๓] ทุสฺส เม เขตฺตปาลสฺส       รตฺตึ ภตฺต อปาภต   
#๑ ม. มาริสา ฯ ๒ ม. สพฺพมสลาภชาตก ฯ    
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                มสสูลา จ เทฺว โคธา       เอก ฺจ ทธิวารก   
                อิท พฺราหฺมณ เม อตฺถิ       เอต ภุตฺวา วเน วส ฯ   
        [๕๖๔] อมฺพปกฺก ๑ ทก สีต        สีตจฺฉาย ๒ มโนรม   
                อิท พฺราหฺมณ เม อตฺถิ       เอต ภุตฺวา วเน วส ฯ   
        [๕๖๕] น สสสฺส ติลา อตฺถิ         น มุคฺคา นป ตณฺฑุลา   
                อิมินา อคฺคินา ปกฺก         มม ภุตฺวา วเน วสาติ ฯ   
                          สสปณฺฑิตชาตก ฉฏ ฯ   
                             ____________   
                           ๗ มตโรทนชาตก   
        [๕๖๖] มตมตเมว ๓ โรทถ        น หิ ต โรทถ โย มริสฺสติ   
                สพฺเพว ๔ สรรีธาริโน      อนุปุพฺเพน ชหนฺติ ชีวิต ฯ   
        [๕๖๗] เทวา มนุสฺสา จตุปฺปทา      ปกฺขิคณา อุรคา จ โภคิโน   
                ยมหฺิ ๕ สรีเร อนิสฺสรา     รมมานาว ชหนฺติ ชีวิต ฯ   
        [๕๖๘] เอว จลิต อสณฺ ิต          สขุทุกฺข มนุเชสุ อเปกฺขิย ๖   
                กนฺทิต รุณต ๗ นิรตฺถก      ก ึโว โสกคณาภิกีรเร ฯ   
        [๕๖๙] ธุตฺตา โสณฺฑา จ อกตา      พาลา สูรา [๘] อโยคิโน   
                ธีร ม ฺนฺติ พาโลติ         เย ธมฺมสฺส อโกวิทาติ ฯ   
                         มตโรทนชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
#๑ สี. ย.ุ อมพฺปกฺโกทก ฯ ๒ ม. สีตจฺฉายา มโนรมา ฯ ๓ ม. มต มต เอว ฯ   
#๔ ม. สพฺเพป ฯ ๕ ย.ุ อสมฺึ ฯ ๖ ม. มนเุชสฺวเปกฺขิย ฯ   
#๗ ม. กนฺทติรุทิต ฯ ๘ ย.ุ ธีรา ฯ    
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                            ๘ กณเวรชาตก   
        [๕๗๐] ยนฺต วสนฺตสมเย           กณเวเรสุ ภาณุสุ   
                สาม พาหาย ปเฬสิ         สา ต อาโรคฺยมพฺรวิ ฯ   
        [๕๗๑] อมฺโภ น กริ สทฺเธยฺย       ย วาโต ปพฺพต วเห   
                ปพฺพต ฺเจ วเห วาโต       สพฺพมฺป ปวึ วเห   
                ยตฺถ สามา กาลกตา        สาม อาโรคฺยมพฺรวิ ฯ   
        [๕๗๒] น เจว สา กาลกตา        น จ สา อ ฺมิจฺฉติ   
                เอกภตฺตา ๑ กิร สามา     ตเมว อภิกงฺขติ ฯ   
          [๕๗๓] อสนฺถุต ม จิรสนฺถุเตน   
                 นมิินิ สามา อธุว ธุเวน   
                 มยาป สามา นิมิเนยฺย อ ฺ   
                 อิโต อห ทูรตร คมิสฺสนฺติ ฯ   
                        กณเวรชาตก อฏม ฯ   
                           ___________   
                           ๙ ติตฺติรชาตก   
        [๕๗๔] สุสุข วต ชึวามิ            ลภามิ เจว ภุ ฺชิตุ   
                ปริปนฺเถว ติฏามิ          กา นุ ภนฺเต คตี มม ฯ   
        [๕๗๕] มโน เจ เต นปฺปณมติ       ปกฺขิ ปาปสฺส กมฺมุโน   
                อวฺยาวฏสฺส ภทฺรสฺส         น ปาปมุปลิมฺปติ ฯ   
        [๕๗๖] าตโก โน นิสินฺโนติ        พหุ อาคจฺฉเต ชโน   
#๑ ม. เอกรตฺติกิรี ฯ ย.ุ เอกภตฺตกิรี ฯ    
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                ปฏิจฺจ กมฺม ผุสติ           ตสฺมึ เม สงฺกเต มโน ฯ   
        [๕๗๗] น ปฏิจฺจ กมฺม ผุสติ         มโน เจ นปปฺทุสฺสติ   
                อปฺโปสฺสุกฺกสฺส ภทฺรสฺส       น ปาปมุปลิมฺปตีติ ฯ   
                           ติตฺติรชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ สุจฺจชชาตก   
        [๕๗๘] สุจฺจช วต นจฺจชิ           วาจาย อทท คิรึ   
                กิ ฺจิ ๑ ตสฺส จชนฺตสฺส      วาจาย อทท ๒ ปพฺพต ฯ   
        [๕๗๙] ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท       ย น กยริา น ต วเท   
                อกโรนฺต ภาสมาน          ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
        [๕๘๐] ราชปุตฺต นโม ตฺยตฺถุ        สจฺเจ ธมฺเม  ิโตวสิ ๓   
                ยสฺส เต พฺยสน ปตฺโต       สจฺจสฺมึ รมเต มโน ฯ   
        [๕๘๑] ยา ทลิทฺที ทลิทฺทสฺส         อฑฺฒา อฑฺฒสฺส กิตฺติมา ๔   
                สา หิสฺส ปรมา ภริยา       สหิร ฺสฺส อิตฺถิโยติ ฯ   
                          สุจฺจชชาตก ทสม ฯ   
                         ปุจิมนฺทวคฺโค ทุติโย ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อถ โจร สกสสฺป ขนฺติวโร   
                 ทชฺุชีวิตตา จ วรา ผรุสา   
#๑ ม. กึ หิตสฺส ... ฯ ๒ ม. อทุ ฯ ๓ ม.  ิโต จสิ ฯ ๔ ม. กิตฺติม ฯ    
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                 อถ สุ มต จ วสนฺต สุข   
                 สจฺุจชวตนจฺจชินา จ ทส ฯ   
                             ___________   
                            ๓ กุฏิทสูกวคฺโค   
                            ๑ กุฏิทสูกชาตก   
        [๕๘๒] มนุสฺสสฺเสว เต สีส         หตฺถปาทา จ วานร   
                อถ เกน น ุวณฺเณน         อคารนฺเต น วิชฺชติ ฯ   
        [๕๘๓] มนุสฺสสฺเสว เม สีส         หตฺถปาทา จ สิงฺคิล   
                ยาหุ เสฏา มนุสฺเสสุ       สา เม ป ฺา น วิชฺชติ ฯ   
        [๕๘๔] อนวฏ ิตจิตฺตสฺส            ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน ๑   
                นจฺิจ อทฺธุวสีลสฺส           สขุภาโว ๒ น วิชฺชติ ฯ   
        [๕๘๕] โส กรสฺส ุอานุภาว         วีติวตฺตสฺสุ สีลิย   
                สตีวาตปริตฺตาณ            กรสฺสุ กุฏิก ๓ กปติ ฯ   
                          กฏุิทูสกชาตก ปม ฯ   
                             ___________   
                           ๒ ทุทฺทภุายชาตก   
        [๕๘๖] ทุทฺทุภายติ ๔ ภทฺทนฺเต      ยสฺม ึเทเส วสามห   
                อหมฺเปต น ชานามิ         กิเมต ทุทฺทุภายติ ฯ   
#๑ ยุ. ทูภิโน ฯ ๒ สี. สุวิภาโว ฯ ๓ ส.ี กุลว ฯ ม. กฏุว ฯ ๔ ส.ี ย.ุ ททฺทภายติ ฯ   
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        [๕๘๗] เวลุว ปติต สุตฺวา          ทุทฺทุภนฺติ สโส ชวิ   
                สสสฺส วจน สุตฺวา          สนฺตตฺตา มิควาหินี ฯ   
        [๕๘๘] อปฺปตฺวา ปทวิ ฺาณ         ปรโฆสานุสาริโน   
                ปมาทปรมา ๑ พาลา       เต โหนฺติ ปรปตฺติยา ฯ   
        [๕๘๙] เย จ สีเลน สมฺปนฺนา       ป ฺายูปสเม รตา   
                อารกา วิรตา ธรีา         น โหนฺติ ปรปตฺติยาติ ฯ   
                         ทุทฺทุภายชาตก ๒ ทุติย ฯ   
                            _______________   
                           ๓ พฺรหฺมทตฺตชาตก   
        [๕๙๐] ทฺวย ยาจนโก ราช         พฺรหฺมทตฺต นิคจฺฉติ   
                อลาภ ธนลาภ วา          เอวธมฺมา หิ ยาจนา ฯ   
        [๕๙๑] ยาจน โรทน อาหุ          ป ฺจาลาน รเถสภ   
                โย ยาจน ปจฺจกฺขาติ        ตมาหุ ปฏิโรทน ฯ   
        [๕๙๒] ม มาทฺทสสุ ๓ โรทนฺต      ป ฺจาลา สุสมาคตา   
                ตุว วา ปฏิโรทนฺต          ตสฺมา อิจฺฉามห รโห ฯ   
          [๕๙๓] ททามิ เต พฺราหฺมณ โรหิณีน   
                 คว สหสฺส สห ปุงฺคเวน   
                 อริโย ห ิอริยสสฺ กถ น ทชชฺา   
                 สตฺุวาน คาถา ตว ธมฺมยุตฺตาติ ฯ   
                         พฺรหฺมทตฺตชาตก ตติย ฯ   
#๑ ม. ปนาทปรมา ฯ ๒ ส.ี ย.ุ ททฺทภ-ชาตก ฯ ๓ ม. มามทฺทสสุ ฯ    
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                           ๔ จมฺมสาฏกชาตก   
          [๕๙๔] กลฺยาณรูโป วตาย จตุปฺปโท   
                 สภุทฺทโก เจว สุเปสโล จ�    
                 โย พฺราหฺมณ ชาติมนฺตูปปนฺน   
                 อปจายติ เมณฺฑวโร ยสสฺส ีฯ   
          [๕๙๕] มา พฺราหฺมณ อิตฺตรทสฺสเนน   
                 วิสฺสาสมาปชฺชิ จตุปฺปทสฺส   
                 ทฬฺหปฺปหาร อภิกตฺตุกาโม ๑   
                 อวสกฺกติ ๒ ทสฺสติ สุปฺปหาร ฯ   
          [๕๙๖] อุรุฏ ี ภคฺคา ปติโต ๓ ขาริภาโร   
                 สพฺพ ภณฺฑ พฺราหฺมณสฺเสว ๔ ภินฺน   
                 อุโภป พาหา ปคฺคเยฺหว ๕ กนฺทติ   
                 อภิธาวต ห ฺติ พฺรหฺมจารึ ๖ ฯ   
        [๕๙๗] เอว โส นิหโต เสติ        โย อปูช ปสสติ ๗   
                ยถาหมชฺช ปหโต           หโต เมณฺเฑน ทุมฺมตีติ ฯ   
                        จมฺมสาฏกชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ____________   
#๑ สี. ม. อภิกงฺขมาโน ฯ ๒ ม. อวสกกฺตี ฯ ๓ ม. อูรุฏ ิ ภคฺค ปวฏฏิโต ฯ   
#๔ ม. สพฺพ ฺจ ภณฺฑ พฺราหฺมณสฺส ... ฯ ๕ ม. ปคฺคยฺห ฯ ๖ ส.ี ม. อภิธาวถ   
#ห ฺเต พฺรหฺมจารี ฯ ๗ สี. ย.ุ นมสฺสติ ฯ    
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                            ๕ โคธชาตก ๑   
        [๕๙๘] สมณนฺต ม ฺมาโน          อุปค ฺฉึ อส ฺต   
                โส ม ทณฺเฑน ปาหาสิ       ยถา อสฺสมโณ ตถา ฯ   
        [๕๙๙] กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ        กินฺเต อชินสาฏิยา   
                อพฺภนฺตรนฺเต คหน          พาหิร ปริมชชฺสิ ฯ   
        [๖๐๐] เอหิ โคธ นิวตฺตสฺสุ         ภุ ฺช สาลีนโมทน   
                เตล โลณ ฺจ เม อตฺถิ       ปหุต ๒ มยฺห ปปฺผลิ ฯ   
        [๖๐๑] เอส ภิยฺโย ปเวกฺขามิ       วมฺมิก สตโปรสิ   
                เตล โลณ ฺจ กินฺเตสิ ๓     อหิต มยฺห ปปผฺลีติ ฯ   
                           โคธชาตก ป ฺจม ฯ   
                              ___________   
                            ๖ กกฺการุชาตก   
        [๖๐๒] กาเยน โย นาวหเร        วาจาย น มุสา ภเณ   
                ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย      สเว กกฺการุมรหติ ฯ   
        [๖๐๓] ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย        น นิกตฺยา ธน หเร   
                โภเค ลทฺธา น มชฺเชยฺย     สเว กกฺการุมรหติ ฯ   
        [๖๐๔] ยสฺส จิตฺต อหาลิทฺท         สทฺธา จ อวิราคินี   
                เอโก สาทุ น ภุ ฺเชยฺย      สเว กกฺการุมรหติ ฯ   
        [๖๐๕] สมฺมุขา วา ติโรกฺขา ๔ วา โย สนฺเต น ปริภาสติ   
#๑ ม. โคธราชชาตก ฯ ๒ ม. ปหูต ฯ ๓ ม. กิตฺเตสิ ฯ ๔ ยุ. ปโรกขฺา วา ฯ    
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                ยถาวาที ตถาการี          สเว กกฺการุมรหตีติ ฯ   
                           กกฺการชุาตก ฉฏ ฯ   
                              ___________   
                           ๗ กากาติชาตก ๑   
        [๖๐๖] วาติ จาย ตโต คนฺโธ       ยตฺถ เม วสตี ปยา   
                ทูเร อิโต ห ิกากาติ ๒     ยตฺถ เม นริโต มโน ฯ   
        [๖๐๗] กถ สมุทฺทมตริ             กถ อตริ เกปุก ๓   
                กถ สตฺต สมุทฺทานิ          กถ สิมฺพลิมารุหิ ฯ   
        [๖๐๘] ตยา สมุทฺทมตรึ            ตยา อตริ เกปุก ๔   
                ตยา สตฺต สมุทฺทานิ         ตยา สิมฺพลิมารุหึ ฯ   
        [๖๐๙] ธิรตฺถุ ม มหากาย          ธริตฺถุ ม อเจตน   
                ยตฺถ ชายายห ชาร         อาวหามิ วหามิ จาติ ฯ   
                         กากาติชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                          ๘ อนนุโสจิยชาตก   
        [๖๑๐] พหูน วิชฺชตี โภตี           เตหิ เม กึ ภวิสฺสติ   
                ตสฺมา เอต น โสจามิ       ปย สมฺมิลลฺหาสินึ ฯ   
        [๖๑๑] ต ต ฺเจ อนุโสเจยฺย        ย ย ตสฺส น วิชฺชติ   
                อตฺตานมนุโสเจยฺย          สทา มจฺจุวส ปตฺต ๕ ฯ   
#๑ ม. กากวตีชาตก ฯ ๒ ม. กากวตี ฯ ๓-๔ สี. ย.ุ เกพุก ฯ ๕ ม. ปต ฯ๑    
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        [๖๑๒] น เหว ติฏ นาสีน         น สยาน น ปตฺถคุ ๑   
                ยาวุปฺปตฺติ นิมิสฺสติ ๒       ตตฺราป สรตี ๓ วโย ฯ   
        [๖๑๓] ตตฺถตฺตนิ วตปฺปนฺเถ ๔      วินาภาเว อสสเย   
                ภูต เสส ทยิตพฺพ           จวิต ๕ อนนุโสจิยนฺติ ฯ   
                         อนนุโสจิยชาตก อฏม ฯ   
                            ____________   
                           ๙ กาฬพาหุชาตก   
          [๖๑๔] ย อนฺนปานสฺส ปุเร ลภาม   
                 ตนฺทานิ สาขมิคเมว คจฺฉติ   
                 คจฺฉามทานิ วนเมว ราธ   
                 อสกฺกตาวมฺห ธน ฺชยาย ฯ   
          [๖๑๕] ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ   
                 นนิฺทา ปสสา จ สุข จ ทุกฺข   
                 เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา   
                 มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏปาท ฯ   
          [๖๑๖] อทฺธา ตุว ปณฺฑิตโกสิ ราธ   
                 ชานาสิ อตฺถานิ อนาคตานิ   
#๑ สี. ม. ปทธฺคุ ฯ ๒ สี. ยาว ปาติ นิมิสติ ฯ ม. ยาว พฺยาติ นิมิสติ ฯ   
#๓ ม. รสตี ฯ ๔ ม. วตปปฺทฺเธ ฯ ๕ ส.ี ม. วีต ฯ    
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                 กต นุโข สาขมิค ทกฺขาม ๑   
                 นทิฺธาปต ๒ ราชกุลโตว ชมฺม ฯ   
          [๖๑๗] จาเลติ กณฺณ ภกุฏึ กโรติ   
                 มหุุ มุหุ ภายเต ๓ กุมาเร   
                 สยเมว ต กาหติ กาฬพาหุ   
                 เยนารกา สฺสติ อนฺนปานาติ ฯ   
                         กาฬพาหุชาตก นวม ฯ   
                            ____________   
                           ๑๐ สลีวีมสชาตก   
        [๖๑๘] สีล กิเรว กลยฺาณ          สลี โลเก อนุตฺตร   
                ปสฺส โฆรวิโส นาโค        สลีวาติ น ห ฺติ ฯ   
        [๖๑๙] ยาวเทวสฺสหู กิ ฺจิ          ตาวเทว อขาทิสุ   
                สงฺคมฺม กุลลา โลเก        น หสึนฺติ อกิ ฺจน ฯ   
        [๖๒๐] สุข นิราสา สุปติ           อาสา ผลวตี สขุา   
                อาส นิราส กตฺวาน         สขุ สุปติ ปงฺคลา ฯ   
        [๖๒๑] น สมาธิปโร อตฺถิ          อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ   
                น ปร นาป อตฺตาน         วิหึสติ สมาหิโตติ ฯ   
                          สลีวีมสชาตก ทสม ฯ   
                          กฏุิทูสกวคฺโค ตติโย ฯ   
#๑ ม. ทกฺขิสาม ฯ ๒ สี. ย.ุ นิพฺพาปต ฯ ม. นิทฺธาวิต ฯ ๓ ส.ี ภาสยเต ฯ   
# ม. ภายยเต ฯ    
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                             ตสฺสุทฺทาน   
                 สมนุสฺส สทุททฺุ สยาจนโก   
                 อถ เมณฺฑวรุตฺตม โคธวโร   
                 อถ กาย สเกปุก โภตีวโร   
                 อถ ราธ สุสลีวเรน ทส ฯ   
                            ___________   
                           ๔ โกกลิวคฺโค   
                         ๑ โกกาลกิชาตก ๑   
        [๖๒๒] โย เว กาเล อสมฺปตฺเต     อติเวล ปภาสติ   
                เอว โส นหิโต เสติ        โกกิลาเยว ๒ อตฺรโช ฯ   
        [๖๒๓] น หิ สตฺถ สุนิสิต           วิส หลาหลมฺมิว ๓   
                เอว นิกฺกเฒ ๔ ปาเตติ     วาจา ทุพฺภาสิตา ยถา ฯ   
        [๖๒๔] ตสฺมา กาเล อกาเล จ ๕   วาจ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโต   
                นาติเวล ปภาเสยฺย         อป อตฺตสมมฺหิ วา ฯ   
        [๖๒๕] โย จ กาเล มติ ภาเส      มติปุพฺโพ วิจกฺขโณ   
                สพฺเพ อมิตฺเต อาเทติ       สปุณฺโณ อุรคมฺมิวาติ ๖ ฯ   
                           โกกาลกิชาตก ปม ฯ   
                               ___________   
                             ๒ รถลฏ ิชาตก   
        [๖๒๖] อป หนฺตฺวา หโต พฺรูติ       เชตฺวา ชโิตติ ภาสติ   
#๑ ม. โกกลิชาตก ฯ ๒ ม. โกกิลายิว ฯ ๓ ม. หลาหลามิว ฯ ๔ ม. นิกฏเ ฯ   
#๕ ม. วา ฯ ๖ ม. อุรคามิวาติ ฯ    
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                ปพฺุพมกฺขายิโน ๑ ราช      เอตทตฺถุ ๒ น สทฺทเห ฯ   
        [๖๒๗] ตสฺมา ปณฺฑิตชาติโย         สุเณยฺย อิตรสฺสป   
                อุภินฺน วจน สุตฺวา          ยถา ธมฺโม ตถา กเร ฯ   
          [๖๒๘] อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ   
                 อส ฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ   
                 ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี   
                 โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ ฯ   
        [๖๒๙] นิสมฺม ขตฺติโย กยริา        นานิสมฺม ทสิมฺปติ   
                นสิมฺมการิโน ร ฺโ ๓      ยโส กิตฺตี จ วฑฺฒตีติ ฯ   
                           รถลฏ ิชาตก ทุติย ฯ   
                              ___________   
                            ๓ โคธชาตก ๔   
        [๖๓๐] ตเทว เม ตฺว วิทิโต        วนมชฺเฌ รเถสโภ ๕   
                ยสฺส เต ขคฺคพนฺธสฺส ๖     สนฺนทฺธสฺส ติรีฏโิน   
                อสฺสตฺถทุมสาขาย           ปกฺกา โคธา ปลายถ ฯ   
          [๖๓๑] นเม นมนฺตสฺส ภเช ภชนฺต   
                 กจฺิจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจ   
                 นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถ   
                 อสมฺภชนฺตมฺป น สมฺภเชยฺย ฯ   
#๑ ม. ปุพฺพวกฺขายิโน ฯ ๒ สี. ย.ุ เอกทตฺถุ ฯ ม. อ ฺทตฺถุ ฯ ๓ สี. ม.   
# ราช ฯ  ๔ ม. ปกฺกโคธชาตก ฯ ๕ ม. รเถสภ ฯ ๖ ม. ขคฺคพทฺธสฺส ฯ    
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          [๖๓๒] จเช จชนฺต วนถ น กยิรา   
                 อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย   
                 ทโิช ทุม ขีณผลว ๑ ตฺวา   
                 อ ฺ สเมกฺเขยฺย มหา หิ โลโก ฯ   
          [๖๓๓] โส เต กริสสฺามิ ยถานุภาว   
                 กต ฺ ุต ขตฺติโย ๒ เปกฺขมา โน   
                 สพฺพ ฺจ เต อิสฺสริย ททามิ   
                 ยสฺสิจฺฉสี ตสฺส ตุว ททามีติ ฯ   
                          โคธชาตก ตติย ฯ   
                            ___________   
                          ๔ ราโชวาทชาตก   
        [๖๓๔] คว ฺเจ ตรมานาน          ชิมฺห คจฺฉติ ปุงฺคโว   
                สพฺพา คาวี ชิมฺห ยนฺติ ๓    เนตฺเต ชิมฺห คเต สติ ฯ   
        [๖๓๕] เอวเมว มนุสฺเสสุ          โย โหติ เสฏสมฺมโต   
                โส เจ อธมฺม จรติ         ปเคว อิตรา ปชา   
                สพฺพ รฏ ทุกฺข เสติ        ราชา เจ โหติ อธมฺมิโก ฯ   
        [๖๓๖] คว ฺเจ ตรมานาน          อุชุ คจฺฉติ ปุงฺคโว   
                สพฺพา คาวี อุชุ ยนฺติ ๔     เนตฺเต อุชุ คเต สติ ฯ   
        [๖๓๗] เอวเมว มนุสฺเสสุ          โย โหติ เสฏสมฺมโต   
                โส เจป ๕ ธมฺม จรติ      ปเคว อิตรา ปชา   
#๑ ม. ขีณผลนฺติ ฯ ๒ ม. ขตฺติเย ฯ ๓ ม. สพฺพา ตา ชิมฺห คจฺฉนฺติ ฯ   
#๔ ย.ุ สพฺพา ตา อุชุ คจฺฉนฺติ ฯ  ๕ ม. สเจ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 152 

                สพฺพ รฏ สุข เสติ         ราชา เจ โหติ ธมฺมิโกติ ฯ   
                         ราโชวาทชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ____________   
                            ๕ ชมฺพุกชาตก   
        [๖๓๘] พฺรหา ปวฑฺฒกาโย โส       ทีฆทาโว ชมฺพุก   
                น ตฺว ตมฺหิ กุเล ชาโต      ยตฺถ คณฺหนฺติ กุ ฺชร ฯ   
        [๖๓๙] อสีโห สีหมาเนน           โย อตฺตาน วิกุพฺพติ   
                กตฺุถุว ๑ คชมาสชฺช        เสติ ภูมฺยา อนุตฺถุน ฯ   
          [๖๔๐] ยสสฺสิโน อุตฺตมปุคฺคลสฺส   
                 ส ฺชาตขนฺธสฺส มหพฺพลสสฺ   
                 อสเมกฺขิย กามพลูปปตฺตึ   
                 ส เสติ นาเคน หโตย ชมฺพุโก ฯ   
          [๖๔๑] โย จีธ กมฺม กุรุเต ปมาย   
                 ถามพล อตฺตนิ สวิทิตฺวา   
                 ชปฺเปน มนฺเตน สุภาสิเตน   
                 ปริกฺขวา โส วิปุล ชินาตีติ ฯ   
                        ชมฺพุกชาตก ป ฺจม ฯ   
                           ___________   
                        ๖ พฺรหาฉตฺตชาตก   
        [๖๔๒] ติณ ติณนฺติ ลปสิ            โก น ุเต ติณมาหริ   
#๑ ม. โกตฺถวู ฯ สี. โกฏ ูว ฯ    
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                กนิฺนุ เต ติณกิจฺจตฺถิ         ติณเมว ปภาสติ ฯ   
        [๖๔๓] อิธาคมา พฺรหฺมจารี         พฺรหาฉตฺโต พหุสฺสุโต   
                โส เม สพฺพ สมาทาย       ติณ นิกฺขิปฺป คจฺฉติ ฯ   
        [๖๔๔] เอเวต โหติ กตฺตพฺพ        อปฺเปน พหุมิจฺฉตา   
                สพฺพ สกสฺส อาทาน         อนาทาน ติณสฺส จ   
                ติณสฺส จาฏีสุ คโต          ตตฺถ กา ปริเทวนา ๑ ฯ   
        [๖๔๕] สีลวนฺโต น กุพฺพนฺติ         พาโล สีลานิ กุพฺพติ   
                อนิจฺจสีล ทุสฺสีลฺย ๒        กึ ปณฺฑิจฺจ กริสฺสตีติ ฯ   
                         พฺรหาฉตฺตชาตก ฉฏ ฯ   
                            ____________   
                             ๗ ปชาตก   
        [๖๔๖] น เต ปมทาสิมฺห ๓       น ปาน นป โภชน   
                พฺรหฺมจารี ขมสฺสุ เม        เอต ปสฺสามิ อจฺจย ฯ   
          [๖๔๗] เนวาภิสชฺชามิ นจาป กุปฺเป   
                 นจาป เม อปฺปยมาสิ กิ ฺจิ   
                 อโถป เม อาสิ มโนวิตกฺโก   
                 เอตาทิโส นูน กุลสฺส ธมโฺม ฯ   
        [๖๔๘] เอสสฺมาก กุเล ธมฺโม       ปตุปตามโห สทา   
                อาสน อุทก ปชชฺ           สพฺเพต นิปทามเส ฯ   
#๑ ม. อิท คาถาปาททฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ทุสฺสลี ฯ ๓ ม. ปมทายิมฺหา ฯ8    
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        [๖๔๙] เอสสฺมาก กุเล ธมฺโม       ปตุปตามโห สทา   
                สกฺกจฺจ อุปติฏาม          อุตฺตม วิย าตกนฺติ ฯ   
                           ปชาตก สตฺตม ฯ   
                             __________   
                             ๘ ถุสชาตก   
        [๖๕๐] วิทิต ถุส อุนฺทุราน          วิทิต ปน ตณฺฑุล   
                ถสุ ถุส ๑ วิวชชฺตฺิวา       ตณฺฑุล ปน ขาทเร ฯ   
        [๖๕๑] ยา มนฺตนา อร ฺสฺมึ        ยา จ คาเม นิกณฺณิกา   
                ย ฺเจต อิติ จินฺตี จ ๒      เอตมฺป วิทิต มยา ฯ   
        [๖๕๒] ธมฺเมน กิร ชาตสฺส         ปตา ปุตฺตสฺส มกฺกโฏ   
                ทหรสฺเสว สนฺตสฺส          ทนฺเตหิ ผลมจฺฉิทา ฯ   
        [๖๕๓] ยเมต ปริสปฺปสิ            อชกาโณว สาสเป   
                โยปาย เหฏโต เสติ ๓    เอตมฺป วิทิต มยาติ ฯ   
                          ถุสชาตก อฏม ฯ   
                            ___________   
                          ๙ พาเวรุชาตก   
        [๖๕๔] อทสฺสเนน โมรสฺส          สิขิโน ม ฺชภุาณิโน   
                กาก ตตฺถ อปูเชสุ          มเสน จ ผเลน จ ฯ   
        [๖๕๕] ยทา จ สรสมปฺนฺโน         โมโร พาเวรุมาคมา   
#๑ สี. ถุส ถลู ฯ ๒ ม. ... จีติ จ ฯ ๓ สี. เสสิ ฯ    
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                อถ ลาโภ จ สกฺกาโร       วายสสฺส อหายถ ฯ   
        [๖๕๖] ยาว นุปฺปชฺชตี พุทฺโธ        ธมฺมราชา ปภงฺกโร   
                ตาว อ ฺเ อปูเชสุ         ปถุู สมณพฺราหฺมเณ ฯ   
        [๖๕๗] ยทา จ สรสมฺปนฺโน         พุทฺโธ ธมฺม อเทสยิ   
                อถ ลาโภ จ สกฺกาโร       ติตฺถิยาน อหายถาติ ฯ   
                         พาเวรชุาตก นวม ฯ   
                            ___________   
                          ๑๐ วิสยหฺชาตก   
          [๖๕๘] อทาสิ ทานานิ ปุเร วิสยฺห   
                 ททโต จ เต ขยธมฺโม อโหส ิ  
                 อิโต ปร ฺเจ น ทเทยฺย ทาน   
                 ติฏเยฺยุ เต สยมนฺตสฺส โภคา ฯ   
          [๖๕๙] อนริยมริเยน สหสฺสเนตฺต   
                 สทุุคฺคเตนาป อกิจฺจมาหุ   
                 มา โว ธน ต อหุ วา ชนินฺท ๑   
                 ย โภคเหตุ วิชเหมุ สทฺธ ฯ   
        [๖๖๐] เยน เอโก รโถ ยาติ       ยาติ เตน ปโร ๒ รโถ   
                โปราณ นิหิต วตฺต          วตฺตต ฺเว วาสว ๓ ฯ   
#๑ ม. อหุ เทวราช ฯ ๒ ม. เตนาปโร ฯ ๓ ส.ี โปราณ นิหิต วฑฺฒ   
# วฑฺฒต ฺเว วาสว ฯ    
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        [๖๖๑] ยทิ เหสฺสติ ทสฺสาม         อสนฺเต กึ ททามฺหเส   
                เอว ภูตาป ทสฺสาม         มา ทาน ปมทามฺหเสติ ฯ   
                          วิสยฺหชาตก ทสม ฯ   
                         โกกลิวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 อติเวล ปภาสติ ๑ ชินวโร   
                 วนมชฺเฌ รเถสภ ชิมฺหคโม   
                 อถ ชมฺพุ ติณาสนปวร   
                 อถ ตณฺฑุล โมร วิสยฺห ทส ฯ   
                            ___________   
                          ๕ จุลฺลกณุาลวคฺโค   
                          ๑ กุณฺฑลกิชาตก ๒   
          [๖๖๒] นรานมารามกราสุ นารสีุ   
                 อเนกจิตฺตาสุ อนิคฺคหาสุ จ   
                 สพฺพตฺตนา ปติกราป เจ สิยุ ๓   
                 น วิสฺสเส ติตฺถสมา หิ นาริโย ฯ   
          [๖๖๓] ย ฺจ ๔ ทิสวฺา กินฺนรกินนฺรีน ๕   
                 สพฺพิตฺถิโย น รมนฺติ อคาเร   
#๑ ม. อติเวลปภาสติ ฯ ๒ สี. กินฺนรชีาตก ฯ ม. กณฺฑรีชาตก ฯ   
#๓ ม. สพฺพตฺถ นาปติกราป เจ สิยา ฯ ๔ ม. ย เว ฯ ๕ ม. กณฺฑรกีินฺนราน ฯ    
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                 ต ตาทิส สามิก ๑ จชิตฺวา ภริยา   
                 อ ฺ ทิสฺวา ปุริส ปสปฺป ฯ   
          [๖๖๔] พกสฺส จ พาวริกสฺส ๒ ร ฺโ   
                 อจฺจนฺตกามานุคตสฺส ภริยา   
                 อจฺจาจรี พทฺธวสานุคสฺส ๓   
                 กึ วา ๔ อิตฺถี นาติจเร ตท ฺ ฯ   
          [๖๖๕] ปยงฺคานิ ๕ สพฺพโลกิสสฺรสฺส   
                 ร ฺโ ปยา พฺรหฺมทตฺตสฺส ภริยา   
                 อจฺจาจรี พทฺธวสานุคสฺส ๓   
                 ต วาป สา นาชฺฌคา กามกามินีติ ฯ   
                         กุณฺฑลิกชาตก ปม ฯ   
                           _______________   
                           ๒ วานรชาตก   
        [๖๖๖] อสกฺขึ วต อตฺตาน          อุฏาตุ อุทกา ถล   
                นทานาห ปุน ตุยฺห          วส คจฺฉามิ วาริช ฯ   
        [๖๖๗] อลเมเตหิ อมฺเพหิ          ชมฺพูหิ ปนเสหิ จ   
                ยานิ ปาร สมุททฺสฺส         วร มยฺห อุทุมฺพโร ฯ   
        [๖๖๘] โย จ อุปฺปติต อตฺถ         น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
#๑ สี. ม. มจฺจ ฯ ๒ สี. ปาวาริกสฺส ฯ ๓ ม. อวาจรี ปฏวสานุคสฺส ฯ   
#๔ ม. ก วาป ... ฯ  ๕ ปงฺคิยานี ฯ    
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                อมิตฺตวสมเนฺวติ            ปจฺฉา จ อนุตปฺปติ ฯ   
        [๖๖๙] โย จ อุปฺปติต อตฺถ         ขิปฺปเมว นิโพธติ   
                มจฺุจเต สตฺตุสมฺพาธา        น จ ปจฺฉานุตปฺปตีติ ฯ   
                          วานรชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                            ๓ กุนฺตินีชาตก   
        [๖๗๐] อวสิมฺห ตวาคาเร          นจฺิจ สกฺกตปูชิตา   
                ตฺวเมวทานิมกริ            หนฺท ราช วชามห ฯ   
        [๖๗๑] โย เว กเต ปฏิกเต        กพฺิพิเส ปฏิกิพฺพิเส   
                เอวนฺต สมฺมติ ๑ เวร      วส กุนฺตินิ มา คมา ฯ   
        [๖๗๒] น กตสฺส จ กตฺตา จ        มิตฺติ ๒ สนฺธิยเต ๓ ปุน   
                หทย นานุชานาติ           คจฺฉ ฺเว รเถสภ ฯ   
        [๖๗๓] กตสฺส เจว กตฺตา จ        มตฺิติ ๒ สนฺธิยเต ๓ ปุน   
                ธีราน โน จ พาลาน        วส กุนฺตินิ มา คมาติ ฯ   
                           กุนฺตินีชาตก ตติย ฯ   
                              ___________   
                            ๔ อมฺพชาตก ๔   
        [๖๗๔] โย นลิิย ๕ มณฺฑยติ        สณฺฑาเสน วิห ฺติ   
                ตสฺส สา วสมเนฺวตุ         ยา เต อมฺเพ อวาหริ ฯ   
        [๖๗๕] วีส วา ป ฺจวีส ๖ วา      อูนตึสว ชาติยา   
#๑ ม. สมฺมตี ฯ ๒ ม. เมตฺติ ฯ ยุ. เมตฺตี ฯ ๓ ม. สนฺธยีเต ฯ   
#๔ อมฺพโจรชาตก อิติป ฯ ๕ ม. นีลิย อิติป ฯ ๖ สี. ยุ. ปณฺณวีส ฯ    
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                ตาทิสา ปติ มา ลทฺธา       ยา เต อมฺเพ อวาหริ ฯ   
        [๖๗๖] ทีฆ คจฺฉตุ อทฺธาน          เอกิกา อภิสาริยา ๑   
                สงฺเกเต ปติ มาทฺทส ๒     ยา เต อมฺเพ อวาหริ ฯ   
                อลงฺกตา สุวสนา           มาลินี จนฺทนุสสฺทา   
        [๖๗๗] เอกิกา สยเน เสตุ         ยา เต อมฺเพ อวาหรติี ฯ   
                          อมฺพชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                           ๕ คชกมฺุภชาตก   
        [๖๗๘] วน ยทคฺคิ ทหติ            ปาวโก กณฺหวตฺตนี   
                กถ กโรสิ ปจลก           เอว ทนฺธปรกฺกโม ฯ   
        [๖๗๙] พหูนิ รุกฺขฉิทฺทานิ           ปพฺยา วิวรานิ จ   
                ตานิ เจ นาภิสมฺโภม        โหติ โน กาลปรยิาโย ฯ   
        [๖๘๐] โย ทนฺธกาเล ตรติ         ตรณีเย จ ทนฺธติ   
                สกฺุขปณฺณว อกฺกมฺม          อตฺถ ภ ฺชติ อตฺตโน ฯ   
        [๖๘๑] โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ       ตรณีเย จ ตารยิ   
                สสีว รตฺตึ วิภช            ตสฺสตฺโถ ปริปูรตีติ ฯ   
                         คชกุมฺภชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ___________   
#๑ ม. อภิสาริกา ฯ ๒ ม. มา อทฺท ฯ ส.ี ย.ุ มา อทฺทส ฯ    
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                           ๖ เกสวชาตก   
        [๖๘๒] มนุสฺสินฺท ชหิตฺวาน          สพฺพกามสมิทฺธิน   
                กถ นุ ภควา เกสิ          กปฺปสฺส รมติ อสฺสเม ฯ   
        [๖๘๓] สาธูนิ ๑ รมณียานิ         สนฺติ วกฺขา ๒ มโนรมา   
                สภุาสิตานิ กปฺปสฺส          นารท รมยนติฺ ม ฯ   
        [๖๘๔] สาลีน โอทน ภุ ฺเช         สุจิมสูปเสจน   
                กถ สามากนิวาร ๓        อโลณ ฉาทยนฺติ ต ฯ   
        [๖๘๕] สาธธ วา ยทิวาสาธธ ๔      อปฺป วา ยทิวา พหุ   
                วิสฺสตฺโถ ยตฺถ ภุ ฺเชยฺย      วิสฺสาสปรมา รสาติ ฯ   
                         เกสวชาตก ฉฏ ฯ   
                            ___________   
                           ๗ อยกฏูชาตก   
          [๖๘๖] สพฺพายส กูฏมติปฺปมาณ   
                 ปคฺคยฺห โย ๕ ติฏสิ อนฺตลิกฺเข   
                 รกฺขาย ม ตฺว วิหิโตนุสชฺช   
                 อุทาหุ เม วายมเส ๖ วธาย ฯ   
          [๖๘๗] ทูโต อห ราชิธ รกฺขสาน   
                 วธาย ตุยฺห ปหิโตหมสฺมิ   
#๑ สี. ม. สาทูนิ ฯ ๒ ส.ี รุกฺขา ฯ ๓ ม. สามาอนีวาร ฯ ๔ ม. สาทุ วา   
# ยทิวาสาทุ ฯ ๕ ยุ. โส ฯ ๖ สี. ม. เจตยเส ฯ    
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                 อินฺโท จ ต รกขฺติ เทวราชา   
                 เตนุตฺตมงฺค น เต ๑ ผาลยามิ ฯ   
          [๖๘๘] สเจ จ ม รกขฺติ เทวราชา   
                 เทวานมินฺโท มฆวา สุชมฺปติ   
                 กาม ปสาจา วินทนฺตุ สพฺเพ   
                 น สนฺตเส รกฺขสิยา ปชาย ฯ   
        [๖๘๙] กาม กณฺฑนฺตุ ๒ กุมฺภณฺฑา    สพฺเพ ปสุปสาจกา   
                นาล ปสาจา ยุทฺธาย        มหตี สา วิเภสิกาติ ๓ ฯ   
                          อยกฏูชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                           ๘ อร ฺชาตก   
        [๖๙๐] อร ฺา คามมาคมฺม         กึสีล กึวต อห   
                ปรุิส ตาต เสเวยฺย         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
        [๖๙๑] โย ต วิสฺสาสเย ตาต       วิสฺสาส ฺจ ขเมยฺย เต   
                สสฺุสูสี จ ติติกฺขี จ          ต ภเชหิ อิโต คโต ฯ   
        [๖๙๒] ยสฺส กาเยน วาจาย        มนสา นตฺถิ ทกฺุกฏ   
                อุรสีว ปติฏาย            ต ภเชหิ อิโต คโต ฯ   
        [๖๙๓] หลิทฺทราค กปจิตฺต          ปุริส  ราควิราคิน   
#๑ สี. ย.ุ น หิ ฯ ๒ ม. กนฺทนฺตุ ฯ ๓ สี. ย.ุ วิเหสิกา ฯ ม. วิภึสิกา ฯ    
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                ตาทิส ตาต มา เสวิ        นิมมฺนุสฺสมฺป เจ สิยาติ ฯ   
                           อร ฺชาตก อฏม ฯ   
                              ___________   
                            ๙ สนฺธิเภทชาตก   
        [๖๙๔] เนว อิตฺถีสุ สาม ฺ         นาป ภกฺเขสุ สารถิ   
                อถสฺส สนฺธิเภทสฺส          ปสฺส ยาว สุจินฺติต ฯ   
        [๖๙๕] อสิ ติกฺโขว มสมฺหิ          เปสุ ฺ ปริวตฺตติ   
                ยตฺถูสภ ฺจ สีห ฺจ           ภกฺขยนฺติ มิคาธมา ฯ   
        [๖๙๖] อิม โส สยน เสติ          ยมิม ๑ ปสฺสส ิสารถิ   
                โย วาจ สนฺธิเภทสฺส        ปสุณสฺส นิโพธติ ฯ   
        [๖๙๗] เต ชนา สุขเมธนฺติ         นรา สคฺคคตาริว   
                เย วาจ สนฺธิเภทสฺส        นาวโพธนฺติ สารถีติ ฯ   
                          สนฺธิเภทชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                         ๑๐ เทวตาป ฺหชาตก   
        [๖๙๘] หนฺติ หตฺเถหิ ปาเทหิ        มุข ฺจ ปริสุมฺภติ   
                สเว ราช ปโย โหติ        กนฺเตน ตฺวาภิปสฺสสิ ๒ ฯ   
        [๖๙๙] อกฺโกสติ ยถากาม          อาคม ฺจสฺส เนจฺฉติ ๓   
                สเว ราช ปโย โหติ        กนฺเตน ตฺวาภิปสฺสสิ ๒ ฯ   
        [๗๐๐] อพฺภกฺขาติ อภูเตน          อลิเกนาภิสารเย   
#๑ สี. ย.ุ ยยมิ ฯ ๒ ส.ี ... มภิปสฺสสิ ฯ ๓ ม. อิจฺฉติ ฯ    
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                สเว ราช ปโย โหติ        กนฺเตน ตฺวาภิปสฺสสิ ฯ   
        [๗๐๑] หร อนฺน ฺจ ปาน ฺจ         วตฺถเสนาสนานิ จ   
                      (อ ฺทตฺถุ ๑ หรา สนฺตา)   
                เตเว ราช ปยา โหนฺติ      กนฺเตน ตฺวาภิปสฺสสีติ ฯ   
                        เทวตาป ฺหชาตก ทสม ฯ   
                        จุลลฺกุณาลวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                 นราน อสกฺขิ วสิมฺหวโร   
                 นลิิยมคฺคิวร ฺจ ปุน   
                 ปนุ รสายสกูฏวโร   
                 ตถาร ฺ สารถิ หนฺติ ทส ฯ   
                            ___________   
                         ตตฺร วคฺคุทฺทาน ภวติ ฯ   
                วิวร ๒ ปุจิมนฺท ฺจ       กุฏิทสู พหุภาณก ๓   
                จุลลฺกุณาลวคฺโค โส       ป ฺจโม สปฺุปกาสิโตติ ฯ   
                          จตุกฺกนปิาต นิฏ ิต ฯ   
                             ___________   
#๑ ม. อ ฺทตฺถุ ฯ ๒ ม กาลิงฺค ... ฯ ๓ ม. กุฏิทูสก โกกิลา ฯ    
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                          ป ฺจกนิปาตชาตก   
                          ๑ มณิกุณฺฑลวคฺโค   
                          ๑ มณิกุณฺฑลชาตก   
          [๗๐๒] ชินฺโน รฏสฺสมณิกุณฺฑเล จ ๑   
                 ปตฺุเต จ ทาเร จ ตเถว ชินฺโน ๒   
                 สพฺเพสุ โภเคสุ อเสสเกสุ ๓   
                 กสฺมา น สนฺตปฺปสิ โสกกาเล ฯ   
          [๗๐๓] ปุพฺเพว มจฺจ วิชหนติฺ โภคา   
                 มจฺโจ วา เต ๔ ปุพฺพตร ชหาติ   
                 อสสฺสตา โภคิโน กามกามิ   
                 ตสฺมา น โสจามห โสกกาเล ฯ   
          [๗๐๔] อุเทติ ปูเรติ ขียติ ๕ จนฺโท   
                 อตฺถงฺคเมตฺวาน ๖ ปเลติ สรูิโย   
                 วิชิตา ๗ มยา สตฺตุก โลกธมฺมา   
                 ตสฺมา น โสจามห โสกกาเล ฯ   
          [๗๐๕] อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ   
#๑ สี. ม. ชีโน รถสฺส มณิกุณฺฑเล จ ฯ ๒ ม. ชีโน ฯ ๓ ส.ี ย.ุ อเสสิเตสุ ฯ   
#๔ ย.ุ จ เน ฯ ๕ สี. ม. อาปูเรติ เวติ ฯ ๖ สี. ม. อตฺถ ตเปตฺวาน ฯ   
#๗ สี. ม. วิทติา ฯ    
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                 อส ฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ   
                 ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี   
                 โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ ฯ   
        [๗๐๖] นิสมฺม ขตฺติโย กยริา        นานิสมฺม ทสิมฺปติ   
                นสิมฺมการิโน ร ฺโ ๑      ยโส กิตฺตี ๒ จ วฑฺฒตีติ ฯ   
                         มณิกุณฺฑลชาตก ปม ฯ   
                            ___________   
                           ๒ สุชาตชาตก   
        [๗๐๗] กินฺนุ สนฺตรมาโนว          ลายิตฺวา หริต ติณ   
                ขาท ขาทาติ ลปสิ          คตสนฺต ชรคฺคว   
                นหิ อนฺเนน ปาเนน         มโต โคโณ สมุฏเห   
                ตฺว ฺจ ตุจฺฉ วิลปสิ          ยถาต ทุมฺมตี ตถา ฯ   
        [๗๐๘] ตเถว ติฏติ สีส           หตฺถปาทา จ วาลธิ   
                โสตา ตเถว ติฏนฺติ        ม ฺเ โคโณ สมุฏเห   
                เนวยฺยกสฺส สีส วา ๓      หตฺถปาทาว ๔ ทิสฺสเร   
                รทุ มตฺติกถูปสฺมึ            นนุ ตฺว ฺเว ทุมฺมติ ฯ   
        [๗๐๙] อาทิตฺต วต ม สนฺต         ฆตสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจ         สพฺพ นิพฺพาปเย ทร   
                อพฺพูฬฺห ๕ วต เม สลฺล     โสก หทยนิสฺสิต ๖   
#๑ ม. ราช ฯ ๒ ม. กิตฺติ ฯ ๓ ม. สีส ฺจ ฯ ๔ ม. จ ฯ ๕ ม. อพฺพหี ฯ   
#๖ สี. ม. ยมาสิ หทยสฺสิต ฯ    
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                โย เม โสกปเรตสฺส        ปตุโสก อปานุทิ ฯ   
        [๗๑๐] โสห อพฺพูฬหฺสลฺโลสฺม ิ       วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ        ตว สุตฺวาน มาณว ฯ   
        [๗๑๑] เอว กโรนฺติ สปฺป ฺา       เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
                วินิวตฺเตนฺติ โสกมฺหา        สุชาโต ปตร ยถาติ ฯ   
                          สชุาตชาตก ทุติย ฯ   
                              __________   
                          ๓ เวนสาขชาตก ๑   
                [๗๑๒] นยิท นจฺิจ ภวิตพฺพ พฺรหฺมทตฺต   
                   เขม สุภิกฺข สุขตา ๒ จ กาเย   
                   อตฺถจฺจเย มา อหุ สมฺปมูโฬฺห   
                   ภินฺนปฺลโว สาครสฺเสว มชฺเฌ ฯ   
        [๗๑๓] ยานิ กโรติ ปรุิโส          ตานิ อตฺตนิ ปสฺสติ   
                กลฺยาณการี กลฺยาณ         ปาปการี จ ปาปก   
                ยาทิส วปเต พีช           ตาทิส รุหเต ๓ ผล ฯ   
        [๗๑๔] อิท ตทาจริยวโจ           ปาราจริโย ๔ ยทพฺรวิ   
                มาสฺสุ ๕ ตฺว อกริ ปาป     ยนฺต ๖ ปจฺฉา กต ตเป ฯ   
          [๗๑๕] อยเมว โส ปงฺคิโย ๗ เวนสาโข ๘   
#๑ สี. ย.ุ โธนสาขชาตก ฯ ๒ สี. สุหตา ฯ ๓ ส.ี ม. หรเต ฯ ๔ สี. ม. ปาราสริโย ฯ   
#๕ ม. มาสุ ฯ ๖ ม. ย ตฺว ฯ ๗ ม. ปงฺคิย ฯ ๘ ส.ี ย.ุ โธนสาโข ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 167 

                 ยมฺหิ ฆาตยึ ขตฺติยาน สหสฺส   
                 อลงฺกเต จนฺทนสารลิตฺเต ๑   
                 ตเมว ทุกฺข ปจฺจาคต มม ฯ   
          [๗๑๖] สามาป โข จนฺทนลิตฺตคตฺตี ๒   
                 สงฺิคูว ๓ โสภ ฺชนกสฺส อุคฺคตา   
                 อทิสฺวา กาล กริสฺสามิ อุพฺพรึ   
                 ต เม อิโต ทุกฺขตร ภวิสฺสตีติ ฯ   
                         เวนสาขชาตก ตติย ฯ   
                            ___________   
                            ๔ อุรคชาตก   
        [๗๑๗] อุรโคว ตจ ชณฺิณ           หตฺิวา คจฺฉติ สนฺตนน   
                เอว สรีเร นิพฺโภเค        เปเต กาลกเต สติ   
                ทยฺหมาโน น ชานาติ        าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โสจามิ       คโต โส ตสฺส ยา คติ ฯ   
        [๗๑๘] อนพฺภิโต ๔ ตโต อาคา     นานุ ฺาโต ๕ อิโต คโต   
                ยถาคโต ตถา คโต         ตตฺถ กา ปริเทวนา   
                ทยฺหมาโน น ชานาติ        าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โสจามิ       คโต โส ตสฺส ยา คติ ฯ   
        [๗๑๙] สเจ โรเท กสีา ๖ อสฺส    ตสฺสา เม กึ ผล สิยา   
#๑ ม. จนฺทนสารานุลิตฺเต ฯ ๒ ม. สามา จ โข จนฺทนลิตฺตคตฺตา ฯ   
#๓ สี. ม. ลฏ ีว ฯ ๔ ส.ี อนวฺหาโต ฯ ม. อนวฺหิโต ฯ ๕ ม. อนนุ ฺาโต ฯ   
#๖ ม. กิสา ฯ ยุ. กิสี ฯ    
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                าติมิตฺตสุหชฺชาน           ภิยฺโย โน อรตี สิยา   
                ทยฺหมาโน น ชานาติ        าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โสจามิ       คโต โส ตสฺส ยา คติ ฯ   
        [๗๒๐] ยถาป ทารโก จนฺท         คจฺฉนฺต อนุโรทติ   
                เอว สมฺปทเมเวต          โย เปตมนุโสจติ   
                ทยฺหมาโน น ชานาติ        าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โสจามิ       คโต โส ตสฺส ยา คติ ฯ   
        [๗๒๑] ยถาป อุทกกุมฺโภ           ภินฺโน อปฺปฏิสนฺธิโย   
                เอว สมฺปทเมเวต          โย เปตมนุโสจติ   
                ทยฺหมาโน น ชานาติ        าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โสจามิ       คโต โส ตสฺส ยา คตีติ ฯ   
                          อุรคชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ___________   
                           ๕ ธงฺกชาตก ๑   
        [๗๒๒] อ ฺเ โสจนฺติ โรทนฺติ       อ ฺเ อสฺสุมุขา ชนา   
                ปสนฺนมุขวณฺโณสิ            กสฺมา ฆฏ น โสจสิ ฯ   
        [๗๒๓] นาพฺภตีตหโร โสโก         นานาคตสุขาวโห   
                ตสฺมา ธงฺก น โสจามิ       นตฺถิ โสเก ทตีุยตา ฯ   
        [๗๒๔] โสจ ปณฺฑุกโิส โหติ         ภตฺต ฺจสฺส น รุจฺจติ   
                อมิตฺตา สุมนา โหนฺติ        สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโต ฯ   
#๑ สี. ม. ฆฏชาตก ฯ    
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        [๗๒๕] คาเม วา ยทิวาร ฺเ       นินฺเน วา ยทิวา ถเล   
                 ิต ม นาคมิสฺสติ ๑        เอว ทิฏปโท อห ฯ   
        [๗๒๖] ยสฺสตฺตา นาลเมโกว        สพฺพกามรสาหโร   
                สพฺพาป ปวี ตสฺส          น สุข อาวหิสฺสตีติ ฯ   
                         ธงฺกชาตก ป ฺจม ฯ   
                            ___________v   
                         ๖ การนฺทยิชาตก ๒   
          [๗๒๗] เอโก อร ฺเ คิริกนฺทราย   
                 ปคฺคยฺห มหนฺตเสล ปเวชฺฌสิ ๓   
                 ปนุปฺปุน สนฺตรมานรูโป   
                 การนฺทิย ๔ โกนุ ตวยิธตฺโถ ฯ   
          [๗๒๘] อห ฺหิม สาครเสวิตนฺต   
                 สม กริสฺสามิ ยถาป ปาณึ ๕   
                 วิกีริย สานูนิ จ ปพฺพตานิ [๖]   
                 ตสฺมา เสล กนทฺราย ๗ ปกขิฺปามิ ฯ   
          [๗๒๙] นยิม มหึ อรหติ ปาณิกปฺป   
                 สม มนุสฺโส กรณายเมโก   
                 ม ฺามิ ม ฺเว ทรึ ชิคึส ๘   
#๑ สี. น ม ต อาคมิสฺสติ ฯ ๒ ม. โกรณฺฑิยชาตก ฯ ๓ ม. ปคฺคยฺห ปคฺคยฺห   
# สิล ปเวจฺฉสิ ฯ ส.ี เสล ฯ ๔ ม. โกรณฺฑิย ฯ ๕ ม. ปาณิ ฯ ๖ ม. จ ฯ   
#๗ สี. ม. สิล ทริยา ฯ ๘ ม. ชิคีส ฯ    
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                 การนฺทิย หายสิ ๑ ชีวโลก ฯ   
          [๗๓๐] สเจ อย ภูตธร น สกฺโก ๒   
                 สม มนุสฺโส กรณายเมโก   
                 เอวเมว ตฺว พฺรเหฺม อิเม มนุสฺเส   
                 นานาทิฏ ิเก นานยิสฺสสิ เต ฯ   
          [๗๓๑] สงฺขิตฺตรูเปน ภว มมตฺถ   
                 อกฺขาสิ การนฺทิย ๓ เอวเมต   
                 ยถา น สกฺกา ปวี สมาย   
                 กาตุ ๔ มนุสฺเสน ตถา มนสฺุสาติ ฯ   
                     การนฺทิยชาตก ฉฏ ฯ   
                          ___________   
                         ๗ ลฏกกิชาตก   
          [๗๓๒] วนฺทามิ ต กุ ฺชร ๕ สฏ ิหายน   
                 อาร ฺก ยูถปตึ ยสสฺสึ   
                 ปกฺเขหิ ต ป ฺชลิก กโรมิ   
                 มา เม วธิ ปุตฺตเก ทุพฺพลาย ฯ   
          [๗๓๓] วนฺทามิ ต กุ ฺชร ๕ เอกจารึ   
                 อาร ฺก ปพฺพตสานุโคจร   
                 ปกฺเขหิ ต ป ฺชลิก กโรมิ   
#๑ ม. โกรณฺฑิย หาหสิ ฯ ๒ ม. สเจ อห ภูตธร น สกฺกา ฯ ๓ ม. โกรณฺฑิย ฯ   
#๔ ม. กตฺตุ ฯ ๕ ม. กุณฺชร ฯ    
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                 มา เม วธิ ปุตฺตเก ทุพฺพลาย ฯ   
          [๗๓๔] วธิสฺสามิ เต ลฏกิเก ปตฺุตกานิ   
                 กึ เม ตฺว กาหสิ ทุพฺพลาสิ   
                 สตสหสฺสานิป ตาทิสีน   
                 วาเมน ปาเทน ปปฺโปถเยยยฺ ๑ ฯ   
          [๗๓๕] นเหว สพฺพตฺถ พเลน กิจฺจ   
                 พล หิ พาลสฺส วธาย โหติ   
                 กริสฺสามิ เต นาคราช อนตฺถ   
                 โย เม วธิ ปุตฺตเก ทุพฺพลาย ฯ   
        [๗๓๖] กาก ฺจ ปสฺส ลฏกิก         มณฺฑูก นีลมกฺขิก   
                เอเต นาค อฆาเตสุ        ปสสฺ เวรสฺส เวรนิ   
                ตสฺมา หิ เวร น กยิราถ     อปฺปเยนป เกนจีติ ฯ   
                           ลฏกิกชาตก สตฺตม ฯ   
                              __________   
                          ๘ จุลฺลธมฺมปาลชาตก   
        [๗๓๗] อหเมว ทูสิยา ภูนหตา       ร ฺโ มหาปตาปสฺส   
                เอต มุ ฺจตุ ธมฺมปาล        หตฺเถ เม เทว เฉทหิ ๒ ฯ   
        [๗๓๘] อหเมว ทูสิยา ภูนหตา       ร ฺโ มหาปตาปสฺส   
                เอต มุ ฺจตุ ธมฺมปาล        ปาเท เม เทว เฉทหิ ๒ ฯ   
        [๗๓๙] อหเมว ทูสิยา ภูนหตา       ร ฺโ มหาปตาปสฺส   
#๑ ม. ปโปถเยยฺย ฯ ๒ ม. เฉเทหิ ฯ    
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                เอต มุ ฺจตุ ธมฺมปาล        สสี เม เทว เฉทหิ ๑ ฯ   
        [๗๔๐] นห นูนิมสฺส ร ฺโ          มิตฺตามจฺจา จ วิชฺชเร   
                สหุทา เย น วทนฺติ ราชาน   มา ฆาตยิ โอรส ปุตฺต ฯ   
        [๗๔๑] นห นูนิมสฺส ร ฺโ          มิตฺตา าตี จ วิชฺชเร   
                สหุทา เย น วทนฺติ ราชาน   มา ฆาตยิ อตฺรช ปุตฺต ฯ   
        [๗๔๒] จนฺทนสารานุลิตฺตา พาหา     ฉิชชฺนฺติ ธมฺมปาลสฺส   
                ทายาทสฺส ปพฺยา          ปาณา เม เทว รุชฺฌนฺตีติ ฯ   
                        จุลลฺธมฺมปาลชาตก อฏม ฯ   
                             ____________   
                           ๙ สุวณฺณมิคชาตก   
        [๗๔๓] วิกฺกม เร มหามิค ๒       วิกฺกม เร หรปีท ๓   
                ฉินฺท วรตฺติก ๔ ปาส       นาห เอกา วเน รเม ฯ   
        [๗๔๔] วิกฺกมามิ น ปาเรมิ         ภูมึ สุมฺภามิ เวคสา   
                ทโฬฺห วรตฺติโก ๕ ปาโส    ปาท เม ปรกินฺตติ ฯ   
        [๗๔๕] อตฺถรสฺสุ ปลาสานิ          อสึ นิพฺพาห ลทฺุทก   
                ปม ม วธิตฺวาน           หน ปจฺฉา มหามิค ฯ   
        [๗๔๖] น เม สุต วา ทิฏ วา      ภาสนฺตึ มานุสึ มิคึ   
                ตฺว ฺจ ภทฺเท สุขี โหหิ       เอโส จาป มหามิโค ฯ   
        [๗๔๗] เอว ลุทฺทก นนฺทสฺสุ         สห สพฺเพห ิาติภิ   
#๑ ม. เฉเทหิ ฯ ๒ ม. หรปิาท ฯ ๓ ม. มหามิค ฯ ๔ ม. วารตฺติก ฯ   
#๕ ม. วารตฺติโก ฯ    
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                ยถาหมชฺช นนทฺามิ          มตฺุต ทิสฺวา มหามิคนฺติ ฯ   
                         สุวณฺณมิคชาตก นวม ฯ   
                            ___________   
                         ๑๐ สุสนธฺีชาตก ๑   
        [๗๔๘] วาติ คนฺโธ ติมิราน         กุสมุทฺโทว ๒ โฆสวา   
                ทูเร อิโต ห ิสุสนฺธี ๓      ตมฺพ กามา ตุทนฺติ ม ฯ   
        [๗๔๙] กถ สมุทฺทมตริ             กถ อทฺทกฺขิ เสรุม ๔   
                กถ ตสฺสา จ ตุยฺห ฺจ        อหุ อคฺค ๕ สมาคโม ฯ   
        [๗๕๐] ภรุกจฺฉา ๖ ปยาตาน       วาณิชาน ธเนสินว   
                มงฺกเรหิ ภิทา นาวา        ผลเกน มหณฺณว ๗ ฯ   
        [๗๕๑] สา ม สเณฺหน มุทุนา        นิจฺจ จนฺทนคนฺธนิี   
                องฺเคน ๘ อุทฺธรี ภทฺทา     มาตา ปุตฺตว โอรส ฯ   
        [๗๕๒] สา ม อนฺเนน ปาเนน       วตฺเถน สยเนน จ   
                อตฺตนาป จ มนฺทกฺขี         เอว ตมฺพ วิชานหีติ ฯ   
                          สุสนฺธชีาตก ทสม ฯ   
                         มณิกุณฺฑลวคฺโค ปโม ฯ   
                            ___________   
                             ตสฺสุทฺทาน   
                      อถ ชินวโร หริต ติณโก ฯ   
#๑ ม. สโุยนนฺทีชาตก ฯ ๒ ม. จ ฯ ๓ ม. สุโยนนฺธี ฯ ๔ ม. สทุม ฯ   
#๕ ม. สคฺค ฯ ๖ ม. กรุุกจฺฉา ฯ ๗ สี. มกเรหิพฺภิทา ... ฯ ม. มกเรหิ อภิทา นาวา   
# ผลเกนาหมปฺลวึ ฯ ย.ุ มกเรหิ ภินฺนา ... ฯ ๘ ส.ี ยุ. องฺเกน ฯ    
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                 อถ ภินฺนลโิว อุรโคว ฆโฏ   
                 ทริยา ปุน กุ ฺชร ภูนหตา   
                 มคิ ปุตฺตมสคฺควเรน ทส ฯ   
                             __________   
                          ๒ วณฺณาโรหวคฺโค   
                          ๑ วณฺณาโรหชาตก   
        [๗๕๓] วณฺณาโรเหน ชาติยา        พลนกิฺกมเนน จ   
                สพุาหุ น มยา เสยฺโย       สทุาโ ๑ อิติ ภาสสิ ฯ   
        [๗๕๔] วณฺณาโรเหน ชาติยา        พลนกิฺกมเนน จ   
                สทุาโ น มยา เสยฺโย      สพุาหุ อิติ ภาสสิ ฯ   
        [๗๕๕] เอว ฺเจ ม วิหรนฺต         สุพาหุ สมฺม ทุพฺภสิ   
                นทานาห ตยา สทฺธึ         สวาสมภิโรจเย ฯ   
        [๗๕๖] โย ปเรส วจนานิ          สทฺทเหถ ๒ ยถาตถ   
                ขิปฺป ภิชฺเชถ มิตฺตสฺมึ        เวร ฺจ ปสเว พหุ ฯ   
          [๗๕๗] น โส มิตฺโต โย สทา อปฺปมตฺโต   
                 เภทาสงฺกี รนฺธเมวานุปสฺสี   
                 ยสฺมิ ฺจ เสติ อุรสีว ปุตฺโต   
                 สเว มิตฺโต โย อเภชฺโช ปเรภีติ ฯ   
                         วณฺณาโรหชาตก ปม ฯ   
#๑ ม. สุทา ฯ ๒ ม. สททฺเหยุย ฯ    
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                           ๒ สีลวีมสชาตก   
        [๗๕๘] สีล เสยฺโย สตุ เสยฺโย      อิติ เม สสโย อหุ   
                สลีเมว สุตา เสยฺโย        อิติ เม นตฺถิ สสโย ฯ   
        [๗๕๙] โมฆา ชาติ จ วณฺโณ จ      สีลเมว กริุตฺตม   
                สีเลน อนุเปตสฺส           สุเตนตฺโถ น วิชชฺติ ฯ   
        [๗๖๐] ขตฺติโย จ อธมฺมฏโ        เวสฺโส จาธมฺมนิสฺสิโต   
                เต ปริจฺจชฺชุโภ โลเก       อุปปชฺชนฺติ ทุคฺคตึ ฯ   
        [๗๖๑] ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา    สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา   
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน          ภวนฺติ ติทิเว สมา ฯ   
        [๗๖๒] น เวทา สมฺปรายาย        น ชาติ นป ๑ พนฺธวา   
                สก ฺจ สีลสสุทฺธ            สมฺปรายสุขาวหนฺติ ๒ ฯ   
                         สีลวีมสชาตก ทุติย ฯ   
                            ___________   
                            ๓ หิริชาตก   
          [๗๖๓] หิรินฺตรนฺต วิชิคุจฺฉมาน   
                 ตวาหมสฺมิ อิติ ภาสมาน   
                 เสยฺยานิ กมฺมานิ อนาทิยนฺต   
                 เนโส มมนติฺ อิติ น วิช ฺา ฯ   
        [๗๖๔] ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท       ย น กยริา น ต วเท   
#๑ ม. นาป ฯ ยุ. โนป ฯ ๒ สี. ม. สมฺปรายสุขาย จ ฯ    
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                อกโรนฺต ภาสมาน          ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
          [๗๖๕] น โส มิตฺโต โย สทา อปฺปมตฺโต   
                 เภทาสงฺกี รนฺธเมวานุปสฺสี   
                 ยสฺมิ ฺจ เสติ อุรสีว ปุตฺโต   
                 สเว มิตฺโต โย อเภชฺโช ปเรภิ ฯ   
        [๗๖๖] ปาโมชฺชกรณ าน          ปสสาวหน สุข   
                ผลานิสโส ภาเวติ          วหนฺโต โปริส ธุร ฯ   
        [๗๖๗] ปวิเวกรส ปตฺวา           รส อุปสมสฺส จ   
                นทิฺทโร โหติ นิปฺปาโป       ธมฺมปติรส ปวนฺติ ฯ   
                            หิรชิาตก ตติย ฯ   
                              __________   
                           ๔ ขชโฺชปนกชาตก   
        [๗๖๘] โกนุ สนฺตมฺหิ ปชฺโชเต       อคฺคิปริเยสน จร   
                อทฺทกฺขิ รตฺตึ ๑ ขชฺโชต     ชาตเวท อม ฺถ ฯ   
        [๗๖๙] สฺวาสฺส ๒ โคมยจุณฺณานิ     อภิมตฺถ ติณานิ จ   
                วิปรีตาย ส ฺาย           นาสกฺขิ ปชฺชเลตเว ฯ   
        [๗๗๐] เอวมฺป อนุปาเยน          อตฺถ น ลภเต มูโค ๓   
                วิสาณโต คว โทห          ยตฺถ ขีร น วินทฺติ ฯ   
        [๗๗๑] วิวิเธหิ อุปาเยหิ           อตฺถ ปปฺโปนฺติ มาณวา   
                นคฺิคเหน อมิตฺตาน          มตฺิตาน ปคฺคเหน จ ฯ   
#๑ ม. รตฺติ ฯ ๒ ม. สฺวสฺส ฯ ๓ ม. มิโค ฯ    
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        [๗๗๒] เสนีโมกฺขูปลาเภน ๑       วลฺลภาน นเยน จ   
                ชคตึ ชคตีปาลา ๒         อาวสนฺติ วสุนฺธรนฺติ ฯ   
                         ขชฺโชปนกชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                           ๕ อหิตุณฺฑิกชาตก   
        [๗๗๓] ธุตฺโตมฺหิ ๓ สมฺม สุมุข      ชูเต อกฺขปราชิโต   
                หเรหิ ๔ อมฺพปกฺกานิ       วีรยินฺเต ภกฺขยามเส ฯ   
        [๗๗๔] อลิก วต ม สมฺม           อภูเตน ปสสสิ   
                โก เต สุโต วา ทิฏโ วา   สมุุโข นาม มกฺกโฏ ฯ   
        [๗๗๕] อชฺชาป เม ต มนสิ         ย ม ตฺว อหิตุณฺฑิก   
                ธ ฺาปณ ปวิสิตฺวา          มตฺโต ฉาต หนาสิ ม ฯ   
        [๗๗๖] ตาห สร ทุกฺขเสยฺย         อป รชชฺมฺป การเย   
                เนวาห ยาจิโต ทชฺช        ตถาหิ ภยตชฺชิโต ฯ   
        [๗๗๗] ย ฺจ ช ฺา กุเล ชาต       คพฺเภ ติตฺต อมจฺฉรึ   
                เตน สขิ ฺจ มิตฺต ฺจ         ธโีร สนฺธาตุมรหตีติ ฯ   
                         อหิตุณฺฑิกชาตก ป ฺจม ฯ   
                            _______________   
                           ๖ คุมฺพิยชาตก   
        [๗๗๘] มธุวณฺณ มธุรส             มธุคนฺธ วิส อหุ   
#๑ ม. เสนาโมกฺขปลาเภน ฯ ๒ ม. ชคติปาลา ฯ ๓ สี. วุตฺโตมฺหิ ฯ ๔ ส.ี ยุ. เสเวหิ ฯ    
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                คุมฺพิโย ฆาสเมสาโน        อร ฺเ โอทหี วิส ฯ   
        [๗๗๙] มธุ อิติ ม ฺมานา          เย ต วิสมสายิสุ ๑   
                เตสนฺต กฏก อาสิ          มรณ เตนุปาคมม ฯ   
        [๗๘๐] เย จ โข ปฏสิงฺขาย        วิสนฺติ ๒ ปรวิชฺชยุ   
                เต อาตุเรสุ สุขิตา         ทยหฺมาเนสุ นิพฺพุตา ฯ   
        [๗๘๑] เอวเมว มนุสฺเสสุ          วิสกามา ๓ สโมหิตา   
                อามิส พนฺธน ฺเจต          มจฺจุวโส ๔ คุหาสโย ฯ   
        [๗๘๒] เอวเมว อิเม กาเม        อาตุรา ปริจาริเก   
                เย สทา ปริวชฺชนฺติ         สงฺค โลเก อุปจฺจคุนฺติ ฯ   
                           คุมฺพิยชาตก ฉฏ ฯ   
                             ___________   
                            ๗ สาลยิชาตก   
        [๗๘๓] ยฺวาย สาลิยจฺฉาโปติ        กณฺหสปฺป อคาหยิ   
                เตน สปฺเปนย ทฏโ        หโต ปาปานุสาสโก ฯ   
        [๗๘๔] อหนฺตรมหนฺตาร            โย นโร หนฺตุมิจฺฉติ   
                เอว โส นิหโต เสติ        ยถาย ปุริโส หโต ฯ   
        [๗๘๕] อหนนฺตมฆาเตนฺต ๕        โย นโร หนฺตุมิจฺฉติ   
                เอว โส นิหโต เสติ        ยถาย ปุริโส หโต ฯ   
        [๗๘๖] ยถา ปสุมุฏ ิ ปุริโส         ปฏิวาต ปฏิกขิฺเป   
#๑ ม. วิสมขาทิสุ ฯ ๒ สี. ม. วิสนฺต ฯ ๓ ม. วิส กามา ฯ ๔ ม. มจฺจุเวโส ฯ   
#๕ ม. อหนตฺารมฆาเตนฺต ฯ    
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                ตเมว โส รโช หนฺติ        ยถาย ปุริโส หโต ฯ   
          [๗๘๗] โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสฺสติ   
                 สทฺุธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส   
                 ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป   
                 สขุุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโตติ ฯ   
                         สาลิยชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                           ๘ ตจสารชาตก   
        [๗๘๘] อมิตฺตหตฺถตฺถคตา           ตจสารสมปฺปตา   
                ปสนฺนมุขวณฺณาตฺถ           กสฺมา ตุเมฺห น โสจถ ฯ   
          [๗๘๙] น โสจนาย ปริเทวนาย   
                 อตฺโถ จ ลพฺภา ๑ อป อปฺปโกป   
                 โสจนฺตเมน ทุขิต วิทิตฺวา   
                 ปจฺจตฺถิกา อตฺตมนา ภวนฺติ ฯ   
          [๗๙๐] ยโต จ โข ปณฺฑิโต อาปทาสุ   
                 น เวธติ อตฺถวินิจฺฉย ฺ ู   
                 ปจฺจตฺถิกาสฺส ทุขิตา ภวนฺติ   
                 ทสิฺวา มุข อวิการ ปุราณ ฯ   
          [๗๙๑] ชปฺเปน มนเฺตน สุภาสิเตน   
                 อนุปฺปทาเนน ปเวณิยา วา   
#๑ ม. อตฺโถว ลพฺโภ ฯ    
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                 ยถา ยถา ยตฺถ ลเภถ อตฺถ   
                 ตถา ตถา ตตฺถ ปรกฺกเมยฺย ฯ   
          [๗๙๒] ยโต จ ชาเนยฺย อลพฺภเนยฺโย   
                 มยา วา อ ฺเน วา เอส อตฺโถ   
                 อโสจมาโน อธิวาสเยยฺย   
                 กมฺม ทฬฺห กินติฺ กโรมิทานีติ ฯ   
                         ตจสารชาตก อฏม ฯ   
                            ___________   
                          ๙ มิตฺตวินฺทุกชาตก   
        [๗๙๓] กฺยาห เทวานมกร          กึ ปาป ปกต มยา   
                ย เม สิรสฺมึ โอหจฺจ        จกกฺ ภมติ มตฺถเก ฯ   
        [๗๙๔] อติกฺกมฺม รมณก            สทามตฺต ฺจ ทูภก   
                พฺรหฺมตร ฺจ ปาสาท         เกนตฺเถน อิธาคโต ฯ   
        [๗๙๕] อิโต พหุตรา โภคา         อตฺร ม ฺเ ภวิสฺสเร   
                อิติ เอตาย ส ฺาย         ปสฺส ม พฺยสน คต ฯ   
        [๗๙๖] จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา          อฏาภิ จาป ๑ โสฬส   
                โสฬสาภิ จ ทฺวตฺตึส         อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท   
                อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส         จกฺก ภมติ มตฺถเก ฯ   
        [๗๙๗] อุปริ วิสาลา ทุปฺปูรา ๒     อิจฺฉาวิสทคามินี ๓   
#๑ ม. อฏาปหิ จ ฯ ๒ ส.ี อุปร ิวิสาล ทุปฺปูร ฯ ๓ ม. อิจฺฉาวิสฏคามินี ฯ    
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                เย จ ต อนุคิชฺฌนฺติ         เต โหนฺติ จกฺกธาริโนติ ฯ   
                         มิตฺตวินฺทุกชาตก นวม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๐ ปลาสชาตก   
        [๗๙๘] หโส ปลาสมวจ            นโิคฺรโธ สมฺม ชายติ   
                องฺกสฺมึ เต นิสนิฺโนว        โส เต มมฺมานิ เฉชฺชติ ๑ ฯ   
        [๗๙๙] วฑฺฒตาเมว นิโคฺรโธ        ปติฏสฺส ภวามห   
                ยถา ปตา จ มาตา จ       เอวเมโส ๒ ภวิสสฺติ ฯ   
        [๘๐๐] ย ตฺว องฺกสฺมึ วฑฺเฒสิ       ขีรรุกฺข ภยานก   
                อามนฺต โข ต คจฺฉาม       วุฑฺฒิมสฺส น รุจฺจติ ฯ   
        [๘๐๑] อิทานิ โข ม ภายติ ๓      มหาเนรุนิทสฺสน   
                หสสฺส อนภิ ฺาย           มหา เม ภยมาคต ฯ   
          [๘๐๒] น ตสฺส วุฑฺฒิ กุสลปฺปสตฺถา   
                 โย วฑฺฒมาโน ฆสเต ปติฏ   
                 ตสฺสูปโรธ ปรสิงฺกมาโน   
                 ปตารยี มูลวธาย ธีโรติ ฯ   
                         ปลาสชาตก ทสม ฯ   
                     วณฺณาโรหวคฺโค ทุติโย ๔ ฯ   
                           _______________   
#๑ ม. เฉจฺฉติ ฯ ๒ ม. เอว เม โส ฯ ๓ ม. ภาเยติ ฯ ๔ อิธ ตสฺสุททฺาน   
#ตติยวคฺคาวสาเน สโมหิต ฯ    
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                            ๓ อฑฺฒวคฺโค   
                          ๑ ทีฆีติโกสลชาตก   
        [๘๐๓] เอว ภูตสฺส เต ราช        อาคตสฺส วเส ๑ มม   
                อตฺถิ นุ โกจิ ปริยาโย       โย ต ทุกฺขา ปโมจเย ฯ   
        [๘๐๔] เอวมฺภูตสฺส เม ตาต        อาคตสฺส วเส ตว   
                นตฺถิ โน โกจิ ปริยาโย      โย ม ทุกฺขา ปโมจเย ฯ   
        [๘๐๕] นา ฺ สุจริต ราช          นา ฺ ราช สุภาสิต   
                ตายเต มรณกาเล          เอวเมวิตร ธน ฯ   
        [๘๐๖] อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม         อชินิ ม อหาสิ เม   
                เย จ ต อุปนยฺหนฺติ         เวร เตส น สมฺมติ   
                อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม         อชินิ ม อหาสิ เม   
                เย จ ต นูปนยฺหนฺติ         เวร เตสูปสมฺมติ ฯ   
        [๘๐๗] น หิ เวเรน เวรานิ        สมฺมนฺตีธ กุทาจน   
                อเวเรน จ สมฺมนฺติ         เอส ธมฺโม สนนตฺโนติ ฯ   
                         ทีฆีติโกสลชาตก ปม ฯ   
                            ____________   
                          ๒ มิคโปตกชาตก   
        [๘๐๘] อคารา ปจฺจุเปตสฺส         อนาคารสฺส เต สโต   
                สมณสฺส น ต สาธุ          ย เปตมนุโสจสิ ฯ   
        [๘๐๙] สวาเสน หเว สกฺก         มนุสฺสสฺส มิคสฺส วา   
# ๑ ยุ. วโส ฯ    
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                หทเย ชายเต เปม         น ต สกฺกา อโสจิตุ ฯ   
        [๘๑๐] มต มริสฺส โรทนฺติ          เย รุทนฺติ ลปนฺติ จ   
                ตสฺมา ตฺว อิสิ มา โรทิ      โรทิต โมฆมาหุ สนฺโต ฯ   
        [๘๑๑] โรทิเตน หเว พฺรเหฺม       มโต เปโต สมุฏเห   
                สพฺเพ สงฺคมฺม โรทาม       อ ฺม ฺสฺส าตเก ฯ   
        [๘๑๒] อาทิตฺต วต ม สนฺต         ฆตสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจ         สพฺพ นิพฺพาปเย ทร   
                อพฺพูฬฺห ๑ วต เม สลลฺ     ยมาสิ หทยสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส        ปตฺุตโสก อปานุทิ   
                โสห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิ       วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ        ตว สุตฺวาน วาสวาติ ฯ   
                          มิคโปตกชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                             ๓ มูสกิชาตก   
        [๘๑๓] กุหึ คตา กตฺถ คตา         อิติ ลาลปฺปตี ชโน   
                อหเมเวโก ชานามิ         อุทปาเน มูสิกา หตา ฯ   
        [๘๑๔] ย ฺเจต อิติ จินฺตี จ ๒      คทรฺโภว นิวตฺตสิ   
                อุทปาเน มูสิก หนฺตฺวา       ยว ภกฺขิตุมิจฺฉสิ ๓ ฯ   
        [๘๑๕] ทหโร จาสิ ทุมฺเมธ         ปมุปฺปตฺติโก ๔ สุสู ๕   
#๑ ม. อพฺพหิ ฯ ๒ ส.ี ยเถต อิติจิติ จ ฯ ม. ย ฺเจต อิติ จีติ จ ฯ   
#๓ ม. ภกฺเขตุมิจฺฉสิ ฯ ๔ สี. ยุ. ปมุปฺปตฺติโต ฯ ๕ ม. สุสุ ฯ    
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                ทฆี ฺเจต ๑ สมาปชฺช ๒    น เต ทสฺสามิ ชีวิต ฯ   
        [๘๑๖] นานฺตลิกฺขภวเนน           นางฺคปุตฺตสิเรน ๓ วา   
                ปตฺุเตน หิ ปตฺถยิโต         สโิลเกหิ ปโมจิโต ฯ   
        [๘๑๗] สพฺพ สุตมธีเยถ            หนีมุกฺกฏมชฌฺิม   
                สพฺพสฺส อตฺถ ชาเนยฺย       น จ สพฺพ ปโยชเย   
                โหติ ตาทิสโก กาโล        ยตฺถ อตฺถาวห สุตนฺติ ฯ   
                           มูสิกชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                          ๔ จุลฺลธนุคฺคหชาตก   
        [๘๑๘] สพฺพ ภณฺฑ สมาทาย         ปาร ติณฺโณสิ พฺราหฺมณ   
                ปจฺจาคจฺฉ ลหุ ขิปฺป         มมฺป ตาเรหิทานิ โภ ๔ ฯ   
          [๘๑๙] อสนฺถุต ม จิรสนฺถุเตน   
                 นมิินิ ๕ โภตี อธุว ๖ ธุเวน   
                 มยาป โภตี นมิิเนยฺย อ ฺ   
                 อิโต อห ทูรตร คมิสฺส ฯ   
        [๘๒๐] กาย เอฬคณิคุมฺเพ ๗       กโรติ อหุหาสิย   
                นยิธ นจฺจ วา คีต วา       ตาล วา สุสมาหิต   
                อนมฺหิกาเล ๘ สุสฺโสณิ      กินฺนุ ชคฺฆสิ โสภเน ฯ   
        [๘๒๑] สิคาล พาล ทุมฺเมธ         อปฺปป ฺโสิ ชมฺพุก   
#๑ ยุ. ทีฆเมต ฯ ๒ ม. สมาสชฺช ฯ ๓ ม. นางฺคปุตฺตปเนน วา ฯ ๔ ส.ี ม. ทานิโต ฯ   
#๕ ม. นิมีน ิฯ ๖ ม. อทฺธวุ ฯ ๗ สี. ม. เอลคลาคุมฺเพ ฯ ๘ ยุ. อนมฺหกาเล ฯ    
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                ชนิฺโน ๑ มจฺฉ ฺจ เปสิ ฺจ    กปโณ วิย ฌายสิ ฯ   
        [๘๒๒] สุทสฺส วชฺชม ฺเส          อตฺตโน ปน ทุทฺทส   
                ชนิฺนา ปติ ฺจ ชาร ฺจ        มมฺป ตฺว ฺเว ๒ ฌายสิ ฯ   
        [๘๒๓] เอวเมต มิคราช           ยถา ภาสสิ ชมฺพุก   
                สา นูนาห อิโต คนฺตฺวา      ภตฺตุ เหสฺส วสานุคา ฯ   
        [๘๒๔] โย หเร มตฺติก ถาล        กสถาลมฺป โส หเร   
                กตเยว ๓ ตยา ปาป       ปุนเปว กริสฺสสติี ฯ   
                         จุลฺลธนุคฺคหชาตก จตุตฺถ ฯ   
                             ___________   
                           ๕ กโปตกชาตก   
          [๘๒๕] อิทานิ โขมฺหิ สุขิโต อโรโค   
                 นกิฺกณฺฏโก นปิฺปติโต กโปโต   
                 กาหามิทานิ หทยสฺส ตุฏ ึ   
                 ตถาหิ ม มสสาก พเลติ ฯ   
        [๘๒๖] กาย พลากา สิขินี          โจรี ลงฺฆีปตามหา   
                โอร พลาเก อาคจฺฉ        จณฺโฑ เม วายโส สขา ฯ   
        [๘๒๗] อล ฺหิ เต ชคฺฆิตาเย        มม ทิสฺวาน เอทิส   
                วิลนู สูทปุตฺเตน            ปฏมฏเน ๔ มกฺขิต ฯ   
        [๘๒๘] สุนฺหาโต สวิุลิตฺโตสิ         อนฺนปาเนน ตปฺปโต   
#๑ ม. ชีโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. ม ฺเ ตฺว ฺเว ฯ ยุ. ตฺวมฺป ม ฺเว ฯ   
#๓ ม. กต เจว ฯ ๔ สี. ยุ. ปฏมทฺเทน ฯ ม. ปฏมณฺเฑน ฯ    
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                กณฺเ จ เต เวฬุริโย       อคมาสิ ๑ กชงฺคล ฯ   
        [๘๒๙] มา เต มิตฺโต อมิตฺโต วา    อคมาสิ กชงฺคล   
                ป ฺชานิ ๒ ตตฺถ ลายิตฺวา    กณฺเ พนฺธนฺติ วฏฏน ฯ   
        [๘๓๐] ปุน ปาปชฺชสี สมฺม          สีล หิ ตว ตาทิส   
                น หิ มานุสกา โภคา        สภุุ ฺชา โหนฺติ ปกฺขิโนติ ๓ ฯ   
                          กโปตกชาตก นิฏ ิต ฯ   
                           อฑฺฒวคฺโค ตติโย ฯ   
                             ___________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                 อถ วณฺณ สสลี หิร ิลภเต   
                 สมุุขาสิ สสาลิย ๔ มิตฺตวโร   
                 อถ จกฺก ปลาส สราช สโต   
                 ยว พาล กโปตก ปณฺณรส ๕ ฯ   
                             ___________   
                 ตตฺร วคฺคุทฺทาน ภวติ ฯ   
                 ชนิ ฺจ วณฺณ อสม วคุปฺปริ   
                 สเุทสิตา ชาตกนฺติ สนฺติ วีสติ   
                 มเหสิโน พฺรหฺมจริตฺตมุตฺต   
                 มโวจ คาถา อตฺถวตี สุพฺย ฺชนา ฯ   
                          ป ฺจกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
#๑ สี. ม. อคมา นุ ฯ ๒ ม. ป ฺฉานิ ฯ ๓ ม. ปกฺขิณาติ ฯ ๔ ม. สมุุขา วิส สาฬิย ฯ   
#๕ อิท ทุติยตติยวคฺคทุวเย สโมธานุททฺาน ฯ    
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                           ฉกฺกนิปาตชาตก   
                         ๑ อาวาริยวคฺโค ๑   
                         ๑ อาวาริยชาตก ๑   
        [๘๓๑] มาสุ กุชฺฌ ๒ ภูมิปติ        มาสุ กุชฺฌ ๒ รเถสภ   
                กทฺุธ อปฺปฏิกชฺุฌนฺโต         ราชา รฏสสฺ ปูชิโต   
                คาเม วา ยทิวาร ฺเ       นินเฺน วา ยทิวา ถเล   
                สพฺพตฺถมนุสาสามิ ๓        มาสุ กุชฺฌ ๒ รเถสภ ฯ   
        [๘๓๒] อาวาริยปตา นาม          อหุ คงฺคาย นาวิโก   
                ปพฺุเพ ชน ตารยิตฺวา ๔     ปจฺฉา ยาจติ เวตน   
                เตนสฺส ภณฺฑน โหติ         น จ โภเคหิ วฑฺฒติ ฯ   
        [๘๓๓] อติณฺณ ฺเว ยาจสฺสุ         อปาร ตาต นาวิก   
                อ ฺโ หิ ติณฺณสฺส มโน       อ ฺโ โหติ ติเรสิโน ๕ ฯ   
        [๘๓๔] คาเม วา ยทิวาร ฺเ       นินฺเน วา ยทิวา ถเล 
   
                สพฺพตฺถมนุสาสามิ ๓        มาสุ กุชฺฌิตฺถ นาวิก ฯ   
        [๘๓๕] ยาเยว อนุสาสนิยา         ราชา คามวร อทา   
                ตาเยว อนุสาสนิยา         นาวิโก ปหร ีมขุ ฯ   
        [๘๓๖] ภตฺต ภินฺน หตา ภริยา       คพฺโภ จ ปติโต ฉมา   
                มิโคว ชาตรูเปน           น เตนตฺถ อวฑฺฒิตุนฺติ ๖ ฯ   
                        อาวาริยชาตก ปม ฯ   
#๑ ม. สพฺพตฺถ อวาริย. - ฯ ๒ สี. ยุ. มาสฺสุ กุชฺฌิ ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ อนุสาสามิ ฯ   
#๔ ม. ตารยิตฺวาน ฯ ๕ ม. ปาเรสิโน ฯ สี. ยุ. ตเรสิโน ฯ ๖ ม. อพนฺธิสูติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 188 

                          ๒ เสตเกตุชาตก   
        [๘๓๗] มา ตาต กุชฌฺิ น ห ิสาธุ โกโธ   
                พหุมฺป เต อทิฏ อสฺสุต ฺจ   
                มาตาปตา ทิสา ๑ ตาต เสตเกตุ   
                อาจริยมาหุ ทิสต ปสตฺถา ฯ   
        [๘๓๘] อคาริโน อนฺนปานวตฺถทา ๒   
                อวฺหายิกา ตมฺป ทิส วทนฺติ   
                เอสา ทิสา ปรมา เสตเกตุ   
                ย ปตฺวา ทุกฺขี สุขิโน ภวนฺติ ฯ   
        [๘๓๙] ขราชินา ชฏลิา ปงฺกทนฺตา   
                ทมุุกฺขรูปา ๓ เยเม ชปนฺติ มนฺเต   
                กจฺจิ นุ เต มานุสเก ปโยเค   
                อิท วิทู ปริมุตฺตา อปายา ฯ   
        [๘๔๐] ปาปานิ กมฺมานิ กริตฺวา ๔ ราช   
                พหุสฺสุโต เนว ๕ จเรยฺย ธมฺม   
                สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจ   
                ทกฺุขา ปมุ ฺเจ จรณ อปตฺวา ฯ   
        [๘๔๑] สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจ   
                ทกฺุขา ปมุ ฺเจ จรณ อปตฺวา   
#๑ ม. ทิสตา ฯ ยุ. ทิสา ตา ฯ ๒ ม. อนฺนทปานวตฺถทา ฯ ๓ ม. ทมฺุมกฺขรูปา ฯ   
# ยุ. ทุมฺมุกฺขรูป ฯ ๔ ม. กริตฺวาน ฯ  ๕ ม. น ฯ    
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                ม ฺามิ เวทา อผลา ภวนฺติ   
                สสยม จรณ ฺเว ๑ สจฺจ ฯ   
        [๘๔๒] น เหว เวทา อผลา ภวนฺติ   
                สสยม จรณ ฺเว ๑ สจฺจ   
                กตฺิติ ฺจ ๒ ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท   
                สนฺตึ ปุเณติ ๓ จรเณน ทนฺโตติ ฯ   
                     เสตเกตุชาตก ทุติย ฯ   
                          ___________   
                         ๓ ทรีมุขชาตก   
        [๘๔๓] ปงฺโก จ กามา ปลิโป จ กามา   
                ภย ฺจ เมต ติมูล ปวุตฺต   
                รโช จ ธูโม จ มยา ปกาสิตา   
                หตฺิวา ตุว ปพฺพช พฺรหฺมทตฺต ฯ   
        [๘๔๔] คธิโต ๔ จ รตฺโต จ อธิมุจฺฉิโต จ   
                กาเมสฺวาห ๕ พฺราหฺมณ ภึสรูป   
                ต นุสฺสเห ชีวิกตฺโถ ปหาตุ   
                กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานิ ฯ   
        [๘๔๕] โย อตฺถกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
                โอวชฺชมาโน น กโรติ สาสน   
                อิทเมว เสยฺโย อิติ ม ฺมาโน   
#๑ ม. จรณเมว ฯ ๒ ม. กตฺิตึ หิ ฯ ๓ ส.ี ย.ุ สนฺต ปุเนติ ฯ   
#๔ สี. คถิโต ฯ ๕ ม. กาเมสฺวห ฯ    
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                ปนุปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโท ฯ   
        [๘๔๖] โส โฆรรูป นิรย อุเปติ   
                สภุาสุภ มุตฺตกรีสปูร   
                สตฺตา สกาเย น ชหนฺติ คิทธฺา   
                เย โหนฺติ กาเมสุ อวีตราคา ฯ   
        [๘๔๗] มิเฬฺหน ๑ ลตฺิตา รุหิเรน มกฺขิตา   
                เสเมฺหน ลิตฺตา อุปนิกฺขมนฺติ   
                ย ย หิ กาเยน ผุสนฺติ ตาวเท   
                สพฺพ อสาต ทุกฺขเมว เกวล ฯ   
        [๘๔๘] ทิสฺวา วทามิ น หิ อ ฺโต สว   
                ปพฺุเพนิวาส พหุก สรามิ   
                จิตฺราหิ คาถาหิ สุภาสิตาหิ   
                ทรีมุโข นิชฌฺาปยี สุเมธนฺติ ฯ   
                        ทรีมุขชาตก ตติย ฯ   
                          ___________   
                          ๔ เนรุชาตก   
        [๘๔๙] กาโกลา กากสงฺฆา จ       มย ฺจ ปตต วรา   
                สพฺเพว สทิสา โหม         อิม อาคมฺม ปพฺพต ฯ   
        [๘๕๐] อิธ สีหา จ พฺยคฺฆา จ       สกุณา ๒ จ มิคาธมา   
#๑ ม. มีเฬฺหน ฯ ๒ ส.ี ม. สิงฺคาลา ฯ    
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                สพฺเพว สทิสา โหนฺติ        อย โก นาม ปพฺพโต ฯ   
        [๘๕๑] อิม เนรุนฺติ ๑ ชานนฺติ      มนุสฺสา ปพฺพตุตฺตม   
                อิธ วณฺเณน สมฺปนฺนา        วสนฺติ สพฺพปาณิโน ฯ   
        [๘๕๒] อมานนา ยตฺถ สิยา         สนฺตาน วา วิมานนา   
                หนีสมฺมานนา วาป          น ตตฺถ วสตี ๒ วเส ฯ   
        [๘๕๓] ยตฺถ อลโส จ ทกฺโข จ      สูโร ภีรุ จ ปูชิยา   
                น ตตฺถ สนฺโต วสนฺติ        อวิเสสกเร นเค ๓ ฯ   
        [๘๕๔] นาย เนรุ วิภชติ           หนีอุกฺกฏมชฌฺิเม   
                อวิเสสกโร เนร ุ          หนฺท เนรุ ชหามเสติ ฯ   
                      เนรชุาตก จตุตฺถ ฯ   
                          ___________   
                         ๕ อาสงฺกชาตก   
        [๘๕๕] อาสาวตี นาม ลตา         ชาตา จิตฺตลตาวเน   
                ตสฺสา วสฺสสหสฺเสน         เอก นิพฺพตฺตเต ผล ฯ   
        [๘๕๖] ต เทวา ปยิรุปาสนฺติ        ตาว ทูรผเล สติ ๔   
                อาสึเสว ๕ ตุว ราช       อาสา ผลวตี สุขา ฯ   
        [๘๕๗] อาสึสเถว ๖ โส ปกฺขี      อาสึสเถว โส ทิโช   
                ตสฺเสวาสา สมิชฺฌตฺถ ๗     ตาว ทูรคตา สติ   
                อาสึเสว ตุว ราช          อาสา ผลวตี สุขา ฯ   
        [๘๕๘] สมฺเปสิ โข ม วาจาย       น จ สมฺเปสิ กมฺมุนา   
#๑ ม. เนรูติ ฯ ๒ ม. วสตึ วเส ฯ ยุ. วส ทิวเส ฯ ๓ ม. นเร ฯ ๔ ม. ทูรผล สตึ ฯ   
#๕ ม. อาสีเสว ฯ ๖ ม. อาสีสเถว ฯ เอวมุปริป ฯ ๗ ม. ตสฺส จาสา สมิชฺฌติ ฯ    
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                มาลา เสเรยฺยกสฺเสว       วณฺณวนฺตา อคนฺธิกา ฯ   
        [๘๕๙] อผล มธุร วาจ            โย มิตฺเตสุ ปกุพฺพติ   
                อทท อวิสฺสช โภค          สนฺธิ เตนสฺส ชีรติ ฯ   
        [๘๖๐] ย หิ กยริา ต หิ วเท       ย น กยิรา น ต วเท   
                อกโรนฺต ภาสมาน          ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
        [๘๖๑] พล ฺจ วต เม ขีณ          ปาเถยฺย ฺจ น วิชฺชติ   
                สงฺเก ปาณูปโรธาย         หนฺททานิ วชามห ฯ   
        [๘๖๒] เอตเทว หิ เม นาม        ย นามสฺมึ รเถสภ   
                อาคเมหิ มหาราช          ปตร อามนฺตยามหนฺติ ฯ   
                      อาสงฺกชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ___________   
                        ๖ มิคาโลปชาตก   
        [๘๖๓] น เม รุจิ ๑ มคิาโลป      ยสฺส เต ตาทิสี คติ   
                อตุจฺจ ตาต คจฺฉสิ ๒       อภูมึ ตาต เสวสิ ฯ   
        [๘๖๔] จตุกฺกณฺณว เกทาร          ยถา เต ปวี สิยา   
                ตโต ตาต นิวตฺตสฺสุ         มาสุ เอตฺโต ปร คมิ ฯ   
        [๘๖๕] สนฺติ อ ฺเป สกุณา         ปตฺตยานา วิหงฺคมา   
                อุกฺขิตฺตา ๓ วาตเวเคน     นฏา เต สสฺสตีสมา ฯ   
        [๘๖๖] อกตฺวา อปรณฺณสฺส ๔       ปตุ วุฑฺฒสฺส ๕ สาสน   
#๑ ม. รุจฺจิ ฯ ๒ สี. ม. ปตสิ ฯ ๓ สี. ม. อกฺขิตฺตา ฯ ๔ ม. อปนนฺทสฺส ฯ   
#๕ ม. วุทฺธสสฺ ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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                กาลวาเต อติกฺกมฺม         เวรมฺภาน วส อคา ฯ   
        [๘๖๗] ตสฺส ปุตฺตา จ ทารา จ      เย จ ฺเ อนุชีวิโน   
                สพฺเพ พฺยสนมาปาทุ         อโนวาทกเร ทิเช ฯ   
        [๘๖๘] เอวมฺป อิธ วุฑฺฒาน         โย วากฺย นาวพุชฺฌติ   
                อติสีม จโร ๑ ทิตฺโต       คิชฺโฌ วาตีตสาสโน   
                สพฺเพ พฺยสน ปปฺโปนฺติ       อกตฺวา พุทฺธสาสนนฺติ ๒ ฯ   
                      มิคาโลปชาตก ฉฏ ฯ   
                          ___________   
                      ๗ สิริกาฬกณฺณิชาตก   
        [๘๖๙] กา นุ กาเฬน วณฺเณน       น จาป ๓ ปยทสฺสนา   
                กา วา ตฺว กสฺส วา ธีตา    กถ ชาเนมุ ต มย ฯ   
        [๘๗๐] มหาราชสฺสห ธีตา          วิรูปกฺขสฺส จณฺฑิยา   
                อห กาฬี อลกขิฺกา          กาฬกณฺณีติ ม วิทู   
                โอกาส ยาจิโต เทหิ        วเสมุ ตว สนฺติเก ฯ   
        [๘๗๑] กึสีเล กึสมาจาเร          ปรุิเส นิวิเส ๔ ตุว   
                ปฏุา เม กาฬิ อกฺขาหิ      กถ ๕ ชาเนมุ ต มย ฯ   
        [๘๗๒] มกฺขี ปลาสี สารมฺภี         อิสฺสุกี มจฺฉรี สโถ   
                โส มยฺห ปุริโส กนฺโต       ลทฺธ ยสฺส วินสฺสติ ฯ   
        [๘๗๓] โกธโน อุปนาหี จ          ปสุโณ จ วิเภทโก   
                กณฺฏกวาโจ ๖ ผรุโส       โส เม กนฺตตโร ตโต ฯ   
#๑ ม. อติสีมจโร ฯ ๒ วุทธฺสาสนนฺติ ฯ ๓ ส.ี น จาสิ ฯ ๔ ม. นิวิสเส ฯ   
#๕ สี. ย.ุ ยถา ฯ ๖ ม. กณฺฑกวาโจ ฯ สี. ย.ุ อณฺฑกวาโจ ฯ    
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        [๘๗๔] อชฺช สุเวติ ปุริโส          สทตฺถ นาวพุชฺฌติ   
                โอวชฺชมาโน กปฺุปติ         เสยฺยโส ๑ อติม ฺติ ฯ   
        [๘๗๕] ทวปฺปลุทฺโธ ๒ ปุริโส       สพฺพมิตฺเตหิ ธสติ   
                โส มยฺห ปุริโส กนฺโต       ตสฺมึ โหมิ อนามยา ฯ   
        [๘๗๖] อเปหิ เอตฺโต ตฺว กาฬิ      เนต อเมฺหสุ วิชฺชติ   
                อ ฺ ชนปท คจฺฉ           นิคเม ราชธานิโย ฯ   
        [๘๗๗] อหมฺป โข ต ๓ ชานามิ     เนต ตุเมฺหสุ วิชฺชติ   
                สนฺติ โลเก อลกฺขิกา        สงฺฆรนฺติ พหุ ธน   
                อห เทโว จ เม ภาตา      อุโภ น วิธมามเส ฯ   
        [๘๗๘] กา นุ ทิพฺเพน วณฺเณน       ปพฺยา สุปติฏ ิตา   
                กา วา ตฺว กสฺส วา ธีตา    กถ ชาเนมุ ต มย ฯ   
        [๘๗๙] มหาราชสฺสห ธีตา          ธตรฏสิรีมโต ๔   
                อห สิรี จ ลกฺขี จ          ภูริป ฺาติ ม วิทู   
                โอกาส ยาจิโต เทหิ        วเสมุ ตว สนฺติเก ฯ   
        [๘๘๐] กึสีเล กึสมาจาเร          ปรุิเส นิวิเส ๕ ตุว   
                ปฏุา เม ลกฺขิ อกฺขาหิ      ยถา ชาเนมุ ต มย ฯ   
          [๘๘๑] โย จาป สีเต อถวาป อุเณฺห   
                 วาตาตเป ฑสสิรึสเป จ   
                 ขุทฺท ๖ ปปาส อภิภุยฺย สพฺพ   
                 รตฺตินฺทิว โย สตต นิยุตฺโต   
#๑ ม. เสยฺย โส ฯ ๒ ยุ. ทวปฺปลทฺโธ ฯ ๓ ส.ี เจต ฯ ๔ ม. ธตรฏสฺส สิรีมโต ฯ   
#๕ ม. นิวิสเส ฯ ๖ ม. ขุธ ฯ ย.ุ ขุท ฯ    
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                 กาลาคต ฺจ น หาเปติ อตฺถ   
                 โส เม มนาโป นิวิเส วตมฺหิ ๑ ฯ   
          [๘๘๒] อกฺโกธโน มิตฺตวา จาควา จ   
                 สลีูปปนฺโน อสโถชุภูโต ๒   
                 สงฺคาหโก สขิโล สณฺหวาโจ   
                 มหตฺตปตฺโตป นิวาตวุตฺติ   
                 ตสฺมึห ๓ โปเส วิปุลา ภวามิ   
                 อุมฺมี ๔ สมุททฺสฺส ยถาป วณฺณ ฯ   
          [๘๘๓] โย จาป มิตฺเต อถวา อมิตฺเต   
                 เสฏเ สริกฺเข อถวาป หีเน   
                 อตฺถ จรนฺต อถวา อนตฺถ   
                 อาวี รโห สงฺคหเมว วตฺโต ๕   
                 วาจ น วชฺชา ผรุส กทาจิ   
                 มตสฺส ชีวสฺส จ ตสฺส โหมิ ฯ   
          [๘๘๔] เอเตส โย อ ฺตร ลภิตฺวา   
                 กนฺต สิรึ ๖ มชชฺติ อปฺปป ฺโ   
                 ต ทิตฺตรูป วิสม จรนฺต   
                 กรีสชาตว ๗ วิวชฺชยามิ ฯ   
        [๘๘๕] อตฺตนา กุรุเต ลกฺขึ         อลกฺขึ กุรุตตฺตนา   
#๑ ม. จ ตมฺหิ ฯ ๒ ย.ุ อสโ อุชฺชภูุโต ฯ ๓ ม. ตสฺมึห ฯ สี. ย.ุ ตสฺมาห ฯ   
#๔ ม. อูมิ ฯ ๕ ม. วตฺเต ฯ ๖ ม. กนฺตา สิรี ฯ ๗ ม. กรีสานว ฯ    
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                น หิ ลกฺขึ อลกขึฺ วา        อ ฺโ อ ฺสฺส การโกติ ฯ   
                     สิริกาฬกณฺณิชาตก สตฺตม ฯ   
                          ___________   
                         ๘ กุกฺกุฏชาตก   
        [๘๘๖] สุจิตฺตปตฺตฉาทน ๑         ตมฺพจูฬ วิหงฺคม   
                โอโรห ทุมสาขาย          มุธา ภริยา ภวามิ เต ฯ   
        [๘๘๗] จตุปฺปที ตฺว กลฺยาณิ         ทฺวิปทาห มโนรเม   
                มคีิ ปกฺขี อสยุตฺตา ๒       อ ฺ ปริเยส สามิก ฯ   
        [๘๘๘] โกมาริกา เต เหสฺสามิ      ม ฺชุกา ปยภาณินี   
                วินฺท ม อริเยน เวเทน      กลฺยาณึ พฺรหฺมจารินึ ๓ ฯ   
        [๘๘๙] กุณปาทิ ๔ โลหิตเป        โจริ กุกฺกฏุโปถินิ   
                น ตฺว อริเยน เวเทน       มม ภตฺตารมิจฺฉสิ ฯ   
        [๘๙๐] เอวมฺปจาตุรา ๕ นารี      ทสิฺวาน ปวร ๖ นร   
                เนนฺติ สณฺหาหิ วาจาหิ       วิฬารี วิย กุกฺกฏุ ฯ   
        [๘๙๑] โย จ อุปฺปติต อตฺถ         น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
                อมิตฺตวสมเนฺวติ            ปจฺฉา จ อนุตปฺปติ ฯ   
        [๘๙๒] โย จ อุปฺปติต อตฺถ         ขิปฺปเมว นิโพธติ   
#๑ ม. สุจิตฺตปตฺตฉทน ฯ ๒ ม. อส ฺ ุตฺตา ฯ ๓ สี. ม. สาวย ม ยทิจฺฉสิ ฯ   
#๔ สี. สกุณขาทินิ ฯ ม. กุณปาทินิ ฯ ๕ ม. เอวมฺป จตุรา ฯ ๖ สี. ม. สธน ฯ    
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                มจฺุจเต สตฺตุสมฺพาธา        กุกฺกุโฏว วิฬาริยาติ ฯ   
                      กุกกฺุฏชาตก อฏม ฯ   
                          ___________   
                        ๙ ธมฺมทฺธชชาตก   
        [๘๙๓] ธมฺม จรถ าตโย          ธมฺม จรถ ภทฺท โว ๑   
                ธมฺมจารี สุข เสติ          อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ   
        [๘๙๔] ภทฺทโก วตาย ปกฺขี         ทิโช ปรมธมฺมิโก   
                เอกปาเทน ติฏนฺโต        ธมฺมเมวานุสาสติ ฯ   
        [๘๙๕] นาสฺส สีล วิชานาถ         อน ฺาย ปสสถ   
                ภุตฺวา อณฺฑ ฺจ ฉาเป จ ๒   ธมฺโม ธมฺโมติ ภาสติ ฯ   
        [๘๙๖] อ ฺ ภณติ วาจาย          อ ฺ กาเยน กุพฺพติ   
                วาจาย โน จ กาเยน       น ต ธมฺม อธิฏ ิโต ฯ   
        [๘๙๗] * วาจาย  สขิโล โหติ      มโนปวิทุคฺโค สิยา   
                ปฏิจฺฉนฺโน กปูสฺสโย         กณฺหสปฺโปว ธมฺมทฺธโช   
                คามนิคมาสุ สาธุ           สมมฺโต ทุชชฺาโน อย   
#๑ ม. ภทฺท โว ฯ ๒ ม. ย.ุ โปต ฺจ ฯ  * สี. ม. เอว ทิสฺสติ   
#              วาจาย สขิโล มโนวิทุคฺโค   
#              ฉนฺโน กุปสฺสโยว กณฺหสปฺโป   
#              ธมฺมทฺธโช คามนิคมาสุ สาธุ   
#              ทุชฺชาโน ปรุิเสน พาลิเสน ฯ    
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                      ปุริเสน พาลิเสน *  ฯ   
        [๘๙๘] อิม ตุณฺเฑหิ ปกฺเขหิ         ปาทา จิม วิเหถ ๑   
                ฉว หิม วินาเสถ           นาย สวาสนารโหติ ฯ   
                      ธมฺมทฺธชชาตก นวม ฯ   
                         ____________   
                     ๑๐ นนฺทิยมคิราชชาตก   
        [๘๙๙] สเจ พฺราหฺมณ คจฺฉสิ ๒     สาเกต อ ฺชน ๓ วน   
                วชชฺาสิ นนฺทยิ นาม         ปตฺุต อสฺมากโมรส   
                มาตาปตา จ เต วุฑฺฒา      เต ต อิจฺฉนฺติ ปสฺสิตุ ฯ   
        [๙๐๐] ภุตฺตา มยา นิวาปานิ        ราชิโน ปานโภชน   
                ต ราชปณฺฑ อวโภตฺตุ        นาห พฺราหฺมณมุสฺสเห ฯ   
        [๙๐๑] โอทหิสฺสามห ปสฺส          ขุรปฺปานิสสฺ ๔ ราชิโน   
                ตทาห สุขิโต มุตฺโต         อป ปสฺเสยฺย มาตร ฯ   
        [๙๐๒] มิคราชา ปุเร อาสึ         โกสลสฺส นิเกตเว ๕   
                นนฺทิโย นาม นาเมน        อภิรูโป จตุปฺปโท ฯ   
        [๙๐๓] ต ม วธิตุมาคจฺฉิ           ทายสฺมึ อ ฺชนาวเน ๖   
                ธนน อารชฺช กตฺวาน         อุสุ สนฺธาย ๗ โกสโล ฯ   
        [๙๐๔] ตสฺสาห โอทหึ ปสฺส         ขุรปฺปานิสฺส ราชิโน   
#๑ ม. วิโปถุ ฯ ๒ ม. คจฺเฉสิ ฯ ๓ ม. สาเกเต อชฺชุน ฯ ๔ ส.ี ขุรปฺปาณิสฺส ฯ   
#ยุ. ขุรปาณิสฺส ฯ ๕ ม. นิเกตเน ฯ ๖ ม. อชชฺุเน วเน ฯ ๗ ม. สนฺนยฺห ฯ    
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                ตทาห สุขิโต มุตฺโต         มาตร ทฏ ุมาคโตติ ฯ   
                    นนฺทิยมิคราชชาตก ทสม ฯ   
                     อาวาริยวคฺโค ปโม ฯ   
                         ____________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                 อถ กชฺุฌรเถสภ เกตุวโร   
                 ทรีมุข สเนรุตา จ ปุน ๑   
                 อปนนฺท สิรี จ สุจิตฺตวโร   
                 อถ ธมฺมิก นนทฺิมิเคน ทส ฯ   
                         ____________   
                      ๒ ขุรปุตฺตวคฺโค ๒   
                      ๑ ขุรปุตฺตชาตก ๒   
        [๙๐๕] สจฺจ กิเรวมาหสุ           กลก ๓ พาโลติ ปณฺฑิตา   
                ปสฺส พาโล รโหกมฺม        อาวิกุพฺพ น พุชฺฌติ ฯ   
        [๙๐๖] ตฺว นุ โข ๔ สมฺม พาโลส ิ  ขุรปุตฺต วิชานหิ   
                รชชฺุยาหิ ๕ ปรกิฺขิตฺโต      วงฺโกฏโ โอหิโตมุโข ฯ   
        [๙๐๗] อปรป สมฺม เต พาลฺย       โย มุตฺโต น ปลายสิ   
                โส จ พาลตโร สมฺม        ย ตฺว วหสิ เสนก ฯ   
        [๙๐๘] ยนฺนุ สมฺม อห พาโล        อชราช วิชานหิ   
#๑ ม. สทรีมขุ เนรุ ลตา จ ปุน ฯ ๒ ม. ขรปุตฺต ... ฯ ๓ ม. วสฺต ฯ สี. ย.ุ ภสฺต ฯ   
#๔ ม. ตฺว โขป ฯ ยุ. ตฺว ฺจ โข ฯ ๕ ม. รชฺชยุา หิ ฯ    
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                อถ เกน เสนโก พาโล      ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
        [๙๐๙] อุตฺตมตฺถ ลภิตฺวาน          ภริยาย ๑ โย ปทสฺสติ   
                เตน ชหิสฺสตตฺตาน          สา เจวสฺส น เหสฺสติ ฯ   
          [๙๑๐] น ปยมฺเมติ ๒ ชนินฺท ตาทิโส   
                 อตฺต นิรงฺกตฺว ปยานิ เสวติ   
                 อตฺตาว เสยฺโย ปรมาว ๓ เสยฺโย   
                 ลพฺภา ปยา โอจิตตฺเตน ๔ ปจฺฉาติ ฯ   
                      ขุรปุตฺตชาตก ปม ฯ   
                         ____________   
                          ๒ สูจิชาตก   
        [๙๑๑] อกกฺกส อผรสุ             ขรโธต สุปาสิย   
                สขุุม ติขิณคฺค ฺจ            โก สูจึ เกตุมิจฺฉติ ฯ   
        [๙๑๒] สุมชฺช ฺจ สปุาส ฺจ          อนุปุพฺพสุวตฺติต ๕   
                ฆนฆาติม ปฏิตฺถทฺธ          โก สูจึ เกตุมจฺิฉติ ฯ   
        [๙๑๓] อิโตทานิ ปตายนฺติ          สูจิโย พลิสานิ จ   
                โกย กมฺมารคามสฺมึ         สจึู วิกฺเกตุมิจฺฉติ ฯ   
        [๙๑๔] อิโต สตฺถานิ คจฺฉนฺติ        กมฺมนฺตา วิวิธา ปุถู   
                โกย กมฺมารคามสฺมึ         สจึู วิกฺเกตุมรหติ ๖ ฯ   
#๑ ยุ. ภริยา ฯ ๒ ม. นเว ปยมฺเมติ ฯ ๓ ม. ปรมา จ ฯ ๔ ม. โอจิตตฺเถน ฯ   
#๕ สี. อนุปพฺุพ สุวฑฺฒิต ฯ ม. อนุปุพฺพ สุวฏฏิต ฯ ๖ ม. วิกเฺกตุมิจฺฉติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 201 

        [๙๑๕] สูจิ ๑ กมฺมารคามสฺมึ       วิกฺเกตพฺพา ปชานตา   
                อาจริยา ปชานนฺติ ๒       กมฺม สุกตทุกกฺฏ ฯ   
        [๙๑๖] อิม ฺจ ๓ เต ปตา ภทฺเท    สูจึ ช ฺา มยา กต   
                ตยา จ ม นิมนฺเตยฺย        ย ฺจตฺถ ฺ ฆเร ธนนฺติ ฯ   
                          สูจิชาตก ทุติย ฯ   
                           ____________   
                           ๓ ตุณฺฑิลชาตก   
          [๙๑๗] นวจฺฉทฺทเก ๔ ทานิ ทิยยฺติ   
                 ปณฺุณาย โทณิ สุวามินี  ิตา   
                 พหุโก ชโน ปาสปาณิโก ๕   
                 โน จ โข เม ปฏิภาติ ภุ ฺชิตุ ฯ   
          [๙๑๘] ตสสิ ภมสิ เลณมิจฺฉสิ   
                 อตาโณสิ กุหึ คมิสฺสสิ   
                 อปฺโปสฺสุโก ภุ ฺช ตุณฺฑิล   
                 มสตฺถาย [๖] โปสิยามเส ๗ ฯ   
          [๙๑๙] โอคห รหท อกทฺทม   
                 สพฺพ เสทมล ปวาหย   
                 คณฺหาหิ นว วิเลปน   
#๑ ม. สูจี ฯ  ๒ ม. อาจริยาว ชานนฺติ ฯ  ๓ ม. อิม ฺเจ ฯ  ๔ นวฉนฺนเก ฯ   
#๕ สี. ม. พหุเก ชเน ปาสปาณิเก ฯ  ๖ ม. ห ิฯ  ๗ ม. โปสิตามฺหเส ฯ    
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                 ยสฺส คนฺโธ น กทาจิ ฉิชฺชติ ฯ   
          [๙๒๐] กตโม น ุรหโท อกทฺทโม   
                 กสึุ เสทมลนฺติ วุจฺจติ   
                 กตม ฺจ นว วิเลปน   
                 กสฺส ๑ คนฺโธ น กทาจิ ฉิชฺชติ ฯ   
          [๙๒๑] ธมฺโม รหโท อกทฺทโม   
                 ปาป เสทมลนฺติ วุจฺจติ   
                 สลี ฺจ นว วิเลปน   
                 ตสฺส คนฺโธ น กทาจิ ฉิชฺชติ ฯ   
          [๙๒๒] นนฺทนฺติ สรีรฆาติโน   
                 น จ นนฺทนฺติ สรีรธาริโน   
                 ปณฺุณาย [๒] ปุณฺณมาสิยา   
                 รมมานาว ชหนฺติ ชีวิตนฺติ ฯ   
                      ตุณฺฑิลชาตก ตติย ฯ   
                           __________   
                      ๔ สุวณฺณกกฺกฏกชาตก   
          [๙๒๓] สิงฺคี มิโค อายตจกฺขุเนตฺโต   
                 อฏ ิตฺตโจ วาริสโย อโลโม   
                 เตนาภิภูโต กปณ รุทามิ   
                 หเร สขา กิสฺส นุ ม ชหาสิ ฯ   
#๑ ม. ยสฺส ฯ  ๒ ม. จ ฯ    
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          [๙๒๔] โส อสฺสสนฺโต มหตา ผเณน   
                 ภุชงฺคโม กกฺกฏกชฺฌปตฺโต   
                 สขา สขาร ปริตายมาโน   
                 ภุชงฺคม กกฺกฏโก อคฺคเหสิ ๑ ฯ   
          [๙๒๕] น วายส โน ปน สปฺปราช ๒   
                 ฆาสตฺถิโก กกกฺฏโก อเทยฺย   
                 ปจฺุฉามิ ต อายตจกฺขุเนตฺต   
                 อถ กิสฺส เหตุมฺห อุโภ คหีตา ฯ   
          [๙๒๖] อย ปุรโิส มม อตฺถกาโม   
                 โย ม คเหตฺวา อุทกาย ๓ เนติ   
                 ตสฺมึ มเต ทุกขฺมนปฺปก เม   
                 อห ฺจ เอโส จ อุโภ น โหม ฯ   
          [๙๒๗] มม ฺจ ทิสฺวาน ปวฑฺฒกาย   
                 สพฺโพ ชโน หสึิตุเมวมิจฺเฉ   
                 สาทุ ฺจ ถูล ฺจ มุทุ ฺจ มส   
                 กากาป ม ทิสฺวาน ๔ วิเหเยยฺยุ ฯ   
          [๙๒๘] สเจ ตสฺส เหตุมฺห อุโภ คหีตา   
                 อุฏาตุ โปโส วิสมาวมามิ ๕   
                 มม ฺจ กาก ฺจ ปมุ ฺจ ขิปฺป   
#๑ ม. คเหสฺสสิ ฯ  ๒ ม. กณฺหสปฺป ฯ  ๓ ม. คเหตฺวาน ทกาย ฯ  ๔ สี. ย.ุ ทิสวฺา ฯ   
#๕ สี. ย.ุ วิสมาจมานิ ฯ    
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                 ปเุร วิส คาฬฺหมุเปติ มจฺจ ฯ   
          [๙๒๙] สปฺป ปโมกฺขามิ น ตาว กาก   
                 ปฏิพทฺธโก ๑ โหติ ๒ หิ ตาว กาโก   
                 ปรุิส ฺจ ทิสฺวาน สุขึ อโรค   
                 กาก ปโมกฺขามิ ยเถว สปฺป ฯ   
          [๙๓๐] กาโก *  ตทา เทวทตฺโต อโหสิ   
                 วารโณ ๓ ปน กณฺหสปฺโป อโหสิ   
                 อานนฺทภโทฺร กกฺกฏโก อโหสิ   
                 อห ตทา พฺราหฺมโณ โหมิ สตฺถาติ ๔ ฯ   
                    สุวณฺณกกฺกฏกชาตก จตุตฺถ ฯ   
                          ___________   
                      ๕ มยฺหกสกุณชาตก ๕   
        [๙๓๑] สกุโณ มยฺหโก นาม         คิริสานุทรีจโร   
                ปกฺก ปปฺผลิมารุยฺห          มยฺห มยฺหนฺติ กนฺทติ ฯ   
        [๙๓๒] ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส          ทิชสงฺฆา สมาคตา   
                ภุตฺวาน ปปฺผลึ ยนฺติ         วิลปเตว ๖ โส ทิโช ฯ   
        [๙๓๓] เอวเมว อิเธกจฺโจ         สงฺฆริตฺวา พหุ ธน   
                เนวตฺตโน น าตีน         ยโถธึ ปฏิปชชฺติ ฯ   
        [๙๓๔] น โส อจฺฉาทน ภตฺต        น มาล น วิเลปน   
#๑ ม. ปฏพินฺธโก ฯ  ๒ ม. โหหิติ ฯ * สี. กาโก ฯเปฯ สตฺถาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
#๓ ม. มาโร ฯ  ๔ สี. ย.ุ ตตฺถาติ ฯ  ๕ ม. มยฺหกชาตก ฯ ๖ ม. วิลปเตฺวว ฯ    
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                นานุโภติ ๑ สกึ กิ ฺจิ       น สงฺคณฺหาติ าตเก ฯ   
        [๙๓๕] ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส          มยฺห มยฺหนฺติ รกฺขโต   
                ราชาโน อถวา โจรา       ทายาทา เย จ ๒ อปฺปยา   
                ธนมาทาย คจฺฉนฺติ          วิลปเตว โส นโร ฯ   
        [๙๓๖] ธีโร โภเค อธิคมฺม         สงฺคณฺหาติ จ าตเก   
                เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ       เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ๓ ฯ   
                    มยฺหกสกุณชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ___________   
                    ๖ ปพฺพชิตวิเหกชาตก ๔   
          [๙๓๗] ทุพฺพณฺณรูป ตฺวมริยวณฺณี   
                 ปรุกฺขิตฺวา ๕ ป ฺชลิโก นมสฺสสิ   
                 เสยฺโย น ุเต โส อุทาหุ ๖ สริกฺโข   
                 นาม ปรสฺสตฺตโน จาป พฺรหูิ ฯ   
          [๙๓๘] น นามโคตฺต คณฺหนฺติ ราช   
                 สมคฺคตานุชฺชุคตาน ๗ เทวา   
                 อห ฺจ เต นามเธยฺย วทามิ   
                 สกฺโกหมสฺมี ติทสานมินฺโท ฯ   
          [๙๓๙] โย ทิสฺวา ภิกฺขุ จรณูปปนฺน   
                 ปรุกฺขิตฺวา ๕ ป ฺชลิโก นมสฺสติ   
                 ปจฺุฉามิ ต เทวราเชตมตฺถ   
#๑ ม. อนโุภติ ฯ  ๒ ม. เยว ฯ  ๓ สี. ยุ. สคฺเค จ โมทตีติ ฯ   
#๔ ม. วิชชฺาธรชาตก ฯ ส.ี ย.ุ ธชวิเหกชาตก ฯ  ๕ ม. ปุรกฺขตฺวา ฯ   
#๖ ม. อุทา ฯ ๗ ม. สมฺมคฺคตา.. ฯ    
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                 อิโต จุโต กึ ลภเต สุข โส ฯ   
          [๙๔๐] โย ทิสฺวา ภิกฺขุ จรณูปปนฺน   
                 ปรุกฺขิตฺวา ป ฺชลิโก นมสสฺติ   
                 ทฏิเว ธมฺเม ลภเต ปสส   
                 สคฺค ฺจ โส ยาติ สรีรเภทา ฯ   
          [๙๔๑] ลกฺขี วต เม อุทปาทิ อชชฺ   
                 ย วาสว ภูติปติทฺทสาม ๑   
                 ภิกฺขุ ฺจ ทิสฺวาน ตุว ฺจ สกฺก   
                 กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานิ ฯ   
          [๙๔๒] อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                 พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                 ภิกฺขุ ฺจ ทิสฺวาน มม ฺจ ราช   
                 กโรหิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานิ ฯ   
          [๙๔๓] อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต   
                 สพฺพาติถียาจโยโค ภวิตฺวา   
                 นหิ ฺ ๒ มาน อภิวาทยิสฺส   
                 สตฺุวาน เทวินฺท สุภาสิตานีติ ฯ   
                   ปพฺพชิตวิเหกชาตก ฉฏ ฯ   
                         _______________   
#๑ ม. ภูตปติทฺทสาม ฯ  ๒ ม. นิหจฺจ ฯ    
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                     ๗ อุปสิงฺฆปุปฺผชาตก ๑   
        [๙๔๔] ยเมต ๒ วาริช ปุปฺผ       อทินฺน อุปสิงฺฆสิ   
                เอกงฺคเมต เถยฺยาน        คนฺธเถโนสิ มารสิ ฯ   
        [๙๔๕] น หรามิ น ภ ฺชามิ         อารา สิงฺฆามิ วาริช   
                อถ เกน น ุวณฺเณน         คนฺธเถโนติ วุจฺจติ ฯ   
        [๙๔๖] โยย ภิสานิ ขณติ           ปณฺุฑรีกานิ ภ ฺชติ   
                เอว อากิณฺณกมฺมนฺโต        กสฺมา เอโส น วุจฺจติ   
        [๙๔๗] อากิณฺณลุทฺโธ ปุริโส         ธาติโจลว ๓ มกฺขิโต   
                ตสฺมึ เม วจน นตฺถิ         ต ฺจารหามิ วตฺตเว ๔ ฯ   
        [๙๔๘] อนงฺคณสฺส โปสสฺส          นิจฺจ สุจิคเวสิโน   
                วาลคฺคมตฺตปาปสฺส ๕       อพฺภามตฺตว ขายติ ฯ   
        [๙๔๙] อทฺธา ม ยกฺข ชานาสิ       อโถ ม อนุกมฺปสิ   
                ปนุป ยกฺข วชชฺาสิ          ยทา ปสฺสสิ เอทิส ฯ   
        [๙๕๐] เนว ต อุปชีวามิ           นป เต ภติกมฺหเส ๖   
                ตฺวเมว ภิกฺขุ ชาเนยฺย       เยน คจฺเฉยฺย สุคฺคตินติฺ ฯ   
                     อุปสิงฺฆปุปฺผชาตก สตฺตม ฯ   
                         _______________   
                        ๘ วิฆาสาทชาตก   
        [๙๕๑] สุสุข วต ชีวนฺติ            เย ชนา วิฆาสาทิโน   
#๑ ม. สิงฺฆปุปฺผชาตก ฯ สี. ย.ุ ภิสปุปผฺชาตก ฯ  ๒ ยุ. ยเมก ฯ  ๓ ม.   
#ธาติเจลว ฯ ๔ สี. วณฺณเว ฯ  ๕ ม. วาลคฺคมตฺต ปาปสฺส ฯ   
#๖ ม. ภตกามฺหเส ฯ  ส.ี ยุ. ภตกมฺหเส ฯ    
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                ทฏิเว ธมฺเม ปาสสา       สมฺปราเย จ สุคฺคติ ๑ ฯ   
        [๙๕๒] สุกสฺส ๒ ภาสมานสฺส       น นิสาเมถ ปณฺฑิตา   
                อิท สุณาถ โสทริยา         อเมฺหวาย ปสสติ ฯ   
        [๙๕๓] นาห ตุเมฺห ปสสามิ         กุณปาทา สุณาถ เม   
                อุจฺฉิฏโภชิโน ตุเมฺห        น ตุเมฺห วิฆาสาทิโน   
        [๙๕๔] สตฺตวสฺสา ปพฺพชิตา         มชฺฌร ฺเ สิขณฺฑิโน   
                วิฆาเสเนว ยาเปนฺตา       มย เจ โภโต คารยฺหา   
                     เก นุ โภโต ปสสิยา ฯ   
        [๙๕๕] ตุเมฺห สีหาน พฺยคฺฆาน       วาฬาน ฺจาวสิฏก   
                อุจฺฉิฏเเนว ยาเปนฺตา      ม ฺ ิโวฺห วิฆาสาทิโน ฯ   
        [๙๕๖] เย พฺราหฺมณสฺส สมณสฺส      อ ฺสฺส จ วณิพฺพิโน ๓   
                ทตฺวาวเสส ๔ ภุ ฺชนฺติ      เต ชนา วิฆาสาทิโนติ ฯ   
                      วิฆาสาทชาตก อฏม ฯ   
                         ____________   
                         ๙ วฏฏกชาตก   
        [๙๕๗] ปณีต ภุ ฺชเส ภตฺต          สปฺปเตล ฺจ มาตุล   
                อถ เกน น ุวณฺเณน         กโีส ๕ ตฺวมสิ วายส ฯ   
        [๙๕๘] อมิตฺตมชฺเฌ วสโต          เตสุ อามิสเมสโต�    
                นจฺิจ อุพฺพิคฺคหทยสฺส         กโุต กากสฺส ทฬฺหิย ฯ   
        [๙๕๙] นิจฺจ อุพฺพิคฺคิโน ๖ กากา    ธงฺกา ปาเปน กมฺมุนา   
#๑ ม. สุคฺคตี ฯ  ๒ สี. ยุ. สุวสฺส ฯ  ๓ ม. อุ ฺสฺส วา วนิพฺพโน ฯ   
#๔ ม. ทตฺวาว เสส ฯ  ๕ ม. กโิส ฯ  ๖ สี. อุพฺเพธิโน ฯ ม. อุพฺเพคิโน ฯ    
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                ลทฺโธ ปณฺโฑ น ปเณติ       กีโส เตนสฺมิ วฏฏก ฯ   
        [๙๖๐] ลูขานิ ติณวีชานิ            อปฺปเสฺนหานิ ภุ ฺชสิ   
                อถ เกน น ุวณฺเณน         ถโูล ตฺวมสิ วฏฏก ฯ   
        [๙๖๑] อปฺปจฺฉา อปฺปจินฺตาย        อวิทูรคเมน ๑ จ   
                ลทฺธาลทฺเธน ยาเปนฺโต      ถูโล เตนสฺม ิวายส ฯ   
        [๙๖๒] อปฺปจฺฉสฺส หิ โปสสฺส        อปฺปจินฺติสุขสฺส ๒ จ   
                สสุงฺคหิตปฺปมาณสฺส ๓       วุตฺตี สุสมุทานิยาติ ฯ   
                        วฏฏกชาตก นวม ฯ   
                           ___________   
                         ๑๐ มณิชาตก ๔   
        [๙๖๓] จิรสฺส วต ปสฺสามิ          สหาย มณิธาริน   
                สกุตา ๕ มสฺสกุุตฺติยา       โสภเต วต เม สขา ฯ   
        [๙๖๔] ปรูฬฺหกจฺฉนขโลโม          อห กมฺเม สพฺุยาวโฏ   
                จิรสฺส นหาปต ลทฺธา        โลมนฺตมชฺชหารยิ ๖ ฯ   
        [๙๖๕] ย นุ โลม อหาเรสิ         ทลฺุลภ ลทฺธกปฺปก   
                อถ กิ ฺจิ หิ เต สมฺม        กณฺเ กึนิกิลายติ ๗ ฯ   
        [๙๖๖] มนุสฺสสุขุมาลาน            มณิ กณฺเสุ ลมฺพติ   
#๑ ม. อทรูคมเนน จ ฯ  ๒ ม. อปฺปจินฺตสุขสฺส จ ฯ  ๓ ม. สุสงฺคหิตมานสฺส ฯ   
#๔ สี. ย.ุ กากชาตก ฯ ม. ปาราวตชาตก ฯ  ๕ สี. ยุ. สุกตาย ฯ   
#๖ ม. โลม ต อชฺช หารยึ ฯ  ๗ สี. ม. อถ กิ ฺจรหิ เต สมฺม กณฺเ กิณิกิณายติ ฯ    
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                เตสาห อนุสิกฺขามิ          มา ตฺว ม ฺ ิ ทวา กต ฯ   
        [๙๖๗] สเจปม ปหยสิ             มสฺสุกุตฺตึ สุการิต   
                การยิสฺสามิ เต สมฺม        มณึ จาป ททามิ เต ฯ   
        [๙๖๘] ตฺว ฺเว มณินา ฉนฺโน       สุกตาย จ มสฺสุยา   
                อามนฺต โข ต คจฺฉามิ       ปย เม ตว ทสสฺนนฺติ ฯ   
                        มณิชาตก ทสม ฯ   
                    ขุรปุตฺตวคฺโค ๑ ทุติโย ฯ   
                          ___________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                 อถ ปสฺส สสูจิ จ ตุณฺฑิลโก   
                 มคิ มยฺหกป ฺจมปกฺขิวโร   
                 อถ ป ฺชลิ วาริช มชฺฌ ปุน   
                 อถ วฏฏก กโปฏวเรน ทส ฯ   
                          ___________   
                     ตตฺร วคฺคุทฺทาน ภวติ ฯ   
                อถ วคฺค ปกิตฺติสฺส          ฉนิปาต วรุตฺตเม   
                อาวาริยา จ สูจิ ๒ จ      เทฺว จ วุตฺตา สุพฺย ฺชนา ฯ   
                      ฉกฺกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                          ___________   
#๑ สี. เสนกวคฺโค ฯ ม. ขรปุตฺตวคฺโค ฯ  ๒ ม. อวาริยา จ ขโร จ ฯ ส.ี เสนกา ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 211 

                        สตฺตกนิปาตชาตก   
                          ๑ กุกฺกุวคฺโค   
                          ๑ กุกฺกุชาตก   
          [๙๖๙] ทิยฑฺฒกุกฺกู อุทเยน กณฺณิกา   
                 วิทตฺถิโย อฏ ปริกฺขิปนฺติ น   
                 สา สีสปา ๑ สารมยา อเผคฺคุกา   
                 กหุึ  ิตา อุปริโต ๒ น ธสติ ฯ   
          [๙๗๐] ยา ตึสติ สารมยา อเผคฺคุกา ๓   
                 ปริกิริย โคปาณสิโย สมฏ ิตา ๔   
                 ตาหิ สุสงฺคหิตา ๕ พลสา จ ๖ ปฬิตา   
                 สมฏ ิตา ๔ อุปริโต ๒ น ธสติ ฯ   
          [๙๗๑] เอวมฺป มิตฺเตหิ ทเฬฺหหิ ปณฺฑิโต   
                 อเภชฺชรูเปหิ สจีุหิ มนฺติภิ   
                 สสุงฺคหีโต สิริยา น ธสติ   
                 โคปานสีภารวหาว กณฺณิกา ฯ   
          [๙๗๒] ขรตฺตจ เพลฺล ยถาป สตฺถวา   
                 อนามสนฺโตป กโรติ ติตฺตก   
                 สมาหร สาธุกโรติ ปตฺถวา ๗   
                 อสาธุกยิรา ๘ ตนุพนฺธมุทฺธร ๙ ฯ   
#๑ ม. สา สสึปา ฯ สี. ยุ. สสึสปา ฯ  ๒ ม. อุปฺปรโิต ฯ  ๓ ม. อนุชฺชุกา ฯ   
#๔ ม. สม  ิตา ฯ  ๕ สี. ตา สงฺคหิตา ... ฯ  ๖ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ   
#๗ ม. สาทุ กโรติ ปตฺถิว ฯ  ๘ ม. อสาทุ กยิรา ฯ  ๙ สี. ยุ. ตนุวฏฏมุทธร ฯ    
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          [๙๗๓] เอวมฺป คามนิคเมสุ ปณฺฑิโต   
                 อสาหส ราช ธนานิ สงฺฆร   
                 ธมฺมานุวตฺตี ปฏิปชชฺมาโน   
                 ผาตึ ๑ กยิรา อวิเหย ปร   
          [๙๗๔] โอทาตมูล สุจิวาริสมฺภว   
                 ชาต ยถา โปกขฺรณีสุ อมฺพุช   
                 ปทุม ยถา อคฺคินิภาสิผาลิม ๒   
                 น กทฺทโม น รโช น วาริ ลมิฺปติ ฯ   
          [๙๗๕] เอวมฺป โวหารสุจึ อสาหส   
                 วิสุทฺธกมฺมนฺตมเปตปาปก   
                 น ลิมฺปติ กมฺมกิเลส ตาทิโส   
                 ชาต ยถา โปกขฺรณีสุ อมฺพุชนฺติ ฯ   
                        กุกกฺุชาตก ปม ฯ   
                          ___________   
                         ๒ มโนชชาตก   
        [๙๗๖] ยถา จาโป นนิฺนมติ         ชิยา จาป นิกุชฺชติ ๓   
                ห ฺเต นูน มโนโช         มิคราชา สขา มม ฯ   
        [๙๗๗] หนฺททานิ วนนฺตานิ          ปกฺกมามิ ยถาสุข   
                เนตาทิสา สขา โหนฺติ       ลพฺภา เม ชีวโต สขา ฯ   
        [๙๗๘] น ปาปชนสเสวี            อจฺจนฺต สุขเมธติ   
#๑ ม. ส ผาติ ฯ  ๒ ม. อคฺคินิกาสิผาลิม ฯ  ๓ ม. นกิูชติ ฯ    
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                มโนช ปสฺส เสมาน         คิรยิสฺสานุสาสนี ๑ ฯ   
        [๙๗๙] น ปาปสมฺปวงฺเกน          มาตา ปุตฺเตน นนฺทติ   
                มโนช ปสฺส เสมาน         อจฺฉนฺน สมฺหิ โลหิเต ฯ   
        [๙๘๐] เอวมาปชฺชเต โปโส        ปาปโย จ นคิจฺฉติ   
                โย เว หิตาน วจน         น กโรติ อตฺถทสฺสิน ฯ   
          [๙๘๑] เอว ฺจ โส โหติ ตโตว ๒ ปาปโย   
                 โย อุตฺตโม อธมชนูปเสวี   
                 ปสฺสุตฺตม อธมชนูปเสวึ ๓   
                 มคิาธิป สรวรเวคนิทฺธุต ฯ   
          [๙๘๒] นิหียติ ปุรโิส นิหีนเสวี   
                 น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี   
                 เสฏมุปคม ฺจ อุเทติ ขิปฺป   
                 ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตร ๔ ภเชถาติ ฯ   
                      มโนชชาตก ทุติย ฯ   
                          ___________   
                        ๓ สุตนชาตก ๕   
        [๙๘๓] ราชา เต ภตฺต ปาเหสิ      สุจึ มสูปเสจน   
                มฆเทวสฺมึ อธิวตฺเถ         เอหิ นิกฺขมฺม ภุ ฺชสฺสุ ฯ   
        [๙๘๔] เอหิ มาณว โอโรหิ ๖      ภิกฺขมาทาย สูปต   
#๑ สี. ย.ุ ... อริยสฺสานุสาสนี ฯ  ๒ ม. ตโต จ ฯ  ๓ ม. อธมชนูปเสวิต ฯ   
#๔ ม. ตสฺมาตฺตโน อุตฺตริตร ฯ  ๕ ม. สุตนุชาตก ฯ  ๖ ส.ี ม. โอเรน ฯ    
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                ตฺว ฺจ มาณว ภกฺโขสิ ๑     อุโภ ภกฺขา ภวิสฺสถ ฯ   
        [๙๘๕] อปฺปเกน ตุว ยกฺข          ถลฺุลมตฺถ ชหิสฺสสิ   
                ภิกฺขนฺเต นาหริสฺสนฺติ        ชนา มรณสงฺกิโน ๒ ฯ   
          [๙๘๖] ลทฺธาย ยกฺข ๓ ตว นิจฺจภิกฺข   
                 สจึุ ปณีต รสสาธุเปต ๔   
                 ภิกฺข ฺจ เต อาหริโย นโร อิธ   
                 สทุุลฺลโภ โหหิติ ขาทิเต ๕ มยิ ฯ   
        [๙๘๗] มเมว ๖ สุตน ๗ อตฺโถ    ยถา ภาสสิ มาณว   
                มยา ตฺว สมนุ ฺาโต        โสตฺถึ ปสฺสาหิ มาตร ฯ   
        [๙๘๘] ขคฺค ฉตฺต ฺจ ปาติ ฺจ        คจฺเฉวาทาย ๘ มาณว   
                โสตฺถึ ปสฺสตุ เต มาตา      ตฺว ฺจ ปสฺสาหิ มาตร ฯ   
        [๙๘๙] เอว ยกฺข สุขี โหหิ         สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ธน ฺจ เม อธิคต           ร ฺโ จ วจน กตนฺติ ฯ   
                        สุตนชาตก ตติย ฯ   
                           __________   
                     ๔ มาตุโปสกคิชฺฌชาตก   
        [๙๙๐] เต กถนฺนุ กรสิฺสนฺติ         วุฑฺฒา คิริทรีสยา   
                อห พนฺโธสฺมิ ๙ ปาเสน     นิลิยสฺส วส คโต ฯ   
        [๙๙๑] กึ คิชฺฌ ปริเทเวสิ          กา นุ เต ปริเวทนา   
#๑ ม. ภิกฺขา จ ฯ  ๒ ส.ี ม. มรณส ฺ ิโน ฯ  ๓ ม. ลทฺธาย ยกฺขา ฯ   
#๔ ม. รสสา อุเปต ฯ ๕ ม. เหหิติ ภิกขิฺเต ฯ  ๖ สี. ยุ. มเมส ฯ   
#๗ ม. สุตโน ฯ   ๘ ม. คจฺฉมาทาย ฯ  ๙ ม. พทฺโธสฺมิ ฯ    
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                นเม สุโต วา ทฏิโ วา     ภาสนฺโต มานุสึ ทิโช ฯ   
        [๙๙๒] ภรามิ มาตาปตโร          วุฑฺเฒ คิริทรีสเย   
                เต กถนฺนุ กริสสฺนฺติ         อห วส คโต ตว ฯ   
        [๙๙๓] ยนฺนุ คิชฺโฌ โยชนสต        กุณปานิ อเวกฺขติ   
                กสฺมา ชาล ฺจปาส ฺจ        อาสชฺชาป น พุชฺฌส ิฯ   
        [๙๙๔] ยทา ปราภโว โหติ         โปโส ชีวิตสงฺขเย   
                อถ ชาล ฺจ ปาส ฺจ         อาสชฺชาป น พุชฺฌติ ฯ   
        [๙๙๕] ภรสฺสุ มาตาปตโร          วุฑฺเฒ คิริทรีสเย   
                มยา ตฺว สมนุ ฺาโต        โสตฺถึ ปสฺสาหิ าตเก ฯ   
        [๙๙๖] เอว ลุทฺทก นนฺทสฺสุ         สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ภรสฺิส มาตาปตโร          วุฑฺเฒ คิริทรีสเยติ ฯ   
                    มาตุโปสกคิชฺฌชาตก จตุตฺถ ฯ   
                          ___________   
                      ๕ ทพฺพปุปฺผชาตก ๑   
        [๙๙๗] อนุตีรจารี ภทฺทนฺเต         สหายมนุธาว ม   
                มหา เม คหิโต มจฺโฉ       โส ม หรติ เวคสา ฯ   
        [๙๙๘] คมฺภีรจารี ภทฺทนฺเต         ทฬฺห คณฺหาหิ ถามสา   
                อห ต อุทฺธริสสฺามิ          สปุณฺโณ อุรคมฺมิว ๒ ฯ   
        [๙๙๙] วิวาโท โน สมุปฺปนฺโน       ทพฺพปุปฺผ สุโณหิ เม   
#๑ ม. ทพฺภปุปฺผ ... ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. อุรคามิว ฯ    
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                สเมหิ เมธค ๑ สมฺม     วิวาโท วูปสมฺมตุ ๒ ฯ   
        [๑๐๐๐] ธมฺมฏโห ปุเร อาสึ      พหุอฏฏว ตีริต ๓   
                สเมมิ เมธค ๑ สมฺม     วิวาโท วูปสมฺมตุ  ๒ ฯ   
        [๑๐๐๑] อนุตีรจารี นงฺคุฏ        สสี คมฺภีรจาริโน   
                อจฺจาย ๔ มชฺฌโิมขณฺโฑ   ธมฺมฏสฺส ภวิสฺสติ ฯ   
        [๑๐๐๒] จิรป ภกฺโข อภวิสฺส       สเจ น วิวเทมเส   
                อสีสก อนงฺคุฏ          สิคาโล หรติ โรหิต ฯ   
        [๑๐๐๓] ยถาป ราชา นนฺเทยฺย     รชฺช ลทฺธาน ขตฺติโย   
                เอวาหมชฺช นนฺทามิ       ทสิฺวา ปุณฺณมุข ปตึ ฯ   
        [๑๐๐๔] กถนฺน ุถลโช สนฺโต       อุทเก มจฺฉ ปรามสิ   
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ    กถ อธิคต ตยา ฯ   
        [๑๐๐๕] วิวาเทน กิสา โหนฺติ      วิวาเทน ธนกฺขยา   
          ชินา อุทฺทา วิวาเทน          ภุ ฺช มายาวิ โรหิต ฯ   
        [๑๐๐๖] เอวเมว มนุสฺเสสุ        วิวาโท ยตฺถ ชายติ ฯ   
                ธมฺมฏ ปฏิธาวนฺติ        โส หิ เนส วินายโก   
                ธนาป ตตฺถ ชยีนฺติ        ราชโกโส ปวฑฺฒตีติ ฯ   
                     ทพฺพปุปฺผชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ___________   
                      ๖ ทสณฺณกชาตก ๕   
        [๑๐๐๗] ทสณฺณก ๖ ติขิณธาร      อสึ สมฺปนฺนปายิน   
#๑ ยุ. เมธก ฯ  ๒ ม. วูปสมฺมต ฯ  ๓ ม. พหู อฏฏา เม ตีริตา ฯ  ๔ สี. ย.ุ อถาย ฯ  
#๕ ม. สพฺพตฺถ ปณฺณกชาตก ฯ  ๖ ม. ปณฺณก ฯ    
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                ปริสาย ปุริโส คิลติ       กึ ทกฺุกรตร ตโต   
                ยท ฺ ทุกฺกร าน        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
        [๑๐๐๘] คิเลยฺย ปุรโิส โลภา      อสึ สมฺปนฺนปายิน   
                โย จ วชฺชา ททามีติ      ต ทุกฺกรตร ตโต   
                สพฺพ ฺ สุกร าน        เอว ชานาหิ มาคธ ๑ ฯ   
        [๑๐๐๙] พฺยากาสิ อายุโร ป ฺห     อตฺถ ธมฺมสฺส โกวิโท   
                ปกฺุกุสทานิ ปุจฺฉามิ        ก ึทุกฺกรตร ตโต   
                ยท ฺ ทุกฺกร าน        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
        [๑๐๑๐] น วาจมุปชีวนฺติ          อผล คิรมุทีริต   
                โย ๒ ทตฺวา อวากยิรา   ต ทุกฺกรตร ตโต   
                สพฺพ ฺ สุกร าน        เอว ชานาหิ มาคธ ๑ ฯ   
        [๑๐๑๑] พฺยากาสิ ปุกฺกุโส ป ฺห     อตฺถ ธมฺมสสฺ โกวิโท   
                เสนกทานิ ปุจฺฉามิ        ก ึทุกฺกรตร ตโต   
                ยท ฺ ทุกฺกร าน        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
        [๑๐๑๒] ทเทยฺย ปรุโิส ทาน       อปฺป วา ยทิวา พหุ   
                โย จ ทตฺวา นานุตปฺเป    ต ทุกฺกรตร ตโต   
                สพฺพ ฺ สุกร าน        เอว ชานาหิ มาคธ ๑ ฯ   
        [๑๐๑๓] พฺยากาสิ อายุโร ป ฺห     อโถ ปุกฺกสุโปริโส   
#๑ ม. มทฺทว ฯ  ๒ ม. โย จ ... ฯ    
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                สพฺเพ ปเ ฺห อภิโภติ ๑     ยถา ภาสติ เสนโกติ ฯ   
                        ทสณฺณกชาตก ฉฏ ฯ   
                          ___________   
                        ๗ เสนกชาตก ๒   
          [๑๐๑๔] วิพฺภนฺตจิตฺโต กุปตินฺทฺริโยสิ   
                  เนตฺเตหิ เต วาริคณา สวนฺติ   
                  กนิฺเต นฏ กึ ปน ปตฺถยาโน   
                  อิธาคมา พฺราหฺมณ อิงฺฆ ๓ พฺรูหิ ฯพ   
          [๑๐๑๕] มิยฺเยถ ภริยา วชโต มมชฺช   
                  อคจฺฉโต มรณมาห ยกฺโข   
                  เอเตน ทุกฺเขน ปเวธิโตสฺมิ   
                  อกฺขาหิ เม เสนก เอตมตฺถ ฯ   
          [๑๐๑๖] พหูนิ านานิ วิจินฺตยิตฺวา   
                  ยเมตฺถ วกฺขามิ ตเทว สจฺจ   
                  ม ฺามิ เต พฺราหฺมณ สตฺตุภสฺตt   
                  อชานโต กณฺหสปฺโป ปวิฏโ ฯ   
          [๑๐๑๗] อาทาย ทณฺฑ ปริสุมฺภ ภสฺต   
                  ปสฺเสลมูค อุรค ทุชิวฺห   
                  ฉินฺทชฺช กงฺข วิจิกิจฺฉิตานิ   
                  ภุชงฺคม ปสฺส ปมุ ฺจ ภสฺต ฯ   
#๑ ม. อติโภติ ฯ  ๒ ส.ี ม. สตฺตุภสฺตชาตก ฯ  ๓ ม. ตทิงฺฆ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 219 

          [๑๐๑๘] สวิคฺครูโป ปริสาย มชฺเฌ   
                  โส พฺราหฺมโณ สตฺตุภสฺต ปมุ ฺจิ   
                  อถ นิกฺขมิ อุรโค อุคฺคเตโช   
                  อาสีวิโส สปฺโป ผณ กริตฺวา ฯ   
          [๑๐๑๙] สุลทฺธลาภา ชนกสฺส ร ฺโ   
                  โย ปสฺสติ เสนก สาธุป ฺ   
                  วิวฏฏจฺฉโท ๑ นุสิ สพฺพทสฺสี   
                  าณ นุ เต พฺราหฺมณ ภึสรูป   
                  อิมานิ เม สตฺตสตานิ อตฺถิ   
                  คณฺหาหิ สพฺพานิ ททามิ ตุยฺห   
                  ตยา หิ เม ชีวิตมชฺช ลทฺธ   
                  อโถป ภริยายมกาสิ โสตฺถ ึฯ   
          [๑๐๒๐] น ปณฺฑิตา เวตฺตนมาทิยนฺติ   
                  จิตฺราหิ คาถาหิ สุภาสิตาหิ   
                  อิโตป เต พฺราหฺมณ ททนฺตุ วิตฺต   
                  อาทาย ตฺว คจฺฉ สก นิเกตนฺติ ฯ   
                      เสนกชาตก สตฺตม ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. วิวฏฏฉทฺโท ฯ ส.ี วิวตฺตจฺฉทฺโท ฯ ย.ุ วิวตฺตจฺฉทฺทา ฯ    
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                      ๘ อฏ ิเสนชาตก ๑   
    [๑๐๒๑] เยเม อห น ชานามิ        อฏ ิเสน วนิพฺพเก   
                เต ม สงฺคมฺม ยาจนฺติ       กสมฺา ม ตฺว น ยาจสิ ฯ   
    [๑๐๒๒] ยาจโก อปฺปโย โหติ        ยาจ อททมปฺปโย   
                ตสฺมาหนฺต น ยาจามิ        มา เม วิทฺเทสฺสนา อหุ ฯ   
    [๑๐๒๓] โย จ ๒ ยาจนชีวาโน      กาเล ยาจ น ยาจติ   
                ปร ฺจ ปุ ฺ ๓ ธเสติ       อตฺตนาป น ชีวติ ฯ   
    [๑๐๒๔] โย จ ยาจนชวีาโน         กาเล ยาจป ๔ ยาจติ   
                ปร ฺจ ปุ ฺ ลพฺเภติ         อตฺตนาป จ ชีวติ ฯ   
    [๑๐๒๕] น เว ทุสฺสนฺติ ๕ สปฺป ฺา   ทิสฺวา ยาจกมาคเต   
                พฺรหฺมจารี ปโย เมสิ        วร ภ ฺ ิตมิจฺฉสิ ๖ ฯ   
    [๑๐๒๖] น เว ยาจนฺติ สปฺป ฺา      ธีโร จ วิทิตุมรหติ   
                อุทฺทิสฺส อริยา ติฏนฺติ       เอสา อริยาน ยาจนา ฯ   
         [๑๐๒๗] ททามิ เต พฺราหฺมณ โรหิณีน   
                 คว สหสฺส สห ปงฺุคเวน   
                 อริโย ห ิอริยสสฺ กถ น ทชชฺา   
                 สตฺุวาน คาถา ตว ธมฺมยุตฺตาติ ฯ   
                   อฏ ิเสนชาตก ๑ อฏม ฯ   
#๑ ม. อฏ ิเสนกชาตก ฯ  ๒ ม. โย เว ฯ  ๓ ม. ปุ ฺา ฯ  ๔ ม. ยาจ หิ ฯ   
#๕ ม. เทสฺสนติฺ ฯ สี. ยุ. ทิสฺสนฺติ ฯ  ๖ สี. วร ต ภ ฺมีจฺฉสิ ฯ ม. วท ตฺว   
#ภ ฺมิจฺฉสิ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 221 

                          ๙ กปชาตก   
    [๑๐๒๘] ยตฺถ เวรี นิวิสติ ๑        น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต   
                เอกรตฺต ทฺวิรตฺต วา        ทุกขฺ วสติ เวริสุ ฯ   
    [๑๐๒๙] ทิโส เว ลหุจิตฺตสฺส         โปสสฺสานุวิธิยฺยโต   
                เอกสฺส กปโน เหตุ         ยูถสฺส อนโย กโต ฯ   
    [๑๐๓๐] พาโล จ ปณฺฑิตมานี         ยูถสฺส ปริหารโก   
                สจิตฺตสฺส วส คนฺตฺวา        สเยถาย ยถา กป ฯ   
    [๑๐๓๑] น สาธุ พลวา พาโล        ยถูสฺส ปริหารโก   
                อหิโต ภวติ าตีน          สกุณานว เจตโก ฯ   
    [๑๐๓๒] ธีโร จ พลวา สาธุ         ยถูสฺส ปริหารโก   
                หโิต ภวติ าตีน           ติทสานว วาสโว ฯ   
    [๑๐๓๓] โย จ สลี ฺจ ป ฺ ฺจ        สุต ฺจตฺตนิ ปสฺสติ   
                อุภินฺนมตฺถ จรติ            อตฺตโน จ ปรสฺส จ ฯ   
    [๑๐๓๔] ตสฺมา ตุเลยฺยมตฺตาน        สีล ป ฺ สุตปว ๒   
                คณ วา ปริหเร ธีโร        เอโก วาป ปรพฺิพเชติ ฯ   
                        กปชาตก นวม ฯ   
                          ___________   
                     ๑๐ พกพฺรหฺมชาตก ๓   
          [๑๐๓๕] ทฺวาสตฺตติ โคตม ปุ ฺกมฺมา   
#๑ ม. นิวสติ ฯ  ๒ สี. ม. สีลป ฺาสุตามิว ฯ  ๓ ม. พกชาตก ฯ    
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                  วสวตฺติโน ชาติชร อตีตา   
                  อยมนฺติมา เวทคู พฺรหฺมุปปตฺติ ๑   
                  อสฺมาภิชปฺปนฺติ ชนา อเนกา ฯ   
          [๑๐๓๖] อปฺป ฺจ เหต ๒ น หิ ทีฆมายุ   
                  ย ตฺว พก ม ฺสิ ทีฆมายุ   
                  สต สหสฺสาน ๓ นิรพฺพุทาน   
                  อายุ ปชานามิ ตวาห พฺรหฺเม ฯ   
          [๑๐๓๗] อนนฺตทสฺสี ภควาหมสฺมิ   
                  ชาติชฺชร โสกมุปาติวตฺโต   
                  ก ึเม ปุราณ วตสีลวตฺต   
                  อาจิกฺข เมต ยมห วิช ฺ ฯ   
          [๑๐๓๘] ย ตฺว อปาเยสิ พหู มนุสฺเส   
                  ปปาสิเต ฆมฺมนิ สมฺปเรเต   
                  ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                  สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ฯ   
          [๑๐๓๙] ย เอณิกูลสฺมึ ชนต คหีต   
                  อโมจยี คยฺหก นียมาน   
                  ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                  สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ฯ   
          [๑๐๔๐] คงฺคาย โสตสฺมึ คหีตนาว   
#๑ ม. พฺรหฺมปตฺติ ฯ  ๒ ม. อปฺป หิ เอต ฯ  ๓ ม. สหสฺสานิ ฯ สี. ยุ. สหสฺสาน ฯ    
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                  ลทฺุเทน นาเคน มนุสฺสกปปฺา   
                  อโมจยี ตฺว พลสา ปสยฺห   
                  ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                  สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ฯ   
          [๑๐๔๑] กปฺโป จ เต ปตฺถจโร อโหสึ ๑   
                  สมฺพุทฺธิวนฺต วติต ๒ อม ฺ   
                  ตนฺเต ปุราณ วตสีลวตฺต   
                  สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ฯ   
          [๑๐๔๒] อทฺธา ปชานาสิ มเมตมายุ   
                  อ ฺป ชานาสิ ตถาหิ พุทฺโธ   
                  ตถาหิ ตาย ชลติานุภาโว   
                  โอภาสย ติฏติ พฺรหฺมโลกนฺติ ฯ   
                     พกพฺรหฺมชาตก ทสม ฯ   
                      กุกกฺุวคฺโค ปโม ฯ   
                          ___________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                 วรกณฺณิก จาปวโร สุตโน   
                 อถ คิชฺฌ สโรหิตมจฺฉวโร   
                 ปนุ ทสณฺณก ๓ เสนก ยาจนโก   
                 อถ เวรี สพฺรหฺมพเกน ทส ฯ   
#๑ ม. พทฺธจโร อโหสิ ฯ  ๒ ม. สมฺพุทธฺิมนฺต วติน ฯ  ๓ ม. ปณฺณก ฯ    
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                         ๒ คนฺธารวคฺโค   
                         ๑ คนฺธารชาตก   
    [๑๐๔๓] หิตฺวา คามสหสฺสานิ         ปริปุณฺณาน ิโสฬส   
                โกฏาคารานิ ผีตานิ        สนฺนิธินฺทานิ กุพฺพสิ ฯ   
    [๑๐๔๔] หิตฺวา คนฺธารวิสย          ปหูตธนปานิย ๑   
                ปสาสนิโต ๒ นิกฺขนฺโต      อิธทานิ ปสาสสิ ฯ   
    [๑๐๔๕] ธมฺม ภณามิ เวเทห         อธมฺโม เม น รุจฺจติ   
                ธมฺม เม ภณมานสฺส         น ปาปมุปลิมปฺติ ฯ   
    [๑๐๔๖] เยนเกนจิ วณฺเณน          ปโร ลภติ รุปปฺน   
                มหตฺถิยมฺป เจ วาจ         น ต ภาเสยฺย ปณฺฑิโต ฯ   
    [๑๐๔๗] กาม รุปฺปตุ วา มา วา      ภูส วา วิกิริยยฺตุ   
                ธมฺม เม ภณมานสฺส         น ปาปมุปลิมปฺติ ฯ   
    [๑๐๔๘] โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ      วินโย วา สสุิกฺขิโต   
                วเน อนฺธมหึโสว ๓        จเรยฺย พหุโก ชโน ฯ   
    [๑๐๔๙] ยสฺมา จ ปนิเธกจฺเจ        อาเจรมฺหิ ๔ สสุิกฺขิตา   
                ตสฺมา วินีตวินยา ธีรา ๕    จรนฺติ สุสมาหิตาติ ฯ   
                        คนฺธารชาตก ปม ฯ   
                           ___________   
#๑ สี. ย.ุ ปหตุธนธานิย ฯ ม. ปหูตธนธาริย ฯ  ๒ ม. ปสาสนโต ฯ   
#๓ สี. ยุ. อนฺธมหิโส ว ฯ  ๔ ส.ี ยุ. อาจารมฺหิ ฯ  ๕ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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                          ๒ มหากปชาตก   
    [๑๐๕๐] อตฺตาน สงฺกม กตฺวา        โย โสตฺถ ึสมตารยิ   
                ก ึตฺว เตส กึเม ๑ ตุยฺห    โหนฺติ เหเต ๒ มหากป ฯ   
    [๑๐๕๑] ราชาห อิสฺสโร เตส        ยถูสฺส ปริหารโก   
                เตส โสกปเรตาน          ภึตานนฺเต อรินฺทม ฯ   
    [๑๐๕๒] อุลฺลงฺฆยิตฺวา อตฺตาน        วิสฺสฏธนุโน สต   
                ตโต อปรปาเทสุ           ทฬหฺ พนฺธ ลตาคุล ๓ ฯ   
    [๑๐๕๓] ฉินฺนพฺภมิว วาเตน          นุณฺโณ รุกฺขมุปาคมึ   
                โสห อปฺปภว ตตฺถ          สาข หตฺเถหิ อคฺคหึ ฯ   
    [๑๐๕๔] ต ม วีณายต สนฺต          สาขาย จ ลตาย จ   
                สมนุกฺกมนฺตา ปาเทหิ        โสตฺถ ึสาขมิคา คตา ฯ   
    [๑๐๕๕] ต ม น ตปฺปตี ๔ พนฺโธ     วโธ ๕ เม น ตเปสฺสต่ิ   
                สขุมาหริต เตส            เยส รชชฺมการยึ ฯ   
    [๑๐๕๖] เอสา เต อุปมา ราช       ต สุณาหิ อรินฺทม ๖   
                ร ฺา รฏสฺส โยคฺคสฺส      พลสฺส นคิมสฺส จ   
                สพฺเพส สุขเมตพฺพ          ขตฺติเยน ปชานตาติ ฯ   
                      มหากปชาตก ทุติย ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. กิเม ฯ สี. ย.ุ กโิม ฯ  ๒ ม. เอเต ฯ  ๓ ม. ลตาคุน ฯ  ๔ ม. ตปเต ฯ   
#๕ ม. มโต ฯ  ๖ ส.ี ยุ. อตฺถสนฺทสฺสนี กตา ฯ    
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                        ๓ กุมฺภการชาตก   
          [๑๐๕๗] อมฺพาหมทฺท วนมนฺตรสฺมึ   
                  นีโลภาส ผลติ ๑ สวิรูฬฺห   
                  ตมทฺทส ผลเหตุ วิภคฺค   
                  ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามิ ฯ   
          [๑๐๕๘] เสล สุมฏ นรวีรนิฏ ิต   
                  นารี ยุค ธารยิ อปฺปสทฺท   
                  ทุติย ฺจ อาคมฺม อโหสิ สทโฺท   
                  ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามิ ฯ   
          [๑๐๕๙] ทิชา ทิช กุณปมาหรนฺต   
                  เอก สมาน พหุกา สเมจฺจ   
                  อาหารเหตุ ปริปาตยึสุ   
                  ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามิ ฯ   
          [๑๐๖๐] อุสภาหมทฺท ยูถสฺส มชฺเฌ   
                  วลกฺกกก ๒ วณฺณพลูปปนฺน   
                  ตมทฺทส กามเหตุ วิตุนฺน   
                  ต ทิสฺวา ภิกฺขาจริย จรามิ ฯ   
    [๑๐๖๑] กรณฺฑโก ๓ กลิงฺคาน       คนฺธาราน ฺจ นคฺคชิ   
                นมิิราชา วิเทหาน          ป ฺจาลาน ฺจ ทุมฺมุโข   
                เอเต รฏานิ หตฺิวาน       ปพฺพชึสุ อกิ ฺจนา ฯ   
#๑ ม. ผลิน ฯ  ๒ ม. จลกกฺกก ฯ  ๓ สี. ยุ. กรณฺฑุ นาม ฯ    
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          [๑๐๖๒] สพฺเพปเม เทวสมา สมาคตา   
                  อคฺคิ ยถา ปชฺชลิโต ตเถวิเม   
                  อหป เอโก จรสิฺสามิ ภคฺควิ   
                  หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ ฯ   
          [๑๐๖๓] อยเมว กาโล น ห ิอ ฺโ อตฺถิ   
                  อนุสาสิโต เม น ภเวยฺย ปจฺฉา ๑   
                  อหมฺป เอกา จริสฺสามิ ภคฺคว   
                  สกุณีว มุตฺตา ปุริสสฺส หตฺถา ฯ   
    [๑๐๖๔] อาม ปกฺก ฺจ ชานนฺติ        อโถ โลณ อโลณก   
                ตมห ทิสฺวาน ปพฺพชึ         จเรว ตฺว จรามหนฺติ ฯ   
                      กุมฺภการชาตก ตติย ฯ   
                          ___________   
                        ๔ ทฬฺหธมฺมชาตก   
    [๑๐๖๕] อห ฺจ ๒ ทฬฺหธมฺมสฺส ๓    วหนฺตี นาภิราธยึ   
                นทุนตีฺ ๔ อุรส ิสลลฺ        ยทฺุเธ วิกฺกนฺตจารินี ฯ   
    [๑๐๖๖] นนู ๕ ราชา น ชานาติ     มม วิกฺกมโปรสิ   
                สงฺคาเม สุกตนฺตานิ         ทตูวิปฺปหิตานิ จ ฯ   
    [๑๐๖๗] สา นูนาห มริสฺสามิ         อพนฺธุ อปรายินี   
#๑ สี. อนุสาสิตา เย น ภเวยฺย ปจฺฉา ฯ  ๒ ม. อห เจ ฯ  ๓ ย.ุ ทฬหฺธมฺมาย ฯ   
#๔ ม. ธรนฺตี ฯ  ๕ สี. ยุ. น ห นูน ฯ    
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                ตทา หิ ๑ กุมฺภการสฺส      ทนิฺนา ฉกณหาริกา ฯ   
    [๑๐๖๘] ยาวตาสึสตี โปโส          ตาวเทว ปวีณติ   
                อตฺถาปาเย ชหนฺติ น        โอฏ ิพฺยาธึว ขตฺติโย ฯ   
    [๑๐๖๙] โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ       กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ   
                อตฺถา ตสฺส ปลุชชฺนฺติ        เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา ฯ   
    [๑๐๗๐] โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ       กตตฺโถ มนพุุชฺฌติ   
                อตฺถา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ        เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา ฯ   
    [๑๐๗๑] ต โว วทามิ ภทฺท โว ๒    ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                สพฺเพ กต ฺ ุโน โหถ        จิร สคฺคมฺหิ สฺสถาติ ฯ   
                        ทฬฺหธมฺมชาตก จตุตฺถ ฯ   
                           ____________   
                         ๕ โสมทตฺตชาตก   
    [๑๐๗๒] โย ม ปุเร ปจฺจุเทติ ๓     อร ฺเ ทูรมายโต ๔   
                โส น ทิสฺสติ มาตงฺโค       โสมทตฺโต กหุึ คโต ฯ   
    [๑๐๗๓] อย วา โส มโต เสติ       อลฺลปตว วิจฺฉิโต ๕   
                ภูมฺยา นิปติโต เสติ         อมรา วต กุ ฺชโร ฯ   
    [๑๐๗๔] อนคาริยุเปตสฺส            วิปฺปมุตฺตสฺส เต สโต   
                สมณสฺส น ต สาธุ          ย เปตมนุโสจติ ฯ   
    [๑๐๗๕] สวาเสน หเว สกฺก         มนุสฺสสฺส มิคสฺส วา   
#๑ ยุ. ตถาหิ ฯ  ๒ ม. ภททฺนฺเต ฯ  ๓ ม. ปจฺจุฑฺเฑติ ฯ  ๔ ส.ี ทรูมาคโต ฯ   
#๕ ม. อลลฺสงฺิคว วจฺฉิโต ฯ สี. ยุ. อลฺลปกว ฉิชฺชโิต ฯ    
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                หทเย ชายตี เปม          น ต สกฺกา อโสจิตุ ฯ   
    [๑๐๗๖] มต มริสฺส โรทนฺติ          เย รุทนฺติ ลปนฺติ จ   
                ตสฺมา ตฺว อิสิ มา โรทิ      โรทิต โมฆมาหุ สนฺโต ฯ   
    [๑๐๗๗] กนฺทิเตน หเว พฺรหฺเม       มโต เปโต สมุฏเห   
                สพฺเพ สงฺคมฺม โรทาม       อ ฺม ฺสฺส าตเก ฯ   
    [๑๐๗๘] อาทิตฺต วต ม สนฺต         ฆตสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจิ ๑      สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
                อพฺพูฬฺห ๒ วต เม สลฺล     ยมาสิ หทยสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส        ปตฺุตโสก อปานุทิ ฯ   
                โสห อพฺพูฬฺหสลฺโลสมฺ ิ       วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ        ตว สุตฺวาน วาสวาติ ฯ   
                      โสมทตฺตชาตก ป ฺจม ฯ   
                           ___________   
                          ๖ สุสีมชาตก   
          [๑๐๗๙] กาฬานิ เกสานิ ปุเร อเหสุ   
                  ชาตานิ สีสมฺหิ ยถาปเทเส   
                  ตานิชฺช ๓ เสตานิ สุสีม ทิสวฺา   
                  ธมฺม จร พฺรหฺมจริยสฺส กาโล ฯ   
          [๑๐๘๐] มเมว เทว ปลิต น ตุยหฺ   
                  มเมว สีส มม อุตฺตมงฺค   
#๑ ม. โอสิ ฺจ ฯ  ๒ ม. อพฺพหี ฯ  ๓ ม. ตานชฺช ฯ    
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                  อตฺถ กริสฺสนติฺ มุสา อภาณึ   
                  เอกาปราธ ขมถ ๑ ราชเสฏ ฯ   
          [๑๐๘๑] ทหโร ตฺว ทสฺสนีโยส ิราช   
                  ปมุคฺคโต โหสิ ยถา กลีโร   
                  รชฺช ฺจ กาเรหิ มม ฺจ ปสฺส   
                  มา กาลิก อนุธาวิ ชนินฺท ฯ   
          [๑๐๘๒] ปสฺสามิ โวห ทหรึ กมุารึ   
                  สามฏปสฺส สุตนน สุมชฌฺ   
                  กาลปฺปลฺลวาว ๒ ปเวลฺลมานา   
                  ปโลภยนฺตีว ๓ นเรสุ คจฺฉติ ฯ   
          [๑๐๘๓] ตเมน ปสฺสามิ ปเรน นารึ   
                  อาสีติก นาวุติก ฺจ ชจฺจา   
                  ทณฺฑ คเหตฺวาน ปเวธมาน   
                  โคปาณสีภคฺคสม จรนฺต ๔ ฯ   
          [๑๐๘๔] โสห ตเมวานุวิจินฺตยนฺโต   
                  เอโก สยามิ สยนสฺส มชฺเฌ   
                  อหมฺป เอว อิติ เปกฺขมาโน   
                  เคเห น รเม ๕ พฺรหฺมจริยสฺส กาโล ฯ   
    [๑๐๘๕] รชฺช ุวาลมฺพนี เจสา        ยา เคเห วสโต รติ   
#๑ ม. ขม ฯ  ๒ สี. กาลาปวาลาว ฯ ม. กาลปฺปวาฬาว ฯ  ๓ ยุ. สา โลภยนฺตีว ฯ   
#๔ ม. โคปานสีโภคฺคสม จรนฺตึ ฯ  ๕ ม. น คเห รเม ฯ    
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                     เอตป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา   
                     อนเปกฺขิโน กามสุข ปหายาติ ฯ   
                         สุสีมชาตก ฉฏ ฯ   
                           ___________   
                        ๗ โกฏสิมพฺลิชาตก   
    [๑๐๘๖] อห ทสสตพฺยาม            อุรคมาทาย อาคโต   
                ต ฺจ ม ฺจ มหากาย         ธารย นปฺปเวธสิ ฯ   
    [๑๐๘๗] อถิม ขุทฺทก ปกฺขึ           อปฺปมสตร มยา   
                ธารย พฺยถส ิภีโต ๑       กิมตฺถ ๒ โกฏสิมฺพลิ ๓ ฯ   
    [๑๐๘๘] มสภกฺโข ตุว ราช          ผลภกฺโข อย ทิโช   
                อย นิโคฺรธวีชานิ           มิลกฺขุทุมฺพรานิ จ   
                อสฺสตฺถานิ จ ภกฺเขตฺวา ๔   ขนฺเธ เม โอทหิสฺสติ ฯ   
    [๑๐๘๙] เต รุกฺขา สวิรหูนฺติ         มม ปสฺเส นิวาตชา   
                เต ม ปริโยนทฺธสิฺสนฺติ       อรุกฺข ม กริสสฺเร ฯ   
    [๑๐๙๐] สนฺติ อ ฺเป รุกฺขาเส       มูลิโน ขนฺธิโน ทุมา   
                อิมินา สกุณชาเตน          วีชมาหริตฺวา หตา ฯ   
    [๑๐๙๑] อชฺฌารูหา หิ ๕ วฑฺฒนฺติ     พฺรหนฺตป วนปฺปตึ   
                ตสมฺา ราช ปเวธามิ        สมฺปสฺส นาคต ภย ฯ   
    [๑๐๙๒] สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ        รกฺเขยฺยานาคต ภย   
#๑ ม. ภีตา ฯ  ๒ ม. กมตฺถ ฯ  ๓ สี. ยุ. โกฏิสิมฺพล ิฯ  ๔ ม. ภกฺขิตฺวา ฯ   
#๕ ม. อชฌฺารูหาภิวฑฺฒนฺติ ฯ สี. ยุ. อชฌฺารูฬฺหาภิวฑุฒนฺติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 232 

                อนาคตภยา ธีโร           อุโภ โลเก อเวกฺขตีติ ฯ   
                     โกฏสิมฺพลชิาตก สตฺตม ฯ   
                          ____________   
                         ๘ ธูมการิชาตก   
    [๑๐๙๓] ราชา อปุจฺฉิ วิธูร          ธมมฺกาโม ยุธิฏ ิโล   
                อป พฺราหฺมณ ชานาสิ        โก เอโก พหุ โสจติ ฯ   
    [๑๐๙๔] พฺราหฺมโณ อชยูเถน         พหุเตนฺโท ๑ วเน วส   
                ธมู อกาสิ วาเสฏโ        รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต ฯ   
    [๑๐๙๕] ตสฺส ตธูมคนฺเธน           สรภา มกสทฺทิตา ๒   
                วสฺสาวาส อุปคจฺฉฉ          ธูมการิสฺส สนฺติเก ฯ   
    [๑๐๙๖] สรเภสุ มน กตฺวา          อชา โส นาวพุชฌฺถ   
                อาคจฺฉนฺติ วชนฺติ วา        ตสฺส ตา วินสุ ๓ อชา ฯ   
    [๑๐๙๗] สรภา สรเท กาเล         ปหีนมกเส วเน   
                ปาวึสุ คิริทุคฺคานิ           นทนี ปภวานิ จ ฯ   
    [๑๐๙๘] สรเภ จ คเต ทิสฺวา        อชา จ วิภว คตา   
                กโีส จ วิวณฺโณ อาสิ        ปณฺฑุโรคี จ พฺราหฺมโณ ฯ   
    [๑๐๙๙] เอว โย สนฺนริงฺกตฺวา       อาคนฺตุ กุรุเต ปย   
                โส เอโก พหุ โสจติ        ธมูการีว พฺราหฺมโณติ ฯ   
                      ธูมการชิาตก อฏม ฯ   
#๑ สี. พหุเตโช ฯ ม. พหูเตโช ฯ  ๒ ย.ุ มกสฏฏิตา ฯ  ๓ สี. วินสฺสุ ฯ    
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                          ๙ ชาครชาตก   
    [๑๑๐๐] โกธ ชาครต สตฺุโต         โกธ สุตฺเตสุ ชาคโร   
                โก เมต นุ ๑ วิชานาติ     โก ต ปฏิภณาติ เม ฯ   
    [๑๑๐๑] อห ชาครต สตฺุโต          อห สุตฺเตสุ ชาคโร   
                อหเมต วิชานามิ           อห ปฏิภณามิ เต ฯ   
    [๑๑๐๒] กถ ชาครต สุตฺโต          กถ สุตฺเตส ุชาคโร   
                กถ เอต วิชานาสิ          กถ ปฏิภณาสิ เม ฯ   
    [๑๑๐๓] เย ธมฺม นปฺปชานนฺติ        ส ฺโมติ ทโมติ จ   
                เตสุ สุตฺตปฺปมาเทสุ ๒      อห ชคฺคามิ เทวเต ฯ   
    [๑๑๐๔] เยส ราโค จ โทโส จ      อวิชฺชา จ วิราชิตา   
                เตสุ ชาครมาเนสุ          อห สุตฺโตสฺมิ เทวเต ฯ   
    [๑๑๐๕] เอว ชาครต สุตฺโต         เอว สุตฺเตสุ ชาคโร   
                เอวเมต วิชานามิ          เอว ปฏิภณามิ เต ฯ   
    [๑๑๐๖] สาธุ ชาครต สุตฺโต         สาธุ สุตฺเตสุ ชาคโร   
                สาธุ เมต วิชานาสิ         สาธุ ปฏิภณาสิ เมติ ฯ   
                          ชาครชาตก นวม ฯ   
                            ___________   
                        ๑๐ กุมฺมาสปณฺฑชาตก ๓   
          [๑๑๐๗] น กริตฺถ ิอโนมทสสฺีสุ   
                  ปาริจริยา พุทฺเธสุ อปฺปกา ๔   
#๑ ม. โก มเมต ... ฯ  ๒ ม. สุปฺปมาเณสุ ฯ  ๓ ม. กุมฺมาสปณฺฑิ ... ฯ   
#๔ ม. อปฺปกา ฯ    
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                  สกฺุขาย อโลณิกาย จ   
                  ปสฺส ผล กุมฺมาสปณฺฑิยา ฯ   
                  หตฺถี ควาสฺสา จิเม พหู   
                  ธนธ ฺา ปวี จ เกวลา   
                  นาริโย จิมา อจฺฉรูปมา   
                  ปสฺส ผล กุมฺมาสปณฺฑิยา ฯ   
          [๑๑๐๘] อภิกฺขณ ราชกุ ฺชร   
                  คาถา ภาสสิ โกสลาธิป   
                  ปุจฺฉามิ ต รฏวฑฺฒน   
                  พาฬฺห ปติมโน ปภาสสิ ฯ   
    [๑๑๐๙] อิมสฺมึเยว นคเร           กุเล อ ฺตเร อหุ   
                ปรกมฺมกโร อาสึ           ภตโก สลีสวุโต ฯ   
                กมฺมาย นิกฺขมนฺตาห ๑      จตุโร สมณทฺทส   
                อาจารสีลสมฺปนฺเน          สติีภูเต อนาสเว ฯ   
                เตสุ จิตฺต ปสาเทตฺวา       นสิีเทตฺวา ปณฺณสนฺถเต   
                อท พุทฺธาน กมฺุมาส         ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส        อิท เม เอทิส ผล   
                อนุโภมิ อิท รชฺช           ผีต ธรณิมุตฺตม ฯ   
          [๑๑๑๐] ทท ภุ ฺช จ มา จ ปมาโท   
                  จกฺก วตฺตย โกสลาธิป   
#๑ ม. นกฺิขมนฺโตห ฯ    
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                  มา ราช อธมฺมโิก อหุ   
                  ธมฺม ปาลย โกสลาธิป ฯ   
          [๑๑๑๑] โสห ตเทว ปุนปฺปุน   
                  วฏม อาจริสฺสามิ โสภเน   
                  อริยาจริต สุโกสเล   
                  อรหนฺโต เม มนาปาว ปสฺสิตุ ฯ   
          [๑๑๑๒] เทวี วิย อจฺฉรูปมา   
                  มชฺเฌ นาริคณสฺส โสภสิ   
                  ก ึกมฺมมกาสิ ภทฺทก   
                  เกนาสิ วณฺณวตี สุโกสเล ฯ   
          [๑๑๑๓] อมฺพฏกุลสฺส ขตฺติย   
                  ทาสฺยาห ปรเปสิยา อหุ   
                  ส ฺตา จ ธมฺมชีวินี   
                  สลีวตี จ อปาปทสฺสนา ฯ   
                  อุทฺธฏภตฺต อห ตทาๆ   
                  จรมานสฺส อทาสิ ภิกฺขุโน   
                  จิตฺตา สุมนา สย อห   
                  ตสฺส กมฺมสฺส ผล มเมทิสนฺติ ฯ   
                    กุมฺมาสปณฺฑชาตก ทสม ฯ   
                         _______________    
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                        ๑๑ ปรนฺตปชาตก   
    [๑๑๑๔] อาคมิสฺสติ เม ปาป         อาคมิสฺสติ เม ภย   
                ตทา หิ จลิตา สาขา        มนุสฺเสน มิเคน วา ฯ   
    [๑๑๑๕] ภีรุยา นูน เม กาโม        อวิทูเร วสนฺติยา   
                กรสิฺสติ กิส ปณฺฑฑ           สาว สาขา ปรนฺตป ฯ   
    [๑๑๑๖] โสจยิสฺสติ ม กนฺตา         คาเม วส อนินฺทิตา   
                กรสิฺสติ กิส ปณฺฑฑ           สาว สาขา ปรนฺตป ฯ   
    [๑๑๑๗] ตยา ม หสิตาปงฺคี ๑       มหิิตานิ ๒ ภณิตานิ จ   
                กสิ ปณฺฑฑ กริสฺสติ           สาว สาขา ปรนฺตป ฯ   
    [๑๑๑๘] อคมา นูน โส สทฺโท        อสสิ นูน โส ตว   
                อกฺขาต นูน ต เตน         โย ต สาขมกมฺปยิ ฯ   
    [๑๑๑๙] อิท โข ต สมาคมฺม         มม พาลสฺส จินฺติต   
                ตทา หิ จลิตา สาขา        มนุสฺเสน มิเคน วา ฯ   
    [๑๑๒๐] ตเถว ตฺว อเวทสิ          อว ฺจิ ปตร มม   
                หนฺตฺวา สาขาหิ ฉาเทนฺโต    อาคมิสฺสติ เต ๓ ภยนฺติ ฯ   
                    ปรนฺตปชาตก เอกาทสม ฯ   
                     คนฺธารวคฺโค ทุติโย ฯ   
                         _______________   
#๑ ม. อสิตาปงฺคิ ฯ  ๒ ม. สิตานิ ฯ  ๓ ม. เม ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 237 

                           ตสฺสุทฺทาน   
                  วรคาม มหากป ภคฺคว จ   
                  ทฬฺหธมฺม สกุ ฺชร เกสวโร   
                  อุรโค วิธูโร ปนุ ชาครต   
                  อถ โกสลาธิป ปรนฺตป จ ฯ   
                          ___________   
                      ตตฺร วคฺคุทฺทาน ภวติ ฯ   
                อถ สตฺตนิปาตมฺหิ          วคฺค เม ภณโต สุณ   
                กกฺุกุ จ ปุน คนฺธาโร       เทฺว จ วุตฺตา มเหสินา ฯ   
                      สตฺตกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                         ____________    
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                        อฏกนิปาตชาตก   
                         ๑ กจฺจานิวคฺโค   
                         ๑ กจฺจานิชาตก   
          [๑๑๒๑] โอทาตวตฺถา สุจิ อลฺลเกสา   
                  กจฺจานิ กึ กุมฺภิมธิสฺสยิตฺวา ๑   
                  ปฏา ติลา โธวสิ ตณฺฑุลานิ   
                  ติโลทโน เหหิติ กิสฺส เหตุ ฯ   
          [๑๑๒๒] น โข อย พฺราหฺมณ โภชนตฺถ ๒   
                  ติโลทโน เหหิติ สาธุปกฺโก8   
                  ธมฺโม มโต ตสฺส ปหูนมชชฺ ๓   
                  อห กริสฺสามิ สุสานมชฺเฌ ฯ   
          [๑๑๒๓] อนุวิจฺจ กจฺจานิ กโรหิ กิจฺจ   
                  ธมฺโม มโต โก นุ ตเวตสสิ ๔   
                  สหสฺสเนตฺโต อตุลานุภาโว   
                  น มิยฺยตี ธมมฺวโร กทาจิ ฯ   
          [๑๑๒๔] ทฬฺหปฺปมาณ มม เอตฺถ พฺรหฺเม   
                  ธมฺโม มโต นตฺถิ มเมตฺถ กงฺขา   
                  เย เยวทานิ ปาปา ภวนฺติ   
#๑ ยุ. กุมฺภิมปสฺสยิตฺวา ฯ  ๒ ส.ี ม. โภชนตฺถา ฯ  ๓ สี. ปหูตมชชฺ ฯ   
#ม. ปหุตฺตมชฺช ฯ  ยุ. พหูตมชฺช ฯ  ๔ ม. เตฺวว สสิ ฯ    
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                  เต เตวทานิ สุขิตา ภวนฺติ ฯ   
                  สณิุสา หิ มยฺห วชฺฌา อโหสิ   
                  สา ม วธิตฺวาน วิชายิ ปุตฺต   
                  สาทานิ สพฺพสฺส กุลสฺส อิสฺสรา   
                  อห วสามิ ๑ อปวิฏา เอกิกา ฯ   
          [๑๑๒๕] ชีวามิ โวห น มโตหมสฺมิ ๒   
                  ตเวว อตฺถาย อิธาคโตสฺมิ   
                  ยา ต วธิตฺวาน วิชายิ ปุตฺต   
                  สหาว ปุตฺเตน กโรมิ ภสฺม ฯ   
          [๑๑๒๖] เอว ฺจ เต รุจฺจติ เทวราช   
                  มเมว อตฺถาย อิธาคโตสิ   
                  อห ฺจ ปุตฺโต สุณิสา จ นตฺตา   
                  สมฺโมทมานา ฆรมาวเสม ฯ   
          [๑๑๒๗] เอว ฺจ เต รุจฺจติ กาติยานิ   
                  หตาป สนฺตา น ชหาสิ ธมฺม   
                  ตุว ฺจ ปุตฺโต สุณิสา จ นตฺตา   
                  สมฺโมทมานา ฆรมาวเสถ ฯ   
          [๑๑๒๘] สา กาติยานี สุณิสาย สทฺธึ   
                  สมฺโมทมานา ฆรมาวสิตฺถ   
#๑ สี. ม. ปนมฺหิ ฯ  ๒ สี. ยุ. นาห มโตสฺมิ ฯ    
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                  ปุตฺโต จ นตฺตา จ อุปฏหึสุ ฯ   
                  เทวานมินฺเทน อธิคฺคหีตาติ ฯ   
                      กจฺจานิชาตก ปม ฯ   
                         ____________   
                        ๒ อฏสทฺทชาตก   
    [๑๑๒๙] อิท ปุเร นินนฺมาหุ          พหุมจฺฉ มโหทก   
                อาวาโส พกราชสฺส         เปตฺติก ภวน มม   
                ตฺยชฺช ภิงฺเคน ๑ ยาเปม    โอก น วิชฺชหามเส ๒   
    [๑๑๓๐] โก ทุติย อสีลิสฺส           พนฺธุรสฺสกฺขิ เภชฺชติ ๓   
                โก เม ปุตฺเต กุลาวก       ม ฺจ โสตฺถึ กรสิฺสติ ฯ   
    [๑๑๓๑] สพฺพา ปริกฺขตา เผคฺคุ       ยาว ตสฺสา คตี อหุ   
                ขีณภกฺโข มหาราช          สาเร น รมตี ฆุโณ ฯ   
    [๑๑๓๒] สา นูนาห อิโต คนฺตฺวา      ร ฺโ มุตฺตา นิเวสนา   
                อตฺตาน รมยิสฺสามิ          ทมุสาขานิเกตินี ๔ ฯ   
    [๑๑๓๓] โส นูนาห อิโต คนฺตฺวา      ร ฺโ มุตฺโต นิเวสนา   
                อคฺโคทกานิ ปวิสฺสามิ        ยูถสฺส ปรุโต วช ฯ   
    [๑๑๓๔] ต ม กาเมหิ สมฺมตฺต        รตฺต กาเมสุ มุจฺฉิต   
                อานยี ภรโต ลทฺุโธ ๕      พาหิโก ภทฺทมตฺถุ เต ฯ   
    [๑๑๓๕] อนฺธการติมิสาย            ตุงฺเค อุปริ ปพฺพเต   
#๑ สี. ม. เภเกน ฯ  ๒ ม. วชหามเส ฯ  ๓ ม. พนฺธรสฺสกฺขิ เภจฺฉติ ฯ   
#๔ ม. ทุมสาขนิเกตินี ฯ  ๕ ม. สพฺพตฺล ลุทฺโท ฯ    
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                สา ม สเณฺหน มุทุนา        มา ปาท ขณิยสฺมนิ ๑ ฯ   
          [๑๑๓๖] อสสย ชาติขยนฺตทสฺสี   
                  น คพฺภเสยฺย ปุนราวฏิสฺส ๒   
                  อยมนฺติมา ปจฺฉิมคพฺภเสยฺยา ๓   
                  ขีโณ เม สสาโร ปุนพฺภวายาติ ฯ   
                      อฏสทฺทชาตก ทุติย ฯ   
                          ___________   
                         ๓ สุลสาชาตก   
    [๑๑๓๗] อิท สุวณฺณกายูร            มตฺุตา เวฬุริยา พหู   
                สพฺพ หรสฺสุ ภทฺทนฺเต        ม ฺจ ทาสีติ สาวย ฯ   
    [๑๑๓๘] โอโรปยสฺส ุกลฺยาณึ ๔      มา พหุ ๕ ปริเทวสิ   
                น จาห อภิชานามิ          อาคนฺตฺวา ๖ ธนมาภต ฯ   
    [๑๑๓๙] ยโต สรามิ อตฺตาน         ยโต ปตฺตาสฺมิ วิ ฺ ุต   
                เนวาห ๗ อภิชานามิ       อ ฺ ปยตร ตยา ฯ   
    [๑๑๔๐] เอหิ ต อุปคูหิสฺส           กริสฺส จ ปทกขิฺณ   
                น หิทานิ ปุน อตฺถิ          มม ตุยฺห ฺจ สงฺคโม ฯ   
    [๑๑๔๑] น หิ สพฺเพสุ าเนสุ        ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต   
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ         ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา ฯ   
    [๑๑๔๒] น หิ สพฺเพสุ าเนสุ        ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต   
#๑ ม. ขล ิยสมฺนิ ฯ  ๒ ม. ปุนราวชิสฺส ฯ  ๓ สี. ยุ. อย หิเม อนฺติมา   
#คพฺภเสยฺยา ฯ ๔ ม. กลฺยาณิ ฯ  ๕ ม. มา พาฬฺห ฯ  ๖ ม. อหนฺตฺวา ฯ   
#๗ ม. น จาห ฯ    
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                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ         ลหุมตฺถ วิจินฺติกา ฯ   
    [๑๑๔๓] ลหุ ฺจ วต ขิปฺป ฺจ          นิกฏเ สมเจตยิ   
                มคิ ปุณฺณายตเนว ๑        สลุสา สตฺตุก วธิ ฯ   
    [๑๑๔๔] โยธ อุปฺปติต อตฺถ          น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ   
                โส ห ฺเต มนฺทมตี         โจโรว คิริคพฺภเร ฯ   
    [๑๑๔๕] โยธ ๒ อุปฺปติต อตฺถ       ขิปฺปเมว นิโพธติ   
                มจฺุจเต สตฺตุสมฺพาธา        สุลสา สตฺตุกามิวาติ ฯ   
                         สุลสาชาตก ตติย   
                         ๔ สุมงฺคลชาตก   
          [๑๑๔๖] ภุสมฺหิ กทฺุโธติ อเปกฺขิยาน   
                  น ตาว ทณฺฑ ปนเยยฺย อิสสฺโร   
                  อฏานโส อปฺปฏิรูปมตฺตโน   
                  ปรสฺส ทุกฺขานิ ภุส อุทีรเย ฯ   
          [๑๑๔๗] ยโต จ ชาเนยฺย ปสาทมตฺตโน   
                  อตฺถ นิยุ ฺเชยยฺ ปรสฺส ทุกกฺฏ   
                  ตทายมตฺโถติ สย อเวกฺขิย   
                  อถสฺส ทณฺฑ สทิส นิเวสเย ฯ   
          [๑๑๔๘] น จาป ฌาเปติ ปร น อตฺตน   
                  อมุจฺฉิโต โย นยเต นยานย   
#๑ ม. ปุณฺณายเตเนว ฯ  ๒ ม. โย จ ฯ    
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                  โย ทณฺฑธาโร ภวตีธ อิสฺสโร   
                  ส วณฺณคุตฺโต สิริยา น ธสติ ฯ   
          [๑๑๔๙] เย ขตฺติยาเส อนิสมฺมการิโน   
                  ปเนนฺติ ทณฺฑ สหสา ปมุจฺฉิตา   
                  อวณฺณสยุตฺตา ๑ ชหนฺติ ชีวิต   
                  อิโต วิมุตฺตาปจ ยนฺติ ทุคฺคตึ ฯ   
          [๑๑๕๐] ธมฺเม จ เย อริยปฺปเวทิเต รตา   
                  อนุตฺตรา เต วจสา มนสา กมฺมุนา จ   
                  เต ขนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺ ิตา ๒   
                  วชนฺติ โลก ทุภย ตถาวิธา ฯ   
          [๑๑๕๑] ราชาหมสฺมิ นรปมุทานมิสฺสโร   
                  สเจป กุชฺฌามิ เปมิ อตฺตน   
                  นิเสธยนฺโต ชนต ตถาวิธ   
                  ปเนมิ ทณฺฑ อนุกมฺป โยนิโส ฯ   
          [๑๑๕๒] สิรี จ ลกขีฺ จ ตเวว ขตฺติย   
                  ชนาธิป มา วิชหิ กุทาจน   
                  อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต   
                  อนิโฆ ตุว วสฺสสตานิ ปาลย ฯ   
          [๑๑๕๓] คุเณหิ เอเตหิ อุเปหิ ๓ ขตฺติย   
                   ิตมริยวุตฺติ ๔ สุวโจ อโกธโน   
#๑ ม. อวณฺณสยุตา ฯ  ๒ ม. สนฺติ ... ฯ  ๓ ม. อุเปถ ฯ  ๔ ม.  ิตมริยวตฺตี ฯ    
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                  สขีุ อนุปฺปฬ ปสาส เมทนึ   
                  อิโต วิมุตฺโตป วชาหิ สุคฺคตึ ฯ   
          [๑๑๕๔] เอว สุนีเตน ๑ สุภาสิเตน   
                  ธมฺเมน าเยน อุปายโส นย   
                  นิพฺพาปเย สงฺขุภิต มหาชน   
                  มหาว เมโฆ สลิเลน เมทนินฺติ ๒ ฯ   
                        สุมงฺคลชาตก จตุตฺถ ฯ   
                           ___________   
                         ๕ คงฺคมาลชาตก   
    [๑๑๕๕] องฺคารชาตา ปวี          กกฺุกุลานุคตา มหี   
                อถ คายสิ วตฺตานิ          น ต ตปติ อาตโป ฯ   
                อุทฺธ ตปติ อาทิจฺโจ         อโธ ตปติ วาลกุา   
                อถ คายสิ วตฺตานิ          น ต ตปติ อาตโป ฯ   
    [๑๑๕๖] น ม ตปติ อาตโป          อาตปฺปา ตปยนฺติ ม   
                อตฺถา หิ วิวิธา ราช        เต ตปนฺติ น อาตโป ฯ   
    [๑๑๕๗] อทฺทส กาม เต มูล         สงฺกปฺปา กาม ชายสิ   
                น ต สงฺกปฺปยิสฺสามิ         เอว กาม น เหหิสิ ฯ   
    [๑๑๕๘] อปฺปาป กามา น อล        พหูหิป น ตปฺปติ   
                อโห พาลานลปนา ๓       ปฏิวชฺเชถ ๔ ชคฺคโต ฯ   
#๑ ยุ. สรุินีเตน ฯ  ๒ ม. เมทินินฺติ ฯ  ๓ สี. ม. อหหา พาลลปนา ฯ   
#๔ ม. ปริวชเฺชถ ส.ี ย.ุ ปฏิวิชฺเฌถ ฯ    
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          [๑๑๕๙] อปฺปสฺส กมฺมสฺส ผล มเมท   
                  อุทโย อชฌฺคมา มหตฺตปตฺต   
                  สลุทฺธลาโภ วต มาณวสฺส   
                  โย ปพฺพชิ กามราค ปหาย ฯ   
          [๑๑๖๐] ตปสา ปชหนฺติ ปาปกมฺม   
                  ตปสา นฺหาปตกุชฺฌการภาว ๑   
                  ตปสา อภิภุยฺย คงฺคมาล   
                  นาเมนาลปสิชฺช พฺรหฺมทตฺต ฯ   
          [๑๑๖๑] สนฺทิฏ ิกเมว อมฺม ปสฺสถ   
                  ขนฺติโสรจฺจสฺส โย ๒ วิปาโก   
                  โส ๓ สพฺพชนสฺส วนฺทิโต อหุ   
                  ต วนฺทาม สราชิกา สมจฺจา ฯ   
          [๑๑๖๒] มา กิ ฺจิ อวจุตฺถ คงฺคมาล   
                  มนุิน โมนปเถสุ สิกฺขมาน   
                  เอโส หิ อตร ิอณฺณว   
                  ย ตริตฺวา วิจรนฺติ ๔ วีตโสกาติ ฯ   
                      คงฺคมาลชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. นฺหาปตกุมฺภการภาว ฯ  ๒ ม. อย ฯ  ๓ ม. โย ฯ  ๔ ม. จรนฺติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 246 

                        ๖ เจติยราชชาตก   
    [๑๑๖๓] ธมฺโม หเว หโต หนฺติ       นาหโต หนฺติ กิ ฺจิน ๑   
                ตสฺมา หิ ธมฺม น หเน       มา ต ๒ ธมฺโม หโต หนิ ฯ   
    [๑๑๖๔] อลิก ภาสมานสฺส           อปกฺกมนฺติ เทวตา   
                ปติูก ฺจ มุข วาติ           สกฏานา จ ธสติ   
                โย ชาน ปจฺุฉิโต ป ฺห       อ ฺถา น วิยากเร   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ          โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช       ภูมยิ ติฏ เจติย ฯ   
    [๑๑๖๕] อกาเล วสฺสตี ตสฺส         กาเล ตสฺส น วสฺสติ   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห       อ ฺถา น วิยากเร   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ          โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช       ภูม ึปวิส เจติย ฯ   
    [๑๑๖๖] ชิวฺหา ตสฺส ทฺวิธา โหติ      อุรคสฺเสว ทิสมฺปติ   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห       อ ฺถา น วิยากเร   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ          โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช       ภิยโฺย ปวิส เจติย ฯ   
    [๑๑๖๗] ชิวฺหา ตสฺส น ภวติ         มจฺฉสฺเสว ทิสมฺปติ   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห       อ ฺถา น วิยากเร   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ          โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช       ภิยโฺย ปวิส เจติย ฯ   
#๑ ม. กิ ฺจน ฯ  ๒ ม. มา ตฺว ฯ    
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    [๑๑๖๘] ถโิยว ตสฺส ชายนฺติ         น ปุมา ชายเร กุเล   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห       อ ฺถา น วิยากเร   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ          โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช       ภิยโฺย ปวิส เจติย ฯ   
    [๑๑๖๙] ปุตฺตา ตสฺส น ภวนฺติ        ปกฺกมนฺติ ทิโสทิส   
                โย ชาน ปุจฺฉิโต ป ฺห       อ ฺถา น วิยากเร   
                สเจ หิ สจฺจ ภณสิ          โหหิ ราช ยถา ปุเร   
                มสุา เจ ภาสเส ราช       ภิยโฺย ปวิส เจติย ฯ   
    [๑๑๗๐] ส ราชา อิมินา ปตฺโต ๑    อนฺตลิกฺขจโร ปุเร   
                ปาเวกขิฺ ปวึ เปจฺโจ       หนีตฺโต อตฺตปริยาย ๒   
                ตสฺมา หิ ฉนฺทาคมน         นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา   
                อทุฏจิตฺโต ภาเสยฺย        คิร สจฺจูปส ฺหิตนฺติ ฯ   
                      เจติยราชชาตก ฉฏ ฯ   
                          ____________   
                          ๗ อินฺทฺรยิชาตก   
    [๑๑๗๑] โย อินฺทฺริยาน กาเมน       วส นารท คจฺฉติ   
                โส ปริจฺจชฺชุโภ โลเก       ชีวนฺโตป ๓ วิสุสฺสติ ฯ   
    [๑๑๗๒] สุขสฺสานนฺตร ทุกฺข          ทุกฺขสฺสานนฺตร สุข   
                โสป ปตฺโต สขุทุกฺข         ปาฏิกงฺข วร สุข ฯ   
#๑ สี. ม. อิสนิา สตฺโต ฯ  ๒ สี. ม. ปตฺวปริยาย ฯ  ๓ ม. ชีวนฺโตว ฯ    
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    [๑๑๗๓] กิจฺฉกาเล กิจฺฉสโห         โย กิจฺฉ นาติวตฺตติ   
                ส กิจฺฉนฺต สุข ธีโร         โยค สมธิคจฺฉติ ฯ   
    [๑๑๗๔] น เหว กามาน กามา       นานตฺถา นตฺถการณา   
                น กต ฺจ นิรงฺกตฺวา         ธมมฺา จวิตุมรหสิ ฯ   
    [๑๑๗๕] ทกฺข คหปต ๑ สาธุ        สวิภชฺช ฺจ โภชน   
                อหาโส อตฺถลาเภสุ         อตฺถพฺยาปตฺติ อพฺยโถ ฯ   
    [๑๑๗๖] เอตฺตาวเตต ปณฺฑิจฺจ        อสิโต ๒ เทวิโล พฺรวิ   
                นยิโต กิ ฺจิ ปาปโย [๓]    อินฺทฺริยาน วส วเช ฯ   
    [๑๑๗๗] อมิตฺตานว หตฺถตฺถ          สีวิ ปปฺโปติ มามิว   
                กมฺม วิชฺช ฺจ ทกฺเขยฺย       วิวาห สีลมทฺทว   
                เอเต จ ยเส หาเปตฺวา     นิพฺพตฺโต เสหิ กมฺเมหิ ฯ   
    [๑๑๗๘] โสห สหสฺสชีโนว           อพนฺธุ อปรายโน   
                อรยิธมฺมา อปกฺกนฺโต        ยถา เปโต ตเถวห ฯ   
    [๑๑๗๙] สุขกาเม ทุกฺขาเปตฺวา       อาปนฺโนสฺมิ ปท อิม   
                โส สุข นาธิคจฺฉามิ          ิโต ๔ ภาณุมหิมิวาติ ๕ ฯ   
                      อินฺทฺริยชาตก สตฺตม ฯ   
                         ____________   
                         ๘ อาทิตฺตชาตก   
    [๑๑๘๐] อาทิตฺตสฺมึ อคารสฺมึ         ย นีหรติ ภาชน   
#๑ ม. คหปตี ฯ  ๒ ม. อปโส ฯ  ๓ ม. โย. ฯ  ๔ ส.ี ยุ. จิโต ฯ   
#๕ ภาณุมกาสิวาติป ปาโ ฯ  ส.ี ม. ภาณุมตามิว ฯ    
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                ต ตสฺส โหติ อตฺถาย        โน จ ย ตตฺถ ฑยฺหติ ฯ   
    [๑๑๘๑] เอวมาทิปโต โลโก         ชราย มรเณน จ   
                นหีเรเถว ทาเนน          ทนิฺน โหติ สุนภีต ๑ ฯ   
          [๑๑๘๒] โย ธมฺมลทฺธสฺส ททาติ ทาน   
                  อุฏานวิริยาธิคตสฺส ชนฺตุ   
                  อติกฺกมฺม โส เวตรณึ ยมสฺส   
                  ทิพฺพานิ านานิ อุเปติ มจฺโจ ฯ   
          [๑๑๘๓] ทาน ฺจ ยุทฺธ ฺจ สมานมาหุ   
                  อปฺปาป สนฺตา พหุเก ชินนติฺ   
                  อปฺปมฺป เจ สทฺทหาโน ททาติ   
                  เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถ ฯ   
          [๑๑๘๔] วิเจยฺย ทาน สุคตปฺปสตฺถ   
                  เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก   
                  เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ   
                  พีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเต ฯ   
          [๑๑๘๕] โย ปาณภูตานิ อเหย จร   
                  ปรูปวาทา น กโรติ ปาป   
                  ภีรุ ปสสนฺติ น ตตฺถ สูร   
                  ภยา หิ สนฺโต น กโรนฺติ ปาป ฯ   
    [๑๑๘๖] หีเนน พฺรหฺมจริเยน         ขตฺติเย อุปปชฺชติ   
#๑ ม. สุนีหต ฯ    
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                มชฺฌิเมน จ เทวตฺต         อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ ฯ   
          [๑๑๘๗] อทฺธา หิ ทาน พหุธา ปสตฺถ   
                  ทานา จ โข ธมฺมปทว เสยฺโย   
                  ปุพฺเพว หิ ปุพฺพตเรว สนฺโต   
                  นิพฺพานเมวชฺฌคมม สป ฺาติ ฯ   
                      อาทิตฺตชาตก อฏม ฯ   
                          ___________   
                         ๙ อฏานชาตก   
    [๑๑๘๘] คงฺคา กุมุทินี สนฺตา         สงฺขวณฺณา จ โกกลิา   
                ชมฺพุ ตาลผล ทชฺชา         อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๘๙] ยทา กจฺฉปโลมาน          ปาวาโร ติวิโธ สิยา   
                เหมนฺติก ปาปุรณ ๑        อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๐] ยทา มกสปาทาน ๒        อฏฏาโล สุกโต สิยา   
                ทโฬหฺ จ อวิกมฺป ๓ จ      อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๑] ยทา สสวิสาณาน           นสิฺเสณิ สุกตา สิยา   
                สคฺคสฺสาโรหณตฺถาย         อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๒] ยทา นิสฺเสนิมารุยฺห         จนฺท ขาเทยฺยุ มูสิกา   
                ราหุ ฺจ ปริพาเหยฺยุ ๔      อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๓] ยทา สุราฆฏ ปตฺวา         มกฺขิกา คณจารินี   
#๑ ม. ปาวุรณ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ มกสทาาน ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ อกมฺปจ ฯ   
#๔ สี. ปริปาเทยฺยุ ฯ ม. ปริปาเตยฺยุ ฯ    
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                องฺคาเร วาส กปฺเปยฺยุ      อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๔] ยทา พิมฺโพฏสมฺปนฺโน       คทฺรโภ สุมโุข สิยา   
                กสุโล นจฺจคีตสฺส           อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๕] ยทา กากา อุลูกา จ        มนตฺเยยฺยุ รโหคตา   
                อ ฺม ฺ ปหเยยฺยุ          อถ นนู ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๖] ยทา มูลาสปตฺตาน ๑       ฉตฺต ถิรตร สิยา   
                วสฺสสฺส ปฏิฆาตาย          อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๗] ยทา กุลุโก ๒ สกุโณ       ปพฺพต คนฺธมาทน   
                ตุณฺเฑนาทาย คจฺเฉยฺย       อถ นูน ตทา สิยา ฯ   
    [๑๑๙๘] ยทา สามุทฺทิก นาว         สยนฺต สวฏากร   
                เจโต อาทาย คจฺเฉยฺย      อถ นูน ตทา สิยาติ ฯ   
                        อฏานชาตก นวม ฯ   
                           ___________   
                          ๑๐ ทีปชาตก   
    [๑๑๙๙] ขมนีย ยาปนีย             กจฺจิ มาตุล เต สุข   
                สขุ เต อมฺมา อวจ         สุขกามา หิ ๓ เต มย ฯ   
    [๑๒๐๐] นงฺคุฏ เม อปกฺกมฺม ๔     เหยิตฺวาน เอฬกิ ๕   
                สาชฺช มาตุลวาเทน         มุ ฺจิตพฺพา นุ ม ฺสิ ฯ๔   
    [๑๒๐๑] ปุรตฺถาภิมุโข ๖ นิสินฺโนสิ    อหนฺเต มุขมาคตา   
                ปจฺฉโต ตุยฺห นงฺคุฏ        กถ โขห อวกฺกมิ ฯ   
#๑ ม. มฬุาลปตุตาน ฯ สี. ยุ. ปุลสปตฺตาน ฯ  ๒ ม. กุลโก ฯ ส.ี ย.ุ กลฺุงฺโก ฯ   
#๓ ม. ว. ฯ  ๔ ม. อวกฺกมมฺ ฯ  ๕ ม. เอฬิเก ฯ ย.ุ เอฬิกิ ฯ  ๖ ม. ปุรตฺถามุโข ฯ    
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    [๑๒๐๒] ยาวตา จตุโร ทีปา         สสมุทฺทา สปพฺพตา   
                ตาวตา มยฺห นงฺคุฏ        กถ โข ตฺว วิวชฺชสิ ๑ ฯ   
    [๑๒๐๓] ปุพฺเพว เมต อกฺขึสุ         มาตา ปตา จ ภาตโร   
                ทฆี ทุฏสฺส นงฺคุฏ         สามฺหิ เวหายสาคตา ฯ   
    [๑๒๐๔] ต ฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ        อนฺตลิกฺขสฺมิ เอฬกิ ๒   
                มคิสงฺโฆ ปลายิตฺถ          ภกฺโข เม นาสิโต ตยา ฯ   
    [๑๒๐๕] อิจฺเจว วิลปนฺติยา          เอฬกิยา รุหคฺฆโส   
                คลก อนฺวาวมทฺทิ           นตฺถิ ทุฏเ สุภาสิต ฯ   
    [๑๒๐๖] เนว ทุฏเ นโย อตฺถิ       น ธมฺโม น สุภาสิต   
                นกิฺกม ทุฏเ ยุ ฺเชถ        โส จ สพฺภิ น รชฺชตีติ ๓ ฯ   
                         ทีปชาตก ทสม ฯ   
                         กจฺจานิวคฺโค ฯ   
                          ___________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                  ปริสุทฺธามนาวิลา วตฺถธรา   
                  พกราชสฺส กายุร ทณฺฑวโร   
                  อถ องฺคาร เจติย เทวิลินา   
                  อถ อาทิตฺต คงฺคา ทเสฬกินา ฯ   
                      อฏกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                         ____________   
#๑ ม. วิวชชฺยิ ฯ  ๒ ม. เอฬิเก ฯ ย.ุ เอฬิกิ ฯ  ๓ ม. ... สพฺภึ น ร ฺชตีติ ฯ    
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                         นวกนิปาตชาตก   
                          ๑ คิชฺฌชาตก   
    [๑๒๐๗] ปริสงฺกุปโถ นาม           คิชฺฌปโถ ๑ สนนฺตโน   
                ตตฺราสิ มาตาปตโร         คิชฺโฌ โปเสสิ ชิณฺณเก ฯ   
    [๑๒๐๘] เตส อชคร เมท           อจฺจหาสิ พหุตโส ๒   
                ปตา จ ปุตฺต อวจ          ชาน อุจฺจ ปปาติน   
                สปุตฺต ปกฺขสมฺปนนฺ ๓       เตชสึ ทรูคามิน ฯ   
    [๑๒๐๙] ปริปฺลวนฺต ปวึ            ยทา ตาต วิชานหิ   
                สาคเรน ปริกฺขิตฺต          จกกฺว ปริมณฺฑล   
                ตโต ตาต นิวตฺตสฺสุ         มาสฺสุ เอตฺโต ปร คมิ ฯ   
    [๑๒๑๐] อุทปตฺโตสิ ๔ เวเคน       พลี ปกฺขี ทชิตฺุตโม   
                โอโลกยนฺโต วงฺกงฺโค       ปพฺพตานิ วนานิ จ ฯ   
    [๑๒๑๑] อทฺทส ปวึ คิชฺโฌ          ยถาสฺสาสิ ปตุสฺสุต   
                สาคเรน ปริกฺขิตฺต          จกกฺว ปริมณฺฑล ฯ   
    [๑๒๑๒] ต ฺจ โส สมติกฺกมฺม         ปรเมว ปวตฺตถ ๕   
                ต ฺจ วาตสิขา ติกฺขา        อจฺจหาสิ พลึ ทิช ฯ   
    [๑๒๑๓] นาสกฺขาติคโต โปโส        ปุนเทว นิวตฺติตุ   
                ทโิช พฺยสนมาปาทิ          เวรพฺภาน ๖ วส คโต ฯ   
#๑ ม. คิชฌฺปนฺโถ ฯ  ๒ ส.ี ปหุตฺตโต ฯ ม. พหุตฺตโส ฯ  ๓ ม. ถามสมฺปนฺน ฯ   
#๔ สี. อุทฺธ ปตฺโตสิ ฯ  ๕ ม. ปรเมวจฺจวตฺตถ ฯ  ๖ ม. เวรมฺภาน ฯ ส.ี ย.ุ   
#เวรมฺพาน ฯ    
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    [๑๒๑๔] ตสฺส ปุตฺตา จ ทารา จ      เย จ ฺเ อนุชีวิโน   
                สพฺเพ พฺยสนมาปาทุ         อโนวาทกเร ทิเช ฯ   
    [๑๒๑๕] เอวมฺป อิธ วุฑฺฒาน         โย วากฺย นาวพุชฺฌติ   
                อติสีมจโร ทิตฺโต           คิชโฺฌ วาตีตสาสโน   
                สพฺเพ พฺยสน ปปฺโปนฺติ ๑    อกตฺวา วุฑฺฒสาสนนฺติ ฯ   
                        คิชฺฌชาตก ปม ฯ   
                          ___________   
                        ๒ โกสมพิฺยชาตก   
    [๑๒๑๖] ปุถุสทฺโท สมชโน           น พาโล โกจิ ม ฺถ   
                สงฺฆสฺมึ ภิชฺชมานสฺมึ         นา ฺ ภิยฺโย อม ฺรุ ฯ   
    [๑๒๑๗] ปริมุฏา ปณฺฑิตาภาสา       วาจาโคจรภาณิโน   
                ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม         เยน นีตา น ต วิทู ฯ   
    [๑๒๑๘] อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม         อชินิ ม อหาสิ เม   
                เย จ ต อุปนยฺหนฺติ         เวร เตส น สมฺมติ ฯ   
    [๑๒๑๙] อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม         อชินิ ม อหาสิ เม   
                เย จ ต นูปนยฺหนฺติ         เวร เตสูปสมฺมติ ฯ   
    [๑๒๒๐] น หิ เวเรน เวรานิ        สมฺมนฺตีธ กุทาจน   
                อเวเรน จ สมฺมนฺติ         เอส ธมฺโม สนนตฺโน ฯ   
    [๑๒๒๑] ปเร จ น วิชานนฺติ         มยเมตฺถ ยมามเส   
                เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ        ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ฯ   
#๑ ม. ส เว พฺยสน ปปฺโปติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 255 

    [๑๒๒๒] อฏ ิจฺฉินฺนา ปาณหรา        ควาสฺสธนหาริโน   
                รฏ วิลุมฺปมานาน          เตสมฺป โหติ สงฺคติ   
                  กสฺมา ตุมฺหาก โน สยิา ฯ   
          [๑๒๒๓] สเจ ลเภถ นิปก สหาย   
                  สทฺธิ ฺจร สาธุวิหาริ ธีร   
                  อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยาน ิ  
                  จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา ฯ   
          [๑๒๒๔] โน เจ ลเภถ นิปก สหาย   
                  สทฺธิ ฺจร สาธุวิหาริ ธีร   
                  ราชาว รฏ วิชิต ปหาย   
                  เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค ฯ   
    [๑๒๒๕] เอกสฺส จริต เสยฺโย        นตฺถิ พาเล สหายตา   
                  เอโก จเร น จ ๑ ปาปานิ กยิรา   
                  อปฺโปสฺสุกฺโก มาตงฺคร ฺเว นาโคติ ฯ   
                      โกสมฺพิยชาตก ทุติย ฯ   
                         ____________   
                      ๓ มหาสุวราชชาตก   
          [๑๒๒๖] ทุโม ยทา โหติ ผลูปปนฺโน   
                  ภุ ฺชนฺติ น วิหงฺคมา ๒ สมฺปตนฺตา   
                  ขีณนฺติ ตฺวาน ทุม ผลจฺจเย   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒ สี. ยุ. วิหคา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                  ทิโสทิส ยนติฺ ตโต วิหงฺคมา ฯ   
          [๑๒๒๗] จร จาริก โลหิตตุณฺฑ มา มริ   
                  ก ึตฺว สุว สุกฺขทุมมฺหิ ฌายสิ   
                  ตทิงฺฆ [๑] พฺรูหิ วสฺสนฺตสนฺนิภ   
                  กสฺมา สุว สุกขฺทุม น ริ ฺจสิ ฯ   
          [๑๒๒๘] เย เว สขีน สขาโร ภวนฺติ   
                  ปาณาจฺจเย สุขทุกฺเขสุ หส   
                  ขีณ อขีณนฺติ น ต ชหนฺติ   
                  สนฺโต สต ธมมฺมนุสฺสรนฺตา ฯ   
          [๑๒๒๙] โสห สต อ ฺตโรสฺมิ หส   
                  าตี จ เม โหติ สขา จ รุกฺโข   
                  ต นุสฺสเห ชีวิกตฺโถ ปหาตุ   
                  ขีณนฺติ ตฺวาน น เอส ธมโฺม ฯ   
    [๑๒๓๐] สาธุ ปกฺขิ ๒ กต โหติ      เมตฺติ สสติ สนฺถโว   
                สเจต ธมฺม โรเจสิ         ปาสโสสิ วิชานต ฯ   
    [๑๒๓๑] โส เต สุว วร ทมฺมิ        ปตฺตยาน วิหงฺคม   
                วร วรสฺสุ วงฺกงฺค          ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
          [๑๒๓๒] วร ฺจ เม หส ตุว ทเทยฺย   
                  อย ฺจ รุกฺโข ปุนรายุ ลเภถ   
#๑ ม. ม ฯ  ๒ สี. ม. สกขิฺ ฯ    
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                  โส สาขวา ผลิมา สวิรูโฬฺห   
                  มธุตฺถิโก ติฏตุ โสภมาโน ฯ   
          [๑๒๓๓] ต ปสฺส สมฺม ผลิม อุฬาร   
                  สหาว เต โหตุ อุทุมฺพเรน   
                  โส สาขวา ผลิมา สวิรูโฬฺห   
                  มธุตฺถิโก ติฏตุ โสภมาโน ฯ   
    [๑๒๓๔] เอว สกฺก สุขี โหหิ         สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช สุขิโต           ทิสวฺาน สผล ทมุ ฯ   
    [๑๒๓๕] สุวสฺส วจน สุตฺวา ๑       กตฺวาน สผล ทุม   
                ปกฺกามิ สห ภริยาย         เทวาน นนฺทน วนนฺติ ฯ   
                      มหาสุวราชชาตก ตติย ฯ   
                          _______________   
                      ๔ จุลฺลสุวกราชชาตก   
    [๑๒๓๖] สนฺติ รุกฺขา หรติปตฺตา ๒    ทุมาเนกผลา พหู   
                กสฺมา นุ สุกฺเข โกฬาเป     สุวสฺส นิรโต มโน ฯ   
    [๑๒๓๗] ผลสฺส อุปภุ ฺชิมฺหา          เนกวสฺสคเณ พหู   
                อผลมฺป วิทิตฺวาน           สาว มิตฺติ ๓ ยถา ปุเร ฯ   
    [๑๒๓๘] สุกฺข ฺจ รุกฺขโกฬาป         โอปตฺตมผล ทุม   
                โอหาย สกุณา ยนติฺ         กึ โทส ม ฺเส ๔ ทชิ ฯ   
#๑ สี. ม. สุวสฺส จ วร ทตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. หริปตฺตา ฯ  ๓ ม. เมตฺติ ฯ   
#๔ ม. ปสฺสเส ฯ    
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    [๑๒๓๙] เย ผลตฺถา สมภฺชนฺติ        อผโลติ ชหนฺติ น   
                อตฺตตฺถป ฺา ทุมฺเมธา       เต โหนฺติ ปกฺขปาติโน ฯ   
    [๑๒๔๐] สาธุ ปกฺขิ กต โหติ         มิตฺติ ๑ สสติ สนฺถโว   
                สเจต ธมฺม โรเจสิ         ปาสโสสิ วิชานต ฯ   
    [๑๒๔๑] โส เต สุว วร ทมฺมิ        ปตฺตยาน วิหงฺคม   
                วร วรสฺสุ วงฺกงฺค          ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๒๔๒] อป นาม น ปุน ปสฺเส ๒    สปตฺต สผล ทุม   
                ทลิทฺโทว นิธ ึลทฺธา         นนฺเทยฺยาห ปุนปฺปุน ฯ   
    [๑๒๔๓] ตโต อมตมาทาย           อภิสิ ฺจิ มหีรุห   
                ตสฺส สาขา วิรูหึสุ          สีตจฺฉายา มโนรมา ฯ   
    [๑๒๔๔] เอว สกฺก สุขี โหหิ         สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช สุขิโต           ทิสวฺาน สผล ทมุ ฯ   
    [๑๒๔๕] สุวสฺส วจน สุตฺวา          กตฺวาน สผล ทุม   
                ปกฺกามิ สห ภริยาย         เทวาน นนฺทน วนนฺติ ฯ   
                     จุลฺลสุวกราชชาตก จตุตฺถ ฯ   
                          _______________   
                          ๕ หริตจชาตก   
    [๑๒๔๖] สุตเมต มหาพฺรเหฺม         กาเม ภุ ฺชติ หาริโต   
                กจฺเจต วจน ตุจฺฉ          กจฺจิ สุทฺโธ อิรียส ิฯ   
    [๑๒๔๗] เอวเมต มหาราช          ยถา เต วจน สุต   
#๑ ม. เมตฺติ  ฯ  ๒ ม. อป นาม น ปสฺเสยฺยุ ฯ    
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                กมฺุมคฺค ปฏิปนฺโนสฺมิ         โมหเนยฺเยสุ มุจฺฉิโต ฯ   
    [๑๒๔๘] อทุ ๑ ป ฺา กิมตฺถิกา      นิปุณา สาธุจินฺตินี ๒   
                ยาย อุปฺปติต ราค          กึ มโน น วิโนทเย ฯ   
    [๑๒๔๙] จตฺตาโรเม มหาราช        โลเก อติพลา ภุสา   
                ราโค โทโส มโท โมโห     ยตฺถ ป ฺา น คาธติ ฯ   
    [๑๒๕๐] อรหา สีลสมปฺนฺโน          สุทฺโธ จรติ หาริโต   
                เมธาวี ปณฺฑิโต เจว        อิติ โน สมฺมโต ภว ฯ   
    [๑๒๕๑] เมธาวินมฺป หึสนฺติ          อิสิธมฺมคุเณ รต   
                วิตกฺกา ปาปกา ราช        สุภา ราคูปส ฺหิตา ฯ   
    [๑๒๕๒] อุปฺปนฺโนย ๓ สรีรโช       ราโค วณฺณวิทูสโน ๔   
                ตว ต ปชห นมตฺถุ ๕       พหุนาสิ เมธาวิ สมฺมโต ฯ   
    [๑๒๕๓] เต อนฺธกรเณ ๖ กาเม     พหุทุกฺเข มหาวิเส   
                เตส มูล คเวสิสฺส          เฉชชฺ ๗ ราค สพนฺธน ฯ   
    [๑๒๕๔] อิท วตฺวาน หาริโต         อิสิ สจฺจปรกฺกโม   
                กามราค วิราเชตฺวา        พฺรหฺมโลกูปโค อหูติ ฯ   
                      หริตจชาตก ป ฺจม ฯ   
                         ____________   
                      ๖ ปทกุสลมาณวชาตก   
    [๑๒๕๕] พหุสฺสุต จิตฺตกถ            คงฺคา วหติ ปาฏลึ ๘   
#๑ สี. ย.ุ อาทุ ฯ  ๒ สี. ยุ. สาธุจินฺตนี ฯ  ๓ ม. อุปฺปนฺนาย ฯ   
#๔ ม. ราโค วณฺณวิทูสโน ตว ฯ  ๕ ม. ต ปชห ภทฺทมตฺถุ เต ฯ  ๖ ม. อนฺธการเก ฯ   
#๗ ม. เฉจฺฉ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๘ สี. ย.ุ ปาฏล ฯ    
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                วุยหฺมานก ภทฺทนฺเต         เอก เม เทหิ คาถก ฯ   
    [๑๒๕๖] เยน สิ ฺจนฺติ ทุกฺขิต         เยน สิ ฺจนฺติ อาตุร   
                ตสฺส มชฺเฌ มริสฺสามิ        ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๕๗] ยตฺถ วีชานิ รหูนฺติ          สตฺตา ยตฺถ ปติฏ ิตา   
                สา เม สีส นิปเฬติ         ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๕๘] เยน ภตฺตานิ ปจฺจนฺติ        สีต เยน วิห ฺติ   
                โส ม ฑหติ คตฺตานิ         ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๕๙] เยน ภตฺเตน ๑ ยาเปนฺติ    ปถุู พฺราหฺมณขตฺติยา   
                โส ม ภุตฺโต พฺยาปาทิ       ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๖๐] คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส       วาตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา   
                โส ม ภ ฺชติ คตฺตานิ        ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๖๑] ย นิสฺสิตา ชคติรุห (วิหงฺคมา) สฺวาย อคฺคึ ปมุ ฺจติ   
                ทสิา ภชถ วงฺกงฺคา         ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๖๒] ยมานยึ โสมนสฺส           มาลินึ จนฺทนุสฺสท   
                สา ม ฆรา นีหรติ ๒       ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๖๓] เยน ชาเตน นนฺทิสฺส        ยสฺส จ ภวมิจฺฉิส   
                โส ม ฆรา นีหรติ ๒       ชาต สรณโต ภย ฯ   
    [๑๒๖๔] สุณนฺตุ เม ชานปทา         เนคมา จ สมาคตา   
                ยโตทก ตทาทิตฺต           ยโต เขม ตโต ภย   
#๑ ม. ภุตฺเตน ฯ  ๒ สี. ม. นิจฺฉุภติ ฯ    
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                ราชา วิลุมฺปเต รฏ        พฺราหฺมโณ จ ปุโรหิโต   
                อตฺตคุตฺตา วิหรถ           ชาต สรณโต ภยนฺติ ฯ   
                     ปทกุสลมาณวชาตก ฉฏ ฯ   
                         ____________   
                      ๗ โลมสกสฺสปชาตก   
    [๑๒๖๕] อสฺส อินฺทสโม ราช         อจฺจนฺต อชรามโร   
                สเจ ตฺว ย ฺ ยเชยฺย       อิส ึโลมสกสฺสป ฯ   
    [๑๒๖๖] สสมทฺุทปริยาย             มหึ สาครกุณฺฑล   
                น อิจฺเฉ สห นินฺทาย        เอว เสยฺห ๑ วิชานหิ ฯ   
    [๑๒๖๗] ธิรตฺถุ ต ยสลาภ           ธนลาภ ฺจ พฺราหฺมณ   
                ยา วุตฺติ วินิปาเตน         อธมฺมจรเณน วา ฯ   
    [๑๒๖๘] อป เจ ปตฺตมาทาย         อนาคาโร ปริพฺพเชโ   
                สาเยว ชีวิกา เสยฺโย       ยา จาธมฺเมน เอสนา ฯ   
    [๑๒๖๙] อป เจ ปตฺตมาทาย         อนาคาโร ปริพฺพเช   
                อ ฺ อหึสย โลเก          อป รชฺเชน ต วร ฯ   
    [๑๒๗๐] พล จนฺโท พล สุริโย        พล สมณพฺราหฺมณา   
                พล เวลา สมุทฺทสฺส         พลาติพลมิตฺถิโย ฯ   
    [๑๒๗๑] ยถา อุคฺคตป สนฺต          อิสึ โลมสกสฺสป   
                ปตุ อตฺถาย จนฺทวตี         วาชเปยฺย อยาชยิ ฯ   
    [๑๒๗๒] ต โลภปกต กมฺม           กฏก กามเหตุก   
#๑ ม. เสยฺย ฯ    
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                ตสฺส มูล คเวสิสฺส          เฉชฺช ราค สพนฺธน ฯ   
          [๑๒๗๓] ธิรตฺถ ุกาเม สุพหูป โลเก   
                  ตโปว เสยฺโย กามคุเณหิ ราช   
                  ตโป กริสฺสามิ ปหาย กาเม   
                  ตเวว รฏ จนฺทวตี จ โหตูติ ฯ   
                  โลมสกสฺสปชาตก สตฺตม ฯ   
                         ____________   
                        ๘ จกฺกวากชาตก   
          [๑๒๗๔] กาสายวตฺเถ สกุเณ วทามิ   
                  ทุเว ทุเว นนฺทมเน ๑ จรนฺเต   
                  ก อณฺฑช อณฺฑชมานุเสสุ   
                  ชาตึ ปสสนฺติ ตทิงฺฆ พฺรูถ ฯ   
          [๑๒๗๕] อเมฺห มนุสฺเสสุ มนุสฺสหึส   
                  อนุพฺพเต จกฺกวาเก วทนฺติ   
                  กลฺยาณภาวเมฺห ทิเชสุ สมมฺตา   
                  (อภีตรูปา ๒ วิจราม อณฺณเว)   
                  น ฆาสเหตุป กโรม ปาป ๓ ฯ   
          [๑๒๗๖] กึ อณฺณเว กานิ ผลานิ ภุ ฺเช   
                  มส กุโต ขาทถ จกฺกวากา   
                  ก ึโภชน ภุ ฺชถ โว อโนมา   
#๑ สี. ย.ุ นนทฺิมเน ฯ  ๒ ม. อภิรูปา ฯ  ๓ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                  พล ฺจ วณฺโณ จ อนปฺปรโูป ๑ ฯ   
          [๑๒๗๗] น อณฺณเว สนฺติ ผลานิ ธงฺก   
                  มส กุโต ขาทิตุ จกฺกวาเก   
                  เสวาลภกฺขมฺห อปาณโภชนา   
                  (น ฆาสเหตุป กโรม ปาป)   
                  อภีตรูปา วิจราม อณฺณเว ๒ ฯ   
          [๑๒๗๘] น เม อิท รุจฺจติ จกฺกวาเก ๓   
                  อสฺมึ ภเว โภชนสนฺนิกาโส   
                  อโหสิ ปุพฺเพ ตโต เม อ ฺถา   
                  อิจฺเจว เม วิมติ เอตฺถ ชาตา ฯ   
          [๑๒๗๙] อหมฺป มสานิ ผลานิ ภุ ฺเช   
                  อนฺนานิ จ โลณิกเตลิกานิ   
                  รส มนุสฺเสสุ ลภามิ โภตฺตุ   
                  สโูรว สงฺคามมุข วิเชตฺวา   
                น จ เม ตาทิโส วณฺโณ      จกฺกวาก ยถา ตว ฯ   
          [๑๒๘๐] อสุทฺธภกโฺขสิ ขณานุปาตี   
                  กจฺิเฉน เต ลพฺภติ อนฺนปาน   
                  น ตุสฺสสิ รุกขฺผเลหิ ธงฺก   
                  มสานิ วา ยานิ สุสานมชฺเฌ ฯ   
          [๑๒๘๑] โย สาหเสน อธิคมฺม โภเค   
#๑ ม. อนปฺปรูปา ฯ  ๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓ ม. จกฺกาวาก ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 264 

                  ปริภุ ฺชติ ธงฺก ขณานุปาตี   
                  ตโต อุปกฺโกสติ น สภาโว   
                  อุปกฺกุฏโ วณฺณพล ชหาติ ฯ   
          [๑๒๘๒] อปฺปมฺป เจ นิพฺพุตึ ภุ ฺชติ ยทิ   
                  อสาหเสน อปรูปฆาตี   
                  พล ฺจ วณฺโณ จ ตทสฺส โหติ   
                  น หิ สพฺโพ อาหารมเยน วณฺโณติ ฯ   
                     จกฺกวากชาตก อฏม ฯ   
                          ___________   
                        ๙ หลิทฺทราคชาตก   
    [๑๒๘๓] สุติติกฺข อร ฺมฺหิ           ปนฺตมฺหิ สยนาสเน   
                เย จ คาเม ติติกฺขนฺติ       เต อุฬารตรา ตยา ฯ   
    [๑๒๘๔] อร ฺา คามมาคมฺม         กึสีล กึวต อห   
                ปรุิส ตาต เสเวยฺย         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๑๒๘๕] โย ต ๑ วิสฺสาสเย ตาต    วิสฺสาส ฺจ ขเมยฺย เต   
                สสฺุสูสี จ ติติกฺขี จ          ต ภเชหิ อิโต คโต ฯ   
    [๑๒๘๖] ยสฺส กาเยน วาจาย        มนสา นตฺถิ ทกฺุกฏ   
                อุรสีว ปติฏาย            ต ภเชหิ อิโต คโต ฯ   
    [๑๒๘๗] โย จ ธมฺเมน จรติ         จรนฺโตป น ม ฺติ   
                วิสุทฺธการึ สปปฺ ฺ          ต ภเชหิ อิโต คโต ฯN   
#๑ ม. เต ฯ    
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    [๑๒๘๘] หลิทฺทราค กปจิตฺต          ปุริส ราควิราคิน   
                ตาทิส ตาต มา เสวิ        นิมมฺนุสฺสมฺป เจ สิยา ฯ   
    [๑๒๘๙] อาสีวิสว กุปฺปต            มฬิฺหลิตฺต มหาปถ   
                อารกา ปริวชฺเชหิ          ยานวี วิสม ปถ ฯ   
    [๑๒๙๐] อนตฺถา ตาต วฑฺฒนฺติ        พาล อจฺจูปเสวโต   
                มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ ๑    อมิตฺเตเนว สพฺพทา ฯ   
    [๑๒๙๑] ต ตาห ตาต ยาจามิ        กรสฺสุ วจน มม   
                มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ ๑    ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโมติ ฯ   
                      หลิทฺทราคชาตก นวม ฯ   
                         ____________   
                         ๑๐ สมุคฺคชาตก   
          [๑๒๙๒] กุโต นุ อาคจฺฉถ โภ ตโย ชนา   
                  สวฺาคตา ๒ เอถ นิสีทถาสเน   
                  กจฺจิตฺถ โภนฺโต กุสล อนามย   
                  จิรสฺสมพฺภาคมน หิ โว อิธ ฯ   
          [๑๒๙๓] อหเมว เอโก อิธมชชฺ ปตฺโต   
                  น จาป เม ทุติโย โกจิ วิชชฺติ   
                  กเิมว สนฺธาย เต ภาสิต อิเส   
                  กโุต นุ อาคจฺฉถ โภ ตโย ชนา ฯ   
          [๑๒๙๔] ตฺว ฺจ เอโก ภริยา จ เต ปยา   
#๑ สี. ย.ุ สงฺค ฺฉิ ฯ  ๒ สี. ย.ุ สฺวาคต เอตฺถ ฯ    
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                  สมุคฺคปกฺขิตฺตนิกิณฺณมนฺตเร   
                  สา รกฺขิตา กุจฺฉิคตาว เต สทา   
                  วายุสฺส ปุตฺเตน สหา ตหึ รตา ฯ   
          [๑๒๙๕] สวิคฺครูโป อิสินา พฺยากโต ๑   
                  โส ทานโว ตตฺถ สมุคฺคมุคฺคิลิ ๒   
                  อทฺทกฺขิ ภริย สุจิมาลธารินึ   
                  วายุสฺส ปุตฺเตน สหา ตหึ รต ฯ   
          [๑๒๙๖] สุทิฏรูปคฺุคตปานุวตฺตินา ๓   
                  หีนา นรา เย ปมุทาวสงฺคตา ๔   
                  ยถา หเว ปาณริเวตฺถ รกฺขิตา   
                  ทุฏา มยิ อ ฺมภิปฺปโมทติ ๕ ฯ   
          [๑๒๙๗] ทิวา จ รตฺโต จ มยา อุปฏ ิตา   
                  ตปสฺสินา โชติริวา วเน วส   
                  สา ธมฺมโมกฺกมฺม ๖ อธมฺมมาจริ   
                  อกฺรียรโูป ปมทุาหิ ๗ สนฺถโว ฯ   
          [๑๒๙๘] สรรีมชฺฌมฺหิ  ิตาติ ม ฺ ิห   
                  มยฺห อยนฺติ อสตึ อส ฺต   
                  สา ธมฺมโมกฺกมฺม ๖ อธมฺมมาจริ   
                  อกฺรียรโูป ปมทุาหิ ๗ สนฺถโว ฯ   
#๑ ม. วิยากโต ฯ  ๒ โส ทานโว ฉมฺภิ สมุคฺคิลิตฺวาติป ปาโ ฯ   
#๓ ม. สทิฏรูปมุคฺคตปานุวตฺตินา ฯ  ๔ ม. ปมทาวส คตา ฯ  ๕ ม. ... ปโมทยิ ฯ   
#๖ ม. ธมฺมมกฺุกมฺม ฯ  ๗ ม. อกฺกริิยรโูป ปมทาหิ ฯ    
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          [๑๒๙๙] สุรกฺขิตมฺเมติ กถนฺนุ วิสฺสเส   
                  อเนกจิตฺตาสุ น เหตฺถ ๑ รกฺขนา   
                  เอตา หิ ปาตาลปปาตสนฺนิภา   
                  ตตฺถ ปมตฺโต ๒ พฺยสน นคิจฺฉติ ฯ   
          [๑๓๐๐] ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา   
                  เย มาตุคาเมหิ จรนฺติ นิสฺสฏา   
                  เอต สิว อุตฺตมมาภิปตฺถย   
                  น มาตุคาเมหิ กเรยฺย สนถฺวนฺติ ฯ   
                        สมุคฺคชาตก ทสม ฯ   
                          ___________   
                         ๑๑ ปูติมสชาตก   
    [๑๓๐๑] น โข รุจฺจติ เม อาฬิ       ปติูมสสฺส เปกฺขนา   
                เอตาทิสา สขารสฺมา        อารกา ปริวชชฺเย ฯ   
    [๑๓๐๒] อุมฺมตฺติกา อย เวณิ         วณฺเณติ ปติโน สขึ   
                ปชฺฌายิ ปฏิคจฺฉนฺตึ          อาคต เมณฺฑมาตร ฯ   
    [๑๓๐๓] ตฺว โขสิ สมมฺ อุมฺมตฺโต      ทุมฺเมโธ อวิจกฺขโณ   
                โส ๓ ตฺว มตาลย กตฺวา    อกาเลน วิเปกฺขสิ ฯ   
    [๑๓๐๔] น อกาเล วิเปกฺเขยฺย       กาเล เปกฺเขยฺย ปณฺฑิโต   
                ปติูมโสว ปชฌฺายิ           โย อกาเล วิเปกฺขติ ฯ   
    [๑๓๐๕] ปย โข อาฬิ เม โหตุ       ปณฺุณปตฺต ททาหิ เม   
#๑ ม. น หตฺถิ ฯ  ๒ ย.ุ เอตฺถปฺปมตฺโต ฯ  ๓ ม. โย ฯ    
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                ปติ ส ฺชีวิโต มยฺห          เอยฺยาสิ ปยปุจฺฉิตา ๑ ฯ   
    [๑๓๐๖] ปย โข อาฬิ เต โหตุ       ปณฺุณปตฺต ททามิ เต   
                มหตา ปริวาเรน           เอสฺส กยิราหิ โภชน ฯ   
    [๑๓๐๗] กีทิโส ตุยฺห ปริวาโร        เยส กาหามิ โภชน   
                กนึามกา จ เต สพฺเพ       เต ๒ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา ฯ   
    [๑๓๐๘] มาลิโย จตุรกฺโข จ         ปงฺคิโย อถ ชมฺพุโก   
                เอทิโส มยฺห ปริวาโร       เตส กยิราหิ โภชน ฯ   
    [๑๓๐๙] นิกฺขนฺตาย อคารสฺมา        ภณฺฑกมฺป วินสฺสติ   
                อโรค อาฬิโน วชฺช         อิเธว วส มา คมาติ ฯ   
                         ปูติมสชาตก เอกาทสม ฯ   
                             ___________   
                           ๑๒ ททฺทรชาตก   
    [๑๓๑๐] โย เต ปุตฺตเก อกฺขาทิ      ทนิฺนภตฺโต อทูสเก   
                ตสฺมึ ทาา ๓ นิปาเตหิ     มา เต มุ ฺจิตฺถ ชีวโก ฯ   
    [๑๓๑๑] อากิณฺณลุทฺโท ปุริโส         ธาติโจลว มกฺขิโต   
                ปเทส ต น ปสสฺามิ         ยตฺถ ทาา ๓ นปิาตเย ฯ   
    [๑๓๑๒] อกต ฺ ุสฺส โปสสฺส          นิจฺจ วิวรทสฺสิโน   
                สพฺพ ฺเจ ปวึ ทชชฺา        เนว น อภิราธเย ฯ   
          [๑๓๑๓] กินฺนุ สุพาหุ ตรมานรูโป   
                  ปจฺจาคโตสิ สห มาณเวน   
#๑ ม. ปยปุจฺฉิกา ฯ  ๒ ม. ต ฯ  ๓ ม. ทา ฯ    
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                  ก ึกิจฺจมตฺถ อิธมตฺถิ ตุยฺห   
                  อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ ฯ   
          [๑๓๑๔] โย เต สขา ททฺทโร สาธุรูโป   
                  ตสฺส วธ ปริสงฺกามิ อชฺช   
                  ปุริสสฺส กมมฺายตนานิ สุตฺวา   
                  นาห สุขึ ททฺทร อชชฺ ม ฺเ ฯ   
          [๑๓๑๕] กานิสฺส กมฺมายตนานิ อสฺสุ   
                  ปุริสสฺส วุตฺติสโมธานตาย   
                  ก วา ปฏิ ฺ ปุริสสฺส สุตฺวา   
                  ปริสงฺกสิ ททฺทร มาณเวน ฯ   
          [๑๓๑๖] จิณฺณา กลิงฺคา จริตา วณิชฺชา๕   
                  เวตฺตาจาโร ๑ สงฺกุปโถป จิณฺโณ   
                  นเฏหิ จิณฺณ สห วากุเรหิ ๒   
                  ทณฺเฑน ยุทฺธมฺป สมชชฺมชฺเฌ ฯ   
          [๑๓๑๗] พนฺธา กลุิกา ๓ มิตมาฬฺหเกน   
                  อกฺขา ชิตา ๔ ส ฺโม อพฺภตีโต   
                  อปฺปหิต ๕ ปุปฺผก ๖ อฑฺฒรตฺต   
                  หตฺถา อฑฺฒา ปณฺฑปฏิคฺคเหน ฯ   
          [๑๓๑๘] ตานิสฺส กมฺมายตนานิ อสฺสุ   
#๑ ม. เวตฺตจโร ฯ  ๒ ส.ี ยุ. วากเรหิ ฯ  ๓ สี. ยุ. กุลงฺิกา ฯ  ๔  ิตาติป ฯ   
#๕ ม. อพฺพาหิต ฯ สี. ยุ. อพฺพูหิต ฯ  ๖ ม. ปุพฺพก ฯ    
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                  ปุริสสฺส วุตฺติสโมธานตาย   
                  ยถา อย ทิสฺสติ โลมปณฺโฑ   
                  คาโว หตา กึ ปน ททฺทรสฺสาติ ฯ   
                     ททฺทรชาตก ทฺวาทสม ฯ   
                          ___________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                  วรคิชฺฌ สมชชฺน หสวโร   
                  นิธิสวฺหย หาริต ปาตลิโก   
                  อชรามร ธงฺก ติติกฺข กุโต   
                  อถ ทฺวาทส เปกฺขน ททฺทรภิิ ฯ   
                      นวกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                          ___________    
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                         ทสกนิปาตชาตก   
                        ๑ จตุทฺวารชาตก   
    [๑๓๑๙] จตุทฺวารมิท นคร           อายส ทฬฺหโตรณ ๑   
                โอรุทฺธปฏิรุทโฺธสฺมิ          ก ึปาป ปกต มยา ฯ   
    [๑๓๒๐] สพฺเพ อปหิตา ทฺวารา       โอรุทฺโธสฺมิ ยถา ทโิช   
                กมิาธิกรณ ยกขฺ            จกฺกาภินิหโต อห ฯ   
    [๑๓๒๑] ลทฺธา สตสหสฺสานิ          อติเรกานิ วีสติ   
                อนุกมฺปกาน าตีน          วจน สมฺมนากริ ฯ   
    [๑๓๒๒] ลงฺฆึ สมุทฺท ปกฺขนฺทิ         สาคร อปฺปสิทฺธิย ๒   
                จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา          อฏาภิป จ โสฬส ฯ   
    [๑๓๒๓] โสฬสาภิ จ พตฺตึส          อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท   
                อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส         จกฺก ภมติ มตฺถเก ฯ   
    [๑๓๒๔] อุปริ วิสาล ทุปฺปูร          อิจฺฉาวิสตคามิน ๓   
                เย จ ต อนุคิชฺฌนฺติ         เต โหนฺติ จกฺกธาริโน ฯ   
    [๑๓๒๕] พหุภณฺฑ อวหาย            มคฺค อปฺปฏิเวกฺขิย   
                เยส เจต อสงฺขาต         เต โหนฺติ จกฺกธาริโน ฯ   
          [๑๓๒๖] กมฺม สเมกฺเข วิปุล ฺจ โภค   
#๑ ม. ทฬฺหปาการ ฯ  ๒ ม. อปฺปสิทฺธกิ ฯ  ๓ อฺปร ิวิสาลา ทุปฺปูรา   
#อิจฺฉาวิปตฺติคามินีติป .. อิจฺฉาวิสฏคามินีติป ขายติ ฯ    
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                  อิจฺฉ น เสเวยฺย อนตฺถส ฺหิต   
                  กเรยฺย วากฺย อนุกมฺปกาน   
                  ต ตาทิส นาติวเตยฺย จกฺก ฯ   
    [๑๓๒๗] กีวจิรนฺนุ เม ยกฺข          จกฺก สิรสิ สฺสติ   
                กตี วสฺสสหสฺสานิ           ตมฺเม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๑๓๒๘] อติสโร อจฺจสโร ๑        มิตฺตวินทฺ สุโณหิ เม   
                จกกฺนฺเต สิรสฺมิมาวิทฺธ ๒    น ต ชีว ปโมกฺขสีติ ฯ   
                        จตุทฺวารชาตก ปม ฯ   
                          ____________   
                          ๒ กณฺหชาตก   
    [๑๓๒๙] กโณฺห วตาย ปุริโส         กณฺห ภุ ฺชติ โภชน   
                กเณฺห ภูมิปฺปเทสสฺมึ         น มยฺห มนโส ปโย ฯ   
    [๑๓๓๐] น กโณฺห ตจสา โหติ        อนฺโตสาโร หิ พฺราหฺมโณ   
                ยสฺมึ ปาปานิ กมฺมานิ        สเว กโณฺห สุชมฺปติ ฯ   
    [๑๓๓๑] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต   
                วร พฺราหฺมณ เต ทมฺมิ       ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๓๓๒] วร ฺจ เม อโท สกฺก        สพฺพภูตานมิสฺสร   
                สนุิกฺโกธ สุนิทฺโทส          นิลฺโลภ วุตฺติมตฺตโน   
                นิเสฺนหมภิกงฺขามิ           เอเต เม จตุโร วเร ฯ   
    [๑๓๓๓] กินฺนุ โกเธ วา โทเส วา    โลเภ เสฺนเหว พฺราหฺมณ   
#๑ ม. ปจฺจสโร ฯ  ๒ ม. สิรสิ มาวิทฺธ ฯ    
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                อาทีนว [๑] สมมฺสสิ ๒    ตมฺเม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๑๓๓๔] อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ       วฑฺฒเต โส อขนฺติโช   
                อาสงฺคิ พหุปายาโส         ตสฺมา โกธ น โรจเย ฯ   
    [๑๓๓๕] ทุฏสฺส ผรสุา ๓ วาจา     ปรามาโส อนนฺตรา   
                ตโต ปาณิ ตโต ทณฺโฑ       สตฺถสสฺ ปรมา คติ   
                โทโส โกธสมุฏาโน        ตสฺมา โทส น โรจเย ฯ   
    [๑๓๓๖] อาโลปสาหสาการา         นิกติ ว ฺจนานิ จ   
                ทสิฺสนฺติ โลภธมฺเมสุ         ตสฺมา โลภ น โรจเย ฯ   
    [๑๓๓๗] เสฺนหสงฺคนฺถิตา ๔ คนฺถา    เสนฺติ มโนมยา ปุถู   
                เต ภุส อุปตาเปนฺติ         ตสฺมา เสฺนห น โรจเย ฯ   
    [๑๓๓๘] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต   
                วร พฺราหฺมณ เต ทมฺมิ       ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๓๓๙] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                อร ฺเ เม วิหรโต         นิจฺจ เอกวิหาริโน   
                อาพาธา น ๕ อุปฺปชฺเชยฺยุ   อนฺตรายกรา ภุสา ฯ   
    [๑๓๔๐] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต   
                วร พฺราหฺมณ เต ทมฺมิ       ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๓๔๑] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                น มโน วา สรรี วา        มงฺกเุต ๖ สกฺก กสฺสจิ   
#๑ ม. ตฺว ฯ  ๒ สมฺปสฺสสีติป ฯ  ๓ สี. ยุ. ปมา ฯ  ๔ ม. สงฺคถิตา ฯ   
#๕ ม. มา ฯ  ๖ ม. ม กเต ฯ    
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                กทาจิ อุปห ฺเถ           เอต สกฺก วร วเรติ ฯ   
                        กณฺหชาตก ทุติย ฯ   
                          ___________   
                         ๓ จตุโปสถชาตก   
          [๑๓๔๒] โย โกปเนยฺเย น กโรติ โกป   
                  น กุชฺฌติ สปปฺุริโส กทาจิ   
                  กทฺุโธป โส นาวิกโรติ โกป   
                  ต เว นร สมณมาหุ โลเก ฯ   
          [๑๓๔๓] โอโนทโร โย สหเต ชฆิจฺฉ   
                  ทนฺโต ตปสฺสี มิตปานโภชโน   
                  อาหารเหตุ น กโรติ ปาป   
                  ต เว นร สมณมาหุ โลเก ฯ   
          [๑๓๔๔] ขิฑฺฑ รตึ วิปฺปชหิตฺวาน สพฺพ   
                  น จาลิก ภาสติ กิ ฺจิ โลเก   
                  วิภูสนฏานา วิรโต เมถุนสฺมา   
                  ต เว นร สมณมาหุ โลเก ฯ   
          [๑๓๔๕] ปริคฺคห โลภธมฺม ฺจ สพฺพ   
                  โย เว ปริ ฺาย ปริจฺจเชติ   
                  ทนฺต  ิตตฺต อมม นิราส   
                  ต เว นร สมณมาหุ โลเก ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 275 

          [๑๓๔๖] ปุจฺฉาม กตฺตารมโนมป ฺ ๑   
                  กถาสุ โน วิคฺคโห อตฺถิ ชาโต   
                  ฉินฺทชฺช กงฺข วิจิกิจฺฉิตานิ   
                  ตทชฺช กงฺข วิตเรมุ สพฺเพ ฯ   
          [๑๓๔๗] เย ปณฺฑิตา อตฺถทสา ภวนฺติ   
                  ภาสนฺติ เต โยนิโส ตตฺถ กาเล   
                  กถนฺนุ กถาน อภาสิตาน   
                  อตฺถ นเยยฺยุ กุสลา ชนินฺทา ฯ   
          [๑๓๔๘] กถ หเว ภาสติ นาคราชา   
                  ครุโฬ ปน เวนเตยฺโย กิมาห   
                  คนฺธพฺพราชา ปน กึ วเทสิ   
                  กถ ปน กุรูน ราชเสฏโ ฯ   
          [๑๓๔๙] ขนฺตึ หเว ภาสติ นาคราชา   
                  อปฺปาหาร ครุโฬ เวนเตยฺโย   
                  คนฺธพฺพราชา รติวิปฺปหาน   
                  อกิ ฺจน กุรูน ราชเสฏโ ฯ   
          [๑๓๕๐] สพฺพานิ เอตานิ สุภาสิตานิ   
                  น เหตฺถ ทุพฺภาสิตมตฺถิ กิ ฺจิ   
                  ยสฺมิ ฺจ เอตานิ ปติฏ ิตานิ   
#๑ ม. - ป ฺ ฯ    
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                  อราวนพฺภา ๑ สุสโมหิตานิ   
                  จตุพฺภิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูต   
                  ต เว นร สมณมาหุ โลเก ฯ   
          [๑๓๕๑] ตุว หิ ๒ เสฏโ ตฺวมนุตฺตโรสิ   
                  ตฺว ธมฺมคู ธมฺมวิทู สุเมโธ   
                  ป ฺาย ป ฺห สมวิคฺคเหตฺวา ๓   
                  อจฺเฉชฺชิ ๔ ธโีร วิจิกิจฺฉิตานิ   
                  อจฺเฉชฺชิ ๔ กงฺข วิจิกิจฺฉิตานิ   
                  ฉินฺเท ๕ ยถา นาคทนฺต ขเรน ฯ   
          [๑๓๕๒] นีลุปฺปลาภ วิมล อนคฺฆ   
                  วตฺถ อิท ธูมสมานวณฺณ   
                  ป ฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ   
                  ททามิ เต ธมฺมปูชาย ธีร ฯ   
          [๑๓๕๓] สุวณฺณมาล สตปตฺตผุลฺลิต   
                  สเกสร รตฺนสหสฺสมณฺฑิต   
                  ป ฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ   
                  ททามิ เต ธมฺมปูชาย ธีร ฯ   
          [๑๓๕๔] มณึ อนคฺฆ รุจิร ปภสฺสร   
                  กณฺาวสตฺต มณิภูสิตมฺเม   
#๑ อาราวนาภฺยาติป อราปนเพฺยติป ฯ ม. อราวนาภฺยา ฯ  ๒ ส.ี ยุ. ตุว นุ ฯ   
#๓ ม. สมธิคฺคเหตฺวา ฯ ๔ ม. อจฺเฉจฺฉิ ฯ  ๕ ม. จุนฺโท ฯ    
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                  ป ฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ   
                  ททามิ เต ธมฺมปูชาย ธีร ฯ   
          [๑๓๕๕] คว สหสฺส อุสภ ฺจ นาค   
                  อาช ฺยุตฺเต จ รเถ ทส อิเม   
                  ป ฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ   
                  ททามิ เต คามวรานิ โสฬส ฯ   
    [๑๓๕๖] สารีปุตฺโต ตทา นาโค       สุปณฺโณ ปน โกลโิต   
                คนฺธพฺพราชา อนุรุทฺโธ       ราชา อานนฺทปณฺฑิโต   
                วิธโุร โพธิสตฺโตว          เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ   
                      จตุโปสถชาตก ตติย ฯ   
                          ___________   
                          ๔ สงฺขชาตก   
          [๑๓๕๗] พหุสฺสุโต สุตธมฺโมสิ สงฺข   
                  ทิฏา ตยา สมณพฺราหฺมณา จ   
                  อถกฺขเณ ทสฺสยเส วิลาป   
                  อ ฺโ นุ โก เต ปฏิมนฺตโก มยา ฯ   
          [๑๓๕๘] สุพฺภา ๑ สุภา สุปฺปฏิมุกฺกกมฺพู ๒   
                  ปคฺคยฺห โสวณฺณมยาย ปาฏิยา   
                  ภุ ฺชสฺสุ ภตฺต อิติ ม วเทติ   
                  สทฺธา วิตฺตา ๓ ตมห โนติ พฺรูมิ ฯ   
#๑ ม. สุพภู ฯ  ๒ ม. - กมฺพุ ฯ  ๓ สี. ยุ. จิตฺตา ฯ    
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          [๑๓๕๙] เอตาทิส พฺราหฺมณ ทิสฺวาน ยกฺข   
                  ปุจฺเฉยฺย โปโส สุขมาสสาโน ๑   
                  อุฏเหิ น ป ฺชลิกาภิปุจฺฉ   
                  เทวี นุสิ ตฺว อุท มานุสีนุ ฯ   
          [๑๓๖๐] ย ตฺว สุเขนาภิสเมกฺขเส ม   
                  ภุ ฺชสฺสุ ภตฺต อิติ ม วเทสิ   
                  ปุจฺฉามิ ต นาริ มหานุภาเว   
                  เทวี นุสิ ตฺว อุท มานุสีนุ ฯ   
          [๑๓๖๑] เทวี อห สงฺข มหานุภาวา   
                  อิธาคตา สาครวาริมชฺเฌ   
                  อนุกมฺปกา โน จ ปทุฏจิตฺตา   
                  ตเวว อตฺถาย อิธาคตาสฺมิ ฯ   
          [๑๓๖๒] อิธนฺนปาน สยนาสน ฺจ   
                  ยานานิ นานาวิวิธานิ สงฺข   
                  สพฺพสฺส ตฺยาห ปฏิปาทยามิ   
                  ยงฺกิ ฺจิ ตุยฺห มนสาภิปตฺถิต ฯ   
          [๑๓๖๓] ยงฺกิ ฺจิ ยิฏ ฺจ หุต ฺจ มยฺห   
                  สพฺพสฺส โน อิสฺสรา ตฺว สุคตฺเต   
                  สสฺุโสณิ สุพฺภา สุวิลากมชฺเฌ ๒   
                  กสิฺส เม กมฺมสฺส อย วิปาโก ฯ   
#๑ ม. สุขมาสิสาโน ฯ  ๒ ม. สุพฺภมุ สุวิลกฺกมชฺเฌ ฯ    
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          [๑๓๖๔] ฆมฺเม ปเถ พฺราหฺมณ เอกภิกฺขุ   
                  อุสฺสฏปาท ๑ ตสิต กิลนฺต   
                  ปฏิปาทยิ สงฺข อุปาหนานิ ๒   
                  สา ทกฺขิณา กามทุหา ตวชฺช ฯ   
          [๑๓๖๕] สา โหตุ นาวา ผลกูปปนฺนา   
                  อนวสฺสุตา เอรกวาตยุตฺตา   
                  อ ฺสฺส ยานสฺส น เหตฺถ ภูมิ   
                  อชฺเชว ม โมลนิึ ปาปยสฺสุ ฯ   
          [๑๓๖๖] สา ตุฏจิตฺตา สุมนา ปตีตา   
                  นาว สุจิตฺต อภินิมฺมินิตฺวา   
                  อาทาย สงฺข ปุริเสน สทฺธึ   
                  อุปานยี นคร สาธุรมฺมนฺติ ฯ   
                        สงฺขชาตก จตุตฺถ ฯ   
                          ___________   
                        ๕ จุลฺลโพธิชาตก   
    [๑๓๖๗] โย เต อิม วิสาลกฺขึ        ปย สมฺมิลลฺหาสินึ ๓   
                อาทาย พลา คจฺเฉยฺย       ก ึนุ กยิราสิ พฺราหฺมณ ฯ   
    [๑๓๖๘] อุปฺปชฺเช ๔ เม น มุ ฺเจยฺย  น เม มุ ฺเจยฺย ชีวโต   
#๑ สี. ม. อุคฺฆฏฏปาท ฯ  ๒ สี. ยุ. อุปาหนาหิ ฯ  ๓ สสิลหาสินินฺติป ปาโ ฯ   
#ม. สมฺหิตภาสินึ ฯ สี. ยุ. สมฺมิลฺลภาสินึ ฯ  ๔ ส.ี ยุ. อุปฺปชฺช ฯ    
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                รชว วิปุลา วุฏ ิ           ขิปฺปเมว นิวารเย ฯ   
    [๑๓๖๙] ยนฺนุ ปุพฺเพ วิกตฺถิโต ๑     พลมฺหิว อปสฺสิโต   
                สวฺาชฺช ตุณฺหิกโตทานิ        สงฺฆาฏึ สิพฺพมจฺฉสิ ฯ   
    [๑๓๗๐] อุปฺปชฺชิ เม น มุ ฺจิตฺถ       น เม มุ ฺจิตฺถ ชีวโต   
                รชว วิปุลา วุฏ ิ           ขิปฺปเมว นิวารยึ ฯ   
    [๑๓๗๑] กินฺเต อุปฺปชฺชิ โน มุ ฺจิ      กินฺเต น มุ ฺจิ ชีวโต   
                รชว วิปุลา วุฏ ิ           กตม ตฺว นิวารยิ ฯ   
    [๑๓๗๒] ยมฺหิ ชาเต น ปสฺสติ        อชาเต สาธุ ปสฺสติ   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุ ฺจิ     โกโธ ทุมฺเมธโคจโร ฯ   
    [๑๓๗๓] เยน ชาเตน นนฺทนฺติ        อมิตฺตา ทุกฺขเมสิโน   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุ ฺจิ     โกโธ ทุมฺเมธโคจโร ฯ   
    [๑๓๗๔] ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ         สทตฺถ นาวพุชฺฌติ   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุ ฺจิ     โกโธ ทุมฺเมธโคจโร ฯ   
          [๑๓๗๕] เยนาภิภูโต กุสล ชหาติ   
                  ปรกฺกเร วิปลุ ฺจาป อตฺถ   
                  ส ภีมเสโน พลวา ปมทฺทิ   
                  โกโธ มหาราช น เม อมุจฺจถ ฯ   
    [๑๓๗๖] กฏสฺมึ มตฺถมานสฺมึ ๒      ปาวโก นาม ชายติ   
                ตเมว กฏ ทหติ           ยสมฺา โส ชายเต คินิ ฯ   
    [๑๓๗๗] เอว มนฺทสฺส โปสสฺส        พาลสฺส อวิชานโต   
#๑ ม. วิกตฺถตฺิโถ ฯ  ๒ ย.ุ มนฺถมานสมฺึ ฯ    
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                สารมฺภา ชายเต โกโธ      โสป เตเนว ฑยฺหติ ฯ   
    [๑๓๗๘] อคฺคีว ติณกฏสฺมึ           โกโธ ยสฺส ปวฑฺฒติ   
                นหิียติ ตสฺส ยโส           กาฬปกฺเขว จนฺทิมา ฯ   
    [๑๓๗๙] อนินฺโท ๑ ธมูเกตูว        โกโธ ยสฺสูปสมฺมติ   
                อาปูรติ ตสฺส ยโส          สกุกฺปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯ   
                     จุลฺลโพธชิาตก ป ฺจม ฯ   
                         ____________   
                      ๖ มณฺฑพฺยชาตก ๒   
          [๑๓๘๐] สตฺตาหเมวาห ปสนฺนจิตฺโต   
                  ปุ ฺตฺถิโก อาจริ ๓ พฺรหฺมจริย   
                  อถาปร ย จริต มมยิท ๔   
                  วสฺสานิ ป ฺาส สมาธิกานิ   
                  อกามโก วาป อห จรามิ   
                  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                  หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโต ฯ   
          [๑๓๘๑] ยสฺมา ทาน นาภินนฺทึ กทาจิ   
                  ทิสฺวานห อติถึ วาสกาเล   
                  น จาป เม อปฺปยต อเวทุ   
                  พหุสฺสุตา สมณพฺราหฺมณา จ   
                  อกามโก วาป อห ททามิ   
#๑ ม. อเนโธ ฯ  ๒ สี. ม. กณฺหทีปายนชาตก ฯ  ๓ ม. อาจรึ ฯ  ๔ ม. มเมท ฯ   
#ยุ. มมายิท ฯ    
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                  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                  หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโต ฯ   
          [๑๓๘๒] อาสีวิโส ตาต ปหูตเตโช   
                  โย ต อฑสี พิฬารา อุทฺธจฺจ ๑   
                  ตสฺมิ ฺจ เม อปฺปยตาย อชฺช   
                  ปตริ จ เต นตฺถิ โกจิ วิเสโส   
                  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                  หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโต ฯ   
          [๑๓๘๓] สนฺตา ทนฺตา เย จ ๒ ปริพฺพชนฺติ   
                  อ ฺตฺร กณฺหา อนกามรูปา ๓   
                  ทีปายน กิสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                  อกามโก จรสิ พฺรหฺมจริย ฯ   
          [๑๓๘๔] สทฺธาย นิกฺขมฺม ปุน นิวตฺโต   
                  โส เอฬมูโค จปโล ๔ วตาย   
                  เอตสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                  อกามโก จรามิ พฺรหฺมจริย   
                  วิ ฺ ูปสตฺถ ฺจ สต ฺจ าน   
                  เอวมฺปห ปุ ฺกโร ภวามิ ฯ   
          [๑๓๘๕] สมเณ ตุว พฺราหฺมเณ อทฺธิเก จ   
#๑ ม. อทสี สจรา อุทิจฺจ ฯ  ๒ ม. ทนตฺาเยว ฯ  ๓ ม. นตฺถากามรูปา ฯ   
#๔ ม. เอฬมูโคว พาโล ฯ    
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                  สนฺตปฺปยาสิ อนฺนปาเนน ภิกฺข   
                  โอปานภูตว ฆร ตวยิท   
                  อนฺเนน ปาเนน อุเปตรูป   
                  อถ กิสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                  อกามโก ทานมิม ททาสิ ฯ   
          [๑๓๘๖] ปตโร จ เม อาสุ ๑ ปตามหา จ   
                  สทฺธา อหุ ๒ ทานปตี วท ฺ ู   
                  ต กูลวตฺต ๓ อนวุตฺตมาโน   
                  มาห กุเล อนฺติมคนฺธิโน ๔ อหุ   
                  เอตสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                  อกามโก ทานมิม ททามิ ฯ   
          [๑๓๘๗] ทหร ึกุมารึ อสมตฺถป ฺ   
                  ยนฺตานยึ าติกุลา สุคตฺเต   
                  น จาป เม อปฺปยต อเวทิ   
                  อ ฺตฺร กามา ปริจารยนฺตา ๕   
                  อถ เกน วณฺเณน มยา หิ ๖ โภติ   
                  สวาสธมฺโม อหุ เอวรูโป ฯ   
          [๑๓๘๘] อารา ทูเร นยิธ กทาจิ อตฺถิ   
                  ปรมฺปรา นาม กุเล อิมสฺม ึ  
                  ต กูลวตฺต ๓ อนุวตฺตมานา   
#๑ ม. อาสุ ฯ  ๒ ม. อหุ ฯ  ๓ ม. กลฺุลวตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ ม. อนฺติมคนฺธโน ฯ สี. คนฺธินี ฯ  ๕ สี. ย.ุ ปริจารยนฺตี ฯ  ๖ ม. เต ฯ    
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                  มาห กุเล อนฺติมคนฺธินี อหุ   
                  เอตสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมานา   
                  อกามิกา ปฏจรามิ ๑ ตุยฺห ฯ   
          [๑๓๘๙] มณฺฑพฺย ภาสิสฺส อภาสเนยฺย ๒   
                  ต ขมฺยต ปุตฺตเหตุ มมชฺช ๓   
                  ปุตฺตเปมา นยิธ ปรตฺถ ิกิ ฺจิ   
                  โส โน อย ชีวติ ย ฺทตฺโตติ ฯ   
                        มณฺฑพฺยชาตก ฉฏ ฯ   
                         ____________   
                         ๗ นโิคฺรธชาตก   
    [๑๓๙๐] น วาหเมต ๔ ชานามิ      โกวาย กสฺส จาริ วา ๕-�    
                ยถา สาโข วทิ ๖ เอว     นโิคฺรธ กินฺติ ม ฺสิ ฯ   
    [๑๓๙๑] ตโต คลวินีเตน            ปุรสิา นีหรึสุ ม   
                ทตฺวา มขุปฺปหารานิ         สาขสฺส วจน กรา ฯ   
    [๑๓๙๒] เอตาทิส ทุมฺมตินา          อกต ฺเน ๗ ทุพฺภินา   
                กต อนริย สาเขน          สขินา เต ชนาธิป ฯ   
    [๑๓๙๓] น วาหเมต ชานามิ         นป เม โกจิ สสติ   
                ย เม ตฺว สมฺม อกฺขาสิ      สาเขน กฑฺฒน ๘ กต ฯ   
#๑ สี. พทธฺจรามิ ฯ ม. ปทฺธจรามฺหิ ฯ  ๒ ม. มณฺฑพฺย ภาสึ ยมภาสเนยฺย ฯ   
#๓ ม. ปุตฺตกเหตุ มชฺช ฯ  ๔ สี. จาหเมต ฯ  ๕ ม. วาติ วา ฯ  ๖ ม. จริ ฯ   
#๗ ม. อกต ฺ ุน ฯ  ๘ ม. การณ ฯ    
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    [๑๓๙๔] สขีน สาชีวงฺกโร           มม สาขสฺส จูภย   
                ตฺว โนสิสฺสริย ทาตา        มนุสฺเสสุ มหคฺคต ๑   
                ตุยหฺมฺหา ลพฺภิตา อิทฺธิ       เอตฺถ เม นตฺถ ิสสโย ฯ   
    [๑๓๙๕] ยถาป วีช อคฺคิสฺมึ          ฑยฺหติ น วิรหูติ   
                เอว กต อสปฺปรุเิส         นสสฺติ น วิรูหติ ฯ   
    [๑๓๙๖] กต ฺ ุมฺหิ จ โปสมฺหิ         สีลวนฺเต อริยวุตฺติเน   
                สุเขตฺเต วิย พีชานิ         กต ตมฺหิ น นสสฺติ ฯ   
    [๑๓๙๗] อิม ฺจ ๒ ชมฺม เนกติก      อสปฺปุริสจินฺตก   
                หนนฺตุ สาข สตฺตีหิ          นาสฺส อิจฺฉามิ ชีวิต ฯ   
    [๑๓๙๘] ขมตสฺส มหาราช           ปาณา ทุปฺปฏิอานยา ๓   
                ขม เทว อสปฺปุริสสฺส        นาสฺส อิจฺฉามห วธ ฯ   
    [๑๓๙๙] นิโคฺรธเมว เสเวยฺย        น สาขมุปสวเส   
                นโิคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย       ย ฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ ฯ   
                      นิโคฺรธชาตก สตฺตม ฯ   
                          ___________   
                         ๘ ตกฺกลชาตก   
          [๑๔๐๐] น ตกกฺลา สนฺติ น อาลปุานิ ๔   
                  น วิลาลิโย น กลมฺพานิ ตาต   
                  เอโก อร ฺมฺหิ สุสานมชฺเฌ   
                  กมิตฺถิโก ตาต ขณาสิ กาสุ ฯ   
#๑ ม. มหนฺตต ฯ  ๒ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓ ม. นปฏิอานยา ฯ  ๔ ม. อาลวุานิ ฯ    
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          [๑๔๐๑] ปตามโห ตาต สุทุพฺพโล เต   
                  อเนกพฺยาธีหิ ทุกฺเขหิ ผุฏโ   
                  ตมชฺชห นิกฺขณิสฺสามิ โสพฺเภ   
                  น หิสฺส ต ชวิีต โรจยามิ ฯ   
          [๑๔๐๒] สงฺกปฺปเมต ปฏิลทฺธปาปก   
                  อจฺจาหิต กมฺม กโรสิ ลุทฺท   
                  มยาป ตาต ปฏิลจฺฉเส ตุว   
                  เอตาทิส กมฺม ชรูปนโีต   
                  ต กูลวตฺต อนุวตฺตมาโน   
                  อหมฺป ต นิกฺขณิสฺสามิ โสพฺเภ ฯ   
          [๑๔๐๓] ผรุสาหิ วาจาหิ ปกุพฺพมาโน   
                  อาสชฺช ม ตฺว วทเส กุมาร   
                  ปุตฺโต มม โอรสโก สมาโน   
                  อหิตานุกมฺป เม ตฺวสิ ปุตฺต ฯ   
          [๑๔๐๔] น ตฺยาห ๑ ตาต อหิตานุกมฺป   
                  หิตานุกมฺป เต อห ฺหิ ๒ ตาต   
                  ปาป ฺจ ต กมฺม ปกุพฺพมาน   
                  อรหามิ โน วารยิตุ ตโต หิ ฯ   
          [๑๔๐๕] โย มาตร วา ปตร สวิฏ ๓   
                  อทูสเก หึสติ ปาปธมฺโม   
#๑ ม. น ตาห ฯ  ๒ ม. อหมฺป ฯ  ๓ สี. ย.ุ มาตร ปตร วา วสิฏ ฯ    
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                  กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                  อสสย โส นิรย อุเปติ ๑ ฯ   
          [๑๔๐๖] โย มาตร วา ปตร สวิฏ   
                  อนฺเนน ปาเนน อุปฏหาติ   
                  กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                  อสสย โส สุคตึ อุเปติ ฯ   
          [๑๔๐๗] น เม ตฺว ปุตฺต อหิตานุกมฺป   
                  หิตานุกมปฺ เม ตฺวสิ ปุตฺต   
                  อห ฺจ เต ๒ มาตรา วุจฺจมาโน   
                  เอตาทิส กมฺม กโรมิ ลุทฺท ฯ   
          [๑๔๐๘] ยา เต สา ภริยา อนริยรูปา   
                  มาตา มเมสา สกิยา ๓ ชเนตฺติ   
                  นิทฺธาปเย ต ฺจ สกา อคารา   
                  อ ฺมฺป เต สา ทุขมาวเหยฺย ฯ   
          [๑๔๐๙] ยา เต สา ภริยา อนริยรูปา   
                  มาตา มเมสา สกิยา ๓ ชเนตฺติ   
                  ทนฺตา กเรณูว วสูปนีตา   
                  สา ปาปธมฺมา ปุนราวชาตูติ ฯ   
                        ตกฺกลชาตก อฏม ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ปเรติ ฯ  ๒ ม. ต ฯ  ๓ ม. ชาติยา ฯ    
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                      ๙ มหาธมฺมปาลชาตก   
          [๑๔๑๐] กินฺเต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย   
                  กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                  อกฺขาหิ เม พฺราหฺมณ เอตมตฺถ   
                  กสฺมา นุ ตุมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๑] ธมฺม จราม น มุสา ภณาม   
                  ปาปานิ กมฺมานิ วิวชฺชยาม ๑   
                  อนริย ปริวชฺเชม ๒ สพฺพ   
                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๒] สุโณม ธมฺม อสต สต ฺจ   
                  น จาป ธมฺม อสต โรจยาม   
                  หิตฺวา อสนฺเต น ชหาม สนฺเต   
                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๓] ปุพฺเพว ทานา สุมนา ภวาม   
                  ททป เว อตฺตมนา ภวาม   
                  ทตฺวาป เว นานุตปาม ปจฺฉา   
                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๔] สมเณ มย พฺราหฺมเณ อทฺธิเก จ   
                  วณิพฺพเก ยาจนเก ทลิทฺเท   
                  อนฺเนน ปาเนน อภิตปฺปยาม   
#๑ ม. ปริวชชฺยาม ฯ  ๒ ม. ปริวชฺเชม ุฯ    
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                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๕] มย ฺจ ภริย นาติกฺกมาม   
                  ภริยาป อเมฺห ๑ นาติกฺกมนฺติ   
                  อ ฺตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริย จราม   
                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๖] ปาณาติปาตา วิรมาม สพฺเพ   
                  โลเก อทินฺน ปริวชฺชยาม   
                  อมชฺชปา โนป มุสา ภณาม   
                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๗] เอตาสุ เว ชายเร สุตฺตมาสุ   
                  เมธาวิโน โหนฺติ พหูตป ฺา   
                  พหุสฺสุตา เวทคุนา ๒ จ โหนฺติ   
                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๘] มาตาปตโร [๓] ภคินีภาตโร จ   
                  ปุตฺตา จ ทารา จ มย ฺจ สพฺเพ   
                  ธมฺม จราม ปรโลกเหตุ   
                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๑๙] ทาสา จ ทาสี ๔ อนุชีวิโน จ   
                  ปริจารกา กมฺมกรา จ สพฺเพ   
                  ธมฺม จรนฺติ ปรโลกเหตุ   
#๑ ม. อเมฺห จ ภริยา ฯ  ๒ ม. เวทคุโน ฯ  ๓ ม. จ ฯ   
#๔ ม. ทาโสฺย ฯ ส.ี ย.ุ ทาสฺโส ฯ    
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                  ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยยฺเร ฯ   
          [๑๔๒๐] ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมมฺจารึ   
                  ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                  เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ   
                  น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี ฯ   
          [๑๔๒๑] ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมมฺจารึ   
                  ฉตฺต มหนฺต วิย วสฺสกาเล   
                  ธมฺเมน คุตฺโต มม ธมฺมปาโล   
                  อ ฺสฺส อฏ ีนิ สุขี กุมาโรติ ฯ   
                      มหาธมฺมปาลชาตก นวม ฯ   
                          _______________   
                          ๑๐ กุกฺกฏุชาตก   
    [๑๔๒๒] นาสฺมเส กตปาปมฺหิ         นาสฺมเส อลิกวาทิเน   
                นาสฺมเส อตฺตตฺถป ฺมฺหิ      อติสนฺเตป นาสฺมเส ฯ   
    [๑๔๒๓] ภวนฺติ เหเก ปุรสิา         โคปปาสิกชาติกา ๑   
                ฆสนฺติ ม ฺเ มิตฺตานิ        วาจาย น จ กมฺมุนา ฯ   
    [๑๔๒๔] สุกฺข ฺชลิปคฺคหิตา           วาจาย ปลิคุณฺ ิตา   
                มนุสฺสเผคฺคู นาสิเท         ยสฺมึ นตฺถิ กต ฺ ุตา ฯ   
    [๑๔๒๕] น หิ อ ฺโ ฺจิตฺตาน ๒     อิตฺถีน ปุริสาน วา   
                นานาวิกตฺวา สสคฺค         ตาทิสมฺป น วิสสฺเส ๓ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ โคปปาสกชาติกา ฯ  ๒ ม. อ ฺ ฺจิตฺตาน ฯ  ๓ ม. จ นาสฺมเส ฯ    
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    [๑๔๒๖] อนริยกมฺมอุกฺกนฺต ๑        อตฺเถต ๒ สพฺพฆาติน   
                นสิิตว ปฏิจฺฉนฺน            ตาทิสมฺป น วิสฺสเส ๓ ฯ   
    [๑๔๒๗] มิตฺตวเสนิเธกจฺเจ ๔       สาขลฺเยน อเจตสา   
                วิวิเธหิ อุปายนฺติ           ตาทิสมฺป น วิสฺสเส ฯ   
    [๑๔๒๘] อามิส วา ธน วาป         ยตฺถ ปสฺสติ ตาทิโส   
                ทพฺุภึ กโรติ ทมฺุเมโธ        ต ฺจ หนฺตฺวาน คจฺฉติ ฯ   
    [๑๔๒๙] มิตฺตรูเปน พหโว           ฉนฺนา เสวนฺติ สตฺตโว   
                ชเห กาปุริเส เหเต        กกุกฺุโฏ วิย เสนก ฯ   
    [๑๔๓๐] โย จ อุปฺปติต อตฺถ         ขิปฺปเมว น พุชฺฌติ   
                อมิตฺตวสมเนฺวติ            ปจฺฉาว อนุตปฺปติ ฯ   
    [๑๔๓๑] โย จ อุปฺปติต อตฺถ         ขิปฺปเมว นิโพธติ   
                มจฺุจเต สตฺตุสมฺพาธา        กุกฺกุโฏ วิย เสนกา ฯ   
          [๑๔๓๒] ต ตาทิส กูฏมิโวฑฺฑิต วเน   
                  อธมฺมิก นิจฺจวิธสการิน   
                  อารา วิวชฺเชยฺย นโร วิจกฺขโณ   
                  เสน ยถา กกุกฺุโฏ วสกานเนติ ฯ   
                      กุกกฺุฏชาตก ทสม ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. กมฺมโมกฺกนฺต ฯ  ๒ ม. อเถต ฯ  ๓ ม. จ นาสฺมเส ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ มิตฺตรูเป อิเธกจฺเจติป ปาโ ฯ สี. ม. มิตฺตรูเปนิเธกจฺเจ ฯ    
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                      ๑๑ มฏกุณฺฑลิชาตก   
          [๑๔๓๓] อลงฺกโต มฏกุณฺฑลี   
                  มาลธารี ๑ หรจินฺทนุสฺสโท   
                  พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ   
                  วนมชฺเฌ ก ึทกฺุขิโต ตุว ฯ   
          [๑๔๓๔] โสวณฺณมโย ปภสฺสโร   
                  อุปฺปนฺโน รถป ฺชโร มม   
                  ตสฺส จกฺกยุค น วินฺทามิ   
                  เตน ทุกฺเขน ชหามิ ชีวิต ฯ   
          [๑๔๓๕] โสวณฺณมย มณิมย   
                  โลหมย อถ รปูยมย ๒   
                  ปาวท รถ กรสิฺสามิ เต   
                  จกฺกยุค ปฏลิาภยามิ ๓ ต ฯ   
          [๑๔๓๖] อถ ๔ มาณโว ตสฺส ปาวทิ   
                  จนฺทิมสุริยา อุภยตฺถ ๕ ภาตโร   
                  โสวณฺณมโย รโถ มม   
                  เตน จกกฺยุเคน โสภติ ฯ   
          [๑๔๓๗] พาโล โข ตฺวสิ มาณว   
                  โย ตฺว ปตฺถยสิ อปตฺถย ๖   
                  ม ฺามิ ตุว มริสฺสสิ   
#๑ สี. ย.ุ มาลภารี ฯ  ๒ ม. รูปยามย ฯ  ๓ ม. ปฏปิาทยามิ ฯ  ๔ ม. โส ฯ   
#๕ ม. จนฺทสูริยา อุภเยตฺถ ฯ  ๖ ม. ปตฺถยเส อปตฺถิย ฯ    
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                  น หิ ตฺว ลจฺฉสิ จนฺทสุริเย ฯ   
          [๑๔๓๘] คมนาคมนมฺป ทิสฺสติ   
                  วณฺณธาตุ อุภเยตฺถ วีถโิย   
                  เปโต ปน เนว ทิสฺสติ   
                  โก นุ โข กนฺทต พาลฺยตโร ฯ   
          [๑๔๓๙] สจฺจ โข วเทสิ มาณว   
                  อหเมว กนฺทต พาลฺยตโร   
                  จนฺท วิย ทารโก รุท   
                  เปต กาลกตภิปตฺถเย ๑ ฯ   
    [๑๔๔๐] อาทิตฺต วต ม สนฺต         ฆตสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจิ ๒      สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
    [๑๔๔๑] อพฺพุหิ ๓ วต เม สลลฺ      ยมาสิ หทยสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส        ปตฺุตโสก อปานุทิ ฯ   
    [๑๔๔๒] โสห อพฺพูฬหฺสลฺโลสฺม ิ       วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ        ตว สุตฺวาน มาณวาติ ฯ   
                    มฏกุณฺฑลิชาตก เอกาทสม ฯ   
                          ____________   
                      ๑๒ พิลารโกสิยชาตก   
    [๑๔๔๓] อปจนฺตาป อิจฺฉนฺติ          สนฺโต ลทฺธาน โภชน   
                กิเมว ตฺว ปจมาโน         ย น ทชชฺา น ต สม ฯ   
#๑ ม. กาลกตาภิปตฺถเย ฯ  ๒ ม. โอสิ ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓ ม. อพฺพหี ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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    [๑๔๔๔] มจฺเฉรา จ ปมาทา จ       เอว ทาน น ทยิฺยติ   
                ปุ ฺ อากงฺขมาเนน         เทยฺย โหติ วิชานตา ฯ   
    [๑๔๔๕] ยสฺเสว ภีโต น ททาติ (มจฺฉรี) ตเทวาททโต ภย   
                ชฆิจฺฉา จ ปปาสา จ        ยสฺส ภายติ มจฺฉรี   
                ตเมว พาล ผุสติ           อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ   
    [๑๔๔๖] ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร       ทชฺชา ทาน มลาภิภู   
                ปุ ฺ ๑ หิ ปรโลกสฺม ึ      ปติฏา โหติ ปาณิน ฯ   
    [๑๔๔๗] ทุทฺทท ททมานาน           ทุกฺกร กมฺมกพฺุพต   
                อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ         สต ธมฺโม ทรุนฺนโย ฯ   
    [๑๔๔๘] ตสฺมา สต ฺจ อสต ฺจ ๒     นานา โหติ อิโต คติ   
                อสนฺโต นิรย ยนฺติ          สนฺโต สคฺคปรายนา ฯ   
    [๑๔๔๙] อปฺปมฺเปเก ๓ ปเวจฺฉนฺติ    พหุนาเก ๔ น ทิจฺฉเร   
                อปฺปสฺมา ทกฺขิณา ทินฺนา      สหสฺเสน สม มิตา ฯ   
          [๑๔๕๐] ธมฺม ฺจเร โยป สมุจฺฉก จเร   
                  ทาร ฺจ โปส ททมปฺปกสมฺึ   
                  สตสหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                  กลมฺป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เต ฯ   
          [๑๔๕๑] เกเนส ย ฺโ วิปุโล มหคฺฆโต   
                  สเมน ทินฺนสฺส อนคฺฆเมติ   
                  กถ [๔] สหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
#๑ ม. ปุ ฺานิ ฯ  ๒ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓ ม. อุปสเมเก ฯ  ๔ ม. พหุเนเก ฯ   
#๕ ม. สต ฯ    
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                  กลมฺป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เต ฯ   
          [๑๔๕๒] ททนฺติ เหเก วิสเม นิวิฏา   
                  ฆตฺวา ๑ วธิตฺวา อถ โสจยตฺิวา   
                  สา ทกฺขิณา อสฺสุมุขา สทณฺฑา   
                  สเมน ทินฺนสฺส น อคฺฆเมติ   
                  เอว [๒] สหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                  กลมฺป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสสฺ เตติ ฯ   
                  พิลารโกสิยชาตก ทฺวาทสม ฯ   
                          ____________   
                        ๑๓ จกฺกวากชาตก   
    [๑๔๕๓] วณฺณวา อภิรูโปสิ           ฆโน ส ฺชาตโรหิโต   
                จกกฺวาก สุรูโปสิ           วิปฺปสนฺนมุขินฺทฺริโย ฯ   
    [๑๔๕๔] ปาฏีน ปาวุส มจฺฉ          พลชฺช ๓ มุ ฺชโรหิต   
                คงฺคาตีเร นิสินฺโนสิ ๔      เอว ภุ ฺชสิ โภชน ฯ8   
    [๑๔๕๕] น วาหเมต ภุ ฺชามิ         ชงฺคลานูทกานิ วา   
                อ ฺตฺร เสวาลปณกา        อ ฺ ๕ เม สมฺม โภชน ฯ   
    [๑๔๕๖] น วาหเมต สทฺทหามิ        จกฺกวากสฺส โภชน   
                อหมฺป สมฺม ภุ ฺชามิ         คาเม โลณิกเตลิก ฯ   
    [๑๔๕๗] มนุสฺเสสุ กต ภตฺต          สุจิมสูปเสจน   
#๑ ม. เฉตฺวา ฯ ส.ี ย.ุ ฌตฺวา ฯ  ๒ ม. สต ฯ  ๓ ม. พลช ฯ สี. ยุ. วาลช ฯ   
#๔ ม. คงฺคาย ตีเร นิสินฺโน ฯ  ๕ สี. ม. เอต ฯ    
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                น จ เม ตาทิโส วณฺโณ      จกฺกวาก ยถา ตุว ฯ   
    [๑๔๕๘] สมฺปสฺส อตฺตนิ เวร         หึสาย ๑ มานุสึ ปช   
                อุตฺรโสฺต ฆสสี ภีโต         เตน วณฺโณ ตเวทิโส ฯ   
    [๑๔๕๙] สพฺพโลกวิรทฺุโธสิ           ธงฺก ปาเปน กมฺมุนา   
                ลทฺโธ ปณฺโฑ น ปเณติ       เตน วณฺโณ ตเวทิโส ฯ   
    [๑๔๖๐] อหมฺป สมฺม ภุ ฺชามิ         อหึส สพฺพปาณิน   
                อปฺโปสฺสุกฺโก นิราสงฺโก      อโสโก อกโุตภโย ฯ   
    [๑๔๖๑] โส กรสฺส ุอานุภาว         วีติวตฺตสฺสุ สีลิย   
                อหึสาย จร ๒ โลเก       ปโย โหหิสิ มมมฺิว ฯ   
    [๑๔๖๒] โย น หนฺติ น ฆาเตติ       น ชินาติ น ชาปเย   
                เมตฺต โส สพฺพภูเตสุ        เวร ตสฺส น เกนจีติ   
                     จกฺกวากชาตก เตรสม ฯ   
                         ____________   
                        ๑๔ ภูริป ฺหาชาตก   
          [๑๔๖๓] สจฺจ กิร ตุวมฺป ๓ ภูรปิ ฺ   
                  ยา ตาทิสี สิรี ธิติ มติ จ   
                  น ตายเต ภาววสูปนีต   
                  โย ยวก ภุ ฺชสิ อปฺปสูป ฯ   
          [๑๔๖๔] สุข ทุกฺเขน ปริปาจยนฺโต   
                  กาลากาล วิจิน ฉนฺทฉนฺโน   
#๑ ม. หึสย ฯ  ๒ ม. จร ฯ  ๓ ม. ตฺว อป ฯ    
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                  อตฺถสฺส ทฺวารานิ อปาปุรนฺโต   
                  เตนาห ตุสฺสามิ ยโวทเนน ฯ   
          [๑๔๖๕] กาล ฺจ ตฺวา อภิชิหนาย   
                  มนฺเตหิ อตฺถ ปริปาจยิตฺวา   
                  วิชมฺภิส สีหวิชมฺภิตานิ   
                  ตายิทฺธิยา ทกฺขสิ ม ปุนาป ฯ   
          [๑๔๖๖] สุขีป เหเก น กโรนฺติ ปาป   
                  อวณฺณสสคฺคภยา ปุเนเก   
                  ปหูสมาโน วิปุลตฺถจินฺตี   
                  กกึารณา เม น กโรสิ ทุกฺข ฯ   
          [๑๔๖๗] น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ   
                  ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ   
                  ทุกฺเขน ผุฏา ขลิตาป สนฺตา   
                  ฉนฺทา จ โทสา น ชหนฺติ ธมฺม ฯ   
    [๑๔๖๘] เยนเกนจิ วณฺเณน          มทุุนา ทารุเณน วา   
                อุทฺธเร ทีนมตฺตาน          ปจฺฉา ธมฺม สมาจเร ฯ   
    [๑๔๖๙] ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย        นิสีเทยฺย สเยยฺย วา   
                น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย       มตฺิตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ   
          [๑๔๗๐] ยสฺสาป ๑ ธมฺม ปุริโส ๒ วิช ฺา   
                  เย จสฺส กงฺข วินยนฺติ สนฺโต   
#๑ สี. ยสฺส หิ ฯ ๒ ส.ี มนุโช ฯ    
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                  ต หิสฺส ทีป ฺจ ปรายน ฺจ   
                  น เตน เมตฺตึ ชิรเยถ ๑ ป ฺโ ฯ   
          [๑๔๗๑] อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ   
                  อส ฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ   
                  ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี   
                  โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ ฯ   
    [๑๔๗๒] นิสมฺม ขตฺติโย กยริา        นานิสมฺม ทสิมฺปติ   
                นสิมฺมการิโน ราช          ยโส กิตฺตี จ วฑฺฒตีติ ฯ   
                     ภูริป ฺหาชาตก จุทฺทสม ฯ   
                         _______________   
                      ๑๕ มหามงฺคลชาตก   
          [๑๔๗๓] กึสุ นโร ชปฺปมธิจฺจ กาเล   
                  ก วา วิชฺช กตม วา สุตาน   
                  โส มจฺโจ อสฺมึ จ ปรมฺหิ โลเก   
                  กถกโร โสตฺถาเนน คุตฺโต ฯ   
          [๑๔๗๔] ยสฺส เทวา ปตโร จ สพฺเพ   
                  สริึสปา ๒ สพฺพภูตานิ จาป   
                  เมตฺตาย นิจฺจ อปจิตานิ โหนฺติ   
                  ภูเตสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
          [๑๔๗๕] โย สพฺพโลกสฺส นิวาตวุตฺติ   
#๑ ม. ชรเยถ ฯ  ๒ ม. สรสีปา ฯ    
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                  อิตฺถีปุมาน สหทารกาน   
                  ขนฺตา ทุรุตฺตาน อปฺปฏิกลูวาที   
                  อธิวาสน โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
          [๑๔๗๖] โย นาวชานาติ สหายมิตฺเต ๑   
                  สปิฺเปน กุลฺยาภิ ธเนน ชจฺจา   
                  รจิุป ฺโ อตฺถกาเล ๒ มตีมา ๓   
                  สหาเยสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
          [๑๔๗๗] มตฺิตานิ เว ยสฺส ภวนติฺ สนฺโต   
                  สวิสฺสตฺถา อวิสวาทกสฺส   
                  น มิตฺตทุพฺภี สวิภาคี ธเนนu   
                  มตฺิเตสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
          [๑๔๗๘] ยสฺส ภริยา ตุลฺยวยา สมคฺคา   
                  อนุพฺพตา ธมฺมกามา ปชาตา   
                  โกลินิยา สีลวตี ปติพฺพตา   
                  ทาเรสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
          [๑๔๗๙] ยสฺส ราชา ภูตปตี ยสสฺสี   
                  ชานาติ โสเจยฺย ๔ ปรกฺกม ฺจ   
                  อเทฺวชฺฌตา สุหทย มมนฺติ   
                  ราชูสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ สหายมตฺเต ฯ  ๒ อตฺถทสฺสีติป ปาโ ฯ  ๓ สี. ยุ. มุตีมา ฯ   
#๔ ม. โสเจยยฺ ฯ    
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          [๑๔๘๐] อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ททาติ สทฺโธ   
                  มาล ฺจ คนฺธ ฺจ วิเลปน ฺจ   
                  ปสนฺนจิตฺโต อนุโมทมาโน   
                  สคฺเคสุ เว โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
          [๑๔๘๑] ยมริยธมฺเมน ปุนนฺติ วทฺธา ๑   
                  อาราธิตา สมจริยาย สนฺโต   
                  พหุสฺสุตา อิสโย สลีวนฺโต   
                  อรหนฺตมชฺเฌ โสตฺถาน ตทาหุ ฯ   
          [๑๔๘๒] เอตานิ โข โสตฺถานานิ โลเก   
                  วิ ฺ ูปสตฺถานิ สุขุทฺรยานิ ๒   
                  ตานีธ เสเวถ นโร สป ฺโ   
                  น หิ มงฺคเล กิ ฺจินมตฺถิ ๓ สจฺจนฺติ ฯ   
                    มหามงฺคลชาตก ปณฺณรสม ฯ   
                         _______________   
                        ๑๖ ฆตปณฺฑิตชาตก   
    [๑๔๘๓] อุฏเหิ กณฺห กึ เสสิ        โก อตฺโถ สุปเนน เต   
                โยป ตุยฺห ๔ สโก ภาตา    หทย จกฺขุทกฺขิณ ๕   
                ตสฺส วาตา พลิยฺยนฺติ        ฆโต ชปฺปติ เกสว ฯ   
    [๑๔๘๔] ตสฺส ต วจน สุตฺวา         โรหิเณยฺยสฺส เกสโว   
                ตรมานรูโป วุฏาสิ         ภาตุโสเกน อฏฏิโต ฯ   
#๑ ม. วุทฺธา ฯ  ๒ ย.ุ สุขินฺทฺริยานิ ฯ  ๓ ม. กิ ฺจนมตฺถิ ฯ  ๔ ยุ. ตาย ฯ   
#๕ ม. จกฺขุ จ ทกฺขิณ ฯ ย.ุ จกฺขขว ฯ    
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    [๑๔๘๕] กินฺนุ อุมฺมตฺตรูโปว          เกวล ทฺวารก อิม   
                สโส สโสติ ลปสิ           โก นุ เต สสมาหริ ฯ   
    [๑๔๘๖] โสวณฺณมย มณิมย (โลหมย)   อถ วา รูปยมย   
                สงฺขสิลาปวาฬมย           การยิสฺสามิ เต สส ฯ   
                สนฺติ อ ฺเป สสกา         อร ฺเ วนโคจรา   
                เตป เต อานยิสฺสามิ        กีทสิ สสมิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๔๘๗] น วาหเมเต ๑ อิจฺฉามิ     เย สสา ปวึสิตา   
                จนฺทโต สสมจฺิฉามิ          ตมฺเม โอหร เกสว ฯ   
    [๑๔๘๘] โส นูน มธรุ าติ          ชวิีต วิชหิสฺสสิ   
                อปตฺถย โย ปตฺถยสิ         จนฺทโต สสมิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๔๘๙] เอว ฺเจ กณฺห ชานาสิ       ยท ฺมนุสาสสิ   
                กสฺมา ปุเร มต ปุตฺต        อชฺชาป อนุโสจสิ ฯ   
    [๑๔๙๐] ย น ลพฺภา มนุสฺเสน        อมนุสฺเสน วา ปุน   
                ชาโต เม มา มร ีปุตฺโต     กุโต ลพฺภา อลพฺภิย ฯ   
                น มนฺตา มูลเภสชฺชา        โอสเธหิ ธเนน วา   
                สกฺกา อานยิตุ กณฺห         ย เปตมนุโสจสิ ฯ   
    [๑๔๙๑] ยสฺส เอตาทิสา อสฺสุ        อมจฺจา ปุริสปณฺฑิตา   
                ยถา นิชฺฌาปเย อชฺช        ฆโต ปุริสปณฺฑิโต ฯ   
                อาทิตฺต วต ม สนฺต         ฆตสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจิ         สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
#๑ สี. จาหเมต ฯ  ม. น จาหเมเต ฯ  ยุ. วาหเมต ฯ    
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                อพฺพุหิ วต เม สลฺล         ยมาสิ หทยสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส        ปตฺุตโสก อปานุทิ ฯ   
                โสห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิ       วีตโสโก อนาวิโล   
                น โสจามิ น โรทามิ        ตว สุตฺวาน มาณว ฯ   
    [๑๔๙๒] เอว กโรนฺติ สปฺป ฺา       เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
                นวิตฺตยนฺติ โสกมฺหา         ฆโต เชฏว ภาตรนฺติ ฯ   
                      ฆตปณฺฑิตชาตก โสฬสม ฯ   
                          ____________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                  ทฬฺห กณฺห ธน ฺชย สงฺขวโร   
                  ราชา สตฺตาห สสาข ๑ ตกฺกลินา   
                  ธมฺม กุกฺกฏุ กณฺุฑลิ โภชนทา   
                  จกฺกวาก สุภูริ สโสตฺถิ ฆโต ฯ   
                        ทสกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. รช สตฺตห กสฺส จ ฯ    
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                      เอกาทสนิปาตชาตก   
                        ๑ มาตุโปสกชาตก   
          [๑๔๙๓] ตสฺส นาคสฺส วิปฺปวาเสน   
                  วิรูฬฺหา สลลฺกโิย จ กฏุชา ๑   
                  กรุุวินฺทกรวรา ภิสสามา ๒ จ   
                  นิวาเต ปุปฺผิตา จ กณฺณิการา ๓ ฯ   
          [๑๔๙๔] โกจิเทว สุวณฺณกายุรา   
                  นาคราช ภรนฺติ ปณฺเฑน   
                  ยตฺถ ราชา ราชกุมาโร วา   
                  กวจมภิเหสฺสติ อสมฺภิโต ๔ ฯ   
    [๑๔๙๕] คณฺหาหิ นาค กพล          มา นาค กิสโก ภว   
                พหูนิ ราชกิจฺจานิ           ตานิ ๕ นาค กรสิฺสสิ ฯ   
    [๑๔๙๖] สา นูน สา กปณิกา         อนฺธา อปรินายิกา ๖   
                ขาณณ ปาเทน ฆฏเฏติ        คิรึ จณฺโฑรณ ปติ ฯ   
    [๑๔๙๗] กานุ เต สา มหานาค       อนฺธา อปรินายิกา   
                ขาณณ ปาเทน ฆฏเฏติ        คิรึ จณฺโฑรณ ปติ ฯ   
    [๑๔๙๘] มาตา เม สา มหาราช      อนฺธา อปรินายิกา   
                ขาณณ ปาเทน ฆฏเฏติ        คิรึ จณฺโฑรณ ปติ ฯ   
    [๑๔๙๙] มุ ฺจเถต มหานาค          โยย ภรติ มาตร   
#๑ ม. สลฺลก ีจ กุฏชา จ ฯ  ๒ ม. กรุุวินทฺุกรวีรา ติสสามา จ ฯ   
#๓ ม. กณิการา ฯ ๔ ม. อฉมฺภิโต ฯ  ๕ สี. ย.ุ ยานิ ฯ  ๖ ม. อปรณิายิกา ฯ   
#เอวมุปริป ฯ    
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                สเมตุ มาตรา นาโค        สห สพฺเพหิ าติภิ ฯ   
    [๑๕๐๐] มุตฺโตว พนฺธนา นาโค       กาสิราเชน เปสิโต ๑   
                มหุุตฺต อสฺสสิตฺวาน ๒       อคมา เยน ปพฺพโต   
                ตโต โส นลิิน ๓ คนฺตฺวา    สีต กุ ฺชรเสวิต   
                โสณฺฑาย อุทกมาหิตฺวา       มาตร อภิสิ ฺจถ ฯ   
    [๑๕๐๑] โกย อนริโย เทโว         อกาเลน ปวสฺสติ   
                คโต เม อตฺรโช ปุตฺโต      โย มยฺห ปริจารโก ฯ   
    [๑๕๐๒] อุฏเหิ อมฺม กึ เสสิ        อาคโต ตฺยาหมตฺรโช   
                มตฺุโตมฺหิ กาสิราเชน        เวเทเหน ยสสฺสินา ฯ   
    [๑๕๐๓] จิร ชีวตุ โส ราชา         กาสีน รฏวฑฺฒโน   
                โย เม ปุตฺต ปโมเจสิ       สทา วุฑฺฒาปจายิกนฺติ ฯ   
                      มาตุโปสกชาตก ปม ฯ   
                          ____________   
                          ๒ ชุณฺหชาตก   
          [๑๕๐๔] สุโณหิ มยฺห วจน ชนนิฺท   
                  อตฺเถน ชุณฺหมฺหิ อิธานุปตฺโต   
                  น พฺราหฺมเณ อทฺธิเก ติฏมาเน   
                  คนฺตพฺพมาหุ ทฺวิปทานเสฏ ๔ ฯ   
#๑ สี. มุตฺโต ทามาตุ กุ ฺชโร ฯ  ม. มุตฺตมาทาย กุ ฺชโร ฯ  ๒ สี. วิสฺสมิตฺวาน ฯ   
#ม. อสฺสาสยิตฺวา ฯ  ๓ ส.ี ม. นลินึ ฯ  ๔ ม. ทฺวิปทนิฺท เสฏ ฯ    
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          [๑๕๐๕] สุโณมิ ติฏามิ วเทหิ พฺรเหฺม   
                  เยนาป ๑ อตฺเถน อิธานุปตฺโต   
                  ก วา ตฺวมตฺถ มยิ ปตฺถยาโน   
                  อิธาคมา พฺรเหฺม ตทิงฺฆ พฺรูหิ ฯ   
          [๑๕๐๖] ททาหิ เม คามวรานิ ป ฺจ   
                  ทาสีสต สตฺต ควสตานิ   
                  ปโรสหสฺส ฺจ สุวณฺณนิกฺเข   
                  ภริยา จ เม สาทิสี เทฺว ททาหิ ฯ   
          [๑๕๐๗] ตโป น ุเต พฺราหฺมณ ภึสรูโป   
                  มนฺตา นุ เต พฺราหฺมณ จิตฺตรูปา   
                  ยกฺขา นุ ๒ เต อสฺสวา สนฺติ เกจิ   
                  อตฺถ วา เม อภิชานาสิ กตฺต ฯ   
          [๑๕๐๘] น เม ตโป อตฺถิ น จาป มนฺตา   
                  ยกฺขาป เม อสฺสวา นตฺถิ เกจิ   
                  อตฺถป เต นาภิชานามิ กตฺต   
                  ปุพฺเพว โข ๓ สงฺคติมตฺตมาสิ ฯ   
          [๑๕๐๙] ปม อิท ทสฺสน ชานโต เม   
                  น ตาภิชานามิ อิโต ปุรตฺถา   
                  อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ   
                  กทา กุหึ วา อหุ สงฺคโม โน ฯ   
#๑ ม. เยนาส ิฯ  ๒ สี. ยุ. ยกฺขาว ฯ  ๓ ม. ปุพฺเพ จ โข ฯ    
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          [๑๕๑๐] คนฺธารราชสฺส ปุรมฺห ิรมฺเม   
                  อวสิมฺหเส ตกฺกสิลาย เทว   
                  ตตฺถนฺธการมฺหิ ติมิสฺสกาย ๑   
                  อเสน อส สมฆฏฏยิมฺหา   
                  เต ตตฺถ ตฺวาน อุโภ ชนินทฺ   
                  สาราณิย วีติสาริมฺห ๒ ตตฺถ   
                  สาเยว โน สงฺคติมตฺตมาสิ   
                  ตโต น ปจฺฉา น ปุเร กทาจิ ๓ ฯ   
          [๑๕๑๑] ยทากทาจิ มนุเชสุ พฺรเหฺม   
                  สมาคโม สปฺปุริเสน โหติ   
                  น ปณฺฑิตา สงฺคติสนฺถวานิ   
                  ปุพฺเพ กต วาป วินาสยนฺติ ฯ   
          [๑๕๑๒] พาลา จ โข สงฺคติสนฺถวานิ   
                  ปุพฺเพ กต วาป วินาสยนฺติ   
                  พหหป พาเลสุ กต วินสฺสติ   
                  ตถาหิ พาลา อกต ฺ ุรูปา ฯ   
          [๑๕๑๓] ธีรา จ โข สงฺคติสนฺถวานิ   
                  ปุพฺเพ กต วาป น นาสยนฺติ   
                  อปฺปป ธีเรสุ กต น นสฺสติ   
                  ตถาหิ ธีรา สุกต ฺ ุรูปา   
#๑ ม. ติมีสิกาย ฯ  ๒ ม. วีติสารยิมฺห ฯ  ๓ ม. อโหส ิฯ    
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                  ททามิ เต คามวรานิ ป ฺจ   
                  ทาสีสต สตฺต ควสตานิ   
                  ปโรสหสฺส ฺจ สุวณฺณนิกฺเข   
                  ภริยา จ เต สาทิสี เทฺว ททามิ ฯ   
          [๑๕๑๔] เอว สต โหติ สเมจฺจ ราช   
                  นกฺขตฺตราชาริว ตารกาน   
                  อาปูรตี กาสิปตี ยถา อห ๑   
                  ตยา หิ ๒ เม สงฺคโม อชฺช ลทฺโธติ ฯ   
                        ชุณฺหชาตก ทุติย ฯ   
                          ___________   
                    ๓ ธมฺมเทวปุตฺตชาตก ๓   
          [๑๕๑๕] ยโสกโร ปุ ฺกโรหมสฺมิ   
                  สทตฺถุโต ๔ สมณพฺราหฺมณาน   
                  มคฺคารโห เทวมนุสฺสปูชิโต   
                  ธมฺโม อห เทหิ อธมฺม มคฺค ฯ   
          [๑๕๑๖] อธมฺมยาน ทฬฺหมารหุิตฺวา   
                  อสนฺตสนฺโต พลวาหมสฺมิ   
                  ส กสิฺส เหตุมฺหิ ตวชฺช ทชชฺ   
                  มคฺค อห ธมฺม อทินฺนปุพฺพ ฯ   
          [๑๕๑๗] ธมฺโม หเว ปาตุรโหสิ ปุพฺเพฎ   
#๑ ม. ตถาห ฯ  ๒ ม. ตยาป ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ ธมฺมชาตก ฯ  ๔ ม. สทาตฺถุโต ฯ    
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                  ปจฺฉา อธมฺโม อุทปาทิ โลเก   
                  เชฏโ จ เสฏโ จ สนนฺตโน จ   
                  อุยฺยาหิ เชฏสฺส กนิฏ มคฺคา   
          [๑๕๑๘] น ยาจนาย นป ปาฏริปูา   
                  น อรหตฺตา ๑ เตห ทเทยฺย ๒ มคฺค   
                  ยทฺุธ ฺจ โน โหตุ อุภินฺนมชฺช   
                  ยทฺุธสฺมิ โย ชสิฺสติ ๓ ตสฺส มคฺโค ฯ   
          [๑๕๑๙] สพฺพา ทิสา อนุวิสฺสโฏหมสฺมิ   
                  มหพฺพโล อมิตยโส อตุโลยฺ   
                  คุเณหิ สพฺเพหิ อุเปตรูโป   
                  ธมฺโม อธมฺม ตฺว กถ วิเชสฺสสิ ฯ   
          [๑๕๒๐] โลเหน เว ห ฺติ ชาตรูป   
                  น ชาตรูเปน หนนฺติ โลห   
                  สเจ อธมฺโม ห ฺติ ธมฺมมชฺช   
                  อโย สุวณฺณ วิย ทสฺสเนยฺย ฯ   
          [๑๕๒๑] สเจ ตุว ยุทฺธพโล อธมฺม ๔   
                  น ตุยฺห วุฑฺฒา จ ครู จ อตฺถิ   
                  มคฺค ฺจ เต ทมฺมิ ปยาปฺปเยน   
                  วาจาทุรุตฺตานิป เต ขมามิ ฯ   
          [๑๕๒๒] อิท ฺจ สุตฺวา วจน อธมฺโม   
#๑ ม. อรหตา ฯ สี. ยุ. น อรหติ ฯ  ๒ ม. ทเทยฺย ฯ  ๓ ม. เชสฺสติ ฯ   
#๔ สี. ยุทฺธพโลสิธมฺม ฯ ยุ. ยุทฺธพโลสธมฺม ฯ    
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                  อวสิโร ปติโต อุทฺธปาโท   
                  ยทฺุธตฺถิโกเว ๑ น ลภามิ ยทฺุธ   
                  เอตฺตาวตา โหติ หโต อธมฺโม ฯ   
          [๑๕๒๓] ขนฺตีพโล ยุทฺธพล วิเชตฺวา   
                  หนฺตฺวา อธมฺม นิหนิตฺว ภูมฺยา   
                  ปายาสิ จิตฺโต ๒ อภิรุยฺห สนฺทน   
                  มคฺเคเนว อติพโล สจฺจนิกฺกโม ฯ   
          [๑๕๒๔] มาตา ปตา สมณพฺราหฺมณา จ   
                  อสมฺมานิตา ยสฺส สเก อคาเร   
                  อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห   
                  กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ เต   
                  ยถา อธมฺโม ปติโต อวสิโร ฯ   
          [๑๕๒๕] มาตา ปตา สมณพฺราหฺมณา จ   
                  สสุมฺมานิตา ยสสฺ สเก อคาเร   
                  อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห   
                  กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺติ เต   
                  ยถาป ธมฺโม อภิรุยฺห สนทฺนนฺติ ฯ8   
                    ธมฺมเทวปุตฺตชาตก ตติย ฯ   
                         ____________   
#๑ ม. ...เจ ฯ  ๒ ม. วิตฺโต ฯ    
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                          ๔ อุทยชาตก   
          [๑๕๒๖] เอกา นิสินฺนา สุจิ ส ฺตูรุ ๑   
                  ปาสาทมารุยฺห อนินฺทิตงฺคี   
                  ยาจามิ ต กินฺนรเนตฺตจกฺขุ   
                  อิเมกรตฺตึ อุภโย วเสม ฯ   
    [๑๕๒๗] โอกิณฺณนฺตรปริกฺข           ทฬฺหมฏฏาลโกฏก   
                รกขิฺต ขคฺคหตฺเถหิ          ทปฺุปเวสมิท ปุร ฯ   
                ทหรสฺส ยุวิโน จาป         อาคโม จ น วิชฺชติ   
                อถ เกน น ุวณฺเณน         สงฺคม อิจฺฉเส มยา ฯ   
    [๑๕๒๘] ยกฺโขหมสฺมิ กลฺยาณิ         อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก ๒   
                ตฺว ม นนฺทสฺสุ ๓ ภทฺทนฺเต   ปุณฺณกส ททามิ เต ฯ   
          [๑๕๒๙] เทว เว ยกฺข อถวา มนุสสฺ   
                  น ปตฺถเย อุทยมติจฺจ อ ฺ   
                  คจฺเฉว ตฺว ยกฺข มหานุภาว   
                  มา จสฺสุ คนฺตฺวา ปุนราวชิตฺถ ฯ   
          [๑๕๓๐] ยา สา รตี อุตฺตมา กามโภคิน   
                  ยเหตุ สตฺตา วิสม จรนฺติ   
                  มา ต รตึ ชีย ิตุว สุจิมฺหิ เต   
                  ททามิ เต รูปยกสปูร ฯ   
#๑ ม. ส ฺตูรู ฯ  ๒ สี. ยุ. ตวนฺติก ฯ   ๓ ม. นนฺทย ฯ    
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          [๑๕๓๑] นารึ นโร นิชฺฌปย ธเนน   
                  อุกฺกสตี ยตฺถ กโรติ ฉนฺน ๑   
                  วิปจฺจนีโก ตว เทวธมฺโม   
                  ปจฺจกฺขโต โถกตเรน เอสิ ฯ   
          [๑๕๓๒] อายุ จ วณฺโณ จ ๒ มนุสฺสโลเก   
                  นิหิยฺยติ มนุชาน สุคตฺเต   
                  เตเนว วณฺเณน ธนป ตุยฺห   
                  นิหยิฺยติ ชิณฺณตราสิ อชฺช ฯ   
                เอว เม เปกฺขมานสฺส       ราชปุตฺติ ยสสสฺินิ   
                หายเต วต เต ๓ วณฺโณ    อโหรตฺตานมจฺจเย   
                อิมินาว ตฺว วยสา          ราชปุตฺติ สุเมธเส   
                พฺรหฺมจริย จเรยฺยาสิ        ภิยฺโย วณฺณวตี สิยา ฯ   
          [๑๕๓๓] เทวา น ชรีนฺติ ยถา มนุสฺสา   
                  คตฺเตสุ เตส วลิโย น โหนติฺ   
                  ปุจฺฉามิ ต ยกฺข มหานุภาว ๔   
                  กถนฺนุ เทวาน ๕ สรีรเทโห ฯ   
          [๑๕๓๔] เทวา น ชรีนฺติ ยถา มนุสฺสา   
                  คตฺเตสุ เตส วลิโย น โหนติฺ   
                  สเุว สุเว ภิยฺยตโรว เตส   
#๑ สี. ม. ฉนทฺ ฯ  ๒ สี. ยุ. อายุ จ วณฺณ จ ฯ  ๓ ม. หายเตว ตว... ฯ   
#๔ ม. มหานุภาว ฯ  ๕ ยุ. กถ น เทวาน ฯ    
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                  ทิพฺโพ จ วณฺโณ วิปุลา จ โภคา ฯ   
          [๑๕๓๕] กึสูธ ภีตา ชนตา อเนกา   
                  มคฺโค จ เนกายตนปฺปวุตฺโต   
                  ปุจฺฉามิ ต ยกฺข มหานุภาว   
                  กตฺถ  ิโต ปรโลก น ภาเย ฯ   
          [๑๕๓๖] วาจ มน ฺจ ปณิธาย สมฺมา   
                  กาเยน ปาปานิ อกุพฺพมาโน   
                  พหุนฺนปาน ฆรมาวสนฺโต   
                  สทฺโธ มุทู สวิภาคี วท ฺ ู   
                  สงฺคาหโก สขิโล สณฺหวาโจ   
                  เอตฺถ  ิโต ปรโลก น ภาเย ฯ   
    [๑๕๓๗] อนุสาสสิ ม ยกฺข           ยถา มาตา ยถา ปตา   
                อุฬารวณฺณ ปุจฺฉามิ          โก น ุตฺวมสิ สุพฺรหา ฯ   
    [๑๕๓๘] อุทโยหมสฺมิ กลฺยาณิ         สงฺกรตฺถายธิาคโต ๑   
                อามนฺต โข ต คจฺฉามิ       มตฺุโตสฺมิ ตว สงฺกรา ฯ   
    [๑๕๓๙] สเจ โข ตฺว อุทโยสิ        สงฺกรตฺถายิธาคโต ๑   
                อนุสาส ม ราชปุตฺต         ยถาสฺส ปุน สงฺคโม ฯ   
          [๑๕๔๐] อติปตติ ๒ วโย ขโณ ตเถว   
                  าน นตฺถิ ธุว จวนฺติ สตฺตา   
                  ปริชียติ อธุว สรีร   
#๑ ม. สงฺกรตฺตา อิธาคโต ฯ สี. ยุ. สงฺกรตฺถา อิธาคโต ฯ  ๒ ส.ี ยุ. อธิปตตี ฯ    
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                  อุทเย มา ปมาท จรสฺสุ ธมมฺ ฯ   
                  กสิณา ปวี ธนสฺส ปูรา   
                  เอกสฺเสว สิยา อน ฺเธยฺยา   
                  ต วาป ชหาติ ๑ อวีตราโค   
                  อุทเย มา ปมาท จรสฺสุ ธมมฺ ฯ   
                  มาตา ปตา จ ภาตโร จ ภคินี   
                  ภริยา สามิโก สธเนน โหติ ๒   
                  เต วาป ชหนฺติ อ ฺม ฺ   
                  อุทเย มา ปมาท จรสฺสุ ธมมฺ ฯ   
                  กาโย ปรโภชนนฺติ วิทิตฺวา ๓   
                  สสาเร สุคตี จ ทุคฺคตี จ ๔   
                  อิตฺตรวาโสติ ชานิตฺวา ๕   
                  อุทเย มา ปมาท จรสฺสุ ธมมฺ ฯ   
    [๑๕๔๑] สาธุ ภาสติ ๖ ย ยกฺโข     อปฺป มจฺจาน ชีวิต   
                กสิร ฺจ ปริตฺต ฺจ           ต ฺจ ทุกฺเขน สยุต   
                สาห เอกา ปพฺพชิสฺสามิ      หิตฺวา กาสึ สุรุนฺธนนฺติ ฯ   
                        อุทยชาตก จตุตฺถ ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. ต จาป ชหติ ฯ  ๒ ม. ภริยา ยาป ธเนน โหติ กีตา ฯ  ๓ ม. ตฺวา ฯ   
#๔ ม. ... สุคติ ฺจ ทุคฺคติ ฺจ ฯ  ๕ ม. ชานิยาน ฯ  ๖ สี. ยุ. ภาสตย ฯ    
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                          ๕ ปานียชาตก   
    [๑๕๔๒] มิตฺโต มิตฺตสฺส ปานีย        อทินฺน ปริภุ ฺชิส   
                เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ         ต ปาป ปกต มยา   
                มา ปุน อกร ปาป          ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ   
    [๑๕๔๓] ปรทาร ฺจ ทิสฺวาน          ฉนฺโท เม อุปปชฺชถ   
                เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ         ต ปาป ปกต มยา   
                มา ปุน อกร ปาป          ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ   
    [๑๕๔๔] ปตร เม มหาราช          โจรา อคฺคณฺหุ กานเน   
                เตสาห ปุจฺฉิโต ชาน        อ ฺถา น วิยากรึ   
                เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ         ต ปาป ปกต มยา   
                มา ปุน อกร ปาป          ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ   
    [๑๕๔๕] ปาณาติปาตมกรุ            โสมยาเค อุปฏ ิเต   
                         เตสาห สมนุ ฺาสึ   
                เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ         ต ปาป ปกต มยา   
                มา ปุน อกร ปาป          ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ   
    [๑๕๔๖] สุราเมรยมธุกา            เย ชนา ปมาสุ โน   
                พหุนฺน เต อนตฺถาย         มชฺชปานมกปปฺยุ   
                           เตสาห สมนุ ฺาสึ   
                เตน ปจฺฉา วิชิคุจฺฉึ         ต ปาป ปกต มยา   
                มา ปุน อกร ปาป          ตสฺมา ปพฺพชิโต อห ฯ    
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    [๑๕๔๗] ธิรตฺถุสุ พหุกาเม ๑        ทุคฺคนฺเธ พหุกณฺฏเก   
                เย อห ปฏิเสวนฺโต         นาลภึ ตาทิส สุข ฯ   
    [๑๕๔๘] มหสฺสาทา สุขา กามา       นตฺถิ กามา ปร สุข   
                เย กาเม ปฏิเสวนฺติ        สคฺคนฺเต อุปปชฺชเร ฯ   
    [๑๕๔๙] อปฺปสฺสาทา ทุขา กามา      นตฺถ ิกามา ปร ทุกฺข   
                เย กาเม ปฏิเสวนฺติ        นิรยนฺเต อุปปชฺชเร ฯ   
    [๑๕๕๐] อสิ ยถา สุนสิิโต           เนตฺติโสว ๒ สุปายิโก   
                สตฺตีว อุรสี ขิตฺตา          กามา ทุกฺขตรา ตโต ฯ   
    [๑๕๕๑] องฺคารานว ชลิต           กาสุ สาธิกโปรสิ   
                ผาลว ทิวสนฺตตฺต           กามา ทุกฺขตรา ตโต ฯ   
    [๑๕๕๒] วิส ยถา หลาหล           เตล ปกฺกุฏ ิต ๓ ยถา   
                ตมฺพโลห วิลีนว            กามา ทุกฺขตรา ตโตติ ฯ   
                        ปานียชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ___________   
                      ๖ ยุธ ฺชยชาตก ๔   
    [๑๕๕๓] มิตฺตามจฺจปริพฺยุฬฺห          อห วนฺเท รเถสภ   
                ปพฺพชิสฺสามห ราช ๕       ต เทโว อนุม ฺตุ ฯ   
    [๑๕๕๔] สเจ เต อูน กาเมหิ        อห ปริปูรยาม ิเต   
                โย ต หึสติ วาเรมิ         มา ปพฺพชฺช ยุธ ฺชย ๖ ฯ   
#๑ ม. ธริตฺถุ สุพหู กาเม ฯ  ๒ ม. เนตฺตึ โสว ฯ  ๓ ส.ี ยุ. อุกฺกฏ ิต ฯ   
#๔ ม. ยุธ ฺจยชาตก ฯ  ๕ สี. ยุ. ปพฺพชสิฺส มหาราช ฯ  ๖ ม. ปพฺพช   
#ยุธ ฺจย ฯ ยุ. ปพฺพช ิยุว ฺชย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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    [๑๕๕๕] น มตฺถิ อูน กาเมหิ         หึสนฺโต เม น วิชฺชติ ๑   
                ทปี ฺจ กตฺตุมิจฺฉามิ          ย ชรา นาภิกีรติ ฯ   
    [๑๕๕๖] ปุตฺโต วา ปตร ยาเจ       ปตา วา ปุตฺตโมรส   
                เนคโม ยาจเต ๒ ตาต     มา ปพฺพชฺช ยุธ ฺชย ฯ   
    [๑๕๕๗] มา ม ตาต ๓ นิวาเรสิ     ปพฺพชนฺต รเถสภ   
                มาห กาเมหิ สมฺมตฺโต       ชราย วสมนฺวคู ฯ   
    [๑๕๕๘] อห ต ตาต ยาจามิ         อห ปุตฺต นิวารเย   
                จิร ต ทฏ ุมิจฺฉามิ          มา ปพฺพชฺช ยุธ ฺชย ฯ   
    [๑๕๕๙] อุสฺสาโวว ติณคฺคมฺหิ         สุรยิสฺสุคฺคมน ๔ ปติ   
                เอวมายุ มนุสฺสาน          มา ม อมฺม นิวารเย ฯ   
    [๑๕๖๐] ตรมาโน ๕ อิม ยาน       อาโรเปตุ ๖ รเถสภ   
                มา เม มาตา ตรนฺตสฺส      อนฺตรายกรา อหุ ฯ   
    [๑๕๖๑] อภิธาวถ ภทฺทนฺเต          สุ ฺ เหสฺสติ รมฺมก   
                ยุธ ฺชโย อนุ ฺาโต         สพฺพทตฺเตน ราชินา ฯ   
    [๑๕๖๒] โยหุ เสฏโ มนุสฺสาน ๗    ยุวา ก ฺจนสนฺนิโภ   
                โสย กุมาโร ปพฺพชิโต       กาสายวสโน พลี ฯ   
    [๑๕๖๓] อุโภ กุมารา ปพฺพชิตา       ยุธ ฺชโย ยธุิฏ ิโล   
                ปหาย มาตาปตโร          สงฺค เฉตฺวาน มจฺจุโนติ ฯ   
                        ยุธ ฺชยชาตก ฉฏ ฯ   
#๑ หึสิ กาเม น วิชฺชตีติป ปาโ ฯ ม. หึสิตา ฯ  ๒ ม. เนคโม ต ยาเจ ... ฯ   
#๓ ม. เทว ฯ  ๔ ม. สูริยุคฺคมน ฯ  ๕ ส.ี ย.ุ ตรมานา ฯ  ๖ ส.ี ยุ. อาโรเปนฺตุ ฯ   
#๗ ม. สหสฺสสฺส ฯ    
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                          ๗ ทสรถชาตก   
    [๑๕๖๔] เอถ ลกฺขณสีตา จ          อุโภ โอตรโถทก   
                เอวาย ภรโต อาห         ราชา ทสรโถ มโต ฯ   
    [๑๕๖๕] เกน ราม ปภาเวน         โสจิตพฺพ น โสจสิ   
                ปตร กาลกต สุตฺวา         น ต ปสหเต ทุข ฯ   
    [๑๕๖๖] ย น สกฺกา น ปาเลตุ ๑    โปเสน ลปต พหุ   
                ส กิสฺส วิ ฺ ู เมธาวี        อตฺตานมุปตาปเย ฯ   
    [๑๕๖๗] ทหรา จ หิ เย วุฑฺฒา       เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา   
                อทฺธา เจว ทลิทฺทา จ       สพฺเพ มจฺจุปรายนา ฯ   
    [๑๕๖๘] ผลานมิว ปกฺกาน           นิจฺจ ปตนโต ภย   
                เอว ชาตาน มจฺจาน        นิจฺจ มรณโต ภย ฯ   
    [๑๕๖๙] สายเมเก น ทิสฺสนฺติ        ปาโต ทิฏา พหู ชนา   
                ปาโต เอเก น ทสิฺสนฺติ      สาย ทิฏา พหู ชนา ฯ   
    [๑๕๗๐] ปริเทวยมาโน เจ          กิ ฺจิทตฺถ อุทพฺพเห   
                สมฺมุโฬฺห หึสมตฺตาน         กยิรา ต วิจกฺขโณ ฯ   
    [๑๕๗๑] กีโส วิวณฺโณ ภวติ          หสึมตฺตานมตฺตโน   
                น เตน เปตา ปาเลนฺติ      นิรตฺถา ปริเทวนา ฯ   
    [๑๕๗๒] ยถา สรณมาทิตฺต           วารินาว นิพฺพาปเย ๒   
                เอวมฺป ธีโร สตุวา         เมธาวี ปณฺฑิโต นโร   
                ขิปฺปมุปฺปติต โสก           วาโต ตูลว ธสเย ฯ   
#๑ ม. นิปาเลตุ ฯ  ๒ ม. วารินา ปรินิพฺพเย ฯ    
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    [๑๕๗๓] เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ       เอโกว ชายเต กุเล   
                สโยคปรมาเตฺวว           สมโฺภคา สพฺพปาณิน ฯ   
          [๑๕๗๔] ตสฺมา หิ ธีรสฺส พหุสสฺุตสฺส   
                  สมฺปสฺสโต โลกมิม ปร ฺจ   
                  อ ฺาย ธมฺม หทย มน ฺจ   
                  โสกา มหนฺตาป น ตาปยนฺติ ฯ   
    [๑๕๗๕] โสห ยส ฺจ โภค ฺจ         ภริยาป ๑ จ าตเก   
                เสส สมฺปาลยิสสฺามิ ๒      กจฺิจเมต ๓ วิชานโต ฯ   
    [๑๕๗๖] ทสวสฺสสหสฺสานิ            สฏ ิวสฺสสตานิ จ   
                กมฺพุคีโว มหาพาหุ          ราโม รชชฺมการยีติ ฯ   
                         ทสรถชาตก สตฺตม ฯ   
                           ___________   
                           ๘ สวรชาตก   
    [๑๕๗๗] ชานนฺโต โน มหาราช       ตว สีล ชนาธิโป   
                อิเม กุมาเร ปูเชนฺโต       น ต เกนจิ ม ฺถ ฯ   
    [๑๕๗๘] ติฏนฺเต โน มหาราเช      อาทู เทเว ทิวงฺคเต   
                าตี ต สมนุม ฺ ึสุ ๔       สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน ฯ   
    [๑๕๗๙] เกน สวรวตฺเตน           ส ฺชาเต อภิติฏสิ   
                เกน ต นาติวตฺตนฺติ         าติสงฺฆา สมาคตา ฯ   
    [๑๕๘๐] น ราชปุตฺต อุสฺสุยฺยามิ ๕    สมณาน มเหสิน   
#๑ ม. โสห ทสฺส ฺจ โภกฺข ฺจ ภริสฺสามิ จ ฯ  ๒ ม. เสส ฺจ ปาลยิสฺสามิ ฯ   
#๓ ยุ. กิจฺจเมว ฯ  ๔ ม. สมนุ ฺ ึสุ ฯ  ๕ ม. อุสูยาม ิฯ    
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                สกฺกจฺจนฺเต นมสฺสามิ        ปาเท วนฺทามิ ตาทิน ฯ   
    [๑๕๘๑] เต ม ธมฺมคุเณ ยุตฺต        สุสฺสูสมนุสฺสุยฺยก   
                สมณา สมนุสฺสาสนฺติ         อิสิธมฺมคุเณ รตา ฯ   
    [๑๕๘๒] เตสาห วจน สุตฺวา         สมณาน มเหสิน   
                น กิ ฺจิ อติม ฺามิ          ธมฺเม เม นิรโต มโน ฯ   
    [๑๕๘๓] หตฺถาโรหา อณีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา   
                เตส ๑ นปฺปฏพินฺธามิ       นิวิฏ ๒ ภตฺตเวตฺตน ฯ   
    [๑๕๘๔] มหามตฺตา จ เม อตฺถิ       มนฺติโน ปริจาริกา   
                พาราณสึ โวหรนฺติ          พหุมส สุโรทก ฯ   
    [๑๕๘๕] อโถป วาณิชา ผีตา         นานารฏเหิ อาคตา   
                เตสุ เม วิหิตา รกฺขา       เอว ชานาหุโปสถ ฯ   
    [๑๕๘๖] ธมฺเมน กิร าตีน          รชฺช กาเรหิ สวร   
                เมธาวี ปณฺฑิโต จาสิ ๓     อโถป าตีน หิโต ฯ   
    [๑๕๘๗] ตต าติปริพฺยุฬฺห           นานารตนโมจิต   
                อมิตฺตา นปฺปสหนฺติ          อินฺทว อสุราธิโปติ ฯ   
                        สวรชาตก อฏม ฯ   
                          ___________   
                        ๙ สุปฺปารกชาตก   
    [๑๕๘๘] อุมฺมุชฺชนฺติ นิมุชฺชนฺติ         มนุสฺสา ขุรนาสิกา   
#๑ ยุ. เตสุ ฯ  ๒ สี. ยุ. นิพทฺธ ฯ  ๓ ส.ี ยุ. จาป ฯ    
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                สปฺุปารกนฺต ปุจฺฉาม         สมุทฺโท กตโม อย ฯ   
    [๑๕๘๙] ภรุกจฺฉา ๑ ปยาตาน       วาณิชาน ธเนสิน   
                นาวาย วิปฺปนฏาย         ขุรมาลีติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๕๙๐] ยถา อคฺคิ สุริโย จ ๒      สมุทฺโท ปฏิทสิฺสติ   
                สปฺุปารกนฺต ปุจฺฉาม         สมุทฺโท กตโม อย ฯ   
    [๑๕๙๑] ภรุกจฺฉา ปยาตาน          วาณิชาน ธเนสิน   
                นาวาย วิปฺปนฏาย         อคฺคิมาลีติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๕๙๒] ยถา ทธิ จ ขีร ฺจ          สมุทฺโท ปฏิทสิฺสติ   
                สปฺุปารกนฺต ปุจฺฉาม         สมุทฺโท กตโม อย ฯ   
    [๑๕๙๓] ภรุกจฺฉา ปยาตาน          วาณิชาน ธเนสิน   
                นาวาย วิปฺปนฏาย         ทธมิาลีติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๕๙๔] ยถา กุโส จ สสฺโส จ       สมุทฺโท ปฏทิิสฺสติ   
                สปฺุปารกนฺต ปุจฺฉาม         สมุทฺโท กตโม อย ฯ   
    [๑๕๙๕] ภรุกจฺฉา ปยาตาน          วาณิชาน ธเนสิน   
                นาวาย วิปฺปนฏาย         กุสมาลีติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๕๙๖] ยถา นโฬ จ เวฬุ จ        สมทฺุโท ปฏิทิสสฺติ   
                สปฺุปารกนฺต ปุจฺฉาม         สมุทฺโท กตโม อย ฯ   
    [๑๕๙๗] ภรุกจฺฉา ปยาตาน          วาณิชาน ธเนสิน   
                นาวาย วิปฺปนฏาย         นฬมาลีติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๕๙๘] มหพฺภโย ภึสนโก           สทฺโท สยฺุยติ มานุโส   
#๑ ม. กฺรุกจฺฉา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ยถา อคฺคีว สุริโยว ฯ    
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                ยถา โสพฺโภ ปปาโตว       สมุทฺโท ปฏทิิสฺสติ   
                สปฺุปารกนฺต ปุจฺฉาม         สมุทฺโท กตโม อย ฯ   
    [๑๕๙๙] ภรุกจฺฉา ปยาตาน          วาณิชาน ธเนสิน   
                นาวาย วิปฺปนฏาย         พลวามุขีติ ๑ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๖๐๐] ยโต สรามิ อตฺตาน         ยโต ปตฺโตสฺมิ วิ ฺ ุต   
                นาภิชานามิ ส ฺจิจฺจ         เอกปาณมฺป หึสิต   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         โสตฺถึ นาวา นิวตฺตตูติ ฯ   
                      สุปฺปารกชาตก นวม ฯ   
                          ___________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                  สริิ มาตุสุโปสกนาควโร   
                  ปุน ชุณฺหก ธมฺมมุทยวโร   
                  อถ ปานีย ยุธ ฺชยโก จ   
                  ทสรถ สวร ปารคเตน นว ฯ   
                      เอกาทสนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. พฬวามุขีติ ฯ สี. ย.ุ วฬภามขีติ ฯ    
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                         ทฺวาทสนิปาตชาตก   
                         ๑ จุลฺลกณุาลชาตก   
    [๑๖๐๑] ขุทฺทาน ๑ ลหุจิตฺตาน       อกต ฺ ูน ทุพฺภิน   
                นาเทวสตฺโต ปุริโส         ถนี สทฺธาตุมรหติ ฯ   
          [๑๖๐๒] น ตา ปชานนฺติ กต น กิจฺจ   
                  น มาตร ปตร ภาตร วา   
                  อนริยา สมติกฺกนฺตธมฺมา   
                  สสฺเสว จิตฺตสฺส วส วชนฺติ ฯ   
          [๑๖๐๓] จิรานุวุฏมฺป ปย มนาป   
                  อนุกมฺปก ปาณสมมฺป สนฺต ๒   
                  อาวาสุ กิจฺเจสุ จ น ชหนฺติ   
                  ตสฺมาห อิตฺถีน น วิสฺสสามิ ฯ   
          [๑๖๐๔] ถีน ฺหิ จิตฺต ยถา วานรสฺส   
                  กนฺนปฺปกนฺน ยถา รุกขฺฉายา   
                  จลาจล หทย อิตฺถิยาน   
                  จกฺกสฺส เนมิ วิย ปริวตฺตติ ฯ   
          [๑๖๐๕] ยทา ตา ปสฺสนฺติ สเมกฺขมานา   
                  อาเทยฺยรูป ปุรสิสฺส วิตฺต   
                  สณฺหาหิ วาจาหิ นยนฺติเมน   
#๑ ม. ลุทฺธาน ฯ  ๒ ม. ภตฺตุ ฯ    
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                  กมฺโพชกา ชลเชเนว อสฺส ฯ   
          [๑๖๐๖] ยทา น ปสฺสนฺติ สเมกฺขมานา   
                  อาเทยฺยรูป ปุรสิสฺส วิตฺต   
                  สมนฺตโต น ปริวชฺชยนฺติ   
                  ติณฺโณ นทีปารคโตว กุลลฺ ฯ   
          [๑๖๐๗] สิเลสูปมา สิขีริว สพฺพภกฺขา   
                  ติกฺขมายา นทีริว สีฆโสตา   
                  เสวนฺติ เหตา ปยมปฺปย ฺจ   
                  นาวา ยถา โอรกูล ปร ฺจ ฯ   
    [๑๖๐๘] น ตา เอกสฺส น ทฺวินฺน      อาปโณว ปสาริโต   
                โย ตา มยฺหนฺติ ม ฺเยฺย     วาต ชาเลน พนฺธเย ๑ ฯ   
    [๑๖๐๙] ยถา นที จ ปนโฺถ จ        ปานาคาร สภา ปปา   
                เอว โลกิตฺถิโย นาม        เวลา ตาส น วิชชฺติ ฯ   
    [๑๖๑๐] ฆตาสนสมา เอตา          กณฺหสปฺปสิรูปมา   
                คาโว พหิ ติณสฺเสว         โอมสนฺติ วร วร ฯ   
          [๑๖๑๑] ฆตาสน กุ ฺชร กณฺหสปฺป   
                  มทฺุธาภิสิตฺต ปมุทา ๒ จ สพฺพา   
                  เอเต นโร นิจฺจยโต ๓ ภเชถ   
                  เตส หเว ทุพฺพิทุ สจฺจภาโว ฯ   
#๑ ม พาธเย ฯ  ๒ ม. ปมทา ฯ  ๓. ส.ี ยุ. นิจฺจยตฺโต ฯ    
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          [๑๖๑๒] นจฺจนฺตวณฺณา น พหูน กนฺตา   
                  น ทกฺขิณา ปมุทา เสวิตพฺพา   
                  น ปรสฺส ภรยิา น ธนสฺส เหตุ   
                  เอติตฺถิโย ป ฺจ น เสวิตพฺพาติ ฯ   
                         จุลฺลกุณาลชาตก ปม ฯ   
                            ____________   
                          ๒ ภทฺทสาลชาตก   
    [๑๖๑๓] กา ตฺว สุทฺเธหิ วตฺเถหิ      อเฆ เวหายสณฺ ิตา ๑   
                เกน ตฺยสฺสูนิ วตฺตนฺติ        กโุต ต ภยมาคต ฯ   
    [๑๖๑๔] ตเวว เทว วิชิเต          ภทฺทสาโลติ ม วิทู   
                สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ           ติฏโต ปูชิตสฺส เม ฯ   
    [๑๖๑๕] การยนฺตา นครานิ          อคาเร จ ทิสมฺปติ   
                วิวิเธ จาป ปาสาเท        น มนฺเต อจฺจม ฺ ิสุ   
                ยเถว มนฺเต ปูเชสุ         ตเถว ตฺวป ปูชย ฯ   
    [๑๖๑๖] ต ฺจ อห ๒ น ปสฺสามิ      ถูล กาเยน เต ทุม   
                อาโรหปรินาเหน           อภิรูโปสิ ชาติยา ฯ   
    [๑๖๑๗] ปาสาท การยิสฺสามิ         เอกถมฺภ มโนรม   
                ตตฺถ ต อุปเนสฺสามิ         จิรนฺเต ยกฺข ชีวิต ฯ   
    [๑๖๑๘] เอว จิตฺต อุทปาทิ          สรีเรน วินาภาโว   
                ปถุุโส ม วิกนฺเตตฺวา        ขณฺฑโส อวกนฺตถ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ เวหาสย ฯ  ๒ ม. ต อิวาห ฯ    
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    [๑๖๑๙] อคฺเค จ เฉตฺวา มชฺเฌ จ    ปจฺฉา มูลมฺหิ ฉินฺทถ ๑   
                เอว เม ฉิชฺชมานสฺส        น ทุกฺข มรณ สิยา ฯ   
    [๑๖๒๐] หตฺถปาท ยถา ฉินฺเท        กณฺณนาส ฺจ ชีวโต   
                ตโต ปจฺฉา สิโร ฉินฺเท      ต ทุกฺข มรณ สิยา ฯ   
    [๑๖๒๑] สุข นุ ขณฺฑโส ฉินฺท ๒      ภทฺทสาล วนปฺปติ   
                ก ึเหตุ กึ อุปาทาย         ขณฺฑโส ฉินฺทมิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๖๒๒] ย ฺจ เหตุ อุปาทาย         เหตุธมฺมูปส ฺหิต   
                ขณฺฑโส ฉินฺทมิจฺฉามิ         มหาราช สุโณหิ เม ฯ   
    [๑๖๒๓] าติ เม สุขสวฑฺฒา         มม ปสฺเส นวิาตชา   
                เตปห อุปหึเสยฺย           ปเรส อสุโขจิต ฯ   
    [๑๖๒๔] เจเตยฺยรูป ๓ เจเตสิ      ภทฺทสาล วนปฺปติ   
                หติกาโมสิ าตีน           อภย สมฺม ทมมฺิ เตติ ฯ   
                      ภทฺทสาลชาตก ทุติย ฯ   
                          ___________   
                        ๓ สมุทฺทวาณิชชาตก   
          [๑๖๒๕] กสนฺติ วปนฺติ เต ชนา   
                  มนุชา กมฺมผลปูชีวิโน   
                  นยิมสฺส ทีปกสฺส ภาคิโน   
                  ชมฺพูทีปา อิทเมว โน วร ฯ   
          [๑๖๒๖] ติป ฺจรตฺตูปคตมฺหิ จนฺเท๓   
#๑ สิ. มลู ฺจ ฉินฺทถ ฯ ยุ. มูล วิฉินฺทถ ฯ  ๒ ม. ฉินนฺ ฯ   
#๓ สี. ยุ. เจตพฺพรูป ฯ    
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                  เวโค มหา เหหิติ สาครสฺส   
                  อุปฺลาวสฺส ๑ ทีปมิม อุฬาร   
                  มา โว วธิ คจฺฉถ เลณม ฺ ฯ   
          [๑๖๒๗] น ชาตย ๒ สาครวาริเวโค   
                  อุปฺลาวสฺส ๓ ทีปมิม อุฬาร   
                  ต เม นิมิตฺเตหิ พหูหิ ทิฏ   
                  มา เภถ กึ โสจถ โมทถโวฺห ฯ   
          [๑๖๒๘] ปหูตภกขฺ พหุอนฺนปาน   
                  ปตฺตตฺถ อาวาสมิม อุฬาร   
                  น โว ภย ปฏปิสฺสามิ กิ ฺจิ   
                  อาปุตฺตปุตฺเตหิ ปโมทถโวฺห ฯ   
          [๑๖๒๙] โยเทวาย ๔ ทกฺขิณาย ทิสาย   
                  เขม ปฏิกฺโกสติ ๕ ตสฺส สจฺจ   
                  น อุตฺตโร เวทิ ภยาภยสฺส   
                  มา เภถ ก ึโสจถ โมทถโวฺห ฯ   
          [๑๖๓๐] ยถา อิเม วิปฺปวทนฺติ ยกฺขา   
                  เอโก ภย สสติ เขมเมโก   
                  ตทิงฺฆ มยฺห วจน สุณาถ   
#๑ อุปาวสนฺติป ฯ สี. อุปลาปย ฯ ม. อุปฺลวิสฺส ฯ  ๒ ม. ชาตุย ฯ  ๓ สี.   
#อุปฺปาฏเย ฯ ม. อุปฺลวิสฺส ฯ  ๔ โย เต อยนฺติป ฯ  ๕ ม. เขมนฺติ ปกฺโกสติ ฯ    
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                  ขิปฺป ลหุ มา วินสิมฺห ๑ สพฺเพ ฯ   
          [๑๖๓๑] สพฺเพ สมาคมฺม กโรม นาว   
                  โทณึ ทฬฺห สพฺพยนฺตูปปนฺน   
                  สเจ อย ทกฺขิโณ สจฺจมาห   
                  โมฆ ปฏิกฺโกสติ อุตฺตโรย ฯ   
          [๑๖๓๒] สา เจว โน โหหิติ อาปทตฺถา   
                  อิม ฺจ ทีป น ปรจฺิจเชม   
                  สเจ จ โข อุตฺตโร สจฺจมาห   
                  โมฆ ปฏิกฺโกสติ ทกฺขิโณย ฯ   
          [๑๖๓๓] ตเมว นาว อภิรุยฺห สพฺเพ   
                  เอว มย โสตฺถิ ตเรมุ ปาร   
                  น เว สุคณฺห ปเมน เสฏ   
                  กนิฏมาปาถคต คเหตฺวา   
                  โย จีธ มชฺฌ ๒ ปวิเจยฺย คณฺหติ   
                  สเว นโร เสฏมุเปติ าน ฯ   
          [๑๖๓๔] ยถาป เต สาครวาริมชฺเฌ   
                  สกมฺมุนา โสตฺถิ วหึสุ วาณิชา   
                  อนาคตตฺถ ปฏิวิชฺฌิยาน   
                  อปฺปมฺป นาจฺเจติ จ ๓ ภูริป ฺโ ฯ   
#๑ ม. วินสฺสมิฺห ฯ  ๒ ม. ตจฺฉ ฯ  ๓ ม. ส. ฯ    
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          [๑๖๓๕] พาลา จ โมเหน รสานุคิทฺธา   
                  อนาคต อปฺปฏิวิชฺฌิยตฺถ   
                  ปจฺจุปฺปนฺเน สีทนฺติ อตฺถชาเต   
                  สมุทฺทมชฺเฌ ยถา เต มนุสฺสา ฯ   
          [๑๖๓๖] อนาคต ปฏิกยิราถ กิจฺจ   
                  มา ม กิจฺจ กิจฺจกาเล พฺยเธสิ   
                  ต ตาทิส ปฏิกตกิจฺจการึ   
                  น ต กิจฺจ กิจฺจกาเล พฺยเธสีติ ฯ   
                     สมุทฺทวาณิชชาตก ตติย ฯ   
                         ____________   
                          ๔ กามชาตก   
    [๑๖๓๗] กาม กามยมานสฺส          ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ   
                อทฺธา ปติมโน โหติ         ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ ฯ   
    [๑๖๓๘] กาม กามยมานสฺส          ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ   
                ตโต น อปร กาเม         ฆมฺเม ตณฺหว วินฺทติ ฯ   
    [๑๖๓๙] ควว สิงฺคิโน สิงฺค          วฑฺฒมานสฺส วฑฺฒติ   
                เอว มนฺทสฺส โปสสฺส        พาลสฺส อวิชานโต   
                ภิยโฺย ตณฺหา ปปาสา จ      วฑฺฒมานสฺส วฑฺฒติ ฯ   
    [๑๖๔๐] ปพฺยา สาลิยวก           ควาสฺส ๑ ทาสโปริส   
                ทตฺวาป ๒ นาลเมกสฺส      อิติ วิทฺธา ๓ สม จเร ฯ   
#๑ ม. ควสฺส ฯ  ๒ ม. ทตฺวา จ ฯ  ๓ ม. วิทฺวา ฯ    
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          [๑๖๔๑] ราชา ปสยฺห ปวึ วิชตฺิวา   
                  สสาครนฺต มหิมาวสนฺโต   
                  โอร สมุทฺทสสฺ อติตฺตรูโป   
                  ปาร สมุทฺทสฺสป ปตฺถเยว ๑ ฯ   
    [๑๖๔๒] ยาว อนุสฺสร กาเม         มนสา ติตฺติ นาชฺฌคา   
                  ตโต นิวตฺตา ปฏิกฺกมฺม ทสิฺวา   
                  เต เว ติตฺตา เย ป ฺาย ติตฺตา ฯ   
    [๑๖๔๓] ป ฺาย ติตฺตีน เสฏ        น โส กาเมหิ ตปฺปติ   
                ป ฺาย ติตฺต ปุริส          ตณฺหา น กุรุเต วส ฯ   
    [๑๖๔๔] อปจิเนเถว กามานิ ๒      อปฺปจฺฉสฺส อโลลโุป   
                สมุทฺทมตฺโต ปุริโส          น โส กาเมหิ ตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๔๕] รถกาโรว จมฺมสฺส          ปริกนฺต อุปาหน   
                ย ย ชหติ ๓ กามาน       ต ต สมฺปชชฺเต สุข   
                สพฺพ ฺเจ สุขมิจฺเฉยฺย        สพฺเพ กาเม ปริจฺจเช ฯ   
    [๑๖๔๖] อฏ เต ภาสิตา คาถา      สพฺพา โหนฺติ สหสฺสิโย   
                ปฏิคฺคณฺห มหาพฺรเหฺม        สาเธต ตว ภาสติ ฯ   
    [๑๖๔๗] น เม อตฺโถ สหสฺเสหิ       สเตหิ นหุเตหิ วา   
                ปจฺฉิม ภาสโต คาถ         กาเม เม นิรโต มโน ฯ   
    [๑๖๔๘] ภทฺรโก วตาย มาณวโก      สพฺพโลกวิทู มุนิ   
#๑ ม. ปตฺถเยถ ฯ  ๒ ม. กามาน ฯ  ๓ ม. จชติ ฯ    
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                โย [๑] ตณฺห ทกฺุขชนนึ     ปริชานาติ ปณฺฑิโตติ ฯ   
                          กามชาตก จตุตฺถ ฯ   
                            ___________   
                          ๕ ชนสนฺธชาตก   
    [๑๖๔๙] ทส ขลุมานิ ๒ านานิ      ยานิ ปุพฺเพ อกริตฺวา   
                ส ปจฺฉา อนุตปฺปติ          อิจฺจาห ราชา ชนสนฺโธ ๓ ฯ   
    [๑๖๕๐] อลทฺธา วิตฺต ๔ ตปติ       ปุพฺเพ อสมุทานิต   
                น ปุพฺเพ ธนเมสิสฺส         อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๑] สกฺยรูป ปุเร สนฺต          มยา สิปฺป น สกิฺขิต   
                กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส        อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๒] กูฏเวที ปุเร อาสึ          ปสุโณ ปฏ ิมสิโก   
                จณฺโฑ จ ผรุโส จาสึ ๕     อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๓] ปาณาติปาตี ปุเร อาสึ       ลุทฺโท จาป อนาริโย   
                ภูตาน นาปจายิสฺส          อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๔] พหูสุ วต สนฺตีสุ            อนาปทาสุ อิตฺถิสุ   
                ปรทาร อาเสวิสฺส          อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๕] พหุมฺหิ วต สนฺตมฺหิ          อนฺนปาเน อุปฏ ิเต   
                น ปุพฺเพ อทท ทาน         อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๖] มาตร ปตร จาป           ชณฺิณเก คตโยพฺพเน ๖   
#๑ ม. อิม ฯ  ๒ ม. ขล ุอิมานิ ฯ  ๓ ม. อิจฺเจวาห ชนสนฺโธ ฯ  ๔ จิตฺตนฺติป   
#ปาโ ฯ  ๕ ม. จาป ฯ  ๖ ม.ชิณฺณก คตโยพฺพน ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                ปหุสนฺโต น โปสิสฺส         อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๗] อาจริยมนุสตฺถาร           สพฺพกามรสาหร   
                ปตร อติม ฺ ิสฺส            อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๘] สมเณ พฺราหฺมเณ จาป       สีลวนฺเต พหุสฺสุเต   
                น ปุพฺเพ ปยิรุปาสิสฺส        อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๕๙] สาธุ โหติ ตโป จิณฺโณ       สนฺโต จ ปยริุปาสิโต   
                น จ ปุพฺเพ ตโป จิณฺโณ      อิติ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
    [๑๖๖๐] โย จ เอตานิ านานิ       โยนิโส ปฏิปชชฺติ   
                กร ปุริสกิจฺจานิ            ส ปจฺฉา นานุตปฺปตีติ ฯ   
                      ชนสนฺธชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ___________   
                        ๖ มหากณฺหชาตก   
    [๑๖๖๑] กโณฺห กโณฺห จ โฆโร จ     สุกฺกทาโ ปตาปวา ๑   
                พนฺโธ ๒ ป ฺจหิ รชชฺูหิ      กึ วีร สุนโข ตว ฯ   
    [๑๖๖๒] นาย มิคานมตฺถาย          อุสินฺนร ๓ ภวิสฺสติ   
                มนุสฺสาน อนโย หุตฺวา       ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๖๓] ปตฺตหตฺถา สมณกา          มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา   
                นงฺคเลหิ กสิสฺสนฺติ          ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๖๔] ตปสฺสินิโย ปพฺพชิตา         มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา   
                ยทา โลเก คมสิฺสนฺติ        ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
#๑ ม. ปภาสวา ฯ  ๒ ม. พทฺโธ ฯ  ๓ สี. ย.ุ อุสีนร ฯ    
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    [๑๖๖๕] ทีฆุตฺตโรฏา ชฏลิา         ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา   
                อิณ โจทย ๑ คจฺฉนฺติ       ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๖๖] อธิจฺจ เวเท สาวิตฺตึ        ย ฺ ตตฺร ฺจ ๒ พฺราหฺมณา   
                ภติกาย ยชิสฺสนฺติ           ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๖๗] มาตร ปตร จาป           ชณฺิณเก คตโยพฺพเน   
                ปหุสนฺโต น ภรนฺติ          ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๖๘] มาตร ปตร จาป           ชณฺิณเก คตโยพฺพเน   
                พาลา ตุเมฺหติ วกฺขนฺติ       ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๖๙] อาจริยภาริย สขึ ๓        มาตุลานึ ปตุจฺฉกึ ๔   
                ยทา โลเก คมสิฺสนฺติ        ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๗๐] อสิจมฺม คเหตฺวาน          ขคฺค ปคฺคยฺห พฺราหฺมณา   
                ปนฺถฆาต กริสสฺนฺติ          ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๗๑] สุกฺกจฺฉวี เวธเวรา         ถลูพาหู อปาตุภา   
                มตฺิตเภท กริสฺสนฺติ          ตทา กโณฺห ปโมกฺขติ ฯ   
    [๑๖๗๒] มายาวิโน เนกติกา         อสปฺปุรสิจินฺติกา   
                ยทา โลเก ภวิสฺสนฺติ        ตทา กโณฺห ปโมกฺขตีติ ฯ   
                        มหากณฺหชาตก ฉฏ ฯ   
                           ___________   
                          ๗ โกสิยชาตก   
                [๑๖๗๓] เนว กณีามิ น วิกฺกณิามิ   
#๑ ม. โจทาย ฯ ส.ี ย.ุ โวทาย ฯ  ๒ ม. ย ฺตนฺต ฺจ ฯ  ๓ สี. ยุ. สขาภรยิ ฯ   
#๔ สี. ปตุจฺฉย ฯ ย.ุ ปตุจฺฉส ฯ    
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                  น จาป เม สนฺนิจโย อิธตฺถิ ๑   
                  สกุิจฺฉรูป วติท ปริตฺต   
                  ปตฺโถทโน นาลมย ทุวินฺน ฯ   
    [๑๖๗๔] อปฺปมฺหา อปฺปก ทชชฺา       อนุมชฺฌโต มชฺฌก   
                พหุมฺหา พหุก ทชฺชา         อทาน นูปปชฺชติ ฯ   
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ   
                อรยิมคฺค สมารูห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ   
    [๑๖๗๕] โมฆ ฺจสฺส หุต โหติ         โมฆ ฺจาป สมีหิต   
                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสฺมึ        เอโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ   
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ   
                อรยิมคฺค สมารูห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ   
    [๑๖๗๖] สจฺจ ฺจสฺส หุต โหติ         สจฺจ ฺจาป สมีหิต   
                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสฺมึ        เนโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ   
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ   
                อรยิมคฺค สมารูห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ   
    [๑๖๗๗] สร ฺจ ชุหติ โปโส          พหุกาย คยาย จ   
                โทเณ ติมฺพรุติตฺถสฺมึ         สีฆโสเต มหาวเห ฯ   
                อตฺร จสฺส หุต โหติ         อตฺร จสฺส สมหีิต   
                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสฺมึ        เนโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ   
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ   
#๑ ม. จ อตฺถ ิฯ    
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                อรยิมคฺค สมารูห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ   
    [๑๖๗๘] พลิส หิ โส นิคิลติ ๑       ทีฆสุตฺต สพนฺธน   
                อติถิสฺมึ โย นสิินฺนสฺมึ        เอโก ภุ ฺชติ โภชน ฯ   
                ต ต วทามิ โกสิย          เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ   
                อรยิมคฺค สมารูห           เนกาสี ลภเต สุข ฯ   
          [๑๖๗๙] อุฬารวณฺณา วต พฺราหฺมณา อิเม   
                  อย ฺจ โว สุนโข กิสฺส เหตุ   
                  อุจฺจาวจ วณฺณนิภ วิกุพฺพติ   
                  อกฺขาถ โน พฺราหฺมณา เก นุ ตุเมฺห ฯ   
          [๑๖๘๐] จนฺโท จ สุริโย จ อุโภ อิธาคตา   
                  อย ปน มาตลิ เทวสารถิ   
                  สกฺโกหมสฺมิ ติทสานมินฺโท   
                  เอโส จ โข ป ฺจสิโขติ วุจฺจติ ฯ   
    [๑๖๘๑] ปาณิสฺสรา มุทิงฺคา ๒ จ     มุรชาลมฺพรานิ จ   
                สตฺุตเมน ปโพเธนฺติ         ปฏิพุทฺโธ จ นนฺทติ ฯ   
          [๑๖๘๒] เยเกจิเม มจฺฉริโน กทริยา   
                  ปริภาสกา สมณพฺราหฺมณาน   
                  อิเธว นิกขิฺปฺป สรีรเทห   
                  กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ ฯ   
          [๑๖๘๓] เยเกจิเม สุคฺคติมาสมานา ๓   
#๑ สี. ย.ุ นิคฺคิลติ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ มุติงฺคา จ ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ สุคฺคติมาสสานา ฯ    
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                  ธมฺเม  ิตา สยเม สวิภาเค   
                  อิเธว นิกฺขิปฺป สรีรเทห   
                  กายสฺส เภทา สุคตึ วชนฺติ ฯ   
          [๑๖๘๔] ตฺว โน ๑ าติ ปุริมาสุ ชาติสุ   
                  โส มจฺฉรี โกสิโย ๒ ปาปธมฺโม   
                  ตเวว อตฺถาย อิธาคตมฺหา   
                  มา ปาปธมฺโม นิรย อปตฺถ ๓ ฯ   
    [๑๖๘๕] อทฺธา หิ เม เต ๔ หิตกามา   ย ม สมนุสาสถ   
                โสห ตถา กรสิฺสามิ           สพฺพ วุตฺต หิเตสิภิ ฯ   
                  เอโสหมชฺเชว อุปรมามิ ๕   
                  น จาปห กิ ฺจิ กเรยฺย ปาป   
                  น จาป เม กิ ฺจิ อเทยฺยมตฺถิ   
                  น จาปทตฺวา อุทก ปวามิ ๖ ฯ   
                  เอว ฺจ เม ททโต สพฺพกาล   
                  โภคา อิธ ๗ วาสว ขียิสฺสนฺติ   
                  ตโต อห ปพฺพชิสฺสามิ สกฺก   
                  หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานีติ ฯ   
                      โกสิยชาตก สตฺตม ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. โนสิ ฯ  ๒ ม. โรสโก ฯ  ๓ ม. คมิตฺถ ฯ  ๔ ม. ม โว ฯ   
#๕ ม. เอสาหมชฺเชว อุปารมามิ ฯ  ๖ สี. อุกมฺปห ปเพ ฯ  ๗ ม. อิเม ฯ    
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                      ๘ เมณฺฑกป ฺหาชาตก   
          [๑๖๘๖] เยส น กทาจิ ภูตปุพฺพ   
                  สขิ ๑ สตฺตปทมฺป อิมสฺมึ โลเก   
                  ชาตา อมิตฺตา เทฺว สหายา   
                  ปฏิสนฺถาย จรนฺติ กิสฺส เหตุ ฯ   
          [๑๖๘๗] ยทิ เม อชฺช ปาตราสกาเล   
                  ป ฺห น สกกฺุณาถ ๒ วตฺตุเมต   
                  รฏา ปพฺพาชยิสฺสามิ โว สพฺเพ   
                  น หิ มมตฺโถ ทุปฺป ฺชาติเกหิ ฯ   
          [๑๖๘๘] มหาชนสมาคมมฺหิ โฆเร   
                  ชนโกลาหลสงฺคมมฺหิ ชาเต   
                  วิกฺขิตฺตมนา อเนกจิตฺตา   
                  ป ฺห น สกกฺุโณม วตฺตุเมต ฯ   
          [๑๖๘๙] เอกคฺคจิตฺตาว เอกเมกา   
                  รหสิ คตา อตฺถานิ จินฺตยิตฺวา ๓   
                  ปวิเวเก สมฺมสิตฺวาน ธีรา   
                  อถ วกฺขนฺติ ชนินฺท เอตมตฺถ ฯ   
          [๑๖๙๐] อุคฺคปุตฺตราชปุตฺติยาน   
                  อุรพฺภมส ปย มนาป   
                  น เต สุนขสฺส อเทนฺติ มส   
#๑ ม. สขฺย ฯ สี. ยุ. สกฺขึ ฯ   ๒ ม. สกฺกุเณยฺยาถ ฯ  ๓ ม. อตฺถ นิจินฺตยิตฺวา ฯ   
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                  อถ เมณฺฑสฺส สุเณน สขฺยมสฺส ฯ   
          [๑๖๙๑] จมฺม วิหนนฺติ เอฬกสฺส   
                  อสฺสปฏตฺถรณ สุขสฺส ๑ เหตุ   
                  น จ เต สุนขสฺส อตฺถรนฺติ   
                  อถ เมณฺฑสฺส สุเณน สขฺยมสฺส ฯ   
          [๑๖๙๒] อาเวลฺลิตสิงฺคิโก หิ เมณฺโฑ   
                  น จ สุนขสฺส วิสาณกานิ อตฺถิ   
                  ติณภกฺโข มสโภชโน จ   
                  อถ เมณฺฑสฺส สุเณน สขฺยมสฺส ฯ   
          [๑๖๙๓] ติณมาสิ ปลาสมาสิ เมณฺโฑ   
                  น จ สุโณ ติณมาสิ โน ปลาส   
                  คเณฺหยฺย สุนโข สส พิฬาร   
                  อถ เมณฺฑสฺส สุเณน สขฺยมสฺส ฯ   
          [๑๖๙๔] อฏฑฺฒปาโท จตุปฺปทสฺส   
                  เมณฺโฑ อฏนโข อทิสฺสมาโน   
                  ฉาทิย อาหรติ อย อิมสฺส   
                  มส อาหรติ อย อมุสฺส ฯ   
          [๑๖๙๕] ปาสาทวรคโต วิเทหเสฏโ   
                  วีติหาร อ ฺโ ฺโภชนาน ๒   
                  อทฺทส ๓ กริ สกฺขิต ชนินโฺท   
#๑ ม. อสฺสปฏตฺถรสฺสุขสฺส ฯ  ๒ ม. อ ฺม ฺโภชน ฯ  ๓ ม. อทกฺขิ ฯ    
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                  พุภุกฺกสฺส ปณฺุณมุขสฺส เจต ฯ   
          [๑๖๙๖] ลาภา วต เม อนปฺปรูปา   
                  ยสฺส เม อีทิสา ๑ ปณฺฑิตา กุลมฺหิ   
                  ป ฺหสฺส คมฺภีรคต นิปุณมตฺถ   
                  ปฏิวิชฺฌนฺติ สุภาสิเตน ธีรา ฯ   
          [๑๖๙๗] อสฺสตรีรถ ฺจ เอกเมก   
                  ผีต คามวร ฺจ เอกเมก   
                  สพฺเพส โว ทมฺมิ ปณฺฑิตาน   
                  ปรมปฺปตีตมโน สุภาสิเตนาติ ฯ   
                  เมณฺฑกป ฺหาชาตก อฏม ฯ   
                           _______________   
                          ๙ มหาปทุมชาตก   
    [๑๖๙๘] นาทิฏา ๒ ปรโต โทส     อณณถูลานิ สพฺพโส   
                อิสฺสโร ปณเย ทณฺฑ         สาม อปฺปฏิเวกฺขิย ฯ   
    [๑๖๙๙] โย จ อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา       ทณฺฑ กุพฺพติ ขตฺติโย   
                สกณฺฏก โส คิลติ           ชจฺจนฺโธว สมกฺขิก ฯ   
    [๑๗๐๐] อทณฺฑิย ทณฺฑิยติ ๓         ทณฺฑิย ฺจ อทณฺฑิย   
                อนฺโธว วิสม มคฺค          น ชานาติ สมาสม ฯ   
    [๑๗๐๑] โย จ เอตานิ านานิ       อณณถูลานิ สพฺพโส   
                สทุิฏมนุสาเสยฺย           สเว โวหรตุิมรหติ ฯ   
#๑ ม. เมทิสา ฯ  ๒ ม. นาทฏา ฯ  ๓ ม. ฑณฺฑยติ ฯ    
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    [๑๗๐๒] เนกนฺตมุทุนา สกฺกา         เอกนฺตติขิเณน วา   
                อตฺต มหตฺเต าเปตุ ๑     ตสฺมา อุภยมาจเร ฯ   
    [๑๗๐๓] ปริภูโต มุทุ โหติ           อติติกฺโข จ เวรวา   
                เอต ฺจ อุภย ตฺวา         อนุมชฺฌ สมาจเร ฯ   
    [๑๗๐๔] พหุมฺป รตฺโต ภาเสยฺย       ทฏุโป พหุ ภาสติ   
                น อิตฺถีการณา ราช         ปุตฺต ฆาเตตุมรหสิ ฯ   
    [๑๗๐๕] สพฺโพว ๒ โลโก เอกโต ๓ อิตฺถี จ อยเมกิกา   
                เตนาห ปฏิปชชฺิสฺส          คจฺฉ ๔ ปกฺขิปเถว น ฯ   
    [๑๗๐๖] อเนกตาเล นรเก          คมภีฺเร จ ทุรุตฺตเร   
                ปาติโต คิริทุคฺคสฺมึ          เกน ตฺว ตตฺถ นามริ ฯ   
    [๑๗๐๗] นาโค ชาตพโล ตตฺถ        ถามวา คิริสานุโช   
                ปจฺจุคฺคหิ ม โภเคหิ         เตนาห ตตฺถ นามรึ ฯ   
    [๑๗๐๘] เอหิ ต ปฏิเนสฺสามิ         ราชปุตฺต สก ฆร   
                รชชฺ กาเรหิ ภทฺทนฺเต       ก ึอร ฺเ กริสฺสสิ ฯ   
    [๑๗๐๙] ยถา คิลิตฺวา พลิส          อุทฺธเรยฺย สโลหิต   
                อุทฺธริตฺวา สุขี อสฺส         เอว ปสฺสามิ อตฺตนา ๕ ฯ   
    [๑๗๑๐] ก ึนุ ตฺว พลิส พฺรูสิ         กึ ตฺว พฺรูสิ สโลหิต   
                ก ึนุ ตฺว อุพฺภต พฺรูสิ        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๑๗๑๑] กามาห พลิส พฺรูมิ          หตฺถิอสฺส สโลหิต   
                จตฺตาห อุพฺภต พฺรูมิ         เอว ชานาหิ ขตฺติย ฯ   
#๑ ม. มหนฺเต เปตุ ฯ  ๒ สี. ย.ุ สพฺโพ จ ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ เอกนฺโต ฯ   
#๔ ม. คจฺฉถ ฯ  ๕ ม. อตฺตาน ฯ ยุ. อตฺตนิ ฯ    
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    [๑๗๑๒] จิ ฺจมาณวิกา มาตา         เทวทตฺโต จ เม ปตา   
                อานนฺโท ปณฺฑิโต นาโค      สารีปุตฺโต จ เทวตา   
                อห ตทา ราชปุตฺโต ๑      เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ   
                        มหาปทุมชาตก นวม ฯ   
                           ___________   
                        ๑๐ มิตฺตามิตฺตชาตก   
    [๑๗๑๓] กานิ กมฺมานิ กุพฺพาน        กถ วิ ฺ ู ปรกฺกเม   
                อมิตฺต ชาเนยฺย เมธาวี      ทสิฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโต ฯ   
    [๑๗๑๔] น น อุมฺหยเต ทิสฺวา        น จ น ปฏินนฺทติ   
                จกขฺูนิสฺส ๒ น ททาติ       ปฏิโลม ฺจ วตฺตติ ฯ   
    [๑๗๑๕] อมิตฺเต ตสฺส ภชติ          มตฺิเต ตสฺส น เสวติ   
                วณฺณกาเม นิวาเรติ         อกฺโกสนฺเต ปสสติ ฯ   
    [๑๗๑๖] คุยฺห ฺจ ตสฺส นกฺขาติ        ตสฺส คุยฺห น คูหติ   
                กมฺม ตสฺส น วณฺเณติ        ป ฺสฺส นปฺปสสติ ฯV   
    [๑๗๑๗] อภเว นนฺทติ ตสฺส          ภเว ตสฺส น นนฺทติ   
                อจฺฉริย ๓ โภชน ลทฺธา     ตสฺส นุปฺปชชฺเต สติ   
                ตโต น นานุกมฺปติ          อหาโสป ๔ ลเภยฺยิโต ฯ   
    [๑๗๑๘] อิจฺเจเต โสฬสาการา       อมิตฺตสฺมึ ปติฏ ิตา   
                เยหิ อมิตฺต ชาเนยฺย        ทิสวฺา สุตฺวา จ ปณฺฑิโต ฯ   
    [๑๗๑๙] กานิ กมฺมานิ กุพฺพาน        กถ วิ ฺ ู ปรกฺกเม   
#๑ ม. ราชปฺตฺโต อห อาสึ ฯ  ๒ ม. จกฺขูนิ จสฺส ฯ  ๓ ม. อจฺเฉร ฯ   
#๔ ม. อโห โสป ฯ    
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                มตฺิต ชาเนยฺย เมธาวี       ทสิฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโต ฯ   
    [๑๗๒๐] ปวุตฺถ ฺจสฺส ๑ สรติ        อาคต อภินนฺทติ   
                ตโต เกลายิโก โหติ        วาจาย ปฏินนฺทติ ฯ   
    [๑๗๒๑] มิตฺเต ตสฺเสว ภชติ         อมิตฺเต ตสฺส น เสวติ   
                อกฺโกสนฺเต นวิาเรติ        วณฺณกาเม ปสสติ ฯ   
    [๑๗๒๒] คุยฺห ฺจ ตสฺส อกฺขาติ        ตสฺส คุยฺห ฺจ คูหติ   
                กมฺม ฺจ ตสฺส วณฺเณติ        ป ฺมสฺส ๒ ปสสติ ฯ   
    [๑๗๒๓] ภเว จ นนฺทติ ตสฺส         อภเว ตสฺส น นนฺทติ   
                อจฺฉริย โภชน ลทฺธา        ตสฺส อุปฺปชฺชเต สติ   
                ตโต น อนุกมฺปติ           ปหาโสป ๓ ลเภยฺยิโต ฯ   
    [๑๗๒๔] อิจฺเจเต โสฬสาการา       มิตฺตสฺมึ สุปติฏ ิตา   
                เยหิ มิตฺต ฺจ ชาเนยฺย ๔    ทสิฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ ฯ   
                         มิตฺตามิตฺตชาตก ทสม ฯ   
                            _______________   
                              ตสฺสุททฺาน   
                  ลหุจิตฺต สสาล กสนฺติ ปุน   
                  อถ กาม ทสขลุฏานวโร   
                  อถ กณฺห สโุกสิย เมณฺฑวโร   
                  ปทุโม ปุน มตฺิตวเรน ทส ฯ   
                          ทฺวาทสนิปาต นิฏ ิต ฯ   
#๑ ม. ปวุตฺถ ตสฺส ฯ  ๒ ม. ป ฺ ตสฺส ฯ  ๓ ม. อโห โสป ฯ   
#๔ ย.ุ - มิตฺต สุชาเนยฺย ฯ    
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                        เตรสนิปาตชาตก   
                          ๑ อมฺพชาตก   
          [๑๗๒๕] อหาสิ เม อมฺพผลานิ ปุพฺเพ   
                  อณูนิ ถูลานิ จ พฺรหฺมจารี   
                  เตเหว มนฺเตหิ นทานิ ตุยฺห   
                  ทุมปฺผลา ปาตุภวนฺติ พฺรเหฺม ฯ   
          [๑๗๒๖] นกฺขตฺตโยค ปฏิมานยามิ$   
                  ขณ มุหุตฺต ฺจ มนฺเตน ปสฺส ๑   
                  นกฺขตฺตโยค ฺจ ขณ ฺจ ลทฺธา   
                  อทฺธา หริสฺสมฺพผล พหุก ๒ ฯ   
          [๑๗๒๗] นกฺขตฺตโยค น ปุเร อภาณิ   
                  ขณ มุหุตฺต น ปุเร อสสิ   
                  อถาหริ อมฺพผล ปหุต ๓   
                  วณฺเณน คนฺเธน รเสนุเปต ฯ   
          [๑๗๒๘] มนฺตาภิชปฺเปน ปุเรป ๔ ตุยฺห   
                  ทุมปฺผลา ปาตุภวนฺติ พฺรเหฺม   
                  สวฺาชฺช น วาเทสิ ๕ ชปฺปมฺป มนฺต ๖   
                  อย โส โก นาม ตวชฺช ธมโฺม ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ขณ มุหุตฺต น ม โตสยนฺติ ฯ  ๒ สี. ย.ุ อถาหริสฺสมฺพผล ปหูต ฯ   
#๓ ม. สย หรี อมฺพผล ปหูต ฯ  ๔ ม. ปุเร หิ ฯ ส.ี ยุ. ปรุสฺส ฯ   
#๕ สี. ม. ปาเรสิ ฯ  ๖ สี. ยุ. ชปมฺป มนฺเต ฯ    
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          [๑๗๒๙] จณฺฑาลปุตฺโต มม สมปฺทาสิ   
                  ธมฺเมน มนฺเต ปกติ ฺจ สสิ   
                  มา จสฺสุ เม ปุจฺฉิโต นามโคตฺต   
                  คุยฺหิตฺโถ มา ต วิชเหยฺยุ มนตฺา ๑ ฯ   
          [๑๗๓๐] โสห ชนนิฺเทน ชนมหฺิ ปุฏโ   
                  มกฺขาภิภูโต อลิก อภาณึ   
                  มนฺตา อิเม พฺราหฺมณสฺสาติ มิจฺฉา   
                  ปหีนมนฺโต กปโณ รุทาม ิฯ   
    [๑๗๓๑] เอรณฺฑา ปุจิมนฺทา วา       อถ วา ปาลภิทฺทกา   
                มธธ มธุตฺถิโก วินฺเท         โส หิ ตสฺส ทุมุตฺตโม ฯ   
    [๑๗๓๒] ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา    สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา   
                ยมหฺา ธมฺม วิชาเนยฺย       โส หิ ตสฺส นรตฺุตโม ฯ   
          [๑๗๓๓] อิมสฺส ทณฺฑ ฺจ วธ ฺจ ทตฺวา   
                  คเล คเหตฺวา พลยาถ ๒ ชมฺม   
                  โย อุตฺตมตฺถ กสิเรน ลทฺธ   
                  มานาติมาเนน วินาสยิตฺถ ฯ   
          [๑๗๓๔] ยถา สม ม ฺมาโน ปเตยฺย   
                  โสพฺภ คุห นรก ปูติปาท   
                  รชฺชูติ วา อกฺกเม กณฺหสปฺป   
#๑ ม. อตฺถ วิชเหยฺย มนฺโต ฯ  ๒ ม. ขลยาถ ฯ    
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                  อนฺโธ ยถา โชติมธิฏเหยฺย   
                  เอวมฺป ตฺว ม ขลิต สป ฺ   
                  ปหีนมนฺตสฺส ปุน สมฺปทาหิ ๑ ฯ   
          [๑๗๓๕] ธมฺเมน มนฺเต ๒ ตว สมฺปทาสึ   
                  ตฺวมฺป ธมฺเมน ปริคฺคเหสิ   
                  ปกติมฺป เต อตฺตมโน อสสิ ๓   
                  ธมฺเม  ิต ต น ชเหยฺย มนฺโต ฯ   
          [๑๗๓๖] โส ๔ พาล มนฺต กสิเรน ลทฺธ   
                  ย ทุลลฺภ อชชฺ มนุสฺสโลเก   
                  กจฺิฉา ลทฺธ ชีวิต อปฺปป ฺโ ๕   
                  วินาสยี อลิก ภาสมาโน ฯ   
          [๑๗๓๗] พาลสฺส มุฬฺหสฺส อกต ฺ ุโน จ   
                  มสุา ภณนฺตสฺส อส ฺตสฺส   
                  มนฺเต มย ตาทิสเก น เทม   
                  กโุต มนฺตา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสีติ ฯ   
                         อมฺพชาตก ปม ฯ   
                           ___________   
#๑ ม. ปุนปปฺทาหิ ฯ สี. ยุ. ปุนปฺปสีท ฯ  ๒ ม. มนตฺ ฯ  ๓ ม. อสสึ ฯ   
#๔ ม. โย ฯ ๕ สี. กิจฺฉา ลทฺธ ชิวิก อปฺป ฺโ ฯ ม กิ ฺจาป ลทฺธา ชีวิตต.   
#อปฺป ฺโ ฯ ยุ. กจฺฉาป ลทฺธา ชีวิก อปฺป ฺ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 345 

                         ๒ ผนฺทนชาตก   
    [๑๗๓๘] กุาริหตฺโถ ปุริโส          วนโมคฺคยฺห ติฏสิ   
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ      กึ ทารุ เฉตุมิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๗๓๙] อีโส ๑ วนานิ จรสิ        สมานิ วิสมานิ จ   
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ      กึ ทารุ เนมิยา ทฬฺห ฯ   
    [๑๗๔๐] เนว สาโล น ขทิโร        นาสฺสกณฺโณ กุโต ธโว   
                รกุโฺข จ ๒ ผนฺทโน นาม    ต ทารุ เนมิยา ทฬฺห ฯ   
    [๑๗๔๑] กีทิสานิสฺส ปตฺตานิ          ขนฺโธ วา ปน กีทิโส   
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ      ยถา ชาเนมุ ผนฺทน ฯ   
    [๑๗๔๒] ยสฺส สาขา ปลมฺพนฺติ        นมนฺติ น จ ภ ฺชเร   
                โส รุกโฺข ผนฺทโน นาม      ยสฺส มูเล อห  ิโต ฯ   
    [๑๗๔๓] อราน จกฺกนาภีน           อีสาเนมิรถสฺส จ   
                สพฺพสฺส เต กมฺมนิโย        อย เหสฺสติ ผนฺทโน ฯ   
    [๑๗๔๔] อิติ ผนฺทนรุกฺโขป           เทวตา ๓ อชฺฌภาสถ   
                มยหฺมฺป วจน อตฺถิ          ภารทฺวาช สุโณหิ เม ฯ   
    [๑๗๔๕] อิมสฺส ๔ อุปกฺขนฺธมฺหา      อุกฺกจฺจ จตุรงฺคุล   
                เตน เนมึ ปริหเรสิ ๕      เอว ทฬฺหตร สิยา ฯ   
    [๑๗๔๖] อิติ ผนฺทนรุกฺโขป           เวร กปฺเปสิ เทวตา ๖   
                ชาตาน ฺจ อชาตาน         อีสาน ทุกฺขมาวหิ ฯ   
    [๑๗๔๗] อิจฺเจว ๗ ผนฺทโน อีส      อีโส จ ปน ผนฺทน   
#๑ ม. สพฺพตฺถ อิสฺโส ฯ สี. อิโส ฯ  ๒ สี. ยุ. รุกโฺขว ฯ  ๓ ม. ตาวเท ฯ   
#๔ ม. อิสฺสสฺส ฯ  ๕ ม. ปสาเรสิ ฯ  ๖ ม. อปฺเปสิ ตาวเท ฯ  ๗ สี. ย.ุ อิจฺเจว ฯ    
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                อ ฺม ฺ วิวาเทน          อ ฺม ฺมฆาตยุ ฯ   
    [๑๗๔๘] เอวเมว มนุสฺเสสุ ๑       วิวาโท ยตฺถ ชายติ   
                มยรูนจฺจ นจฺจนฺติ           ยถา เต อีสผนฺทนา ฯ   
    [๑๗๔๙] ต โว วทามิ ภทฺท โว       ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                สมฺโมทถ มา วิวทิตฺถ ๒     มา โหถ อีสผนฺทนา ฯ   
    [๑๗๕๐] สามคฺยเมว ๓ สิกฺเขถ      พุทฺเธเหต ปสสิต   
                สามคฺยรโต ๔ ธมฺมฏโ     โยคกฺเขมา น ธสตีติ ฯ   
                          ผนฺทนชาตก ทุติย ฯ   
                             ___________   
                           ๓ ชวนหสชาตก   
    [๑๗๕๑] อิเธว หส นิปต            ปย เม ตว ทสสฺน   
                อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต         ย อิธตฺถ ิปเวทย ฯ   
          [๑๗๕๒] สวเนน เอกสฺส ปยา ภวนฺติ   
                  ทิสฺวา ปเนกสฺส วิเนติ ๕ ฉนฺโท   
                  ทิสฺวา จ สุตฺวา จ ปยา ภวนฺติ   
                  กจฺจิ นุ โข เม ปยสิ ทสฺสเนน ฯ   
    [๑๗๕๓] สวเนน ปโย เมสิ          ภิยฺโย จาคมฺม ทสฺสน   
                เอว ปยทสฺสโน สมาโน ๖   วส หส มม สนฺติเก ๗ ฯ   
    [๑๗๕๔] วเสยฺยาม ตวาคาเร        นจฺิจ สกฺกตปูชิตา   
                มตฺโต จ เอกทา มชฺช ๘    หสราช ปจนฺตุ เม ฯ   
#๑ ม. มนุสฺสาน ฯ  ๒ ม. วิวทถ ฯ  ๓ ม. สามคฺคิเมว  ๔ ม. สามคฺคิรโต ฯ   
#๕ ม. วิเยติ ฯ ยุ. วิเหติ ฯ ๖ ม. เม ฯ  ๗ ม - มมนฺติเก ฯ ๘ ม. วชฺเช ฯ   
#สี. ย.ุ วชชฺา ฯ    
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    [๑๗๕๕] ธิรตฺถุ ต มชชฺปาน          ย เม ปยตร ตยา   
                น จาป มชฺช ปวิสฺสามิ ๑    ยาว เม วจฺฉสี ฆเร ฯ   
    [๑๗๕๖] สุวิชาน สิคาลาน           สกุณาน ฺจ ๒ วสฺสิต ฯ   
                มนุสฺสวสฺสิต ราช           ทพฺุพิชานตร ตโต ฯ   
    [๑๗๕๗] อป เจ ม ฺตี โปโส        าติ มิตฺโต สขาติ วา   
                โย ปุพฺเพ สุมโน หุตฺวา      ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโส ฯ   
    [๑๗๕๘] ยสฺมึ มโน นวิิสติ           อวิทูเร สหาป โส   
                สนฺติเกป หิ โส ทูเร        ยสฺมา วิวสเต ๓ มโน ฯ   
          [๑๗๕๙] อนฺโตป เจ ๔ โหติ ปสนฺนจิตฺโต   
                  ปาร สมุทฺทสฺส ปสนฺนจิตฺโต   
                  อนฺโตป โส โหติ ปทุฏจิตฺโต   
                  ปาร สมุทฺทสฺส ปทุฏจิตฺโต ฯ   
    [๑๗๖๐] สวสนฺตา วิวสนฺติ           เย ทิสา เต รเถสภ   
                อารา สนฺโต สวสนฺติ        มนสา รฏวฑฺฒน ฯ   
    [๑๗๖๑] อติจิร นิวาเสน            ปโย ภวติ อปฺปโย   
                อามนฺต โข ต คจฺฉามิ ๕    ปรุา เต โหมิ อปฺปโย ๖ ฯ   
    [๑๗๖๒] เอว เจ ยาจมานาน        อ ฺชลึ นาวพุชฺฌสิ   
                ปริจารกาน สนฺตาน ๗      วจน น กโรสิ โน   
                เอวนฺต อภิยาจาม          ปุน กยิราสิ ปริยาย ฯ   
    [๑๗๖๓] เอว เจ โน วิหรต         อนฺตราโย น เหสฺสติ   
#๑ ม. ปสฺสามิ ฯ ส.ี ย.ุ ปายามิ ฯ  ๒ ส.ี ยุ. สกุนฺตาน ฺจ ฯ  ๓ ม. ยสฺมึ   
#นาวิสเต ฯ ๔ ม. โส ฯ  ๕ ม. คจฺฉาม.  ๖ ม. โหม อปฺปยา ฯ   
#๗ ม. สต ฯ  ยุ. สตฺตาน ฯ    
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                ตุยหฺ วาป ๑ มหาราช      มยหฺ วา ๒ รฏวฑฺฒน   
                อปฺเปวนาม ปสฺเสม         อโหรตฺตานมจฺจเยติ ฯ   
                          ชวนหสชาตก ตติย ฯ   
                             ___________   
                        ๔ จุลฺลนารทกสฺสปชาตก ๓   
    [๑๗๖๔] น เต กฏานิ ภินฺนานิ       น เต อุทกมาภต   
                อคฺคิป เต น หาสิโต ๔     กนิฺนุ มนโฺทว ฌายสิ ฯ   
    [๑๗๖๕] น อุสฺสเห วเน วตฺถุ        กสฺสปามนฺตยามิ ต   
                ทกฺุโข วาโส อร ฺสฺมึ       รฏ อิจฺฉามิ คนฺตเว ฯ   
    [๑๗๖๖] ยถา อห อิโต คนฺตฺวา       ยสฺมึ ชนปเท วส   
                อาจาร พฺรเหฺม สิกฺเขยฺย     ต ธมฺม อนุสาส ม ฯ   
    [๑๗๖๗] สเจ อร ฺ หิตฺวาน         วนมูลผลาน ิจ   
                รฏเ โรจยเส วาส        ต ธมมฺ นิสาเมหิ เม ฯ   
    [๑๗๖๘] วิส มา ปฏิเสวิตฺถ ๕       ปปาต ปริวชฺชย   
                ปงฺเก จ มา วิสีทิตฺโถ       ยตฺโต อาสีวิเส ๖ จเร ฯ   
    [๑๗๖๙] กินฺนุ วิส ปปาโต วา        ปงฺโก วา พฺรหฺมจาริน   
                ก ตฺว อาสีวิส พฺรูหิ         ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๑๗๗๐] อาสโว ตาต โลกสฺม ึ       สุรา นาม ปวุจฺจติ   
                มนุ ฺา ๗ สุรภี วคฺคู       มธุขุทฺทรสูปมา ๘   
                วิส ตทาหุ อริยา [๙]      พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ   
#๑ ม. จาป ฯ  ๒ ม. จ ฯ  ๓ ม. จูฬนารทชาตก ฯ  ๔ ม. หาปโต ฯ   
#๕ ม. ปฏิเสวิตฺโถ ฯ  ๖ ม. จาสีวิเส ฯ  ๗ ม. มนุ ฺโ ฯ  ๘ ม. สาทุ -- ฯ   
#๙ ม. เส ฯ    
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    [๑๗๗๑] อิตฺถิโย ตาต โลกสฺม ึ       ปมตฺต ปมเถนฺติ ตา   
                ผรนฺติ มุนิโน ๑ จิตฺต       ตูล ภฏว มาลุโต   
                ปปาโต เอส อกฺขาโต       พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ   
    [๑๗๗๒] ลาโภ สิโลโก สกฺกาโร      ปูชา ปรกุเลสุ จ   
                ปงฺโก เอโสว ๒ อกฺขาโต   พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ   
    [๑๗๗๓] มหนฺตา ๓ ตาต ราชาโน    อาวสนฺติ มหึ อิม   
                เต ตาทิเส มนุสฺสินฺเท       มหนฺเต ตาต นารท ฯ   
    [๑๗๗๔] อิสฺสราน อธิปตีน           น เตส ปาทโต จเร   
                อาสีวิโสติ ๔ อกฺขาโต      พฺรหฺมจริยสฺส นารท ฯ   
    [๑๗๗๕] ภตฺตตฺโถ ภตฺตกาเล จ       ย เคห อุปสงฺกเม   
                ยเทตฺถ กุสล ช ฺา         ตตฺถ ฆาเสสน จเร ฯ   
                ปวิสิตฺวา ปรกุล            ปานตฺโถ ๕ โภชนาย วา   
                มติ ขาเท มิต ภุ ฺเช        น จ รูเป มน กเร ฯ   
    [๑๗๗๖] คุฏ มชฺช กริาส ฺจ ๖      สภานิกิรณานิ ๗ จ   
                อารกา ปรวิชฺเชหิ          ยานวี วิสม ปถนติฺ ฯ   
                    จุลฺลนารทกสฺสปชาตก จตุตฺถ ฯ   
                          ____________   
#๑ ม. หรนฺติ ยุวิโน ฯ  ๒ ม. เอโส จ ฯ  ๓ ม. มหตฺตา ฯ  ๔ สี. ย.ุ   
#อาสีวิโส โส ฯ  ๕ ม. ปานตฺถ ฯ  ๖ ม. โคฏ มชชฺ กริาฏ ฺจ ฯ   
#๗ สภาธิ. กรณานีติป ฯ    
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                            ๕ ทูตชาตก   
    [๑๗๗๗] ทูเต เต พฺรเหฺม ปาเหสึ     คงฺคาตีรสฺมิ ฌายโต   
                เตส ปุฏโ น พฺยากาสิ      ทุกฺข ตุยฺห มต ๑ นุ เต ฯ   
    [๑๗๗๘] สเจ เต ทุกฺขมุปฺปชฺเช       กาสีน รฏวฑฺฒน   
                มา โข น ตสฺส อกฺขาหิ      โย ต ทุกฺขา น โมจเย ฯ   
    [๑๗๗๙] โย ตสฺส ๒ ทุกฺขชาตสฺส     เอกงฺคมป ภาคโส ๓   
                วิปฺปโมเจยฺย ธมฺเมน        กาม ตสฺส ปเวทย ๔ ฯ   
    [๑๗๘๐] สุวิชาน สิคาลาน           สกุนฺตาน ฺจ ๕ วสฺสิต ฯ   
                มนุสฺสวสฺสิต ราช           ทพฺุพิชานตร ตโต ฯ   
    [๑๗๘๑] อป เจ ม ฺตี โปโส        าติ มิตฺโต สขาติ วา   
                โย ปุพฺเพ สุมโน หุตฺวา      ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโส ฯ   
          [๑๗๘๒] โย อตฺตโน ทุกฺขมนานุปุฏโ   
                  ปเวทเย ชนฺตุ อกาลรูเป   
                  อนนฺทิโน ๖ ตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา ๗   
                  หิเตสิโน ตสฺส ทุกฺขี ภวนฺติ ฯ   
          [๑๗๘๓] กาล ฺจ ตฺวาน ตถาวิธสฺส   
                  เมธาวิน เอกมน วิทิตฺวา   
                  อกฺเขยฺย ติปฺปานิ ๘ ปรสฺส ธีโร   
                  สณฺห คิร อตฺถวตึ ปมุ ฺเจ ฯ   
#๑ ม. คุยฺหมต ฯ สี. คุยฺห มต ฯ  ๒ ย.ุ โย จ ตถา ฯ  ๓ สี. ยุ. เอกนฺตมป   
#ภาสโต ฯ  ๔ สี. ปเวทเย ฯ  ๕ ม. สกณุาน ฺจ ฯ  ๖ ม. อานนฺทโิน ฯ ๗ ส.ี ย.ุ   
#ภวนฺตมิตฺตา ฯ  ๘ ม. ติพฺพานิ ฯ    
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          [๑๗๘๔] สเจ จ ช ฺา อวิสยฺหมตฺตโน   
                  น เตหิ มยฺห สุขาคมาย ๑   
                  เอโกว ติปฺปานิ สเหยฺย ธีโร   
                  สจฺจ หิโรตฺตปฺปมเปกฺขมาโน ฯ   
    [๑๗๘๕] อห รฏานิ วิจรนฺโต        นิคเม ราชธานิโย   
                ภิกฺขมาโน มหาราช         อาจริยสฺส ธนตฺถิโก ฯ   
    [๑๗๘๖] คหปตี ราชปุริเส           มหาสาเล จ พฺราหฺมเณ   
                อลตฺถ สตฺต นิกฺขานิ         สุวณฺณสฺส ชนาธิป   
                เต เม นฏา มหาราช      ตสฺมา โสจามห ภุส ฯ   
    [๑๗๘๗] ปุริสา เต มหาราช         มนสานุวิจินฺติตา   
                นาล ทุกฺขา ปโมเจตุ        ตสฺมา เตส น พฺยาหรึ ฯ   
    [๑๗๘๘] ตฺว ฺจ โข เม มหาราช      มนสานุวิจินฺติโต   
                อล ทุกฺขา ปโมเจตุ         ตสฺมา ตุยฺห ปเวทยึ ฯ   
    [๑๗๘๙] ตสฺสาทาสิ ปสนฺนจิตฺโต       กาสีน รฏวฑฺฒโน   
                ชาตรูปมเย นิกฺเข          สุวณฺณสฺส จตุทฺทสาติ ฯ   
                         ทูตชาตก ป ฺจม ฯ   
                            __________   
#๑ สี. ย.ุ นาย นีติ มยฺห สขุาคมาย ฯ    
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                        ๖ กาลิงฺคโพธิชาตก   
    [๑๗๙๐] ราชา กาลิงฺโค จกฺกวตฺติ     ธมฺเมน ปวิมนุสาสิ ๑   
                อคมาสิ ๒ โพธิสมีป        นาเคน มหานุภาเวน ฯ   
    [๑๗๙๑] กาลิงฺโค ภารทฺวาโช จ      ราชาน กาลิงฺค สมณโกล ฺ   
                จกกฺวตฺตยโต ปริคฺคเหตฺวา ๓ ป ฺชล ีอิทมโวจ ฯ   
    [๑๗๙๒] ปจฺโจโรห มหาราช         ภูมิภาโค ยถา สมณุคีโต ๔   
                อิธ อนธิวรา พุทฺธา         อภิสมฺพุทฺธา วิโรจนฺติ ฯ   
    [๑๗๙๓] ปทกฺขิณโต อาวฏฏา         ติณลตา อสฺมึ ภูมิภาคสฺมึ   
                ปวิยา อย ๕ มณฺโฑ       อิติ โน สุต [๖] มหาราช ฯ   
    [๑๗๙๔] สาครปริยนฺตาย (เมทนิยา)   สพฺพภูตธรณิยา   
                ปวิยา อย มณฺโฑ          โอโรหิตฺวา นโม กโรหิ ฯ   
    [๑๗๙๕] เย เต ภวนฺติ นาคา จ      อภิชาตา จ กุ ฺชรา ๗   
                เอตฺตาวตา ปเทส เต       นาคา เนวมุปยนฺติ ๘ ฯ   
    [๑๗๙๖] อภิชาโต [๙] นาโค กาม   เปเสหิ กุ ฺชร ทนฺตึ   
          เอตฺตาวตา ปเทโส จ ๑๐ น   สกกฺา นาเคน อุปคนตฺุ ๑๑ ฯ   
    [๑๗๙๗] ต สุตฺวา ราชา กาลิงฺโค     เวยฺย ฺชนิกวโจ นิสาเมตฺวา   
                สมฺเปเสสิ นาค อุยฺยาม ๑๒  มย ยถา ๑๓ อิท วจน ฯ   
    [๑๗๙๘] สมฺเปสิโต จ ร ฺา นาโค    โก ฺโจว อภินทิตฺวาน   
#๑ ม. ปถวิมนุสาส ฯ  ๒ ม. อคมา ฯ  ๓ ยุ. ปริเณตฺวา ฯ  ๔ ม. สมณุคฺคโต ฯ   
#๕ ม. นาภิย ฯ  ๖ ม. มนฺเต ฯ  ๗ อภิชาตา มาติโต จ ปติโต จาติป ปาโ ฯ   
#๘ เนวมุสฺสหนฺตีติป ฯ  ๙ สี. ย.ุ เต ฯ  ๑๐ ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๑๑ ม. สกกฺา   
#นาเคน มุปคนฺตุ ฯ  ๑๒ สี. ม. อุสฺสาม ฯ  ๑๓ ม. ยถิมสฺสิท ฯ    
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                ปฏิสกฺกิตฺวา นิสีทิ           ครุภาร อสหมาโน ฯ   
          [๑๗๙๙] กาลิงฺโค ภารทฺวาโช นาค ขีณายุก   
                  วิทิตฺวาน ราชาน กาลิงฺค ตรมาโน   
                  อชฺฌภาสิตฺถ อ ฺ สงฺกม นาค   
                  นาโค ขีณายุโก มหาราช ฯ   
          [๑๘๐๐] ต สุตฺวา กาลิงฺโค ตรมาโน   
                  สงฺกมิ นาค สงฺกนเฺตว ร ฺเ   
                  นาโค ตตฺเถว ปติ ภูมฺยา   
                  เวยฺย ฺชนิกวโจ ยถา ตถา อหุ นาโค ฯ   
          [๑๘๐๑] กาลิงฺคภารทฺวาช กาลิงฺโค ๑ พฺราหฺมณ อิทมโวจ   
                  ตฺวเมวาสิ สมฺพุทฺโธ สพฺพ ฺ ู สพฺพทสฺสาวี ฯ   
    [๑๘๐๒] ต อนธิวาเสนฺโต กาลิงฺโค ๒ พฺราหฺมโณ อิทมโวจ   
                เวยฺย ฺชนิกา หิ มย         พุทธฺา สพฺพ ฺ ุโน มหาราช ฯ   
    [๑๘๐๓] สพฺพ ฺ ู สพฺพวิทู จ          พุทฺธา [๓] ลกฺขเณน ชานนฺติ   
                อาคมพลสา ๔ หิ มย       พุทฺธา สพฺพ ปชานนฺติ ฯ   
    [๑๘๐๔] ปหสิตฺวาน ๕ สมฺโพธึ       นานาตุริเยหิ วิชฺชมาเนหิ   
                มาลาวิเลปน อภิหริตฺวา ๖   ปาการปริกฺเขป กาเรสิ   
                         อถ ราชา ปายาสิ ฯ   
    [๑๘๐๕] สฏ ิวาหสหสฺสานิ           ปุปฺผานิ สนฺนิปาตยิ   
#๑ ม. กาลิงฺโค ราชา กาลงฺิค ฯ  ๒ กาลิงฺค ฯ  ๓ ม. น ฯ  ๔ ย.ุ อาคมปุริสา ฯ   
#๕ ม. มหยิตฺวา ฯ สี. ย.ุ มหายิตฺวาน ฯ  ๖ สี. ย.ุ มาลาคนฺธวิเลปน อาหริตฺรา ฯ    
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                ปูเชสิ ราชา กาลิงฺโค       โพธิมณฺฑมนุตฺตรนฺติ ฯ   
                         กาลิงฺคโพธิชาตก ฉฏ ฯ   
                            _______________   
                            ๗ อกิตฺติชาตก   
    [๑๘๐๖] อกิตฺตึ ทิสฺวาน สมฺมนฺต       สกฺโก ภูตปตี พฺรวิ   
                ก ึปตฺถย มหาพฺรหฺเม        เอโก สมฺมส ิฆมฺมนิ ฯ   
    [๑๘๐๗] ทุกฺโข ปุนพฺภโว สกฺก        สรีรสฺส จ เภทน   
                สมฺโมหมรณ ทุกฺข           ตสฺมา สมฺมามิ วาสว ฯ   
    [๑๘๐๘] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต   
                วร กสฺสป เต ทมฺมิ         ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๘๐๙] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                เยน ปุตฺเต จ ทาเร จ      ธนธ ฺ ปยานิ จ   
                ลทฺธา นรา น ตปฺปนฺติ       โส โลโภ น มยี วเส ฯ   
    [๑๘๑๐] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต   
                วร กสฺสป เต ทมฺมิ         ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๘๑๑] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                เขตฺต วตฺถุ หิร ฺ ฺจ        ควาสฺส ทาสโปริส   
                เยน ชาเตน ชียนฺติ         โส โทโส น มยี วเส ฯ   
    [๑๘๑๒] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต    
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                วร กสฺสป เต ทมฺมิ         ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๘๑๓] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                พาล น ปสฺเส น สุเณ       น จ พาเลน สวเส   
                พาเลนลฺลาปสลลฺาป         น กเร น จ โรจเย ฯ   
    [๑๘๑๔] กินฺนุ เต อกร พาโล        วท กสฺสป การณ   
                เกน กสฺสป พาลสฺส         ทสฺสน นาภิกงฺขสิ ฯ   
    [๑๘๑๕] อนย นยติ ทมฺุเมโธ         อธุราย นิยุ ฺชติ   
                ทนฺุนโย เสยฺยโส โหติ       สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ   
                วินย โส น ชานาติ         สาธุ ตสฺส อทสฺสน ฯ   
    [๑๘๑๖] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต   
                วร กสฺสป เต ทมฺมิ         ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๘๑๗] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                ธีร ปสฺเส สุเณ ธีร         ธีเรน สห สวเส   
                ธีเรนลฺลาปสลลฺาป          ต กเร ต ฺจ โรจเย ฯ   
    [๑๘๑๘] กินฺนุ เต อกร ธีโร         วท กสฺสป การณ   
                เกน กสฺสป ธรีสฺส          ทสฺสน อภิกงฺขสิ ฯ   
    [๑๘๑๙] นย นยติ เมธาวี           อธุราย น ยุ ฺชติ   
                สนุโย เสยฺยโส โหติ        สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ   
                วินย โส ปชานาติ          สาธุ เตน สมาคโม ฯ   
    [๑๘๒๐] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏริูเป สุภาสิเต    
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                วร กสฺสป เต ทมฺมิ         ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๘๒๑] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                ตโต รตฺยา วิวสเน ๑      สุริยสฺสุคฺคมน ปติ   
                ทพฺิพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ     สลีวนฺโต จ ยาจกา   
                ททโต เม น ขีเยถ         ทตฺวา นานุตเปยฺยห   
                ทท จิตฺต ปสาเทยฺย         เอต สกฺก วร วเร ฯ   
    [๑๘๒๒] เอตสฺมึ เต สุลปเต         ปฏิรูเป สุภาสิเต   
                วร กสฺสป เต ทมฺมิ         ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๑๘๒๓] วร ฺจ เม อโท สกฺก        สพฺพภูตานมิสฺสร   
                น ม ปุน อุเปยฺยาสิ         เอต สกฺก วร วเร ฯ   
    [๑๘๒๔] พหูหิ วตฺตจริยาหิ           นรา จ อถ นาริโย   
                ทสฺสน อภิกงฺขนฺติ           กินฺนุ เม ทสสฺเน ภย ฯ   
    [๑๘๒๕] ต ตาทิส เทววณฺณ ๒       สพฺพกามสมิทฺธิน   
                ทสิฺวา ตโป ปมชฺเชยฺย ๓    เอต เต ทสฺสเน ภยนฺติ ฯ   
                         อกิตฺติชาตก สตฺตม ฯ   
                            ___________   
                          ๘ ตกฺการิยชาตก   
          [๑๘๒๖] อหเมว ทุพฺภาสิต ภาสิ พาโล   
                  เภโกวร ฺเ อหิมวฺหายมาโน   
                  ตกฺการิเย โสพฺภมิม ปตามิ   
#๑ ม. วิวสาเน ฯ  ๒ ยุ. เทววณฺณึ ฯ  ๓ ม. ปมชฺเชยฺย ฯ    
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                  น กิเรว สาธุ อติเวลภาณี ฯ   
          [๑๘๒๗] ปปฺโปติ มจฺโจ อติเวลภาณี   
                  พนฺธ วธ โสกปริทฺทว ฺจ   
                  อตฺตานเมว ครหาสิ เอตฺถ ๑   
                  อาจริย ต นิกฺขณนฺติ ๒ โสพฺเภ ฯ   
          [๑๘๒๘] กิเมวาห ตุณฺฑิล อนุปุจฺฉึ   
                  กเรยฺยาส ๓ ภาตร กาลิกาย   
                  นคฺโควห วตฺถยุค ฺจ ชิโน   
                  อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสว ฯ   
          [๑๘๒๙] โย ยชฺุฌมานาน อยุชฺฌมาโน   
                  เมณฺฑนฺตร อจฺจุปตี กุลิงฺโค   
                  โส ปสิโต เมณฺฑสิเรหิ ตตฺถ   
                  อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสว ฯ   
          [๑๘๓๐] จตุโร ชนา โปตฺถกมคฺคเหสุ   
                  เอก ฺจ โปส อนุรกฺขมานา   
                  สพฺเพว เต ภินฺนสิรา สยึสุ   
                  อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสว ฯ   
          [๑๘๓๑] อชา ยถา เวฬุคุมฺพสฺมึ พนฺธา   
                  อเวกฺขิปนฺตี ๔ อสิมชฺฌคจฺฉิ   
#๑ สี. เอตฺโต ฯ  ๒ ม. อาเจร ย ต นิกฺขณนฺติ ฯ  ๓ กเรยฺย สงฺคหนฺติป ฯ   
#ม. กเรยฺย ส ฯ  ๔ ม. อวกฺขิปนฺตี ฯ    
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                  เตเนว ตสฺสา คลก วิกนฺตา ๑   
                  อยมฺป อตฺโถ พหุ ตาทิโสว ฯ   
          [๑๘๓๒] นยิเม เทวา นาป ๒ คนฺธพฺพปุตฺตา   
                  มคิา อิเม อตฺถวสาภตา อิเม ๓   
                  เอก ฺจ น สายมาเส ปจนฺตุ   
                  เอก ๔ ปุนปปฺาตราเส ปจนฺตุ ฯ   
          [๑๘๓๓] สต สหสฺสาน ทุพฺภาสิตาน ๕   
                  กลมฺป นาคฺฆติ สุภาสิตสฺส   
                  ทุพฺภาสิต สงฺกมาโน กิเลโส   
                  ตสฺมา ตุณฺหี กึปุริโส ๖ น พาลฺยา ฯ   
          [๑๘๓๔] ยา เมสา พฺยากาสิ ๗ ปมุ ฺจเถต   
                  คิริ ฺจ น หิมวนฺต นยนฺตุ   
                  อิม ฺจ โข เทนฺตุ มหานสาย   
                  ปาโตว น ปาตราเส ปจนฺตุ ฯ   
    [๑๘๓๕] ปชฺชุนฺนนาถา ปสโว         ปสุนาถา อย ปชา�    
                ตฺวนาโถสฺมิ ๘ มหาราช     อมฺหนาถา มม ภริยา ๙   
                ทวิฺนฺนม ฺตร ตฺวา         มุตฺโต คจฺเฉยฺย ปพฺพต ฯ   
          [๑๘๓๖] น เว นินทฺา สุปริวชฺชยาถ ๑๐   
#๑ ม. คลกาวกนฺต ฯ  ๒ ม. อิเม น เทวา น ฯ  ๓ ม. อตฺถวส คตา เม ฯ   
#๔ สี. ย.ุ เอก ฺจ น ปาตราเส ฯ  ๕ ม. สหสฺสานิ ทุภาสิตานิ ฯ  ๖ ม. กิมฺปุริสา ฯ   
#๗ ม. พฺยาหาสิ ฯ  ๘ ม. ตฺว นาโถสิ ฯ  ๙ ม. นาโถห ฯ  ๑๐ ม. สุปริวชฺชเยถ ฯ    
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                  นานาชนา เสวิตพฺพา ชนินฺท   
                  เยเนว เอโก ลภเต ปสส   
                  เตเนว อ ฺโ ลภเต นินฺทติาร ฯ   
          [๑๘๓๗] สพฺโพ โลโก ปรจิตฺเตน ๑ อติจิตฺโต   
                  สพฺโพ โลโก จิตฺตวา สมฺหิ จิตฺเต   
                  ปจฺเจกจิตฺตา ปุถุ สพฺพสตฺตา   
                  กสฺสีธ จิตฺตสฺส วเส น วตฺเต ฯ   
          [๑๘๓๘] ตุณฺหี อหุ กึปุรโิส สภริโย ๒-๔   
                  โยทานิ พฺยากาสิ ภยสฺส ภีโต   
                  โสทานิ มุตฺโต สุขิโต อโรโค   
                  วาจา กิเรวตฺถวตี นรานนฺติ ฯ   
                      ตกฺการิยชาตก อฏม ฯ   
                          ____________   
                        ๙ รุรุมิคชาตก ๓   
    [๑๘๓๙] ตสฺส ๔ คามวร ทมฺม ิ      นาริโย จ อลงฺกตา   
                โก ๕ เม ต มิคมกฺขาสิ     มคิาน มิคมุตฺตม ฯ   
    [๑๘๔๐] มยฺห คามวร เทหิ          นาริโย จ อลงฺกตา   
                อห เต มิคมกฺขิสฺส          มิคาน มิคมุตฺตม ฯ   
    [๑๘๔๑] เอตสฺมึ วนสณฺฑสฺมึ          อมฺพา สาลา จ ปุปฺผิตา   
#๑ ม. ปริจิตฺโต ฯ  ๒ อภาณิโสติป ฯ  ๓ ม. รุรุมิคราชชาตก ฯ  ๔ สี. ย.ุ กสฺส ฯ   
#๕ ม. โย ฯ ต ยุตฺตตร ฯ    
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                อินฺทโคปกส ฺฉนฺนา          เอตฺเถโส ติฏติ มิโค ฯ   
    [๑๘๔๒] ธนน อเทฺวชฺฌ กตฺวาน        อุสุ สนฺนยหฺุปาคมิ ๑   
                มิโค จ ทิสฺวา ราชาน       ทูรโต อชฺฌภาสถ   
                อาคเมหิ มหาราช          มา ม วิชฺฌ ิรเถสภ   
                โก นุ เต อิทมกขฺาสิ        เอตฺเถโส ติฏติ มิโค ฯ   
    [๑๘๔๓] เอส ปาปจโร โปโส        สมฺม ติฏติ อารกา   
                โส หิ ๒ เม อิทมกฺขาสิ     เอตฺเถโส ติฏติ มิโค ฯ   
    [๑๘๔๔] สจฺจ กิเรวมาหสุ           นรา เอกจฺจิยา อิธ   
                กฏ นิปาวต ๓ เสยฺโย     น เตฺวเวกจฺจิโย นโร ฯ   
          [๑๘๔๕] กินฺนุ รรุุ ครหสิ มิคาน   
                  ก ึปกฺขิน ก ึปน มานุสาน   
                  ภย หิ ม วินฺทตินปฺปรูป   
                  สตฺุวาน ต มานุสิ ๔ ภาสมาน ฯ   
          [๑๘๔๖] ยมุทฺธรึ วาหเน วุยฺหมาน   
                  มโหทเก สลิเล สีฆโสเต   
                  ตโตนิทาน ภยมาคต มม   
                  ทุกฺโข หเว ราช อสพฺภิ สงฺคโม ฯ   
          [๑๘๔๗] โสห จตุปฺปตฺตมิม วิหงฺคม   
                  ตนุจฺฉิท หทเย โอสชชฺามิ   
#๑ สี. ย.ุ สนธฺายุปาคมิ ฯ  ๒ ม. โส ย ฯ  ๓ สี. วิปลาวิต ฯ ม. นปิฺลวิต ฯ   
#๔ ม. มานุสี ฯ    
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                  หนามิ ต มิตฺตทุพฺภึ อกิจฺจการึ   
                  โย ตาทิส กมมฺกต น ชาเน ฯ   
          [๑๘๔๘] ธีรสฺส พาลสฺส หเว ชนินฺท   
                  สนฺโต วธ นปปฺสสนฺติ ชาตุ   
                  กาม ฆร คจฺฉตุ ปาปธมฺโม   
                  ย ฺจสฺส ภตฺต ตเทตสฺส เทหิ   
                  อห ฺจ เต กามกโร ภวามิ ฯ   
          [๑๘๔๙] อทฺธา รุรุ อ ฺตโร สต โส   
                  โย ทุพฺภิโน ๑ มานุสสฺส น ทุพฺภี   
                  กาม ฆร คจฺฉตุ ปาปธมฺโม   
                  ย ฺจสฺส ภตฺต ตเทตสฺส ทมฺมิ   
                  อห ฺจ เต คามวร ททามิ ฯ   
    [๑๘๕๐] สุวิชาน สิคาลาน           สกุนฺตาน ฺจ วสฺสิต   
                มนุสฺสวสฺสิต ราช           ทพฺุพิชานตร ตโต   
                อป เจ ม ฺตี โปโส        าติ มิตฺโต สขาติ วา   
                โย ปุพฺเพ สุมโน หุตฺวา      ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโส ฯ   
    [๑๘๕๑] สมาคตา ชานปทา          เนคมา จ สมาคตา   
                มคิา ธ ฺานิ ๒ ขาทนฺติ     ต เทโว ปฏิเสธตุ ฯ   
    [๑๘๕๒] กาม ชนปโท มาสิ          รฏ ฺจาป วินสฺสตุ   
                น เตฺววาห รุรุ ทุพฺเภ       ทตฺวา อภย ปกฺขิน ฯ   
#๑ ม. ทุพฺภโต ฯ ยุ. ทูภโต ฯ  ๒ ม. สสสฺานิ ฯ    
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    [๑๘๕๓] มา เม ชนปโท อาสิ        มา ม ชนปโท อหุ ๑   
                น เตฺววาห มิคราชสฺส       วร ทตฺวา มุสา ภเณติ ฯ   
                        รรุุมิคชาตก นวม ฯ   
                           ___________   
                        ๑๐ สรภชาตก ๒   
    [๑๘๕๔] อาสึเสเถว ๓ ปุริโส       น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต   
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ   
    [๑๘๕๕] อาสึเสเถว ๓ ปุริโส       น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต   
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        อุทกา ถลมุพฺภต ฯ   
    [๑๘๕๖] วายเมเถว ปุริโส          น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต   
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ   
    [๑๘๕๗] วายเมเถว ปุริโส          น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต   
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน        อุทกา ถลมุพฺภต ฯ   
          [๑๘๕๘] ทุกฺขูปนีโตป นโร สป ฺโ   
                  อาส น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย   
                  พหู หิ ผสฺสา อหิตา หิตา จ   
                  อวิตกฺกิตาโร มจฺจุมุปปชฺชนฺติ ๔ ฯ   
    [๑๘๕๙] อจินฺติตมฺป ภวติ            จินฺติตมฺป วินสฺสติ   
                น หิ จินฺตามยา โภคา       อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา ฯ   
#๑ ม. รฏ ฺจาป วินสฺสตุ ฯ  ๒ ม. สรภมิคชาตก ฯ  ๓ ม. อาสีเสเถว ฯ   
#๔ ม. อวิตกฺกิตา มจฺจมุปพฺพชนฺติ ฯ    
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    [๑๘๖๐] สรภ คิริทุคฺคสฺมึ            ย ตฺว อนุสฺสรี ปุเร   
                อลีนจิตฺตสฺส ตุว            วิกฺกนฺตมนุชีวสิ ฯ   
          [๑๘๖๑] โย ต วิทุคฺคา นรกา สมุทฺธริ   
                  สลีาย โยคฺค สรโภ กริตฺวา   
                  ทุกฺขูปนีต มจฺจุมุขา ปโมจยิ   
                  อลีนจิตฺต ตเมว ๑ วเทสิ ฯ   
          [๑๘๖๒] กึ ตฺว นุ ตตฺเถว ตทา อโหสิ   
                  อุทาหุ เต โกจิ ต เอตทกฺขา   
                  วิวฏจฺฉโท นุสิ สพฺพทสฺสี   
                  าณ นุ เต พฺราหฺมณ ภึสรูป ฯ   
          [๑๘๖๓] น เจวาห ตตฺถ ตทา อโหสึ   
                  น จาป เม โกจิ น เอตทกฺขา   
                  คาถาปทาน ฺจ สุภาสิตาน   
                  อตฺถ ตทาเนนฺติ ชนินฺท ธรีา ฯ   
          [๑๘๖๔] อาทาย ปตฺต ๒ ปรวีรยิฆาตึ   
                  จาเป สร กึ วิจิกิจฺฉเส ตุว   
                  นุณฺโณ สโร สรภ หนฺตุ ขิปฺป   
                  อนฺน หิ เอต วรป ฺ ร ฺโ ฯ   
          [๑๘๖๕] อทฺธา ปชานามิ อหป เอต   
                  อนฺน มิโค พฺราหฺมณ ขตฺติยสฺส   
#๑ ม. ต มิค ฯ  ๒ ม. ปตฺตึ ฯ    
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                  ปุพฺเพ กต ฺจ อปจายมาโน   
                  ตสฺมา มิค สรภ โน หนามิ ฯ   
    [๑๘๖๖] เนโส มิโค มหาราช        อสุเรโส ทิสมฺปติ   
                เอต หนฺตฺวา มนุสฺสินฺท       ภวสฺสุ อมราธิโป ฯ   
          [๑๘๖๗] สเจ จ ราช วิจิกิจฺฉเส ตุว   
                  หนฺตุ มิค สรภ สหายก ๑   
                  สปุตฺตทาโร นรวีรเสฏ ๒   
                  คนฺตฺวา ๓ ตุว เวตรณึ ยมสฺส ฯ   
          [๑๘๖๘] กาม อห ชานปทา จ สพฺเพ   
                  ปุตฺตา จ ทารา จ สหายสงฺฆา   
                  คจฺเฉมุ ต เวตรณึ ยมสฺส   
                  น เตฺวว ห ฺเ มม ปาณทสฺส ๔ ฯ   
          [๑๘๖๙] อย มิโค กิจฺฉคตสฺส มยฺห   
                  เอกสฺส กตฺตา วิวนสฺมึ โฆเร   
                  ต ตาทิส ปุพฺพกิจฺจ สรนฺโต   
                  ชาน มหาพฺรหฺเม กถ หเนยฺย ฯ   
          [๑๘๗๐] มิตฺตาภิราธี จิรเมว ชีว   
                  รชฺช อิม ธมฺมคุเณ ปสาส   
                  นารีคเณหิ ปริจารยนฺโต ๕   
                  โมทสฺสุ รฏเ ติทิเวว วาสโว ฯ   
#๑ สี. ย.ุ สหายก เม ฯ  ๒ สี. ย.ุ นรวิริยเสฏ ฯ  ๓ สี. ย.ุ คนฺตา ฯ   
#๔ ม. ปาโท โย ฯ ๕ ม. ปริจาริยนฺโต ฯ    
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          [๑๘๗๑] อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต   
                  สพฺพาติถี ปาหุนเก กริตฺวา ๑   
                  ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว   
                  อนินฺทิโต สคฺคมุเปหิ านนฺติ ฯ   
                        สรภชาตก ทสม ฯ   
                          ___________   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                  วรมมฺพ ๒ กุาริ สหสวโร   
                  อถร ฺสฺมึ ทูตกป ฺจมโก   
                  อถ โพธ ิอกิตฺติ สุตกฺกรินา   
                  อถ รรุุมิเคน ปโร สรโภ ฯ   
                      เตรสนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. สพฺพาติถี ยาจโยโค ภวิตฺวา ฯ  ๒ ม. วรอมพฺ ฯ    
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                        ปกิณฺณกนิปาตชาตก   
                      ๑ สาลิเกทารชาตก   
    [๑๘๗๒] สมฺปนฺน สาลิเกทาร         สุวา ภุ ฺชนฺติ โกสิย   
                ปฏิเวเทมิ เต พฺรหฺเม       น เต วาเรตุมุสฺสเห   
                เอโก จ ตตฺถ สกุโณ        โย เนส สพฺพสุนฺทโร   
                ภุตฺวา สาลึ ยถากาม        ตุณฺเฑนาทาย คจฺฉติ ฯ   
    [๑๘๗๓] อุชฺฌนฺตุ ๑ วาลปาสานิ      ยถา พชฺเฌถ โส ทิโช   
                ชีว ฺจ น คเหตฺวาน         อานเยหิ ๒ มมนฺติเก ฯ   
    [๑๘๗๔] เอเต ภุตฺวา ปวิตฺวา จ      ปกฺกมนฺติ วิหงฺคมา   
                เอโก พทฺโธสฺม ิปาเสน      ก ึปาป ปกต มยา ฯ   
    [๑๘๗๕] อุทร นูน อ ฺเส           สวุ อจฺโจทร ตว   
                ภุตฺวา สาลึ ยถากาม        ตุณฺเฑนาทาย คจฺฉสิ ฯ   
                โกฏนฺนุ ตตฺถ ปูเรสิ        สวุ เวรนฺนุ เต มยา   
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ      กุหึ สาลึ นิเธยฺยสิ ๓ ฯ   
    [๑๘๗๖] น เม เวร ตยา สทฺธึ       โกฏโ มยฺห น วิชฺชติ   
                อิณ มุ ฺจามิณ ทมฺมิ          สมฺปตฺโต โกฏสิิมฺพลึ ๔   
                นธิึป ตตฺถ นิทหามิ          เอว ชานาหิ โกสิย ฯ   
    [๑๘๗๗] กีทิส เต อิณทาน           อิณโมกฺโข จ กีทิโส   
#๑ ม. โอฑฺเฑนฺตุ ฯ  ๒ สี. ย.ุ อานเยถ ฯ  ๓ ม. นทิาหสิ ฯ  ๔ ม. โกฏสิมฺพลึ ฯ    
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                นธิินิธานมกฺขาหิ            อถ ปาสา ปโมกฺขสิ ฯ   
    [๑๘๗๘] อชาตปกฺขา ตรุณา          ปุตฺตกา มยฺห โกสิย   
                เต ม ภตา ภริสฺสนฺติ        ตสฺมา เตส อิณ ทเท ฯ   
                มาตา ปตา จ เม วุฑฺฒา     ชณฺิณกา คตโยพฺพนา   
                เตส ตุณฺเฑน หาตูน         มุ ฺเจ ปุพฺพกต อิณ ฯ   
                อ ฺเป ตตฺถ สกุณา         ขีณปกฺขา สุทุพฺพลา   
                เตส ปุ ฺตฺถิโก ทมฺมิ        ต นิธึ อาหุ ปณฺฑิตา ฯ   
                อีทิส ๑ เม อิณทาน        อิณโมกฺโข จ อีทิโส   
                นธิินิธานมกฺขามิ            เอว ชานาหิ โกสิย ฯ   
    [๑๘๗๙] ภทฺทโก วตาย ปกขีฺ         ทิโช ปรมธมฺมิโก   
                เอกจฺเจสุ มนุสฺเสสุ         อย ธมฺโม น วิชชฺติ ฯ   
                ภุ ฺช สาลึ ยถากาม         สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ปนุป สุว ปสฺเสมุ           ปย เม ตว ทสสฺน ฯ   
          [๑๘๘๐] ภุตฺต ฺจ ปต ฺจ ตวสฺสมมฺหิ   
                  รตฺติ ฺจ โน โกสิย เต สกาเส   
                  นิกฺขิตฺตทณฺเฑสุ ททาหิ ทาน   
                  ชณฺิเณ จ มาตาปตโร ภรสฺส ุฯ   
          [๑๘๘๑] ลกฺขี วต เม อุทปาทิ อชฺช   
                  โยห อทสฺส ๒ ปรม ทิชาน   
                  สวุสฺส สุตฺวาน สุภาสิตานิ   
#๑ สี. ย.ุ เอทิส ฯ  ๒ ม. อทฺทสาสึ ปวร ฯ    
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                  กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานิ ฯ   
          [๑๘๘๒] โส โกสโิย อตฺตมโน อุทคฺโค   
                  อนฺน ฺจ ปาน ฺจภิสงฺขริตฺวา   
                  อนฺเนน ปาเนน ปสนฺนจิตฺโต   
                  สนฺตปฺปยิ สมณพฺราหฺมเณ จาติ ฯ   
                    สาลิเกทารชาตก ปม ฯ   
                         _______________   
                     ๒ จนฺทกินฺนรชาตก ๑   
        [๑๘๘๓] อุปนียติท ม ฺเ จนฺเท โลหิตมทฺทเน ๒   
                อชฺชาป ๓ วิชหามิ ชีวิต ปาณา เม จนฺเท นิรุชฺฌนฺติ ฯ   
                โอสธิ ๔ เม ทุกขฺ หทย เม ฑยฺหเต นิตมฺมามิ   
                ตว จนฺทิยา โสจนฺติยา น น อ ฺเหิ โสเกหิ ฯ   
                ติณมิว วนมิว มิลายามิ นที อปริปุณฺณาว ๕ สสฺุสามิ   
                ตว จนฺทิยา โสจนฺติยา น น อ ฺเหิ โสเกหิ ฯ   
                วสฺสมิว สเร ปาเท อิมานิ อสฺสูนิ วตฺตเร มยฺห   
                ตว จนฺทิยา โสจนฺติยา น น อ ฺเหิ โสเกหิ ฯ   
        [๑๘๘๔] ปาโป โข ๖ ราชปุตฺโต โย เม อิจฺฉิตปตึ วรากิยา   
                วิชฌฺิ วนมูลสฺม ึโสย วิทฺโธ ฉมา เสติ ฯ   
                อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมุ ฺจตุ ราชปุตฺต ตว มาตา   
#๑ ม. จนฺทกนิฺนรีชาตก ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ โลหิตมเทน มชฺชามิ วิชหามิ ชีวิต ปาณา ฯ   
#๓ ม. อชฺช ฯ  ๔ ม. โอสทีิ ฯ  ๕ สี. ยุ. อปริปุณฺณิยาว ฯ  ๖ ม. โขสิ ฯ    
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                โย มยฺห หทยโสโก กึปรุิส อเวกฺขมานาย ฯ   
                อิม มยฺห หทยโสก ปฏิมุ ฺจตุ ราชปุตฺต ตว ชายา   
                โย มยฺห หทยโสโก กึปรุิส อเวกฺขมานาย ฯ   
                มา จ ปุตฺต ๑ มา จ ปตึ อทฺทกขิฺ ราชปุตฺต ตว มาตา   
                โย กึปุริส อวธ ิอทูสก มยฺห กามาหิ ฯ   
                มา จ ปุตฺต มา จ ปตึ อทฺทกฺขิ ราชปุตฺต ตว ชายา   
                โย กึปุริส อวธิ อทูสก มยฺห กามาหิ ฯ   
        [๑๘๘๕] มา ตฺว จนฺเท โรทิ มา โสจิ วนติมิรมตฺตกฺขิ   
                มม ตฺว เหหิสิ ภริยา ราชกุเล ปชูิตา นารีภิ ฯ   
        [๑๘๘๖] อป นูนาห มริสฺส นาห ราชปุตฺต ตว เหสฺส   
                โย กึปุริส อวธิ อทูสก มยฺห กามาหิ ฯ   
        [๑๘๘๗] อป ภีรุเก อป ชีวิตุกามิเก กึปุริสี คจฺฉ หิมวนฺต   
                ตาลิสตคฺครโภชนา ๒ อ ฺเ ต มิคา รมิสฺสนฺติ ฯ   
        [๑๘๘๘] เต ปพฺพตา ตา จ กนฺทรา ตา จ คิริคุหาโย [๓]   
                ตตฺถ ๔ ต อปสฺสนฺตี กึปุรสิ กถ อห กาส ๕ ฯ   
                เยสุ ปพฺพเตสุ มย เอกโต อภิรมิมฺหา   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ๖ ฯ   
                เต ปณฺณสนฺถตา รมณียา วาฬมิเคหิ อนุจิณฺณา   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ปุตฺเต ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ ตาลิสฺสตคฺครโภชเน ฯ  ๓ ม. ตเถว ติฏนฺติ ฯ   
#๔ ม. ตตฺเถว ฯ เอวมุปริป ฯ  ๕ ม. กสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ  ๖ อย คาถา   
#สพฺพโปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ อฏกถาย ปน ทิสฺสติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 370 

                เต ปุปฺผสนฺถตา รมณียา วาฬมิเคหิ อนุจิณฺณา   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ๑ ฯ   
                อจฺฉา สวนฺตี คิริวนนทิโย กสุุมาภิกิณฺณโสตาโย   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                นลีานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กฏูานิ ทสฺสนยีานิ ๒   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                ปตานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กฏูานิ ทสฺสนยีานิ   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                ตมฺพานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนียานิ   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                ตุงฺคานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กฏูานิ ทสฺสนยีานิ   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                เสตานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กฏูานิ ทสฺสนยีานิl   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                จิตฺรานิ หิมวโต ปพฺพตสฺส กูฏานิ ทสฺสนยีานิ   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                ยกขฺคณเสวิเต คนฺธมาทเน โอสเธหิ ส ฺฉนฺเน   
                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
                กปึุริสเสวิเต คนฺธมาทเน โอสเธหิ ส ฺฉนฺเน   
#๑ อย คาถา สพฺพโปตฺถเกสุ ทิสฺสติ อฏกถาย ปน น ทิสฺสติ ฯ  ๒ สี. ยุ.   
#ทสฺสเนยฺยานิ ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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                ตตฺถ ต อปสฺสนฺตี กึปุริส กถ อห กาส ฯ   
    [๑๘๘๙] วนฺเท เต (ปาเท) อยิรพฺรหฺเม โย เม อิจฺฉิต ปตึ วรากิยา   
                อมเตน อภิสิ ฺจิ สมาคตสฺมึ ๑ ปยตเมน ฯ   
    [๑๘๙๐] วิจรามทานิ คิริวนนทิโย กสุุมาภิกิณฺณโสตาโย   
                นานาทุมวสนาโย ปยวทา อ ฺม ฺสฺสาติ ฯ   
                      จนฺทกินฺนรชาตก ทุติย   
                           ___________   
                        ๓ มหาอุกฺกุสชาตก   
          [๑๘๙๑] อุกฺกา มิลาจา ๒ พนฺธนฺติ ทีเป   
                  ปชา มม ขาทิตุ ปตฺถยนฺติ   
                  มตฺิต สหาย ฺจ วเทหิ เสนก   
                  อาจิกฺข าติพฺยสน ทิชาน ฯ   
          [๑๘๙๒] ทิโช ทิชาน ปวโรสิ ปกฺขิ จ ๓   
                  อุกฺกุสราช สรณ ต อุเปมิ ๔   
                  ปชา มม ขาทิตุ ปตฺถยนฺติ   
                  ลทฺุทา มิลาจา ๕ ภว เม สุขาย ฯ   
          [๑๘๙๓] มิตฺต สหาย ฺจ กโรนฺติ ปณฺฑิตา   
                  กาเล อกาเล สุขเมสมานา   
                  กโรมิ เต เสนก เอตมตฺถ   
#๑ ม. สมาคตาสมฺิ ฯ  ๒-๕ ม. จิลาจา ฯ  ๓ ม. ปกฺขิม ฯ ส.ี ย.ุ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ ม. อุเปม ฯ    
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                  อริโย ห ิอริยสสฺ กโรติ กิจฺจ ฯ   
          [๑๘๙๔] ย โหติ กจฺิจ อนุกมฺปเกน   
                  อริยสฺส อริเยน กต ตยิท   
                  อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ   
                  ลจฺฉาม ปุตฺเต ตยิ ชีวมาเน ฯ   
          [๑๘๙๕] ตเมว ๑ รกฺขาวรณ กโรนฺโต   
                  สรีรเภทาป น สนฺตสามิ   
                  กโรนฺติ เหเต ๒ สขีน สขาโร   
                  ปาณ จชนฺตา ๓ สตเมส ธมฺโม ฯ   
    [๑๘๙๖] สุทุกฺกร กมมฺมกาสิ          อณฺฑโชย ๔ วิหงฺคโม   
                อตฺถาย กุรุโร ปุตฺเต        อฑฺฒรตฺเต อนาคเต ฯ   
          [๑๘๙๗] จุตาป เหเก ขลิตา สกมฺมุนา   
                  มตฺิตานุกมฺปาย ปติฏหนฺติ   
                  ปุตฺตา มมฏฏา คติมาคโตสฺมิ   
                  อตฺถ จเรถ มม วาริจร ๕ ฯ   
          [๑๘๙๘] ธเนน ธ ฺเน จ อตฺตนา จ   
                  มตฺิต สหาย ฺจ กโรนฺติ ปณฺฑิตา   
                  กโรมิ เต เสนก เอตมตฺถ   
                  อริโย ห ิอริยสสฺ กโรติ กิจฺจ ฯ   
          [๑๘๙๙] อปฺโปสฺสุกฺโก ตาต ตุว นิสีท   
#๑ ม. ตเวว ฯ  ๒ ม. เหเก ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ จชนฺติ ฯ  ๔ ม. อณฺฑชาย ฯ    
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                  ปุตฺโต ปตุ จรติ อตฺถจริย   
                  อห จริสฺสามิ ตเวว อตฺถ ๑   
                  เสนสฺส ปุตฺเต ปริตฺตายมาโน ฯพ   
          [๑๙๐๐] อทฺธา หิ ตาต สตเมส ธมฺโม   
                  ปุตฺโต ปตุ จเร ๒ อตฺถจรยิ๕   
                  อปฺเปว ม ทิสฺวาน ปวฑฺฒกาย   
                  เสนสฺส ปุตฺตานิ น เหเยยฺยุ ฯ   
          [๑๙๐๑] ปสู มนุสสฺา มิควีรเสฏ   
                  ภยฏฏิตา ๓ เสฏมุปพฺพชนฺติ   
                  ปุตฺตา มมฏฏา คติมาคโตสฺมิ   
                  ตฺว โนสิ ราชา ภว เม สุขาย ฯ   
          [๑๙๐๒] กโรมิ เต เสนก เอตมตฺถ   
                  อายามิ เต ต ทิสต วธาย   
                  กถ หิ วิ ฺ ู พหุสมฺปชาโน   
                  น วายเม อตฺตชนสฺส คุตฺติยา ฯ   
          [๑๙๐๓] มิตฺต กยิราถ สุหทย ฺจ   
                  อยิร ฺจ กยิราถ สุขาคมาย   
                  นิวตฺถโกโชว สเรภิหนฺตฺวา   
                  โมทาม ปุตฺเตหิ สมงฺคิภูตา ฯ   
    [๑๙๐๔] สกมิตฺตสฺส กมฺเมน          สหายสฺสาปลายิโน   
#๑ ม. ตเวตมตฺถ ฯ  ๒ ม. ปตุย จเร ฯ ส.ี ย.ุ ปตุ ย ฺจเรถ ฯ  ๓ สี. ยุ.   
#ภยทฺทิตา ฯ    
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                กชุนฺตมุปกุชนฺติ             โลมหสา หทยงฺคม ฯ   
          [๑๙๐๕] มิตฺต สหาย อธิคมฺม ปณฺฑิโต   
                  โส ภุ ฺชติ ปุตฺต ปสุ ธน วา   
                  อห ฺจ ปุตฺตา จ ปตี จ มยฺห   
                  มตฺิตานุกมฺปาย สมงฺคิภูตา ฯ   
                  ราชวตา สุรวตา จ อตฺโถ   
                  สมฺปนฺนสขิสฺส ภวนฺติ เหเต   
                  โส มิตฺตวา ยสวา อุคฺคตตฺโต   
                  อสฺมิ ฺจ โลเก โมทติ กามกามิ ฯ   
    [๑๙๐๖] กรณียานิ มิตฺตานิ           ทลทิฺเทนาป เสนก   
                ปสฺส มิตฺตานุกมฺปาย         สมคฺคมฺหา สาตเก ฯ   
                สูเรน พลวนฺเตน           โย มิตฺต ๑ กุรุเต ทิโช   
                เอว โส สุขิโต โหติ        ยถาห ตฺว ฺจ เสนกาติ ฯ   
                      มหาอุกฺกุสชาตก ตติย ฯ   
                          ____________   
                        ๔ อุทฺทาลกชาตก   
          [๑๙๐๗] ขราชินา ชฏลิา ปงฺกทนฺตา   
                  ทุมฺมกฺขรูปา เย มนฺต ๒ ชปนฺติ   
                  กจฺจิ นุ เต มานุสเก ปโยเค   
                  อิท วิทู ปริมุตฺตา อปายา ฯ   
#๑ ม. มิตฺเต ฯ สี. เมตฺเต ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ ทมฺุมุขรูปา เย เม ฯ    
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          [๑๙๐๘] ปาปานิ กมฺมานิ กเรยฺย ๑ ราช   
                  พหุสฺสุโต เจ น จเรยฺย ธมมฺ   
                  สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจ   
                  ทุกฺขา ปมุ ฺเจ จรณ อปตฺวา ฯ   
          [๑๙๐๙] สหสฺสเวโทป น ต ปฏิจฺจ   
                  ทุกฺขา ปมุ ฺเจ จรณ อปตฺวา   
                  ม ฺามิ เวทา อผลา ภวนฺติ   
                  สสยม จรณ ฺเว สจฺจ ฯ   
          [๑๙๑๐] นเหว เวทา อผลา ภวนฺติ   
                  สสยม จรณ ฺเว สจฺจ   
                  กตฺิติ ฺจ ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท   
                  สนฺตึ ปุเณติ ๒ จรเณน ทนฺโต ฯ   
    [๑๙๑๑] ภจฺจา มาตา ปตา พนฺธุ ๓   เยน ชาโต สวฺเยว ๔ โส   
                อุทฺทาลโก อห โภโต        โสตฺถิยกุลวสโต ๕ ฯ   
    [๑๙๑๒] กถ โภ พฺราหฺมโณ โหติ      กถ ภวติ เกวลี   
                กถ ฺจ ปรินิพฺพาน           ธมฺมฏโ กินฺติ วุจฺจติ ฯ   
                [๑๙๑๓] นิร กตฺวา อคฺคิมาทาย พฺราหฺมโณ   
                    อาโปสิ ฺจ ยช อุสฺเสติ ยูป   
                    เอวงฺกโร พฺราหฺมโณ โหติ เขมี   
                    ธมฺเม  ิต เตน อมาปยึสุ ฯ   
#๑ ม. กเรถ ฯ  ๒ ส.ี ปโุนติ ฯ ม. ปุณาติ ฯ ยุ. ปุเนติ ฯ  ๓ ม. พนฺธู ฯ   
#๔ ม. สเยว ฯ  ๕ ม. โสตฺถิยากุลวสโก ฯ    
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    [๑๙๑๔] น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ       นป เกวล ีพฺราหฺมโณ   
                น เจว ขนฺติ โสรจฺจ ๑     นป โส ปรินิพฺพุโต ฯ   
    [๑๙๑๕] กถ โภ ๒ พฺราหฺมโณ โหติ   กถ ภวติ เกวลี   
                กถ ฺจ ปรินิพฺพาน           ธมฺมฏโ กินฺติ วุจฺจติ ฯ   
          [๑๙๑๖] อเขตฺตพนฺธ ุอมโม นริาโส   
                  นิลฺโลภปาโป ภวโลภขีโณ   
                  เอวงฺกโร พฺราหฺมโณ โหติ เขมี   
                  ธมฺเม  ิต เตน อมาปยึสุ ฯ   
    [๑๙๑๗] ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา    สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา   
                สพฺเพว โสรตา ทนฺตา       สพฺเพว ปรินิพฺพุตา   
                สพฺเพส สีติภูตาน           อตฺถิ เสยฺโยถ ๓ ปาปโย ฯ   
    [๑๙๑๘] ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา    สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา   
                สพฺเพว โสรตา ทนฺตา       สพฺเพว ปรินิพฺพุตา   
                สพฺเพส สีติภูตาน           นตฺถิ เสยฺโยถ ๓ ปาปโย ฯ   
    [๑๙๑๙] ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา    สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา   
                สพฺเพว โสรตา ทนฺตา       สพฺเพว ปรินิพฺพุตา   
                สพฺเพส สีติภูตาน           นตฺถิ เสยฺโยถ ๓ ปาปโย   
                ปสตฺถ ๔ จรสิ พฺรหฺม ฺ     โสตฺถิยกลุวสต ฯ   
    [๑๙๒๐] นานารตฺเตหิ วตฺเถหิ        วิมาน ภวติ ฉาทิต   
                น เตส ฉายา วตฺถาน       โส ราโค อนุปชฺชถ   
#๑ ม. น ขนฺตี นาป โสรจฺจ ฯ  ๒ ม. โส ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ เสยฺโยว ฯ  ๔ ม. ปนตฺถ ฯ    
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                เอวเมว มนุสฺเสสุ          ยทา สุชฺฌนฺติ มาณวา   
                น เตส ชาตึ ปุจฺฉนฺติ ๑     ธมฺมม ฺาย สุพฺพตาติ ฯ   
                      อุทฺทาลกชาตก จตุตฺถ ฯ   
                          ____________   
                          ๕ ภิสชาตก   
          [๑๙๒๑] อสฺส คว รชต ชาตรูป   
                  ภริย ฺจ โส อิธ ลภต มนาป   
                  ปุตฺเตหิ ทาเรหิ สมงฺคิ โหตุ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๒] มาล ฺจ โส กาสิกจนฺทน ฺจ   
                  ธาเรตุ ปุตฺตสฺส พหู ภวนฺตุ   
                  กาเมสุ ติพฺพ กุรุต อเปกฺข   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๓] ปหูตธ ฺโ กสิมา ยสสฺสี   
                  ปุตฺเต คิหี ธนิมา สพฺพกาเม   
                  วย อปสฺส ฆรมาวสาตุ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๔] โส ขตฺติโย โหตุ ปสยหฺการี   
                  ราชาธิราชา พลวา ยสสฺสี   
#๑ เต สชาตึ ปมุ ฺจนฺตีติป ฯ    
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                  ส จาตุรนฺต มหิมาวสาตุ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๕] โส พฺราหฺมโณ โหตุ อวีตราโค   
                  มหุุตฺตนกฺขตฺตปเถสุ ยุตฺโต   
                  ปูเชตุ น รฏปตี ยสสฺสี   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๖] อชฺฌายก สพฺพสมนฺตเวท ๑   
                  ตปสฺสิน ม ฺตุ สพฺพโลโก   
                  ปูเชนฺตุ น ชานปทา สเมจฺจ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๗] จตุสฺสท คามวร สมิทฺธ   
                  ทินฺน ฺหิ โส ภุ ฺชตุ วาสเวน   
                  อวีตราโค มรณ อุเปตุ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๘] โส คามณิ โหตุ สหายมชฺเฌ   
                  นจฺเจหิ คีเตหิ ปโมทมาโน   
                  มา ราชโต พฺยสนมลตฺถ ๒ กิ ฺจิ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๒๙] ย เอกราชา ปวึ วิชิตฺวา   
                  อิตฺถีสหสฺสาน ๓ เปตุ อคฺค   
#๑ สี. สพฺพสมตฺตเวท ฯ ยุ. สพฺพสมตฺตเวทน ฯ  ๒ ม. โส ราชโต พฺยสนมาลตฺถ ฯ   
#๓ สี. ยุ. อิตฺถีสหสฺสสฺส ฯ    
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                  สมีนฺตินีน ปวรา ภวาตุ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย ๑ อหาสิ ฯ   
          [๑๙๓๐] ทาสีน ๒ หิ สา สพฺพสมาคตาน   
                  ภุ ฺเชยฺย สาทุ อวิกมฺปมานา   
                  จราตุ ลาเภน วิกตฺถมานา   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย ๓ อหาสิ ฯ   
          [๑๙๓๑] อาวาสิโก โหตุ มหาวิหาเร   
                  นวกมฺมิโก โหตุ กชงฺคลาย ๔   
                  อาโลกสนฺธึ ทวิสา ๕ กโรตุ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๓๒] โส พชฌฺตุ ปาสสเตหิ ฉพฺภิ ๖   
                  รมฺมา วนา นิยฺยตุ ราชธานึ   
                  คุตฺเตหิ โส ห ฺตุ ปาจเนหิ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๓๓] อลกฺกมาลี ติปุกณฺณวิทฺโธ   
                  ลฏ ิหโต สปปฺมุข อุเปตุ   
                  สก ฺจ พทฺโธ ๗ วิสิข จราตุ   
                  ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
          [๑๙๓๔] โย เว อนฏ ๘ นฏนฺติ อาห ๙   
#๑-๓ ม. ยา ฯ   ๒ ม. อิสีน ฯ    ๔ ม. คชงฺคลาย ฯ   ๕ ม. ทิวส ฯ   
#๖ สี. ยุ. ฉมฺหิ ฯ   ๗ ม. สกฺกจฺฉพนฺโธ ฯ ส.ี ย.ุ สกกฺจฺจพทฺโธ ฯ   
#๘ ม. อนฏว ฯ   ๙ ม. จาห ฯ    
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                  กาเมว โส ลภตุ ภุ ฺชตุ จ ๑   
                  อคารมชฺเฌ มรณ อุเปตุ   
                  โย วา โภนฺโต สงฺกติ ก ฺจิเทว ฯ   
          [๑๙๓๕] ยเทสมานา วิจรนฺติ โลเก   
                  อิฏ ฺจ กนฺต ฺจ พหูนเมต   
                  ปย มนุ ฺ อิธ ๒ ชีวโลเก   
                  กสฺมา อิสโย นปฺปสสนฺติ กาเม ฯ   
          [๑๙๓๖] กาเมสุ เว ห ฺเร พชฺฌเร จ   
                  กาเมสุ ทุกฺข ฺจ ภย ฺจ ชาต   
                  กาเมสุ ภูตาธิปตี ปมตฺตา   
                  ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา ฯ   
                  เต ปาปธมฺมา ปสเวตฺว ปาป   
                  กายสฺส เภทา นิรย วชนฺติ   
                  อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา   
                  ตสฺมา อิสโย นปฺปสสนฺติ กาเม ฯ   
          [๑๙๓๗] วีมสมาโน อิสิโน ภิสานิ   
                  ตีเร คเหตฺวาน ถเล นิเธสึ   
                  สทฺุธา อปาปา อิสโย วสนฺติ   
                  เอตานิ เต พฺรหฺมจารี ภิสานิ ฯ   
          [๑๙๓๘] น เต นฏา โน ปน กีฬเนยฺยา   
#๑ ม. ลภต ภุ ฺชต จ ฯ  ๒ ม. จิธ ฯ    
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                  น พนฺธวา โน ปน เต สหายา   
                  กสิฺมึ ปรวมฺภ ๑ สหสฺสเนตฺต   
                  อิสีหิ ตุว กีฬสิ เทวราช ฯ   
          [๑๙๓๙] อาจริโย เมสิ ปตา จ มยฺห   
                  เอสา ปติฏา ขลิตสฺส พฺรหฺเม   
                  เอกาปราธ ขม ภูริป ฺ   
                  น ปณฺฑิตา โกธพลา ภวนฺติ ฯ   
          [๑๙๔๐] สุวาสิต อิสิน เอกรตฺต   
                  ย วาสว ภูตปติทฺทสาม   
                  สพฺเพว โภนฺโต สุมนา ภวนฺตุ   
                  ย พฺราหฺมโณ ปจฺจุปาทิ ภิสานิ ฯ   
    [๑๙๔๑] อห ฺจ สารีปุตฺโต จ         โมคฺคลฺลาโน จ กสฺสโป   
                อนุรุทฺโธ ปุณฺณานนฺโท        ตทาสุ สตฺต ภาตโร ฯ   
                ภคินี อุปฺปลวณฺณา [๒]      ทาสี ขุชฺชุตฺตรา ตทา   
                จิตฺโต คหปติ ทาโส         ยกโฺข สาตาคิโร ตทา ฯ   
                ปาลิเลยฺโย ๓ ตทา นาโค   มธุโท ๔ เสฏวานโร   
                กาฬุทายี ตทา สกฺโก        เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ   
                          ภิสชาตก ป ฺจม ฯ   
                           ____________   
#๑ สี. ปรตฺถมฺภ ฯ ม. วุปตฺถมฺภ ฯ   ๒ ม. จ ฯ    ๓ สี. ย.ุ ปาริเลยฺโย ฯ   
#๔ สี. ย.ุ มธโุว ฯ    
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                           ๖ สุรุจิชาตก   
    [๑๙๔๒] มเหสี รุจิโน ๑ ภริยา      อานีตา ปม อห   
                ทส วสฺสสหสฺสานิ           ย ม สุรุจิ อานยิ ๒ ฯ   
                สาห พฺราหฺมณ ราชาน       เวเทห มิถิลคฺคห   
                นาภิชานามิ กาเยน         วาจาย อุท เจตสา   
                สรุุจึ อติม ฺ ิตฺถ ๓         อาวิ วา ยทวิา รโห ฯ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส   
                มสุา เม ภณมานาย         มทฺุธา ผลตุ สตฺตธา ฯ   
    [๑๙๔๓] ภตฺตุ มนาปา สสฺสุ ปยา      มาตา ปตา จ สสฺสุโร ๔   
                เต ม พฺรหฺเม วิเนตาโร     ยาว อฏสุ ชีวิต ฯ   
                สาห อหึสารตินี            กามสา ธมฺมจารินี   
                สกฺกจฺจ เต อุปฏาสึ        รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา ฯ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส   
                มสุา เม ภณมานาย         มทฺุธา ผลตุ สตฺตธา ฯ   
    [๑๙๔๔] โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ           สหภริยานิ พฺราหฺมณ   
                ตาสุ อิสฺสา วา โกโธ วา    นาหุ มยฺห กุทาจน ฯ   
                หิเตน ตาส นนฺทามิ         น จ เม กาจิ อปฺปยา   
                อตฺตานวานุกมฺปามิ          สทา สพฺพา สปตฺติโย ฯ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         ปุตฺโต อุปชฺชต อิเส   
                มสุา เม ภณมานาย         มทฺุธา ผลตุ สตฺตธา ฯ   
#๑ ม. สรุุจิโน ฯ  ๒ ม. สรุุจิมานยิ ฯ   ๓ สี. ยุ. อติม ฺ ิตฺโถ ฯ   
#๔ ม. ภตฺตุ มม สสฺสุ มาตา ปตา จาป จ สสฺสุโร ฯ    
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    [๑๙๔๕] ทาเส กมฺมกเร โปเส ๑    เยจ ฺเ อนุชีวิโน   
                โปเสมิ ๒ สหธมฺเมน       สทา ปมุทิตินฺทฺริยา ฯ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส   
                มสุา เม ภณมานาย         มทฺุธา ผลตุ สตฺตธา ฯ   
    [๑๙๔๖] สมเณ พฺราหฺมเณ จาป       อ ฺเ จาป วณิพฺพเก   
                ตปฺเปมิ อนฺนปาเนน         สทา ปยตปาณินี ฯ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         ปุตฺโต อุปฺปชฺชต  อิเส   
                มสุา เม ภณมานาย         มทฺุธา ผลตุ สตฺตธา ฯ   
    [๑๙๔๗] จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ           ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี ๓   
                ปาฏิหาริยปกฺข ฺจ           อฏงฺคสุสมาหิต ๔   
                อุโปสถ อุปวสามิ           สทา สีเลสุ สวุตา ฯ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         ปุตฺโต อุปฺปชฺชต อิเส   
                มสุา เม ภณมานาย         มทฺุธา ผลตุ สตฺตธา ฯ   
    [๑๙๔๘] สพฺเพว เต ธมฺมคุณา        ราชปุตฺติ ยสสฺสินิ   
                สวิชฺชนฺติ ตยิ ภทฺเท         เย ตฺว กิตฺเตสิ อตฺตนิ ฯ   
                ขตฺติโย ชาติสมฺปนฺโน        อภิชาโต ยสสฺสิมา   
                ธมฺมราชา เวเทหาน ๕     ปุตฺโต อุปชชฺเต ตว ฯ   
    [๑๙๔๙] ทุมฺมิ ๖ รโชชลลฺธโร       อเฆ เวหายสณฺ ิโต   
                มนุ ฺ ภาสเส วาจ         ย มยฺห หทยงฺคม ฯ   
#๑ ม. เปสฺเส ฯ    ๒ ม. เปเสมิ ฯ   ๓ ส.ี ยุ. อฏมึ ฯ  ๔ ม. อฏงฺคสุสมาคต ฯ   
#๕ ม. วิเทหาน ฯ ๖ รุมฺหติีป ฯ สี. ยุ. รมฺุมี ฯ ม. ทุมมฺี ฯ    
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                เทวตา นุสิ สคฺคมฺหา        อิสิ วาป ๑ มหิทฺธิโก   
                โก วาสิ ตฺว อนุปฺปตฺโต      อตฺตาน เม ปเวทย ฯ   
    [๑๙๕๐] ย เทวสงฺฆา วนฺทนฺติ        สุธมฺมาย สมาคตา   
                โสห สกฺโก สหสฺสกฺโข       อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก ฯ   
                อิตฺถิโย ชีวโลกสฺมึ          ยา โหนฺติ ๒ สมจารินี   
                เมธาวินี สีลวตี            สสฺสุเทวา ปติพฺพตา ฯ   
                ตาทิสาย สุเมธาย          สุจิกมฺมาย นาริยา   
                เทวา ทสฺสนมายนฺติ         มานุสิยา อมานุสา ฯ   
                ตฺว ฺจ ภทฺเท สุจิณฺเณน       ปุพฺเพ สุจริเตน จ   
                อิธ ราชกุเล ชาตา         สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ   
                อย ฺจ เต ราชปุตฺติ         อุภยตฺถ กฏคฺคโห   
                เทวโลกูปปตฺติ จ           กิตฺติ จ อิธ ชีวิเต ฯ   
                จิร สุเมเธ สุขินี           ธมฺมมตฺตนิ ปาลย   
                เอสาห ติทิว ยามิ          ปย เม ตว ทสฺสนนฺติ ฯ   
                         สุรุจิชาตก ฉฏ ฯ   
                         _________________   
                        ๗ ป ฺจุโปสถิกชาตก   
          [๑๙๕๑] อปฺโปสฺสกฺุโกทานิ ตุว กโปต   
                  วิหงฺคม น ตว โภชนตฺโถ   
                  ขุทฺท ปปาส อธิวาสยนฺโต   
#๑ ม. วาสิ ฯ       ๒ ม. โหติ ฯ    
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                  กสฺมา ภวโปสถิโก กโปต ๑ ฯ   
          [๑๙๕๒] อห ปุเร คิทฺธิคโต กโปติยา   
                  ตสฺมึ ปเทสมฺหิ  อุโภ ๒ รมาม   
                  อถคฺคหี สากุณิโก กโปตึ   
                  อกามโก ตาย วินา อโหสึ ฯ   
                  นานาภาวา ๓ วิปฺปโยเคน ตสฺสา   
                  มโนมย เวทน เวทยามิ ๔   
                  ตสฺมา อหโปสถ ๕ ปาลยามิ   
                  ราโค มม มา ปุนราคมาสิ ฯ   
          [๑๙๕๓] อนุชฺชุคามิ อุรค ทุชิวฺห   
                  ทาาวุโธ โฆรวิโสสิ สปฺป   
                  ขุทฺท ปปาส อธิวาสยนฺโต   
                  กสฺมา ภวโปสถิโก นุ ทีฆ ๖ ฯ   
          [๑๙๕๔] อุสโภ อหุ พลวา คามิกสฺส   
                  จลกฺกก ูวณฺณพลูปปนฺโน   
                  โส ม อกฺกมิ ต กุปโต อฑสึ   
                  ทุกฺขาภิตุนฺโน มรณ อุปาคา ๗ ฯ   
                  ตโต ชนา นิกขฺมิตฺวาน คามา   
                  กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา อปกฺกมึสุ   
                  ตสฺมา อหโปสถ ปาลยามิ   
#๑ สี. ย.ุ กโปโต ฯ   ๒ ม. อสฺมึ ปเทสสฺมิมุโภ ฯ   ๓ ม. นานาภวา ฯ   
#๔ สี. ย.ุ เวทน เวทิยามิ ฯ  ๕ ม. อห โปสถ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๖ สี. ย.ุ ทโีฆ ฯ   
#๗ สี. ยุ. อุปาคมิ ฯ    
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                  โกโธ มม มา ปุนราคมาสิ ฯ   
          [๑๙๕๕] มตาน มสานิ พหู สุสาเน   
                  มนุ ฺรูป ตว โภชเนต   
                  ขุทฺท ปปาส อธิวาสยนฺโต   
                  กสฺมา ภวโปสถิโก สิคาล ๑ ฯ   
          [๑๙๕๖] ปวิสฺส ๒ กุจฺฉึ มหโต คชสฺส   
                  กณุเป รโต หตฺถิมเสสุ คิทฺโธ ๓   
                  อุโณฺห จ วาโต ติขิณา จ รสฺมิโย   
                  เต โสสยุ ตสฺส กรีสมคฺค ฯ   
                  กโีส จ ปณฺฑู จ อห ภทนฺเต   
                  น เม อหุ นิกขฺมนาย มคฺโค   
                  มหา จ เมโฆ สหสา ปวสฺสิ   
                  โส เตมยิ ตสฺส กรีสมคฺค ฯ   
                  ตโต อห นิกฺขมิส ภทนฺเต   
                  จนฺโท ยถา ราหุมุขา ปมุตฺโต   
                  ตสฺมา อหโปสถ ปาลยามิ   
                  โลโภ มม มา ปุนราคมาสิ ฯ   
          [๑๙๕๗] วมฺมิกถูปสฺมึ กิปลลฺิกานิ   
                  นิปฺโปถยนฺโต ตุว ปุเร จราสิ   
                  ขุทฺท ปปาส อธิวาสยนฺโต   
#๑ สี. ย.ุ สิคาโล ฯ   ๒ ม. ปวิสิ ฯ    ๓ สี. ย.ุ หตฺถิมเส ปคิทฺโธ ฯ    
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                  กสฺมา ภวโปสถิโก นุ อจฺฉ ๑ ฯ   
          [๑๙๕๘] สก นิเกต อติเหฬยาโน ๒   
                  อตฺริจฺฉตาย มลต ๓ อคจฺฉึ   
                  ตโต ชนา นิกขฺมิตฺวาน คามา   
                  โกทณฺฑเกน ปริโปถยึส ุม ฯ   
                  โส ภินฺนสีโส รุหิรมกฺขิตงฺโค   
                  ปจฺจาคมาสึ สสก ๔ นิเกต   
                  ตสฺมา อหโปสถ ปาลยามิ   
                  อตฺริจฺฉตา มา ปุนราคมาสิ ฯ   
          [๑๙๕๙] ย โน อปุจฺฉิตฺถ ตุว ภทนฺเต   
                  สพฺเพว พฺยากริมฺหา ยถาปชาน   
                  มยมฺป ปุจฺฉาม ตุว ภทนฺเต   
                  กสฺมา ภวโปสถิโก นุ พฺรเหมฺ ฯ   
          [๑๙๖๐] อนูปลิตฺโต มม อสฺสมมฺหิ   
                  ปจฺเจกพุทฺโธ มุหตฺุต นิสีทิ   
                  โส ม อเวที คติมาคติ ฺจ   
                  นาม ฺจ โคตฺต จรณ ฺจ สพฺพ ฯ   
                  เอวมฺปห ๕ วนฺทิ น ตสฺส ปาเท   
                  น จาปห ๖ มานคเตน ปุจฺฉึ   
                  ตสฺมา อหโปสถ ปาลยามิ   
#๑ สี. ย.ุ อจฺโฉ ฯ   ๒ ม. อติหีฬยาโน ฯ   ๓ ม. อตฺริจฺฉตา มลฺลคาม ฯ   
#๔ ม. สก ฯ   ๕ ม. เอวมฺปห ฯ สี. ย.ุ เอวมฺปห นคฺคเห ฯ  ๖ ม. น จาป น ฯ    
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                  มาโน มม มา ปุนราคมาสีติ ฯ   
                  ป ฺจุโปสถิกชาตก สตฺตม ฯ   
                          ___________   
                        ๘ มหาโมรชาตก   
          [๑๙๖๑] สเจ หิ ตฺยาห ธนเหตุ คหิโต ๑   
                  มา ม อวธิ ชีวคาห คเหตฺวา   
                  ร ฺโ จ ๒ ม สมฺม อุปนฺติ ๓ เนหิ   
                  ม ฺเ ธน ลจฺฉสินปฺปรูป ฯถ   
          [๑๙๖๒] น เม อย ตุยฺห วธาย อชฺช   
                  สมาหิโต จาปวโร ๔ ขุรปฺโป   
                  ปาส ฺจ ตฺยาห อธิปาตยิสฺส   
                  ยถาสุข คจฺฉตุ โมรราชา ฯ   
          [๑๙๖๓] ย สตฺต วสฺสานิ มมานุพนฺธิ   
                  รตฺตินฺทิว ขุปฺปปาส สหนฺโต   
                  อถ กิสฺส ม ปาสวสูปนีต   
                  ปมุตฺตเว อิจฺฉสิ พนฺธนสฺมา ฯ   
                  ปาณาติปาตา วิรโต นุสชชฺ   
                  อภยนฺนุ เต สพฺพภูเตสุ ทินฺน   
                  ย ม ตุว ปาสวสูปนีต   
#๑ ม. คาหิโต ฯ   ๒ สี. ย.ุ ว ฯ   ๓ ม. อุปนฺติก ฯ  ๔ ถามธนูติป ปาโ ฯ ส.ี   
#จาปวเร ฯ ม. จาปธุเร ฯ    
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                  ปมุตฺตเว อิจฺฉสิ พนฺธนสฺมา ฯ   
          [๑๙๖๔] ปาณาติปาตา วิรตสฺส พฺรูหิ๛   
                  อภย ฺจ โย สพฺพภูเตสุ เทติ   
                  ปุจฺฉามิ ต โมรราเชตมตฺถ   
                  อิติ ๑ จุโต กึ ลภเต สุข โส ฯ   
          [๑๙๖๕] ปาณาติปาตา วิรตสฺส พฺรูมิ   
                  อภย ฺจ โย สพฺพภูเตสุ เทติ   
                  ทิฏเว ธมฺเม ลภเต ปสส   
                  สคฺค ฺจ โส ยาติ สรีรเภทา ฯ   
          [๑๙๖๖] น สนฺติ เทวา อิติ อาหุ ๒ เอเก   
                  อิเธว ชีโว วิภว อุเปติ   
                  ตถา ผล สุกตทุกฺกฏาน   
                  ทตฺตุป ฺตฺต ฺจ วทนฺติ ทาน   
                  เตส วโจ อรหต สทฺทหาโน   
                  ตสฺมา อห สกุเณ พาธยามิ ฯ   
          [๑๙๖๗] จนฺโท จ สุริโย จ อุโภ สุทสฺสนา   
                  คจฺฉนฺติ โอภาสยมนฺตลิกฺเข   
                  อิมสฺส โลกสฺส ปรสฺส วา เต   
                  กถนฺนุ เต อาหุ มนุสฺสโลเก ฯ   
          [๑๙๖๘] จนฺโท จ สุริโย จ อุโภ สุทสฺสนา   
#๑ ม. อิโต ฯ    ๒ ส.ี ย.ุ อิจฺจาหุ ฯ    
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                  คจฺฉนฺติ โอภาสยมนฺตลิกฺเข   
                  ปรสฺส โลกสฺส น เต อิมสสฺ   
                  เทวาติ เต อาหุ มนุสฺสโลเก ฯ   
          [๑๙๖๙] เอตฺเถว เต นีหตา หีนวาทา   
                  อเหตุกา เย น วทนฺติ กมฺม   
                  ตถา ผล สุกตทุกฺกฏาน   
                  ทตฺตุป ฺตฺต เย จ วทนฺติ ทาน ฯ   
          [๑๙๗๐] อทฺธา หิ สจฺจ วจน ตเวต ๑   
                  กถ ฺหิ ทาน อผล ภเวยฺย ๒   
                  ตถา ผล สุกตทุกฺกฏาน   
                  ทตฺตุป ฺตฺต ฺจ กถ ภเวยฺย ฯ   
                  กถงฺกโร กินฺติกโร กิมาจร   
                  ก ึเสวมาโน เกน ตโปคุเณน   
                  อกฺขาหิ เม โมรราเชตมตฺถ   
                  ยถา อห โน นริย ปเตยฺย ฯ   
          [๑๙๗๑] เยเกจิ อตฺถิ สมณา ปพฺยา   
                  กาสายวตฺถา อนคาริย จรนฺติ ๓   
                  ปาโตว ปณฺฑาย จรนฺติ กาเล   
                  วิกาลจริยา วิรตา หิ สนฺโต ฯ   
                  เต ตตฺถ กาเลนุปสงฺกมิตฺวา   
#๑ ม. ตเวท ฯ   ๒ สี. ยุ. วเทยฺย ฯ   ๓ ม. อนคาริยา เต ฯ    
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                  ปุจฺฉาหิ ย เต มนโส ปย สยิา   
                  เต ต ๑ ปวกฺขนฺติ ยถาปชาน   
                  อิมสฺส โลกสฺส ปรสฺส จตฺถ ฯ   
          [๑๙๗๒] ตจว ชิณฺณ อุรโค ปุราณ   
                  ปณฺฑุปลาส หริโต ทุโมว   
                  เอสปฺปหีโน มม ลุทฺทภาโว   
                  ชหามห ลุทฺทกภาวมชฺช ฯ   
          [๑๙๗๓] เย จาป เม สกุณา อตฺถิ พนฺธา   
                  สตานิเนกานิ นิเวสนสฺมึ   
                  เตส อห ๒ ชวิีตมชฺช ทมมฺิ   
                  โมกฺข ฺจ เต อจฺฉ ๓ สก นิเกต ฯ   
          [๑๙๗๔] ลุทโฺทจรี ปาสหตฺโถ อร ฺเ   
                  พาเธตุ โมราธิปตึ ยสสฺสึ   
                  พนฺธิตฺวา โมราธิปตึ ยสสฺสึ   
                  ทุกฺขา ปมุ ฺจิ ๔ ยถาห ปมุตฺโตติ ฯ   
                  มหาโมรชาตก อฏม ฯ   
                          _______________   
                         ๙ ตจฺฉสูกรชาตก   
    [๑๙๗๕] ยเทสมานา วิจริมฺหา        ปพฺพตานิ วนานิ จ   
#๑ ม. เต เต ฯ   ๒ ม. เตสมฺปห ฯ   ๓ สี. ปตฺโต ฯ ม. ปตฺตา ฯ ๔ ม.   
#ทุกฺขา ส ปมุจฺจิ ฯ    
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                อเนฺวส วิปุเล ๑ าตี      เตเม อธิคตา มยา ฯ   
                พหุ จิท มูลผล             ภกฺโข จาย อนปฺปโก   
                รมฺมา จิมา คิรินชฺโช ๒     ผาสุวาโส ภวิสฺสติ ฯ   
                อิเธวาห วสิสฺสามิ          สห สพฺเพหิ าติภิ   
                อปฺโปสฺสุกฺโก นิราสงฺกี       อโสโก อกุโตภโย ฯ   
    [๑๙๗๖] อ ฺ ฺหิ เลณ ปริเยส        สตฺตุ โน อิธ วิชฺชติ   
                โส ตจฺฉ สูกเร หนฺติ        อิธาคนฺตฺวา วร วร ฯ   
    [๑๙๗๗] โก นุมฺหาก อิธ สตฺตุ        โก าตี สุสมาคเต   
                ทปฺุปธเส ๓ ปธเสติ        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๑๙๗๘] อุทฺธคฺคราชี มิคราชา        พลี ทาาวุโธ มิโค   
                โส ตจฺฉ สูกเร หนฺติ        อิธาคนฺตฺวา วร วร ฯ   
    [๑๙๗๙] น โน ทาา น วิชฺชนฺติ      พล กาเย สโมหิต   
                สพฺเพ สมคฺคา หุตฺวาน       วส กาหาม เอกก ฯ   
    [๑๙๘๐] หทยงฺคม กณฺณสุข           วาจ ภาสสิ ตจฺฉก   
                โยป ยุทฺเธ ปาลเยถ ๔     ตป ปจฺฉา หนามเส ฯ   
          [๑๙๘๑] ปาณาติปาตา วิรโต นุสชฺช ๕   
                  อภย นุ เต สพฺพภูเตสุ ทินฺน   
                  ทาา นุ เต มิควิริย ๖ น สนฺติ   
                  โย สงฺฆปตฺโต กปโณว ฌายสิ ฯ   
#๑ ม. วิจร ึฯ   ๒ สี. ยุ. คิรนิทิโย ฯ  ๓ สี. ย.ุ อปฺปธเส ฯ   ๔ ม. ปลาเยยฺย ฯ   
#๕ ม. น ุอชชฺ ฯ   ๖ ม. มคิวธาย ฯ    
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    [๑๙๘๒] น เม ทาา น วิชฺชนฺติ      พล กาเย สโมหิต   
                  าตี จ ทิสฺวาน สมงฺคิ เอกโต   
                  ตสฺมา จ ฌายามิ วนมฺหิ เอกโก ฯ   
                  อิมสฺสุท ยนฺติ ทิสาทิส ๑ ปุเร   
                  ภยฏฏิตา เลณคเวสิโน ปุถู   
                  เตทานิ สงฺคมฺม วสนฺติ เอกโต   
                  ยตฺถฏ ิตา ทุปฺปสหชฺช เต มยา   
                ปริณายกสมฺปนฺนา           สหิตา เอกวาทิโน   
                เต ม สมคฺคา หึเสยฺยุ       ตสฺมา เนส น ปตฺถเย ๒ ฯ   
          [๑๙๘๓] เอโกว อินฺโท อสุเร ชนิาติ   
                  เอโกว เสโน หนฺติ ทิเช ปสยฺห   
                  เอโกว พฺยคฺโฆ มิคสงฺฆปตฺโต   
                  วร วร หนฺติ พล ฺหิ ตาทิส ฯ   
    [๑๙๘๔] นเหว อินฺโท น เสโน       นป พฺยคฺโฆ มิคาธิโป   
                สมคฺเค สหิเต าตี         พฺยคฺโฆ ๓ น กุรุเต วเส ฯ   
    [๑๙๘๕] กุมฺภิลกา สกณิุกา ๔        สงฺฆิโน คณจาริโน   
                สมฺโมทมานา เอกชฺฌ        อุปฺปตนฺติ อุยฺยนฺติ ๕ จ ฯ   
                เตส ฺจ ฑิยมานาน ๖       เอเกตฺถ อปสกฺกติ ๗   
                ต ฺจ เสโน นิตาเลติ        เวยฺยคฺฆิเยว สา คติ ฯ   
#๑ ม. ทโิสทิส ฯ   ๒ ย.ุ อปตฺถเว ฯ  ๓ ม. น พฺยคฺเฆ ฯ สี. ยุ. พฺยคฺเฆ จ ฯ   
#๔ ม. สกุณกา ฯ  ๕ ม. ฑยนฺติ จ ฯ   ๖ พนฺธิยมานานนฺติป ปาโ ฯ สี. ฑยฺหมานาน ฯ   
#ม. ฑยมานาน ฯ   ๗ สี. ย.ุ อปวตฺตติ ฯ    
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    [๑๙๘๖] อุสฺสาหิโต ชฏเิลน          ลทฺุเทนามิสจกฺขุนา   
                ทา ี ทา ีสุ ปกฺขนฺทิ         ม ฺมาโน ยถา ปุเร ฯ   
    [๑๙๘๗] สาธุ สมฺพหุลา าตี         อป รุกฺขา อร ฺชา   
                สกูเรหิ สมคฺเคหิ           พฺยคฺโฆ เอกายเน หโต ฯ   
    [๑๙๘๘] พฺราหฺมณ ฺเจว พฺยคฺฆ ฺจ      อุโภ หนฺตฺวาน สูกรา   
                อานนฺทิโน ปโมทิตา ๑      มหานาทมนาทิสุ ๒ ฯ   
    [๑๙๘๙] เต สุทุมฺพรมูลสฺมึ ๓        สูกรา สุสมาคตา   
                ตจฺฉก อภิสิ ฺจึสุ            ตฺว โน ราชาสิ อิสฺสโรติ ฯ   
                      ตจฺฉสูกรชาตก นวม ฯ   
                        ________________   
                      ๑๐ มหาวาณิชชาตก   
    [๑๙๙๐] วาณิชา สมิตึ กตฺวา         นานารฏโต อาคตา   
                ธนหารา ปกฺกมึสุ           เอก กตฺวาน คามณึ ฯ   
                เต ต กนฺตารมาคมฺม        อปฺปภกฺข อนูทก ๔   
                มหานิโคฺรธมทฺทกฺขุ          สีตจฺฉาย มโนรม ฯ   
                เต จ ตตฺถ นิสีทิตฺวา        ตสฺส รุกฺขสฺส ฉาทิยา   
                วาณิชา สมจินฺเตสุ          พาลา โมเหน ปารุตา ฯ   
                อลฺลายเต ๕ อย รุกโฺข     อป วารีว ๖ สนฺทติ   
                อิงฺฆสฺส ปุริม สาข          มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ   
                สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ        อจฺฉ วาริ ๗ อนาวิล   
#๑ ม. ปมุทิตา ฯ   ๒ ม. มหานาท ปนาทิสุ ฯ  ๓ ม. เต สุ อุทุมฺพรมูลสฺมึ ฯ   
#๔ ม. อโนทก ฯ   ๕ ส.ี ย.ุ อทฺทายเต ฯ  ๖ ส.ี ยุ. วารี จ ฯ  ๗ ม. วารี ฯ    
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                เต ตตฺถ นฺหาตฺวา ปวิตฺวา    ยาวติจฺฉึสุ วาณิชา ฯ   
                ทติุย สมจินฺเตสุ            พาลา โมเหน ปารุตา   
                อิงฺฆสฺส ทกฺขิณ สาข         มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ   
                สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ        สาลิมโสทน พหุ   
                อปฺโปทวณฺเณ กุมฺมาเส       สิงฺคิวิทลสูปโย   
                เต ตตฺถ ภุตฺวา ขาทิตฺวา     ยาวติจฺฉึสุ วาณิชา ฯ   
                ตติย สมจินฺเตสุ            พาลา โมเหน ปารุตา   
                อิงฺฆสฺส ปจฺฉิม สาข         มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ   
                สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ        นาริโย สมลงฺกตา   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา           อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ   
                อปสุ วาณิชา เอกา         นาริโย ป ฺจวีสติ   
                สมนฺตา ปริกรสึุ ๑         ตสฺส รุกฺขสฺส ฉาทิยา   
                เต ตาหิ ปริวาเรตฺวา ๒    ยาวติจฺฉึสุ วาณิชา ฯ   
                จตุตฺถ สมจินฺเตสุ           พาลา โมเหน ปารุตา   
                อิงฺฆสฺส อุตฺตร สาข         มย ฉินฺทาม วาณิชา ฯ   
                สา จ ฉินฺนาว ปคฺฆริ        มุตฺตา เวฬุริยา พหู   
                รชต ชาตรูป ฺจ            กุตฺติโย ปฏิยานิ จ   
                กาสิกานิ จ วตฺถานิ         อุทฺธิยานิ ๓ จ กมฺพลา   
                เต ตตฺถ ภาเร พนฺธิตฺวา     ยาวติจฺฉึสุ วาณิชา ฯ   
                ป ฺจม สมจินฺเตสุ           พาลา โมเหน ปารุตา   
#๑ ม. ปริวารึสุ ฯ    ๒ ม. ปริจาเรตฺวา ฯ    ๓ อุทฺทิยานิ ฯ สี. ยุ. อุทฺทิยาเน จ   
#กมฺมพเล ฯ    
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                อิงฺฆสฺส มูเล ๑ ฉินฺทาม     อป ภิยฺโย ลภามเส ฯ   
                อถุฏหิ สตฺถวาโห          ยาจมาโน กต ฺชลิ   
                นโิคฺรโธ กึ อปรชฺฌติ ๒     วาณิชา ภทฺทมตฺถุ เต ฯ   
                วาริทา ปุริมา สาขา        อนฺนปาน ฺจ ทกฺขิณา   
                นาริทา ปจฺฉิมา สาขา       สพฺพกาเม จ อุตฺตรา   
                นโิคฺรโธ กึ อปรชฺฌติ ๒     วาณิชา ภทฺทมตฺถุ เต ฯ   
                ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย        นิสีเทยฺย สเยยฺย วา   
                น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย       มตฺิตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ   
                เต จ ตสฺส อนาทิตฺวา ๓    เอกสฺส วจน พหู   
                นสิิตาหิ กุารีห ิ           มูลโต น อุปกฺกมม ฯ   
    [๑๙๙๑] ตโต นาคา นิกฺขมึสุ         สนฺนทฺธา ป ฺจวีสติ   
                ธนุคฺคหาน ติสตา           ฉสหสฺสา จ จมฺมิโน ๔ ฯ   
    [๑๙๙๒] เอเต หนถ พนฺธถ          มา โว มุ ฺจิตฺถ ชีวิต   
                เปตฺวา สตฺถวาหว         สพฺเพ ภสฺม กโรถ เน ฯ   
    [๑๙๙๓] ตสฺมาหิ ปณฺฑิโต โปโส       สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน   
                โลภสฺส น วส คจฺเฉ        หเนยฺย ทิสก มน ๕   
                เอวมาทีนว ๖ ตฺวา       ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภว   
                วีตตโณฺห อนาทาโน         สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
                        มหาวาณิชชาตก ทสม ฯ   
#๑ สี. ย.ุ มลู ฯ   ๒ สี. อปรชฺฌถ ฯ ม. ปรชฺฌติ ฯ   ๓ ม. ตสสานาทิยิตฺวา ฯ   
#๔ ม. วมฺมิโน ฯ   ๕ ม. หเนยฺยาริสก มน ฯ    ๖ สี. ยุ. เอต... ฯ    
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                      ๑๑ สาธินราชชาตก   
    [๑๙๙๔] อพฺภูโต วต โลกสฺมึ         อุปฺปชฺชิ โลมหสโน   
                ทพฺิโพ รโถ ปาตุรหุ         เวเทหสฺส ยสสฺสิโน ฯ   
    [๑๙๙๕] เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก         มาตลิ เทวสารถิ   
                นมินฺตยิตฺถ ราชาน          เวเทห มิถิลคฺคห   
                เอหิม รถมารุยหฺ           ราช เสฏ ทิสมปฺติ   
                เทวา ทสฺสนกามา เต       ตาวตึสา สอินฺทกา   
                สรมานา หิ เต เทวา       สุธมฺมาย สมจฺฉเร ฯ   
                ตโต จ ราชา สาธิโน       เวเทโห มิถลิคฺคโห ๑   
                สหสฺสยุตฺต อภิรุยฺห ๒       อคา เทวาน สนฺติเก   
                (สหสฺสยุตฺต หยวาหึ         ทพฺิพยานมธิฏ ิโต   
                ยายมาโน มหาราชา        อทฺทส เทวสภ อิท ๓-)   
                ต เทวา ปฏินนฺทึสุ          ทสิฺวา ราชานมาคต   
                สวฺาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต   
                นสิีททานิ ราชิสิ            เทวราชสฺส สนฺติเก ฯ   
                สกฺโกป ปฏินนฺทิตฺถ          เวเทห มิถิลคฺคห   
                นมินฺตยิตฺถ ๔ กาเมหิ       อาสเนน จ วาสโว   
                สาธุ โขสิ อนุปปฺตฺโต        อาวาส วสวตฺติน   
#๑ สี. ย.ุ ปมโุข รถมารุห ิฯ   ๒ ม. สหสฺสยุตฺตมารุยฺห ฯ  ๓ อย คาถา   
#สพฺพโปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ อฏกถาย ปน ทิสฺสติ ฯ   ๔ ส.ี ยุ. นมินฺตยี จ ฯ    
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                วส เทเวสุ ราชิสิ          สพฺพกามสมิทฺธิสุ   
                ตาวตึเสสุ เทเวสุ          ภุ ฺช กาเม อมานุเส ฯ   
          [๑๙๙๖] อห ปุเร สคฺคคโต รมามิ   
                  นจฺเจหิ คีเตหิ จ วาทิเตหิ   
                  โสทานิ อชฺช น รมามิ สคฺเค   
                  อายุนฺนุ ขีณ ๑ มรณนฺนุ ๒ สนฺติเก   
                  อุทาหุ มุโฬฺหสฺม ิชนินฺทเสฏ ฯ   
          [๑๙๙๗] น ตายุ ขีณ มรณ ฺจ ๓ ทูเร   
                  น จาป มุโฬหฺ นรวีร เสฏ   
                  ตุยฺห ฺจ ปุ ฺานิ ปริตฺตกานิ   
                  เยส วิปาก อิธ เวทยิตฺโถ ๔   
                วส เทวานุภาเวน          ราช เสฏ ทิสมฺปติ   
                ตาวตึเสสุ เทเวสุ          ภุ ฺช กาเม อมานุเส ฯ   
    [๑๙๙๘] ยถา ยาจิตก ยาน          ยถา ยาจิตก ธน   
                เอว สมฺปทเมเวต          ย ปรโต ทานปจฺจยา   
                น จาหเมตมิจฺฉามิ          ย ปรโต ทานปจฺจยา   
                สย กตานิ ปุ ฺานิ          ต เม อาเวณิย ธน   
                โสห คนฺตฺวา มนุสฺเสสุ       กาหามิ กุสล พหุ   
                ทาเนน สมจริยาย          สยเมน ทเมน จ   
                ย กตฺวา สุขิโต โหติ        น จ ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
#๑ ม. ขีโณ ฯ ๒ มรณสสฺาติป ปาโ ฯ ๓ ส.ี ย.ุ น จายุ ขีณ มรณ เต ฯ   
#๔ ย.ุ เวทยโต ฯ    
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    [๑๙๙๙] อิมานิ ตานิ เขตฺตานิ        อิม นิกฺข สกุณฺฑล   
                อิมา ตา หริตานุปา         อิมา นชฺโช สวนฺติโย   
                อิมา ตา โปกฺขรณิโย ๑ รมฺมา จากวากูปกุชฺชิตา ๒   
                มณฺฑาลเกหิ ส ฺฉนฺนา        ปทุมุปฺปลเกหิ จ   
                ยสฺสิมานิ มมายึสุ           กึ นุ เต ทิสต คตา ฯ   
                  ตานิ จ เขตฺตานิ โส ภูมิภาโค   
                  เตเยว อารามวนูปจารา ๓   
                  ตเมว มยฺห ชนต อปสฺสโต   
                  สุ ฺ ฺจ เม นารท ขายเต ทิสา ฯ   
    [๒๐๐๐] ทิฏา มยา วิมานานิ        โอภาสนฺตา จตุทฺทิสา   
                สมฺมุขา เทวราชสฺส         ติทสาน ฺจ สมฺมุขา ฯ   
                วุตฺถ เม ภวน ทิพฺย         ภุตฺตา กามา อมานุสา   
                ตาวตึเสสุ เทเวสุ          สพฺพกามสมิทฺธิสุ ฯ   
                โสห เอตาทิส หิตฺวา        ปุ ฺายมฺหิ อิธาคโต   
                ธมฺมเมว จริสฺสามิ          นาห รชฺเชน อตฺถิโก ฯ   
                อทณฺฑาวจร มคฺค           สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
                ต มคฺค ปฏิปชชฺิสฺส          เยน คจฺฉนฺติ สุพฺพตาติ ฯ   
                   สาธินราชชาตก เอกาทสม ฯ   
                      _________________   
#๑ ม. โปกฺขรณี ฯ   ๒ ม. จกฺกวากปกูชิตา ฯ สี. ยุ. จกฺกวากูปกูชิตา ฯ   
#๓ สี. ยุ. เต อารามา เต วนเมปจารา ฯ    
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                      ๑๒ ทสพฺราหฺมณชาตก   
    [๒๐๐๑] ราชา อโวจ วิธูร ๑       ธมมฺกาโม ยุธิฏ ิโล ฯ   
                พฺราหฺมเณ วิธูร ปริเยส      สีลวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๐๒] ทุลฺลภา พฺราหฺมณา เทว      สีลวนฺโต พหุสฺสุตา   
                วิรตา เมถุนา ธมฺมา        เย เต ภุ ฺเชยฺยุ โภชน ฯ   
                ทส ขลุ มหาราช           ยา ตา พฺราหฺมณชาติโย   
                เตส วิภงฺควิจย            วิตฺถาเรน สุโณหิ เม ฯ   
                ปสิพฺพเก คเหตฺวาน         ปุณฺเณ มูลสฺส สวุเต   
                โอสธิกาเย ๒ คนฺเถนฺติ     นหฺาปยนฺติ ๓ ชปนฺติ จ ฯ   
                ติกิจฺฉกสมา ราช           เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๐๓] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ ๔ โกรโพฺย)   
                     น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๐๔] กิงฺกิณิโย คเหตฺวาน ๕      โฆเสนฺติ ปรุโตป เต   
                เปสนานิป คจฺฉนฺติ          รถจริยาสุ สกิขฺเร ฯ   
#๑ ม. วิธรุ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. โอสธิกาโย ฯ ๓ สี. ยุ. นหายนฺติ ฯ   
#๔ ม. สพฺพตฺถ จสทฺโท นตฺถิ ฯ   ๕ ม. กิงฺกิกิกาโย คเหตฺวา ฯ    
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                ปริจาริกสมา ราช          เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๐๕] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                        น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๐๖] กมณฺฑลล คเหตฺวาน          วงฺกทณฺฑ ฺจ ๑ พฺราหฺมณา   
                ปจฺจุเปสฺสนฺติ ราชาโน       คาเมสุ นิคเมสุ จ   
                นาทินฺเน วุฏเหสฺสาม       คามมฺหิ นิคมมฺหิ ๒ วา   
                นคฺิคาหกสมา ราช          เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๐๗] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                     น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๐๘] ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา          ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา   
                โอกิณฺณา รชเรณูหิ          ยาจกา วิจรนฺติ เต   
#๑ ปงฺกทณฺฑ ฺจาติป ปาโ ฯ   ๒ ม. คามมฺหิ วา วนมฺหิ วา ฯ สี. ย.ุ คามมฺห ิ  
#จ วนมฺหิ จ ฯ    
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                ขาณุฆาตสมา ราช          เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๐๙] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                        น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมมฺา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๑๐] หรีตก อามลก             อมฺพ ชมฺพพ วิเภทก ๑   
                ลพุช ทนฺตโปณานิ           เวลุวา พทรานิ จ   
                ราชายตน อุจฺฉุปูฏ          ธูมเนตฺต มธุ ฺชน   
                อุจฺจาวจานิ ปณียานิ         วิกณีนฺติ ๒ ชนาธิป   
                วาณิชกสมา ราช           เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๑๑] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                        น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๑๒] กสิวณิชฺช ๓ กาเรนฺติ       โปสยนฺติ อเชฬเก   
#๑ ม. วิภีตก ฯ สี. ยุ. อมฺพชมฺพุวิภีฏก ฯ  ๒ ส.ี ม. วิปเณนฺติ ฯ   
#๓ ม. กาสิวาณิชฺช ฯ ส.ี ยุ. กาสึ วณิชชฺ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 403 

                กมุาริโย ปเวจฺฉนฺติ         วิวาหนฺตาวหนฺติ จ   
                สมา อมฺพฏเวเสหิ         เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาเต เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๑๓] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                      น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๑๔] นิกฺขิตฺตภิกฺข ภุ ฺชนฺติ         คาเมเสฺวเก ปุโรหิตา   
                พหู เน ปริปุจฺฉนฺติ          อณฺฑจฺเฉทา นิล ฺจกา ๑   
                ปสูป ตตฺถ ห ฺนฺติ          มหึสา สูกรา อชา   
                โคฆาตกสมา ราช          เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๑๕] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                      น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๑๖] อสิจมฺม คเหตฺวาน          ขคฺค ปคฺคยฺห พฺราหฺมณา   
                เวสฺสปเถสุ ติฏนฺติ         สตฺถ อพฺพาหยนฺติป   
#๑ ม. นลิ ฺฉกา ฯ ยุ. ติล ฺฉกา ฯ    
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                สมา โคปนิสาเทหิ          เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๑๗] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                      น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๑๘] อร ฺเ กุฏิก กตฺวา         กูฏานิ การยนฺติ เต   
                สสวิฬาเร พาเธนฺติ         อาโคธา มจฺฉกจฺฉป   
                เต ลุทฺทกสมา ราช ๑      เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๑๙] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                      น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๒๐] อ ฺเ ธนสฺส กามา หิ       เหฏา ม ฺเจ ปสกฺขิตา ๒   
                ราชาโน อุปร ินฺหายนฺติ      โสมยาเค อุปฏ ิเต   
                มลมชชฺสมา ๓ ราช        เตป วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ลุททฺกา เต มหาราช ฯ   ๒ ม. ปสกฺกิตา ฯ   ๓ มลมชฺชน-มลมชชฺก-อิติป ฯ    
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    [๒๐๒๑] อเปตา เต จ พฺราหฺม ฺา    (อิติ ราชา จ โกรโพฺย)   
                        น เต วุจฺจนฺติ พฺราหฺมณา   
                อ ฺเ วิธูร ปริเยส         สลีวนฺเต พหุสฺสุเต   
                วิรเต เมถุนา ธมฺมา        เย เม ภุ ฺเชยฺยุ โภชน   
                ทกฺขิณ สมฺม ทสฺสาม         ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
    [๒๐๒๒] อตฺถิ โข พฺราหฺมณา เทว     สลีวนฺโต พหุสฺสุตา   
                วิรตา เมถุนา ธมฺมา        เย เต ภุ ฺเชยฺยุ โภชน ฯ   
                เอก ฺจ ภตฺต ภุ ฺชนฺติ        น จ มชชฺ ปวนฺติ เต   
                อกฺขาตา เต มหาราช       ตาทิเส นิปตามเส ฯ   
    [๒๐๒๓] เอเต โข พฺราหฺมณา วิธูร    สลีวนฺโต พหุสฺสุตา   
                เอเต วิธูร ปริเยส         ขิปฺป ฺจ เน นิมนฺตยาติ ฯ   
                      ทสพฺราหฺมณชาตก ทฺวาทสม ฯ   
                         _____________________   
                         ๑๓ ภิกฺขาปรมฺปรชาตก   
    [๒๐๒๔] สุขุมาลรูป ทสิฺวา           รฏา วิวนมาคต   
                กฏูาคารวรูเปต            มหาสยนมุโปจิต ๑   
                ตสฺส เต เปมเกนาห        อทาสึ วฑฺฒโมทน ๒   
                สาลีน วิจิตฺต ภตฺต          สุจิมสูปเสจน ๓   
                ต ตฺว ภตฺต ปฏิคฺคยฺห        พฺราหฺมณสฺส อทาปยิ ๔   
#๑ มหาสยนมุปาสิตนฺติป ฯ    ๒ สี. ยุ. พทฺธโมทน ฯ   ๓ ม. สุจึ มสูปเสจน ฯ   
#เอวมุปริป ฯ   ๔ ม. อทาสยิ ฯ    
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                อตฺตาน อนสิตฺวาน          โกย ธมฺโม นมตฺถุ เต ฯ   
    [๒๐๒๕] อาจริโย พฺราหฺมโณ มยฺห     กิจฺจากิจฺเจสุ วฺยาวโฏ   
                คร ุจ อามนฺตนิโย จ        ทาตุมรหามิ โภชน ฯ   
    [๒๐๒๖] พฺราหฺมณทานิ ปุจฺฉามิ        โคตม ราชปูชิต   
                ราชา เต ภตฺต ปาทาสิ      สจิุมสูปเสจน   
                ต ตฺว ภตฺต ปฏิคฺคยฺห        อิสิสฺส โภชน อทา   
                อเขตฺต ฺ ูสิ ทานสฺส         โกย ธมฺโม นมตฺถุ เต ฯ   
    [๒๐๒๗] ภรามิ ปุตฺตทาเร จ         ฆเรสุ คธิโต ๑ อห   
                ภุ ฺช มานุสเก กาเม        อนุสาสามิ ราชิโน   
                อาร ฺ ิกสฺส อิสิโน          จิรรตฺต ตปสฺสิโน   
                วุฑฺฒสฺส ภาวิตตฺตสฺส         ทาตุมรหามิ โภชน ฯ   
    [๒๐๒๘] อิสิ ฺจทานิ ปุจฺฉามิ          กีส ธมนิสนฺถต   
                ปรูฬฺหกจฺฉนขโลม           ปงฺกทนฺต รชสฺสิร   
                เอโก อร ฺเ วิหรสิ        นาวกงฺขสิ ชีวิต   
                ภิกฺขุ เกน ตยา เสยฺโย      ยสสฺ ตฺว โภชน อทา ฯ   
    [๒๐๒๙] ขณมาลุกลมฺพานิ ๒         พิลาลิตกฺกลานิ ๓ จ   
                ธนุ สามากนิวาร           สหาริย ปหาริย ๔   
                สาก ภิส มธธ มส           พทรามลกานิ จ   
                ตานิ อาหตฺว ๕ ภุ ฺชามิ     อตฺถิ เม โส ปริคฺคโห   
#๑ สี. ย.ุ คถโิต ฯ   ๒ ม. ขณนฺตาลุกลมฺพานิ ฯ    ๓ สี. ยุ. พิฬาลติกกฺฬานิ จ ฯ   
#๔ สสาทิย ปสาทิยนฺติป ฯ ส.ี ม. สฆาริย ปสาริย ฯ  ๕ ม. อาหริตฺวา ฯ    
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                ปจนฺโต อปจนฺตสฺส          อมมสฺส สกิ ฺจโน   
                อนาทานสฺส สาทาโน        ทาตุมรหามิ โภชน ฯ   
    [๒๐๓๐] ภิกฺขุ ฺจทานิ ปุจฺฉามิ         ตุณฺหิมาสีน สุพฺพต   
                อิติ เต ภตฺต ปาทาสิ        สจิุมสูปเสจน   
                ต ตฺว ภตฺต ปฏิคฺคยฺห        ตุณฺหี ภุ ฺชสิ เอกโก   
                นา ฺ ก ฺจิ นิมนฺเตสิ        โกย ธมฺโม นมตฺถุ เต ฯ   
    [๒๐๓๑] น ปจามิ น ปาเจมิ         น ฉินฺทามิ น เฉทเย   
                ต ม อกิ ฺจน ตฺวา         สพฺพปาเปหิ อารต   
                วาเมน ภิกฺขมาทาย         ทกขิฺเณน กมณฺฑลล   
                อิสิ เม ภตฺต ปาทาสิ        สจิุมสูปเสจน ฯ   
                เอเต หิ ทาตุมรหนฺติ        สมฺมา สปริคฺคหา   
                ปจฺจนีกมห ม ฺเ           โย ทาตาร นิมนฺตเย ฯ   
    [๒๐๓๒] อตฺถาย วต เม อชฺช        อิธาคจฺฉิ รเถสโภ   
                โยห อชฺช ปชานามิ ๑      ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ฯ   
                รฏเสุ คิทฺธา ราชาโน      กจฺิจากิจฺเจสุ พฺราหฺมณา   
                อิสี มูลผเล คิทธฺา          วิปฺปมุตฺตา จ ภิกฺขโวติ ฯ   
                    ภิกฺขาปรมฺปรชาตก เตรสม ฯ   
                         ____________   
#๑ สี. อิโต ปุพฺเพ น ชานามิ ฯ    
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                           ตสฺสุทฺทาน   
                  สวุ กินฺนรมุกฺก ขราชินโส   
                  ภิสชาต มเหสิ กโปตวโร   
                  อถ โมร สตจฺฉก วาณิชโก   
                  อถ ราช สพฺราหฺมณ ภิกฺขปร ฯ   
                     ปกิณฺณกนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                        ________________    
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                         วีสตินิปาตชาตก   
                         ๑ มาตงฺคชาตก   
          [๒๐๓๓] กุโต น ุอาคจฺฉสิ ทุมฺมวาสี ๑   
                  โอตลฺลโก ปสุปสาจโกว   
                  สงฺการโจฬ ปฏิมุ ฺจ กณฺเ   
                  โก เร ตุว โหส ิ๒ อทกฺขิเณยฺโย ฯ   
          [๒๐๓๔] อนฺน ตวยิท ปกต ยสสฺสิน ๓   
                  ต ขชฺชเร ภุ ฺชเร ปยฺยเร จ   
                  ชานาสิ ม ตฺว ปรทตฺตูปชีวี ๔   
                  อุตฺติฏปณฺฑ ลภต สปาโก ฯ   
          [๒๐๓๕] อนฺน มมยิท ๕ กปต พฺราหฺมณาน   
                  อตฺตตฺถาย สทฺทหโต มมยทิ ๕   
                  อเปหิ เอตฺโต กิมิธฏ ิโตสิ   
                  น มาทิสา ตุยฺห ททนฺติ ชมฺม ฯ   
          [๒๐๓๖] ถเล จ นินเฺน จ วปนฺติ พีช   
                  อนูปเขตฺเต ผลมาสึสมานา ๖   
                  เอตาย สทฺธาย ททาหิ ทาน   
                  อปฺเปว อาราธเย ทกฺขิเณยฺเย ฯ   
          [๒๐๓๗] เขตฺตานิ มยฺห วิทิตานิ โลเก   
#๑ สี. ย.ุ รุมมฺวาสี ฯ   ๒ สี. ย.ุ โหหิสิ ฯ   ๓ ม. - ตเวท ปกต ยสสฺสิ ฯ   
#๔ ม. -ปชีวึ ฯ   ๕ ม. มเมท ฯ   ๖ ม. ผลมาสมานา ฯ สี. ยุ. ผลมาสสานา ฯ    
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                  เยสาห พีชานิ ปติฏเปมิ   
                  เย พฺราหฺมณา ชาติมนฺตูปปนฺนา   
                  ตานีธ เขตฺตานิ สุเปสลานิ ฯ   
          [๒๐๓๘] ชาติมโท จ อติมานตา จ   
                  โลโภ จ โทโส จ มโท จ โมโห   
                  เอเต อคุณา เยสุ จ สนฺติ ๑ สพฺเพ   
                  ตานีธ เขตฺตานิ อเปสลานิ ฯ   
                  ชาติมโท จ อติมานิตา จ   
                  โลโภ จ โทโส จ มโท จ โมโห   
                  เอเต อคุณา เยสุ น สนฺติ สพฺเพ   
                  ตานีธ เขตฺตานิ สุเปสลานิ ฯ   
          [๒๐๓๙] กฺวตฺถ ๒ คตา อุปโชติโย จ   
                  อุปชฺฌาโย ๓ อถวา ภณฺฑกุจฺฉิ ๔   
                  อิมสฺส ทณฺฑ ฺจ วธ ฺจ ทตฺวา   
                  คเล คเหตฺวา คลยาถ ๕ ชมมฺ ฯ   
    [๒๐๔๐] คิรึ นเขน ขณสิ            อโย ทนฺเตภิ ขาทสิ   
                ชาตเวท ปทหสิ            โย อิสึ ปริภาสสิ ฯ   
    [๒๐๔๑] อิท วตฺวาน มาตงฺโค        อิสิ สจฺจปรกฺกโม   
#๑ สี. ย.ุ เยสุ วสนฺติ ฯ  ๒ ม. เกฺวตฺถ ฯ  ๓ สพฺพตฺถ อุปชฺฌาโยติ ทิสฺสติ ฯ   
#อฏกถายมฺปน อุปวชฺโฌติ ขายติ ฯ ม. อุปชฌฺาโย จ ฯ     ๔ คณฺฑกุจฺฉิ อิติป ฯ   
#๕ ม. ขลยาถ ฯ    
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                อนฺตลิกฺขสฺมึ ปกฺกามิ         พฺราหฺมณาน อุทิกฺขต ฯ   
          [๒๐๔๒] อาเวลฺลิต ๑ ปฏ ิโต อุตฺตมงฺค   
                  พาหุ ปสาเรติ อกมฺมเนยฺย   
                  เสตานิ อกฺขีนิ ยถา มตสฺส   
                  โก เม อิม ปุตฺตมกาสิ เอว ฯ   
          [๒๐๔๓] อิธาคมา สมโณ ทุมฺมวาสี   
                  โอตลฺลโก ปสุปสาจโกว   
                  สงฺการโจฬ ปฏิมุ ฺจ กณฺเ   
                  โส เต อิม ปุตฺตมกาสิ เอว ฯ   
          [๒๐๔๔] กตม ทิส อคมา ภูริป ฺโ   
                  อกฺขาถ เม มาณวา เอตมตฺถ   
                  คนฺตฺวาน ต ปฏิกเรมุ อจฺจย   
                  อปฺเปว น ปุตฺต ๒ ลเภมุ ชวิีต ฯ   
          [๒๐๔๕] เวหายส อคมา ภูริป ฺโ   
                  ปถทฺธุโน ปณฺณรเสว จนฺโท   
                  อปจาป โส ปุริม ทิส อคจฺฉิ   
                  สจฺจปฺปฏิ ฺโ อิสิ สาธุรูโป ฯ   
          [๒๐๔๖] อาเวลฺลิต ปฏ ิโต อุตฺตมงฺค   
                  พาหุ ปสาเรติ อกมฺมเนยฺย   
                  เสตานิ อกฺขีนิ ยถา มตสฺส   
#๑ สี. ย.ุ อเว ิต ฯ   ๒ ม. ปุตฺต ฯ    
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                  โก เม อิม ปุตฺตมกาสิ เอว ฯ   
          [๒๐๔๗] ยกฺขา หเว สนฺติ มหานุภาวา   
                  อนฺวาคตา อิสโย สาธุรูปา   
                  เต ทุฏจิตฺต กุปต วิทิตฺวา   
                  ยกฺขา หิ เต ปุตฺตมกสุ เอว ฯ   
          [๒๐๔๘] ยกฺขา จ เม ปุตฺตมกสุ เอว   
                  ตฺว ฺเว เม มา กุทฺโธ พฺรหฺมจารี   
                  ตุเมฺหว ปาเท สรณ คตาสฺมิ   
                  อนฺวาคตา ปุตฺตโสเกน ภิกฺขุ ฯ   
          [๒๐๔๙] ตเทว หิ เอตรหิ จ มยฺห   
                  มโนปโทโส น มมตฺถิ โกจิ   
                  ปุตฺโต จ เต เวทมเทน มตฺโต   
                  อตฺถ น ชานาติ อธิจฺจ เวเท ฯ   
          [๒๐๕๐] อทฺธา หเว ภิกฺขุ มุหุตฺตเกน   
                  สมฺมุยฺหเตว ปุริสสฺส ส ฺา   
                  เอกาปราธ ขม ภูริป ฺ   
                  น ปณฺฑิตา โกธพลา ภวนฺติ ฯ   
          [๒๐๕๑] อิท ฺจ มยฺห อุตฺติฏปณฺฑ   
                  ตว มณฺฑโพฺย ภุ ฺชตุ อปฺปป ฺโ   
                  ยกฺขา จ เต ปุตฺต ๑ น วิเหเยยฺยุ   
#๑ ม. เต น ฯ    
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                  ปุตฺโต จ เต เหสฺสติ ๑ โส อโรโค ฯ   
          [๒๐๕๒] มณฺฑพฺย พาโลสิ ปริตฺตป ฺโ   
                  โย ปุ ฺเขตฺตานมโกวิโทสิ   
                  มหกฺกสาเวสุ ททาสิ ทาน   
                  กลิิฏกมฺเมสุ อส ฺเตสุ ฯ   
                  ชฏา จ เกสา อชินา นิวตฺถา   
                  ชรูทปานว มุข ปรุฬฺห   
                  ปช อิม ปสฺสถ ทุมฺมรูป ๒   
                  น ชฏาชิน ตายเต อปฺปป ฺ ฯ   
                เยส ราโค จ โทโส จ      อวิชฺชา จ วิราชิตา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต          เตสุ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
    [๒๐๕๓] อุปหจฺจ มน เมชฺโฌ         มาตงฺคสฺมึ ยสสฺสิเน   
                สปาริสชฺโช อุจฺฉินฺโน        เมชฺฌร ฺ ตทา อหูติ ๓ ฯ   
                      มาตงฺคชาตก ปม ฯ   
                        ________________   
                        ๒ จิตฺตสมฺภูตชาตก   
          [๒๐๕๔] สพฺพ นราน สผล สุจิณฺณ   
                  น กมฺมุนา กิ ฺจน โมฆมตฺถิ   
                  ปสฺสามิ สมฺภูต มหานุภาว   
#๑ สี. ย.ุ โหหิติ ฯ  ๒ ส.ี ยุ. รุมฺมรูป ฯ    ๓ ม. อย คาถา นตฺถิ ฯ    
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                  สกมฺมุนา ปุ ฺผลูปปนฺน ฯ   
                  สพฺพ นราน สผล สุจิณฺณ   
                  น กมฺมุนา กิ ฺจน โมฆมตฺถิ   
                  กจฺจินฺนุ จิตฺตสฺสป เอวเมว ๑   
                  อิทฺโธ มโน ตสฺส ยถาป มยฺห ฯ   
          [๒๐๕๕] สพฺพ นราน สผล สุจิณฺณ   
                  น กมฺมุนา กิ ฺจน โมฆมตฺถิ   
                  จิตฺตป ชานาหิ ๒ ตเถว เทว   
                  อิทฺโธ มโน ตสฺส ยถาป ตุยฺห ฯ   
          [๒๐๕๖] ภว นุ จิตฺโต สุตม ฺโต เต   
                  อุทาหุ เต โกจิ น เอตทกฺขา   
                  คาถา สุคีตา น มมตฺถิ กงฺขา   
                  ททามิ เต คามวร สต ฺจ ฯ   
          [๒๐๕๗] น จาห จิตฺโต สุตม ฺโต เม   
                  อิสิ จ เม เอตมตฺถ อสสิ   
                  คนฺตฺวาน ร ฺโ ปฏิคายิ ๓ คาถ   
                  อป นุ ๔ เต วร อตฺตมโน ทเทยฺย ๕ ฯ   
    [๒๐๕๘] โยเชนฺตุ เม ราชรเถ       สกุเต จิตฺตสิพฺพเน   
                กจฺฉ นาคาน พนฺธถ         คีเวยฺย ปฏิมุ ฺจถ ฯ   
#๑ ม. เอวเมว ฯ   ๒ สี. ย.ุ จิตฺต วิชานาหิ ฯ   ๓ ม. ปฏิคาหิ ฯ   
#๔ ม. นุสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๕ อป นุ เต คามวร ทเทยฺยาติป ฯ    
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                  อาห ฺเร เภริมุทิงฺคสงฺขา ๑   
                  สฆีานิ ยานานิ จ โยชยนฺตุ   
                  อชฺเชวห อสฺสมต ๒ คมิสฺส   
                  ยตฺเถว ทกฺขิสฺสมิสึ นิสินฺน ฯ   
          [๒๐๕๙] สุลทฺธลาโภ วต เม อโหสิ   
                  คาถา สุคีตา ปริสาย มชฺเฌ   
                  โสห อิสึ สีลวตูปปนฺน   
                  ทิสฺวา ปตีโต สุมโนหมสมฺิ ฯ   
    [๒๐๖๐] อาสน อุทก ปชฺช           ปฏิคฺคณฺหาตุ โน ภว   
                อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉาม        อคฺฆ กุรุตุ โน ภว ฯ   
          [๒๐๖๑] รมฺม ฺจ เต อาวสถ กโรนฺตุ   
                  นารีคเณหิ ปริจารยสฺสุ   
                  กโรหิ โอกาสมนุคฺคหาย   
                  อุโภปม อิสฺสรยิ กโรม ฯ   
          [๒๐๖๒] ทิสฺวา ผล ทุจฺจริตสฺส ราช   
                  อโถ สุจิณฺณสฺส มหาวิปาก   
                  อตฺตานเมว ปฏิสยมิสฺส   
                  น ปตฺถเย ปุตฺตปสุ ๓ ธน วา ฯ   
          ทเสวิมา วสฺสทสา            มจฺจาน อิธ ชีวิต   
#๑ ห ฺนฺตุ โภ เภริมุทิงฺคสงฺเขติป ฯ ม. อาห ฺนฺตุ เภริมุทิงฺคสงฺเข ฯ   
#๒ ม. อสฺสม ต ฯ   ๓ สี. ยุ. ปุตฺต ฯ    
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          อปฺปตฺต ฺเว ต โอธึ          นโฬ ฉินฺโนว สสฺุสติ ฯ   
          ตตฺถ กา นนฺทิ กา ขิฑฺฑา       กา รติ กา ธเนสนา   
          ก ึเม ปุตฺเตหิ ทาเรหิ         ราช มุตฺโตสฺมิ พนฺธนา ฯ   
          โสห เอว ปชานามิ ๑        มจฺจุ เม นปฺปมชชฺติ   
          อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส            กา รติ กา ธเนสนา ฯ   
                  ชาติ นราน อธมา ชนินฺท   
                  จณฺฑาลโยนิ ทฺวิปทกนิฏา ๒   
                  สเกหิ กมฺเมหิ สุปาปเกหิ   
                  จณฺฑาลิคพฺเภ ๓ อวสิมฺห ปพฺุเพ ฯ   
          จณฺฑาลาหุมฺหาวนฺตีสุ           มคิา เนร ฺชร ปติ   
          อุกฺกุสา รมฺมทาตีเร ๔        ตยชชฺ พฺราหฺมณขตฺติยา ฯ   
          [๒๐๖๓] อุปนิยฺยติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                  ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                  กโรหิ ป ฺจาล มเมว ๕ วากฺย   
                  มากาสิ กมฺมานิ ทุกฺขุทฺรยานิ ฯ   
                  อุปนิยฺยติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                  ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                  กโรหิ ป ฺจาล มเมว วากฺย   
                  มากาสิ กมฺมานิ ทุกฺขปฺผลานิ ฯ   
                  อุปนิยฺยติ ชีวิตมปฺปมายุ   
#๑ สี. ย.ุ โส อห สุปฺปชานามิ ฯ    ๒ ม. ทฺวิปทากนิฏา ฯ  ๓ ม. จณฺฑาลคพฺเภ ฯ   
#๔ ม. นมฺมทาตีเร ฯ  ๕ ม. มเมต ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                  ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                  กโรหิ ป ฺจาล มเมว วากฺย   
                  มากาสิ กมฺมานิ รชสฺสริานิ ฯ   
                  อุปนิยฺยติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                  วณฺณ ชรา หนฺติ นรสฺส ชิยยฺโต   
                  กโรหิ ป ฺจาล มเมว วากฺย   
                  มากาสิ กมฺม นิรยูปปตฺติยา ฯ   
          [๒๐๖๔] อทฺธา หิ สจฺจ วจน ตเวท   
                  ยถา อิสี ภาสสิ เอวเมต   
                  กามา จ เม สนฺติ อนปฺปรูปา   
                  เต ทุจฺจชา มาทิสเกน ภิกฺขุ ฯ   
                  นาโค ยถา ปงฺกมชฺเฌ พฺยสนฺโน   
                  สย ๑ ถล นาภิสมฺโภติ คนฺตุ   
                  เอวมห ๒ กามปงฺเก พฺยสนฺโน   
                  น ภิกฺขุโน มคฺคมนุพฺพชามิ ฯ   
                  ยถาป มาตา จ ปตา จ ปุตฺต   
                  อนุสาสเร กินฺติ สุขี ภเวยฺย   
                  เอวป ม ตฺว อนุสาส ภนฺเต   
                  ยถา จิร ๓ เปจฺจ สุขี ภเวยฺย ฯ   
#๑ สี. ม. ปสสฺ ฯ  ๒ ม. เอวมฺปห ฯ   ๓ สี. ยุ. ยมาจร ฯ    
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          [๒๐๖๕] โน เจ ตุว อุสฺสหเส ชนินฺท   
                  กาเม อิเม มานุสเก ปหาตุ   
                  ธมฺมึ ๑ พล ึปฏปยสฺสุ ราช   
                  อธมฺมกาโร จ เต ๒ มาหุ รฏเ ฯ   
                  ทูตา วิธาวนฺตุ ทิสา จตสฺโส   
                  นิมนฺตกา สมณพฺราหฺมณาน   
                  เต อนฺนปาเนน อุปฏหสฺสุ   
                  วตฺเถน เสนาสนปจฺจเยน จ ฯ   
                  อนฺเนน ปาเนน ปสนฺนจิตฺโต   
                  สนฺตปฺปย สมณพฺราหฺมเณ จ   
                  ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว   
                  อนินฺทิโต สคฺคมุเปหิ าน ฯ   
                  สเจ จ ต ราช มโท สเหยฺย   
                  นารีคเณหิ ปริวารยนฺต ๓   
                  อิมเมว คาถ มนสิกโรหิ   
                  ภาเสหิ เจต ๔ ปริสาย มชฺเฌ ฯ   
          อพฺโภกาสสโย ชนตฺุ           วชนฺตฺยา ขีรปายิโต   
          ปรกิิณฺโณ สุวาเนหิ ๕         สฺวาชฺช ราชาติ วุจฺจตีติ ฯ   
                     จิตฺตสมฺภูตชาตก ทุติย ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ธมมฺ ฯ   ๒ ม. ตว ฯ  ๓ ม. ปริจารยนฺต ฯ  ๔ ม. ภาเสสิ เจน ฯ   
#๕ สี. ย.ุ สุปเนหิ ฯ    
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                          ๓ สีวิราชชาตก   
    [๒๐๖๖] ทูเร อปสฺส เถโรว         จกฺขุ ยาจิตุมาคโต   
                เอกเนตฺตา ภวิสฺสาม        จกฺขุ เม เทหิ ยาจิโต ฯ   
          [๒๐๖๗] เกนานุสิฏโ อิธมาคโตสิ   
                  วนิพฺพก จกฺขุปถานิ ยาจิตุ   
                  สทุุจฺจช ยาจสิ อุตฺตมงฺค   
                  ยมาหุ เนตฺต ปุริเสน ทุจฺจช ฯ   
          [๒๐๖๘] ยมาหุ เทเวสุ สุชมฺปตีติ   
                  มฆวาติ น อาหุ มนุสฺสโลเก   
                  เตนานุสิฏโ อิธมาคโตสฺมิ   
                  วนิพฺพโก จกฺขุปถานิ ยาจิตุ ฯ   
                  วนิพฺพโก ๑ มยฺห วณึ อนุตฺตร   
                  ททาหิ เม ๒ จกฺขุปถานิ ยาจิโต   
                  ททาหิ เม จกฺขุปถ อนุตฺตร   
                  ยมาหุ เนตฺต ปุริเสน ทุจฺจช ฯ   
                เยน อตฺเถน อาค ฺฉิ        ยมตฺถมภิปตฺถย   
                เต เต อิชฺฌนฺตุ สงฺกปฺปา     ลภ จกฺขูนิ พฺราหฺมณ ฯ   
                เอกนฺเต ยาจมานสฺส        อุภยานิ ททามห   
                  ส จกฺขุมา คจฺฉ ชนสฺส เปกฺขโต   
                  ยทิจฺฉเส ตฺว ตทเต สมิชฺฌตุ ฯ   
#๑ ม. วนิพฺพโต ฯ   ๒ ม. เต ฯ    
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    [๒๐๖๙] มา โน เทว อทา จกฺขุ      มา โน สพฺเพ ปรกฺกริ ๑   
                ธน เทหิ มหาราช          มุตฺตา เวฬุริยา พหู ฯ   
                ยุตฺเต เทว รเถ เทหิ       อาชานิเย อลงฺกเต ๒   
                นาเค เทหิ มหาราช        เหมกปฺปนิวาสเส ฯ   
                ยถา ต สีวิโย สพฺเพ        สโยคฺคา สรถา สทา   
                สมนตฺา ปริกเรยฺยุ          เอว เทหิ รเถสภ ฯ   
    [๒๐๗๐] โย เว ทสฺสนติฺ วตฺวาน      อทาเน กุรุเต มโน   
                ภูมฺย โส ปติต ปาส         คีวาย ปฏิมุ ฺจติ ฯ   
                โย เว ทสฺสนฺติ วตฺวาน      อทาเน กุรุเต มโน   
                ปาปา ปาปตโร โหติ        สมปฺตฺโต ยมสาธน ฯ   
                ย ฺหิ ยาเจ ต ฺหิ ทเท       ย น ยาเจ น ต ทเท   
                สวฺาห ตเมว ทสฺสามิ        ย ม ยาจติ พฺราหฺมโณ ฯ   
          [๒๐๗๑] อายุ นุ วณฺณ นุ สุข พล นุ   
                  ก ึปตฺถยาโน นุ ชนินฺท เทสิ   
                  กถ ฺหิ ราชา สิวิน อนุตฺตโร   
                  จกฺขูนิ ทชฺชา ปรโลกเหตุ ฯ   
          [๒๐๗๒] นวาหเมต ยสสา ททามิ   
                  น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธน น รฏ   
                  สต ฺจ ธมฺโม จริโต ปุราโณ   
                  อิจฺเจว ทาเน รมติ ๓ มโน มม ฯ   
#๑ ม. ปรากริ ฯ   ๒ ม. จลงฺกเต ฯ       ๓ ม. รมเต ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 421 

    [๒๐๗๓] น ๑ เม เทสสฺา อุโภ จกฺขู  อตฺตาน เม น เทสฺสิย   
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห          ตสฺมา จกฺขุมทาสิห ๑ ฯ   
          [๒๐๗๔] สขา จ มตฺิโต จ มมาสิ สีวิก   
                  สสุิกฺขิโต สาธุ กโรหิ เม วโจ   
                  อุทฺธริตฺวา จกขฺูนิ มม ชิคึสโต   
                  หตฺเถสุ เปหิ วนิพฺพกสฺส ฯ   
    [๒๐๗๕] โจทิโต สีวิราเชน          สวิีโก วจน กโร   
                ร ฺโ จกฺขูนิ อุทฺธริตฺวา      พฺราหฺมณสฺสูปนามยิ๔   
                สจกฺขุ พฺราหฺมโณ อาสิ       อนฺโธ ราชา อุปาวิสิ ฯ   
    [๒๐๗๖] ตโต โส กติปาหสฺส         อุปรูเฬฺหสุ จกฺขุสุ   
                สตุ อามนฺตยิ ราชา         สีวีน รฏวฑฺฒโน ฯ   
                โยเชหิ สารถิ ยาน         ยุตฺต ฺจ ปฏิเวทย   
                อุยยฺานภูมึ คจฺฉาม          โปกฺขร ฺเ วนานิ จ ฯ   
                โส จ โปกฺขรณีตีเร         ปลฺลงฺเกน อุปาวิสิ   
                ตสฺส สกฺโก ปาตุรหุ         เทวราชา สุชมฺปติ ฯ   
    [๒๐๗๗] สกฺโกหมสมฺ ิเทวินฺโท        อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก   
                วร วรสฺสุ ราชิส ิ          ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
    [๒๐๗๘] ปหุต ๒ เม ธน สกฺก       พล โกโส จนปฺปโก   
                อนฺธสฺส เม สโตทานิ        มรณ ฺเว รุจฺจติ ฯ   
#๑-๑ อย คาถา สี. โปตฺถเกเจว อฏกถาโปตฺถเก จ ทิสฺสติ ฯ ม. อยมฺปน คาถา นตฺถิ ฯ   
#๒ ม. ปหูต ฯ    
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    [๒๐๗๙] ยานิ สจฺจานิ ทิปทินฺท        ตานิ ภาสสฺสุ ขตฺติย   
                สจฺจ เต ภณมานสฺส         ปนุ จกฺขุ ภวิสฺสติ ฯ   
    [๒๐๘๐] เย ม ยาจิตุมายนฺติ         นานาโคตฺตา วนิพฺพกา   
                โยป ม ยาจเต ตตฺถ        โสป เม มนโส ปโย   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         จกขฺุ เม อุปปชชฺถ ฯ   
    [๒๐๘๑] ย ม โส ยาจิตุ อาคา       เทหิ จกฺขุนฺติ พฺราหฺมโณ   
                ตสฺส จกฺขูนิ ปาทาสึ         พฺราหฺมณสฺส วนิพฺพโต ๑ ฯ   
                ภิยโฺย ม อาวิสิ ปติ         โสมนสฺส ฺจนปฺปก   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         ทุติย เม อุปปชชฺถ ฯ   
    [๒๐๘๒] ธมฺเมน ภาสิตา คาถา       สีวีน รฏวฑฺฒน   
                เอตานิ ตว เนตฺตานิ        ทิพฺยานิ ๒ ปฏิทสิฺสเร ฯ   
                ติโรกุฑฺฑ ติโรเสล          สมติคฺคยฺห ปพฺพต   
                สมนฺตา โยชนสต           ทสฺสน อนุโภนฺตุ เต ฯ   
          [๒๐๘๓] โกนีธ วิตฺต น ทเทยฺย ยาจิโต   
                  อป วิสิฏ สุปยป อตฺตโน   
                  ตทิงฺฆ สพฺเพ สิวิโย สมาคตา   
                  ทิพฺพานิ เนตฺตานิ มมชฺช ปสฺสถ ฯ   
                ติโรกุฑฺฑ ติโรเสล          สมติคฺคยฺห ปพฺพต   
                สมนฺตา โยชนสต           ทสฺสน อนุโภนฺติ เม ฯ   
                น จาคมตฺตา ปรมตฺถิ (กิ ฺจิ)  มจฺจาน อิธ ชีวิเต   
#๑ สี. วณิพฺพิโน ฯ ย.ุ วนิพฺพิโน ฯ  ๒ ม. ทิพฺพานิ ฯ    
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                ทตฺวาน มานุส ๑ จกฺขุ      ลทฺธ (เม) จกฺขุ อมานุส ฯ   
                เอตป ทิสฺวา สีวิโย         เทถ ทานานิ ภุ ฺชถ   
                  ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว   
                  อนินฺทิตา สคฺคมุเปถ านนฺติ ฯ   
                        สีวิราชชาตก ตติย ฯ   
                           ___________   
                        ๔ สิริมนทฺชาตก ๒   
          [๒๐๘๔] ป ฺายุเปต สิริยา วิหีน   
                  ยสสฺสิน วาป อเปตป ฺ   
                  ปุจฺฉามิ เสนก เอตมตฺถ   
                  กเมตฺถ เสยฺโย กุสลา วทนฺติ ฯ   
          [๒๐๘๕] ธีรา จ พาลา จ หเว ชนนิฺท   
                  สปิฺปูปปนฺนา จ อสิปฺปโน จ   
                  สชุาติมนฺโตป อชาติมสฺส   
                  ยสสฺสิโน เปสกรา ๓ ภวนติฺ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
          [๒๐๘๖] ตุวมฺป ปุจฺฉามิ อโนมป ฺ   
                  มโหสธ เกวลธมฺมทสฺสิ   
                  พาล ยสสฺสึ ปณฺฑิต อปฺปโภค   
#๑ สี. ทตฺวา มานุสก ฯ   ๒ ม. สริิมนตฺชาตก   ฯ    ๓ ส.ี ย.ุ เปสสฺการา ฯ    
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                  กเมตฺถ เสยฺโย กุสลา วทนฺติ ฯ   
          [๒๐๘๗] ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ พาลา ๑   
                  อิทเมว ๒ เสยฺโย อิติ ม ฺมานา ๓   
                  อิธโลกทสฺส ีปรโลก อทสฺสี   
                  อุภยตฺถ พาโล กลิมคฺคเหสิ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๐๘๘] น สิปฺปเมต วิทธาติ โภค   
                  น พนฺธวา น สรีราวกาโส   
                  ปสฺเสฬมูค สุขเมธมาน   
                  สริีหีน ภชเต โครวินฺท ๕   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
          [๒๐๘๙] ลทฺธา สุข มชชฺติ อปฺปป ฺโ   
                  ทุกฺเขน ผุฏโป ปโมหเมติ   
                  อาคนฺตุนา สุขทุกฺเขน ผุฏโ   
                  ปเวธติ วาริจโรว ฆมฺเม   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๐๙๐] ทุม ยถา สาทุผล อร ฺเ   
#๑ ม. กโรติ พาโล ฯ    ๒ ม. อิธเมว ฯ   ๓ ม. ม ฺมาโน ฯ   ๔ ม. น พนฺธุวา   
#น สรีรวณฺโณ โย ฯ    ๕ สี. ย.ุ โคริมนทฺ ฯ    
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                  สมนฺตโต สมภิสรนฺติ ๑ ปกฺขี   
                  เอวมฺป อทฺธ สธน สโภค   
                  พหุชฺชโน ภชฺชติ ๒ อตฺถเหตุ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
    [๒๐๙๑] น สาธุ พลวา พาโล        สาหส ๓ วินฺทเต ธน   
                กนฺทนฺตเมต ทุมฺเมธ         กฑฺฒนฺติ นิรย ภุส   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๐๙๒] ยากาจิ นชฺโช คงฺคมภิสวนฺติ ๔   
                  สพฺพาว ตา นามโคตฺต ชหนฺติ   
                  คงฺคา สมุทฺท ปฏิปชชฺมานา   
                  น ขายเต อิทฺธิปโร ๕ ห ิโลเก ๖   
                  เอตมฺป ทสิฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
          [๒๐๙๓] ยเมตมกฺขา อุทธึ มหนฺต   
                  ปยนฺติ ๗ นชโฺช สพฺพกาล อสงฺขฺย   
                  โส สาคโร นิจฺจมุฬารเวโค   
                  เวล น อจฺเจติ มหาสมุทฺโท   
#๑ สี. ย.ุ สมภิจรนฺติ ฯ   ๒ ม. ภชติ ฯ    ๓ ม. สาหสา ฯ   ๔ ม. คงฺคามภิสฺสวนฺติ ฯ  
#๕ อิทฺธิวโรติป ฯ ม. อิทธฺึ ป ฺโป ฯ  ๖ ส.ี ยุ. โลโก ฯ  ๗ ม. สวนฺติ ฯ    
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                  เอวมฺป พาลสฺส ปชปฺปตานิ   
                  ป ฺ น อจฺเจติ สิรี กทาจิ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๐๙๔] อส ฺโต เจป ปเรสมตฺถ   
                  ภณาติ สณฺานคโต ๑ ยสสฺสี   
                  ตสฺเสว ต รูหติ าติมชฺเฌ   
                  สริีหีน ๒ การยเต น ป ฺ ๓   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
          [๒๐๙๕] ปรสฺส วา อตฺตโน วาป เหตุ   
                  พาโล มุสา ภาสติ อปฺปป ฺโ   
                  โส นินฺทิโต โหติ สภาย มชฺเฌ   
                  ปจฺฉาป ๔ โส ทุคฺคติคามิ โหติ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๐๙๖] อตฺถมฺป เจ ภาสติ ภูริป ฺโ   
                  อนาฬิโย ๕ อปฺปธโน ทลทิฺโท   
                  น ตสฺส ต รหูติ าติมชฺเฌ   
#๑ สี. สนถฺานคโต ฯ ม. สนฺธานคโต ฯ   ๒ ม. สิร ีหิ น ฯ  ๓ ม. ป ฺา ฯ สี. ป ฺโ ฯ  
#๔ สี. ย.ุ เปจฺจมฺป ฯ   ๕ ยุ. อนาลโย ฯ    
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                  สริี จ ป ฺาณวโต น โหติ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
          [๒๐๙๗] ปรสฺส วา อตฺตโน วาป เหตุ   
                  น ภาสติ อลิก ภูริป ฺโ   
                  โส ปูชิโต โหติ สภาย มชฺเฌ   
                  ปจฺฉาป โส สุคฺคติคามิ โหติ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ9   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๐๙๘] หตฺถิควสฺสา มณิกุณฺฑลา จ   
                  นาริโย ๑ จ อิทฺเธสุ กุเลสุ ชาตา   
                  สพฺพาว ตา อุปโภคา ภวนฺติ   
                  อิทฺธสฺส โปสสฺส อนิทฺธิมนฺโต   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
    [๒๐๙๙] อสวิหิตกมฺมนฺต             พาล ทุมฺมนฺติมนฺติน ๒   
                สริี ชหติ ทุมฺเมธ           ชิณฺณว อุรโค ตจ   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๑๐๐] ป ฺจ ปณฺฑิตา มย ภทนฺเต   
#๑ ม. ถิโย ฯ     ๒ ม. ทุมฺเมธมนฺติน ฯ    
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                  สพฺเพ ป ฺชลิกา อุปฏ ิตา ต ๑   
                  ตฺว โน อภิภุยฺย อิสฺสโรส ิ  
                  สกฺโกว ภูตปฺปติ เทวราชา   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโ นิหีโน สิริมาว เสยฺโย ฯ   
          [๒๑๐๑] ทาโสว ป ฺสฺส ยสสฺสิ พาโล   
                  อตฺเถสุ ชาเตสุ ตถาวิเธสุ   
                  ย ปณฺฑิโต นปิุณ สวิเธติ   
                  สมฺโมหมาปชฺชติ ตตฺถ พาโล   
                  เอตมฺป ทิสฺวาน อห วทามิ   
                  ป ฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล ฯ   
          [๒๑๐๒] อทฺธา หิ ป ฺาว สต ปสตฺถา   
                  กนฺตา สิรี โภครตา มนุสฺสา   
                  าณ ฺจ พุทฺธานมตุลฺยรูป   
                  ป ฺ น อจฺเจติ สิรี กทาจิ ฯ   
          [๒๑๐๓] ยนฺต อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน   
                  มโหสธ เกวลธมฺมทสฺสิ   
                  ควสหสฺส อุสภ ฺจ นาค   
                  อาช ฺยุตฺเต จ รเถ ทส อิเม   
                  ป ฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตุฏโ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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                  ททามิ เต คามวรานิ โสฬสาติ ฯ   
                     สิริมนฺทชาตก จตุตฺถ ฯ   
                         _______________   
                      ๕ โรหนมคิชาตก ๑   
    [๒๑๐๔] เอเต ยูถา ปฏยินฺติ         ภีตา มรณา ๒ จิตฺตก   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ         ชีวิสสฺนฺติ ตยา สห ฯ   
    [๒๑๐๕] นาห โรหน ๓ คจฺฉามิ      หทย เม อวกสฺสติ   
                น ต อห ชหิสฺสามิ          อิธ เหสฺสามิ ๔ ชีวิต ฯ   
                เต หิ นูน มริสฺสนฺติ         อนฺธา อปริณายกา   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ         ชีวิสสฺนฺติ ตยา สห ฯ   
                นาห โรหน คจฺฉามิ         หทย เม อวกสฺสติ   
                น ต พนฺธ ชหิสสฺามิ         อิธ เหสฺสามิ ชีวิต ฯ   
    [๒๑๐๖] คจฺฉ ภีรุ ปลายสฺสุ          กเูฏ พนฺโธสฺม ิอายเส   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ         ชีวิสสฺนฺติ ตยา สห ฯ   
    [๒๑๐๗] นาห โรหน คจฺฉามิ         หทย เม อวกสฺสติ   
                น ต อห ชหิสฺสามิ          อิธ เหสฺสามิ ชีวิต ฯ   
                เต หิ นูน มริสฺสนฺติ         อนฺธา อปริณายกา   
                คจฺฉ ตุวป มา กงฺขิ         ชีวิสสฺนฺติ ตยา สห ฯ   
                นาห โรหน คจฺฉามิ         หทย เม อวกสฺสติ   
#๑ ม. โรหณมิคชาตก สี. ยุ. โรหนฺตมิคชาตก ฯ  ๒ ม. มรณสฺส ฯ  ๓ ม. โรหณ ฯ   
#สี. ย.ุ โรหนฺต ฯ   ๔ ม. หสิฺสามิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                น ต พนฺธ ชหิสสฺามิ         อิธ เหสฺสามิ ชีวิต ฯ   
    [๒๑๐๘] อย โส ลุทฺทโก เอติ        ลุทฺทรูโป ๑ สหาวุโธ   
                โย โน วธิสฺสติ อชฺช        อุสนุา สตฺติยามป ๒ ฯ   
    [๒๑๐๙] สา มุหุตฺต ปลายิตฺวา        ภยฏฏา ๓ ภยตชฺชิตา   
                สทุุกฺกร อกรา ภีรุ          มรณายูปนิวตฺตถ ฯ   
    [๒๑๑๐] กินฺนุ เตเม มิคา โหนฺติ      มุตฺตา พนฺธ อุปาสเร   
                น ต จชิตุมิจฺฉนฺติ           ชีวิตสฺสาป การณา ฯ   
    [๒๑๑๑] ภาตโร โหนติฺ เม ลุทฺท      โสทริยา เอกมาตุกา   
                น ม จชิตุมิจฺฉนฺติ           ชีวิตสฺสาป การณา ฯ   
    [๒๑๑๒] เต หิ นูน มรสิฺสนฺติ         อนฺธา อปริณายกา   
                ป ฺจนฺน ชีวิต เทหิ          ภาตร มุ ฺจ ลุทฺทก ฯ   
    [๒๑๑๓] โส โว อห ปโมกฺขามิ       มาตาเปติภร มิค   
                นนฺทนฺตุ มาตาปตโร         มุตฺต ทิสฺวา มหามิค ฯ   
    [๒๑๑๔] เอว ลุทฺทก นนทฺสฺสุ         สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช นนทฺามิ          มตฺุต ทิสฺวา มหามิค ฯ   
    [๒๑๑๕] กถ ตฺว ปโมกฺโข อาสิ       อุปนีตสฺมิ ชวิีเต   
                กถ ปุตฺต อโมเจสิ          กูฏปาสมฺหา ลุทฺทโก ฯ   
    [๒๑๑๖] ภณ กณฺณสุข วาจ           หทยงฺค หทยสฺสิต   
                สภุาสิตาหิ วาจาหิ          จิตฺตโก ม อโมจยิ ฯ   
                ภณ กณฺณสุข วาจ           หทยงฺค หทยสฺสิต   
#๑ สี. ย.ุ รุททฺรูโป ฯ  ๒ ม. สตฺติยา อป ฯ   ๓ ยุ. ภยฏา ฯ    
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                สภุาสิตาหิ วาจาหิ          สตุนา ม อโมจยิ ฯ   
                สตฺุวา กณฺณสุข วาจ         หทยงฺค หทยสฺสิต   
                สภุาสิตานิ สุตฺวาน          ลทฺุทโก ม อโมจยิ ฯ   
    [๒๑๑๗] เอว อานนฺทิโต โหตุ        สห ทาเรหิ ลทฺุทโก   
                ยถา มยชฺช นนทฺาม         ทสิฺวา โรหนมาคต ฯ   
    [๒๑๑๘] นนุ ตฺว อวจ ลุทฺท          มคิจมฺมานิ อาหรึ   
                อถ เกน น ุวณฺเณน         มคิจมฺมานิ นาหริ ฯ   
    [๒๑๑๙] อาคม ฺเจว ๑ หตฺถตฺถ      กฏูปาส ฺจ โส มิโค   
                อพชฺฌิ ต ๒ มิคราช        ต ฺจ มุตฺตา อุปาสเร ฯ   
                ตสฺส เม อหุ สเวโค        อพฺภูโต โลมหสโน   
                อิม ฺจาห มิค ห ฺเ         อชฺช หิสฺสามิ ชีวิต ฯ   
    [๒๑๒๐] กีทิสา เต มิคา ลุทฺท        กีทิสา ธมฺมิกา มิคา   
                กถวณฺณา กถสีลา           พาฬฺห โข เน ปสสสิ ฯ   
    [๒๑๒๑] โอทาตสิงฺคา สุจิวาลา       ชาตรูปตจูปมา   
                ปาทา โลหิตกา เตส        อ ฺชติกฺขา มโนรมา ฯ   
    [๒๑๒๒] เอทิสา เต มิคา เทว       เอทิสา ธมฺมิกา มิคา   
                มาตาเปติภรา เทว         น เต โส อภิหารยึ ๓ ฯ   
    [๒๑๒๓] ทมฺมิ นิกฺขสต ลุทฺท          ถลู ฺจ มณิกุณฺฑล   
                จตุรสฺส ฺจ ๔ ปลฺลงฺก       อุมฺมาปุปฺผสิรินฺนิภ ฯ   
#๑ ม. อาคมาเจว ฯ  ๒ ย.ุ ต ฺจ ฯ  ๓ สี. อภิหารยุ ฯ ม. อภิหาริตุ ฯ ยุ. อภิหารย ฯ   
#๔ ม. จตุสฺสท ฺจ ฯ    
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                เทวฺ จ สาทิสิโย ภริยา      อุสภ ฺจ ควสต   
                ธมฺเมน รชชฺ กาเรสฺส       พหุกาโร เมส ลุทฺทก ฯ   
                กสิวณิชฺชา ๑ อิณทาน       อุ ฺฉาจริยา จ ลุทฺทก   
                เอเตน ทาร โปเสหิ        มา ปาป อกรี ปนุาติ ๒ ฯ   
                      โรหนมิคชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ____________   
                         ๖ หสชาตก ๓   
    [๒๑๒๔] เอเต หสา ปกฺกมนฺติ        วงฺกงฺคา ภยเมริตา   
                หริตฺตจ เหมวณฺณ           กาม สุมุข ปกฺกม ฯ   
                โอหาย ม าติคณา         เอก ปาสวส คต   
                อนเปกฺขมานา คจฺฉนฺติ       กึ เอโก อวหิยฺยสิ ฯ   
                ปเตว ปตต เสฏ          นตฺถ ิพนฺเธ สหายกา   
                มา อนีฆาย หาเปสิ         กาม สุมุข ปกฺกม ฯ   
    [๒๑๒๕] นาห ทุกฺขปเรโตติ          ธตรฏ ตุว ชเห   
                ชีวิต มรณ วา เม          ตยา สทฺธึ ภวิสฺสติ ฯ   
    [๒๑๒๖] เอตทริยสฺส กลฺยาณ         ย ตฺว สุมุข ภาสสิ   
                ต ฺจ วีมสมานาห ๔        ปตเต ต อวสฺสชึ ฯ   
    [๒๑๒๗] อปเทน ปท ยาติ           อนฺตลิกฺขจโร ทิโช   
                อารา ปาส น พุชฺฌิ ตฺว      หสาน ปวรุตฺตม ๕ ฯ   
    [๒๑๒๘] ยทา ปราภโว โหติ         โปโส ชีวิตสงฺขเย   
#๑ ม. กสิวาณิชฺชา ฯ  ๒ สี. ย.ุ อกรา ปุนนฺติ ฯ  ๓ ม. จูฬหสชาตก ฯ   
#๔ ม. วิมสมาโนห ฯ  ๕ สี. ย.ุ ปวรุตฺตโม ฯ    
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                อถ ชาล ฺจ ปาส ฺจ         อาสชฺชาป น พุชฺฌติ ฯ   
    [๒๑๒๙] เอเต หสา ปกฺกมนฺติ        วงฺกงฺคา ภยเมริตา   
                หริตฺตจ เหมวณฺณ           ตฺว ฺเว อวหิยฺยสิ ฯ   
                เอเต ภุตฺวา จ ปตฺวา จ     ปกกฺมนฺติ วิหงฺคมา   
                อนเปกฺขมานา วงฺกงฺคา      ตฺว ฺเจเวโก ๑ อุปาสสิ ฯ   
                ก ึนุ ตาย ๒ ทิโช โหติ     มตฺุโต พนฺธ อุปาสสิ   
                โอหาย สกุณา ยนฺติ         กึ เอโก อวหิยฺยสิ ฯ   
    [๒๑๓๐] ราชา เม โส ทิโช มิตฺโต    สขา ปาณสโม จ เม   
                เนว น วิชหิสฺสามิ          ยาว กาลสฺส ปรยิาย ฯ   
    [๒๑๓๑] โย จ ตฺว สขิโน เหตุ       ปาณ จชิตุมิจฺฉสิ   
                โส เต สหาย มุ ฺจามิ       โหตุ ราชา ตวานุโค ฯ   
    [๒๑๓๒] เอว ลุทฺทก นนฺทสฺสุ         สห สพฺเพหิ าติภิ   
                ยถาหมชฺช นนทฺามิ          ทสิฺวา มุตฺต ทิชาธิป ฯ   
    [๒๑๓๓] กจฺจิ นุ โภโต กุสล         กจฺจิ โภโต อนามย   
                กจฺจิ รฏมิท ผีต           ธมฺเมน อนุสาสสิ ฯ   
    [๒๑๓๔] กุสล ฺเจว เม หส          อโถ หส อนามย   
                อโถ รฏมิท ผีต           ธมฺเมน อนุสาสห ฯ   
    [๒๑๓๕] กจฺจิ โภโต อมจฺเจสุ        โทโส โกจิ น วิชฺชติ   
                กจฺจิ อารา อมิตฺตา เต      ฉายา ทกฺขิณโตริว ฯ   
    [๒๑๓๖] อโถป เม อมจฺเจสุ         โทโส โกจิ น วิชฺชติ   
#๑ ม. ตฺว ฺเเวโก ฯ  ๒ ม. ตฺยาย ฯ    
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                อโถ อารา อมิตฺตา เม      ฉายา ทกฺขิณโตริว ฯ   
    [๒๑๓๗] กจฺจิ เต สาทิสี ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี   
                ปตฺุตรูปยสูเปตา            ตว ฉนฺทวสานุคา ฯ   
    [๒๑๓๘] อโถ เม สาทิสี ภริยา       อสฺสวา ปยภาณินี   
                ปตฺุตรูปยสูเปตา            มม ฉนฺทวสานุคา ฯ   
    [๒๑๓๙] กจฺจิ เต พหโว ปุตฺตา       สุชาตา รฏวฑฺฒน   
                ป ฺาชเวน สมฺปนฺนา        สมฺโมทนฺติ ตโต ตโต ฯ   
    [๒๑๔๐] สต เอโก จ เม ปุตฺตา      ธตรฏ มยา สุตา(   
                เตส ตฺว กิจฺจมกฺขาหิ        นาวรุชฺฌนฺติ ๑ เต วโจ ฯ   
    [๒๑๔๑] อุปปนฺโนป เจ โหติ         ชาติยา วินเยน วา   
                อถ ปจฺฉา กุรุเต โยค       กจฺิเจ อาวาสุ ๒ สีทติ ฯ   
                ตสฺส สหีรป ฺสฺส           วิวโร ชายเต มหา   
                รตฺติมนฺโธว รูปานิ          ถลูานิ มนุปสฺสติ ฯ   
                อสาเร สารโยค ฺ ู         มตึ นเตฺวว วินฺทติ   
                สรโภว คิริทุคฺคสฺมึ          อนฺตราเยว สีทติ ฯ   
                หนีชจฺโจป เจ โหติ         อุฏาตา ธิติมา นโร   
                อาจารสีลสมฺปนฺโน          นเิส อคฺคีว ภาสติ ฯ   
                เอต เว ๓ อุปม กตฺวา     ปุตฺเต วิชฺชาสุ าปย ๔   
                สวิรูเฬฺหถ เมธาวี          เขตฺเต พีชว วุฏ ิยาติ ฯ   
                          หสชาตก ฉฏ   
#๑ สี. ย.ุ นาวรชฌฺนฺติ ฯ  ๒ ม. กิจฺเฉ อาปาสุ ฯ  ๓ ม. เม ฯ  ๔ ม. วาจย ฯ    
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                         ๗ สตฺติคุมฺพชาตก   
    [๒๑๔๒] มิคลุทฺโท มหาราชา         ป ฺจาลาน รเถสโก   
                นกิฺขนฺโต สห เสนาย        โอคโณ วนมาคมา ฯ   
                ตตฺถทฺทส ๑ อร ฺสฺมึ       ตกฺกราน กุฏ ึกต   
                ตสฺมา ๒ กุฏิยา นิกฺขมฺม     สุโว ลุทฺทานิ ภาสติ ฯ   
                สมฺปนฺนวาหโน โปโส        ยุวา สมมฺฏกุณฺฑลี ๓   
                โสภติ โลหิตุณฺหีโส          ทิวา สุริโยว ภาสติ ฯ   
                มชฺฌนฺติเก สมปฺติเก         สตฺุโต ราชา สสารถิ   
                หนฺทสฺสาภรณ สพฺพ          คณฺหาม สหสา ๔ มย ฯ   
                นสิฺสิเวป ๕ รโหทานิ       สตฺุโต ราชา สสารถิ   
                   อาทาย วตฺถ มณิกุณฺฑล ฺจ   
                   หนฺตฺวาน สาขาหิ อวตฺถราม ฯ   
    [๒๑๔๓] กินฺนุ อุมฺมตฺตรูโปว          สตฺติคุมฺพ ปภาสสิ   
                ทรุาสทา หิ ราชาโน        อคฺคิ ปชฺชลโิต ยถา ฯ   
    [๒๑๔๔] อถ ตฺว ปติโกลุมฺพ          มตฺโต ถุลลฺานิ คชฺชส ิ  
                มาตริ มยฺห นคฺคาย         กึ นุ ตฺว วิชิคุจฺฉเส ฯ   
    [๒๑๔๕] อุฏเหิ สมฺม ตรมาโน       รถ โยเชหิ สารถิ   
                สกุโณ เม น รจฺุจติ         อ ฺ คจฺฉาม อสฺสม ฯ   
    [๒๑๔๖] ยุตฺโต รโถ มหาราช        ยุตฺโต จ พลวาหโน   
                อธิติฏ มหาราช           อ ฺ คจฺฉาม อสฺสม ฯ   
#๑ ม. ตตฺถททฺสา ฯ  ๒ ม. ตสฺสา ฯ  ๓ ม. - กุณฺฑโล ฯ  ๔ ม. สาหสา ฯ   
#๕ ม. นิสีเถป ฯ    
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    [๒๑๔๗] โกนุเมว คตา สพฺเพ        เย อสฺมึ ปริจารกา   
                เอส คจฺฉติ ป ฺจาโล        มตฺุโต เตส อทสฺสนา ฯ   
                โกทณฺฑกานิ คณฺหถ          สตฺติโย โตมรานิ จ   
                เอส คจฺฉติ ป ฺจาโล        มา โว มุ ฺจิตฺถ ชีวิต ฯ   
    [๒๑๔๘] อถาปโร ปฏนินฺทิตฺถ         สุโว โลหิตตุณฺฑิโก ๑   
                สวฺาคตนฺเต มหาราช        อโถ เต อทุราคต   
                อิสฺสโรสิ อนุปฺปตฺโต         ย อิธตฺถิ ปเวทย ฯ   
                ติณฺฑุกานิ ปยาลานิ          มธุเก กาสุมาริโย   
                ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ          ภุ ฺช ราช วร วร ฯ   
                อิทป ปานิย สตี            อาภต คิริคพฺภรา   
                ตโต ปว มหาราช          สเจ ตฺว อภิกงฺขสิ ฯ   
                อร ฺ อุ ฺฉาย คตา         เย อสฺมึ ปริจารกา   
                สย อุฏาย คณฺหโวฺห        หตฺถา เม นตฺถิ ทาตเว ฯ   
    [๒๑๔๙] ภทฺทโก วตาย ปกฺขี         ทิโช ปรมธมฺมิโก   
                อเถโส อิตโร ปกฺขี         สโุว ลุทฺทานิ ภาสติ ฯ   
                เอต หนถ พนฺธถ           มา โว มุ ฺจิตฺถ ชีวิต   
                อิจฺเจว วิลปนฺตสฺส          โสตฺถี ๒ ปตฺโตสฺมิ อสฺสม ฯ   
    [๒๑๕๐] ภาตโรสฺม มหาราช         โสทริยา เอกมาตุกา   
                เอกรุกฺขสฺมิ สวฑฺฒา         นานาเขตฺตคตา อุโภ ฯ   
                สตฺติคุมฺโพ จ โจราน        อห ฺจ อิสิน อิธ   
#๑ ม. - ตุณฺฑโก ฯ  ๒ ม. โสตฺถึ ฯ    
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                อสต โส สต อห           เตน ธมฺเมน โน วินา ฯ   
    [๒๑๕๑] ยตฺถ วโธ จ พนฺโธ จ       นิกติ ว ฺจนานิ จ   
                อาโลปา สหสาการา        ตานิ โส ตตฺถ สกิฺขติ ฯ   
                อิธ สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ        อหึสา สยโม ทโม   
                อาสนูทกทายีน             องฺเก วฑฺโฒสฺมิ ภารต ฯ   
    [๒๑๕๒] ย ย หิ ราช ภชติ          สนตฺ วา ยทิ วา อส   
                สลีวนฺต วิสีล วา           วส ตสฺเสว คจฺฉติ ฯ   
                ยาทิส กุรุเต มิตฺต          ยาทิส ฺจูปเสวต�    
                โสป ตาทิสโก โหติ         สหวาโสป ๑ ตาทิโส ฯ   
                เสวมาโน เสวมาน         สมผฺุฏโ สมฺผุส ปร   
                สโร ทฏุโ ๒ กลาปว      อลิตฺตมุปลิมฺปติ ฯ   
                อุปลิมฺปภยา ๓ ธีโร        เนว ปาปสขา สิยา   
                ปติูมจฺฉ กุสคฺเคน           โย นโร อุปนยหฺติ   
                กสุาป ปูติ ๔ วายนฺติ       เอว พาลูปเสวนา ฯ   
                ตครว ๕ ปลาเสน         โย นโร อุปนยหฺติ   
                ปตฺตาป สุรภี ๖ วายนฺติ     เอว ธีรูปเสวนา   
                ตสฺมา ปลาสปุฏสฺเสว ๗     ตฺวา สมฺปากมตฺตโน   
                อสนฺเต นูปเสเวยฺย ๘      สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต   
                อสนฺโต นิรย เนนฺติ         สนฺโต ปาเปนฺติ สุคฺคตินฺติ ฯ   
                      สตฺติคุมฺพชาตก สตฺตม ฯ   
#๑ ม. สหวาโส หิ ฯ  ๒ ม. ทิทฺโธ ฯ  ๓ ม. อุปเลปภยา ฯ  ๔ สี. ยุ. ปูตี ฯ   
#๕ ม. ตคร ฺจ ฯ  ๖ ม. สุรภิ ฯ   ๗ ม. ปตฺตปุฏสฺเสว ฯ  ๘ ม. โนปเสเวยฺย ฯ    
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                        ๘ ภลลฺาติยชาตก   
          [๒๑๕๓] ภลฺลาติโย ๑ นาม อโหสิ ราชา   
                  รฏ ปหาย มคิว อจาริโส   
                  อคมา คิริวร คนฺธมาทน   
                  สปุุปฺผิต กึปุรสิานุจิณฺณ ฯ   
                  สาลูรสงฺฆ ฺจ นิเสธยิตฺวา   
                  ธนุกลาป ฺจ โส นิกฺขิปตฺวา   
                  อุปาคมิ วจน วตฺตุกาโม   
                  ยตฺถฏ ิตา กึปุริสา อเหสุ ฯ   
                  หิมจฺจเย เหมวตาย ตีเร   
                  กมิิธฏ ิตา มนฺตยโวฺห อภิณฺห   
                  ปุจฺฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                  กถ โว ๒ ชานนฺติ มนุสฺสโลเก ฯ   
          [๒๑๕๔] มลลฺคิรึ ปณฺฑรก ติกฏู   
                  สโีตทกา ๓ อนุวิจราม นชฺโช   
                  มิคา มนุสฺสาว นิภาสวณฺณา   
                  ชานนฺติ โน กปึุริสาติ ลุทฺท ฯ   
          [๒๑๕๕] สุกิจฺฉรูป ปริเทวยโวฺห   
                  อาลิงฺคิโต จาสิ ปโย ปยาย   
                  ปุจฺฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
#๑ สี. ย.ุ ภลลฺาฏิโย ฯ  ๒ ม. นุ. ฯ  ๓ สี. ย.ุ สโีตทิยา ฯ    
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                  กมิิธ วเน โรทถ อปฺปตีตา ฯ   
                  สกุิจฺฉรูป ปริเทวยโวฺห   
                  อาลิงฺคิโต จาสิ ปโย ปยาย   
                  ปุจฺฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                  กมิิธ วเน วิลปถ อปฺปตีตา ฯ   
                  สกุิจฺฉรูป ปริเทวยโวฺห   
                  อาลิงฺคิโต จาสิ ปโย ปยาย   
                  ปุจฺฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                  กมิิธ วเน โสจถ อปฺปตีตา ฯ   
          [๒๑๕๖] มเยกรตฺต ๑ วิปฺปวสิมฺห ลุทฺท   
                  อกามกา อ ฺม ฺ สรนฺตา   
                  ตเมกรตฺต ๒ อนุตปฺปมานา   
                  โสจาม สา รตฺติ ปุน น เหสฺสติ ฯ   
          [๒๑๕๗] ยเมกรตฺต ๓ อนุตปฺปเถต   
                  ธนว นฏ ปตร ฺจ เปต   
                  ปุจฺฉามิ โว มานุสเทหวณฺเณ   
                  กถ วินาวาสมกปฺปยิตฺถ ฯ   
          [๒๑๕๘] ยมิม นทึ ปสฺสสิ สีฆโสต   
                  นานาทุมจฺฉาทน เสลกูล ๔   
                  ต เม ปโย อุตฺตริ วสฺสกาเล   
#๑-๒-๓ ย.ุ - รตฺตึ ฯ  ๔ ส.ี ย.ุ ทุมจฺฉทน เสลกูฏ ฯ ม. - ทุมจฺฉาทน ฯ    
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                  มม ฺจ ม ฺเ อนุพนฺธตีติ ฯ   
                  อห ฺจ องฺโกลกโมจินามิ   
                  อธิมุตฺตก สตฺตลิโยธิก ฺจ   
                  ปโย จ เม เหหิติ มาลภารี   
                  อห ฺจ น มาลินิ ๑ อชฺฌุเปสฺส ฯ   
                  อห ฺจิท กุรวก โอจินามิ   
                  อุทฺทาลกา ปาตลิ สินฺธุวาริตา ๒   
                  ปโย จ เม เหหิติ มาลภารี   
                  อห ฺจ น มาลินิ อชฺฌุเปสฺส ฯ   
                  อห ฺจ สาลสฺส สุปุปฺผิตสฺส   
                  โอเจยฺย ปุปฺผานิ กโรมิ มาล   
                  ปโย จ เม เหหิติ มาลภารี   
                  อห ฺจ น มาลินิ อชฺฌุเปสฺส ฯ   
                  อห ฺจ สาลสฺส สุปุปฺผิตสฺส   
                  โอเจยฺย ปุปฺผาน ิกโรมิ ภาร   
                  อิท ฺจ โน เหหิติ สนฺถรตฺถ   
                  ยตฺถชฺชิม ๓ วิหริสฺสาม ๔ รตฺตึ ฯ   
                  อห ฺจ โข อคฺคลุ ๕ จนฺทน ฺจ   
                  สลิาย ปสามิ ปมตฺตรูปา   
                  ปโย จ เม เหหิติ โรสิตงฺโค   
#๑ ม. มาลิน ีฯ เอวมุปริป ฯ  ๒ ม. ปาฏลิสินฺธุวารกา ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ ยถชชฺม ฯ   
#๔ ย.ุ วิหริสสฺามุ ฯ  ๕ ม. อคฬฬ ฯ ย.ุ อกลล ฯ    
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                  อห ฺจ น โรสติา อชฺฌุเปสฺส   
                  อถาคมา สลิล สีฆโสต   
                  นุท สาเล สลเล กณฺณิกาเร   
                  อาปูรเถ ๑ เตน มุหุตฺตเกน   
                  สาย นที อาสิ มยา สุทุตฺตรา ฯ   
                  อุโภสุ ตีเรสุ มย ตทา  ิตา   
                  สมฺปสฺสนฺตา อุภโย อ ฺม ฺ   
                  สกึป โรทาม สก ึหสาม   
                  กจฺิเฉน โน อคมา สมฺพรี สา ฯ   
                  ปาโต จ โข อุคฺคเต สุริยมฺหิ   
                  จตุกฺก นทึ อุตฺตริยาน ลุทฺท   
                  อาลิงฺคิยา อ ฺม ฺ มย อุโภ   
                  สกึป โรทาม สกึ หสาม ฯ   
                  ตีหูนก สตฺต สตานิ ลุทฺท   
                  ยมิธ มย วิปฺปวสิมฺห ปุพฺเพ   
                  วสฺเสกิม ๒ ชวิีต ภูมิปาล   
                  โกนีธ กนฺตาย วินา วเสยฺย ฯ   
          [๒๑๕๙] อายุ ฺจ โว กีวตโก น ุสมฺม   
                  สเจป ชานาถ วเทถ อายุ   
                  อนุสฺสวา วุฑฺฒโต อาคมา วา   
#๑ ม. อาปูรถ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ วาเสกิม ฯ    
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                  อกฺขาถ เม ต อวิกมฺปมานา ฯ   
          [๒๑๖๐] อายุ ฺจ โน วสฺสสหสฺส ๑ ลุทฺท   
                  น จนฺตรา ปาปโก อตฺถ ิโรโค   
                  อปฺปว ทุกฺข สขุเมว ภิยฺโย   
                  อวีตราคา วิชหาม ชีวิต ฯ   
          [๒๑๖๑] อิท ฺจ สุตฺวาน อมานุสาน   
                  ภลฺลาติโย อิตฺตร ชีวิตนฺติ   
                  นิวตฺตถ น มคิว อจริ   
                  อทาสิ ทานานิ อภุ ฺชิ โภเค ฯ   
          [๒๑๖๒] อิท ฺจ สุตฺวาน อมานุสาน   
                  สมฺโมทถ มา กลห อกตฺถ   
                  มา โว ตปฺป ๒ อตฺตกมฺมาปราโธ   
                  ยถาป เต กึปุริเสกรตฺต ฯ   
                  อิท ฺจ สุตฺวาน อมานุสาน   
                  สมฺโมทถ มา วิวาท อกตฺถ   
                  มา โว ตปฺป ๓ อตฺตกมฺมาปราโธ   
                  ยถาป เต กึปุริเสกรตฺต ฯ   
          [๒๑๖๓] วิวิธ ๔ อธิมนา สุโณมห   
                  วจนปถ วต อตฺถส ฺหิต   
                  มุ ฺจ ๕ คิร นุทเสว เม ทร   
#๑ ม. วสฺสสหสส ฯ  ๒-๓ ม. ตป ฯ  ๔ ม. วิวิธ ฯ  ๕ สี. ย.ุ มุ ฺจ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 443 

                  สมณ สุขาวห ชีว เม จิรนฺติ ฯ   
                     ภลฺลาติยชาตก อฏม ฯ   
                         ____________   
                        ๙ โสมนสฺสชาตก   
          [๒๑๖๔] โก ต หึสติ เหเติ   
                  ก ึทุมฺมโน โสจสิ อปฺปตีโต   
                  กสฺสชฺช มาตาปตโร รุทนฺตุ   
                  กวฺชฺช เสตุ นหิโต ปพฺยา ฯ   
          [๒๑๖๕] ตุฏโสฺมิ เทว ตว ทสฺสเนน   
                  จิรสฺส ปสฺสามิ ต ภูมิปาล   
                  อหึสโก เรณุมนุปวิสฺส   
                  ปุตฺเตน เต เหยิโตสฺมิ เทว ฯ   
          [๒๑๖๖] อายนฺตุ โทวาริกา ขคฺคพนฺธา   
                  กาสาวิยา ยนฺตุ อนฺเตปุรนฺต   
                  หนฺตฺวาน ต โสมนสฺส กมุาร   
                  เฉตฺวาน สีส วรมาหรนฺตุ ฯ   
                เปสิตา ราชิโน ทูตา        กุมาร เอตทพฺรวว   
                อิสฺสเรน วิติณฺโณสิ          วธ ปตฺโตสิ ขตฺติย ฯ   
                  ส ราชปุตฺโต ปริเทวยนฺโต   
                  ทสงฺคุลึ อ ฺชล ึปคฺคเหตฺวา    
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                  อหป อิจฺฉามิ ชนินฺท ทฏ ุ   
                  ชวี ม เนตฺวา ๑ ปฏิทสฺสเยถ ฯ   
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา         ร ฺโ ปุตฺต อทสฺสยุ   
                ปตฺุโต จ ปตร ทิสฺวา        ทรูโตวชฺฌภาสถ ฯ   
                  อาคจฺฉฉ โทวาริกา ขคฺคพนฺธา   
                  กาสาวิยา หนฺตุ มม ชนนิฺท   
                  อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ   
                  อปราโธ โกนธี มมชชฺ อตฺถิ ฯ   
          [๒๑๖๗] สาย ฺจ ปาโต อุทก สชาติ   
                  อคฺคึ สทา ปริจรตปฺปมตฺโต   
                  ต ตาทิส สยต พฺรหฺมจารึ   
                  ตสฺมา ตุว พฺรูสิ  คหปฺปตีติ ฯ   
          [๒๑๖๘] ตาลา จ มลูา จ ผลา จ เทว   
                  ปริคฺคหา วิวิธา สนฺติมสฺส   
                  เต รกฺขติ โคปยตปฺปมตฺโต   
                  ตสฺมา อห พฺรูมิ คหปฺปตีติ ๒ ฯ   
          [๒๑๖๙] สจฺจ โข เอต วทสิ กุมาร   
                  ปริคฺคหา วิวิธา สนฺติมสฺส   
                  เต รกฺขติ โคปยตปฺปมตฺโต   
#๑ สี. ย.ุ ชวี ปเนตฺวา ฯ  ๒ สี. ย.ุ พฺราหฺมโณ คหปติ เตน โหติ ฯ    
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                  [๑] พฺราหฺมโณ คหปติ เตน โหติ ฯ   
          [๒๑๗๐] สุณนฺตุ มยฺห ปริสา สมาคตา   
                  สเนคมา ชานปทา จ สพฺเพ   
                  พาลาย พาลสฺส วโจ นิสมฺม   
                  อเหตุนา ฆาตยเต ม ชนินฺโท ฯ   
          [๒๑๗๑] ทฬฺหสฺมิ มูเล วิสเต วิรูฬฺเห   
                  ทุนฺนิกฺขโย เวฬุ ปสาขชาโต   
                  วนฺทามิ ปาทานิ ตว ชนินฺท   
                  อนุชาน ม ปพฺพชิสฺสามิ เทว ฯ   
          [๒๑๗๒] ภุ ฺชสฺสุ โภเค วิปุเล กุมาร   
                  สพฺพ ฺจ เต อิสฺสริย ททามิ   
                  อชฺเชว ตฺว กรุนู โหหิ ราชา   
                  มา ปพฺพชิ ปพฺพชฺชา หิ ทุกขฺา ฯ   
          [๒๑๗๓] กินฺนูธ เทว ตวมตฺถิ โภคา   
                  ปุพฺเพวห เทวโลเก รมิสสฺ   
                  รเูปหิ สทฺเทหิ อโถ รเสหิ   
                  คนฺเธหิ ผสฺเสหิ มโนรเมหิ ฯ   
                  ภุตฺตา จ เม โภคา ติทิวสฺมึ เทว   
                  ปริวาริโต อจฺฉราส ๒ คเณน   
                  ตุว ฺจ พาล ปรเนยฺย วิทิตฺวา   
#๑ ม. ส ฯ  ๒ ม. ปริวาริตา อจฺฉราน ฯ    
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                  น ตาทิเส ราชกุเล วเสยฺย ฯ   
          [๒๑๗๔] สจาห พาโล ปรเนยฺโย อสฺมิ   
                  เอกาปราธ ขม ปุตฺต มยฺห   
                  ปุนป เจ เอทิสก ภเวยฺย   
                  ยถามตึ โสมนสฺส กโรหิ ฯ   
    [๒๑๗๕] อนิสมฺม กต กมฺม           อนวตฺถาย จินฺติต   
                เภสชฺชสฺเสว เวภงฺโค       วิปาโก โหติ ปาปโก ฯ   
                นสิมฺม จ กต กมฺม          สมมฺาวตฺถาย จินฺติต   
                เภสชฺชสฺเสว สมฺปตฺติ        วิปาโก โหติ ภทฺรโก ฯ   
                  อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ   
                  อส ฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ   
                  ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี   
                  โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ ฯ   
                นสิมมฺ ขตฺติโย กยิรา        นานิสมฺม ทิสมฺปติ   
                นสิมฺมการิโน ราช          ยโส กิตฺติ จ วฑฺฒติ ฯ   
                  นิสมฺม ทณฺฑ ปณเยยฺย อิสฺสโร   
                  เวคา กต ตปฺปติ ภูมิปาล   
                  สมฺมาปณิธี จ นรสฺส อตฺถา   
                  อนานุตปฺปา เต ภวนฺติ ปจฺฉา ฯ   
                  อนานุตปฺปานิ หิ เย กโรนฺติ    
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                  วิภชฺช กมฺมายตนานิ โลเก   
                  วิ ฺ ูปสตฺถานิ สุขุทฺรยานิ   
                  ภวนฺติ พุทฺธานุมตานิ ๑ ตานิ ฯ   
                  อาคจฺฉฉ โทวาริกา ขคฺคพนฺธา   
                  กาสาวิยา หนฺตุ ๒ มม ชนนิฺท   
                  มาตุ จ องฺกสฺมิมห นิสินฺโน   
                  อากฑฺฒิโต สหสา เตหิ เทว ฯ   
                  กฏก หิ สมฺพาธ สุกิจฺฉ ปตฺโต   
                  มธุร ปย ๓ ชีวิต ลทฺธ ราช   
                  กจฺิเฉนาห อชฺช วธาย มุตฺโต   
                  ปพฺพชฺชเมวาภิมโนหมสฺมิ ฯ   
          [๒๑๗๖] ปุตฺโต ตวาย ตรุโณ สุธมฺเม   
                  อนุกมฺปโก โสมนสฺโส กุมาโร   
                  ต ยาจมาโน น ลภามิ สฺวชชฺ ๔   
                  อรหสิ น ยาจิตเว ตุวมฺป ฯ   
          [๒๑๗๗] รมสฺส ุภิกฺขาจริยาย ปุตฺต   
                  นิสมฺม ธมฺเมสุ ปริพฺพชสสฺุ   
                  สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
                  อนินฺทิโต พฺรหฺมมุเปหิ าน ฯ   
                  อจฺฉริยรูป ๕ วต ยาทิส ฺจ   
#๑ สี. ย.ุ วทธฺานุมตานิ ฯ  ๒ ม. หนฺตุ ฯ  ๓ ม. มธุรมฺป ย ฯ  ๔ ส.ี ย.ุ สชุช ฯ   
#๕ ม. อจฺเฉรรูป ฯ    
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                  ทุกฺขิต ม ทุกขฺาปยเส สุธมฺเม   
                  ยาจสฺสุ ปุตฺต อิติ วุจฺจมานา   
                  ภิยฺโยว อุสฺสาหยเส กุมาร ฯ   
          [๒๑๗๘] เย วิปฺปมตฺุตา อนวชฺชโภชิโน   
                  ปรินิพฺพุตา โลกมิม จรนฺติ   
                  ตมริยมคฺค ปฏปิชฺชมาน   
                  น อุสฺสเห วารยิตุ กุมาร ฯ   
          [๒๑๗๙] อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                  พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                  เยสาย สุตฺวาน สุภาสิตานิ   
                  อปฺโปสฺสุกฺกา วีตโสกา สุธมฺมาติ ฯ   
                      โสมนสฺสชาตก นวม ฯ   
                          ___________   
                        ๑๐ จมฺเปยฺยชาตก   
    [๒๑๘๐] กา นุ วิชชฺุริวาภาสิ         โอสธี วิย ตารกา   
                เทวตา นุสิ คนฺธพฺพี         น ต ม ฺามิ มานุสี ๑ ฯ   
    [๒๑๘๑] นมฺหิ เทวี น คนฺธพฺพี        น มหาราช มานุสี   
                นาคก ฺาสฺมิ ภทฺทนฺเต       อตฺเถนมฺหิ อิธาคตา ฯ   
          [๒๑๘๒] วิพฺภนฺตจิตฺตา กุปตินฺทฺริยาสิ   
                  เนตฺเตหิ เต วาริคณา สวนฺติ   
#๑ ม. มานุส ึฯ    
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                  กนิฺเต นฏ กึ ปน ปตฺถยานา   
                  อิธาคตา นาริ ตทิงฺฆ พฺรูหิ ฯ   
          [๒๑๘๓] ยมุคฺคเตโช อุรโคติ จาหุ   
                  นาโคติ น อาหุ ชโน ๑ ชนินฺท   
                  ตมคฺคหี ปุริโส ชีวิกตฺโถ   
                  ต พนฺธนา มุ ฺจ ปตี มเมโส ฯ   
          [๒๑๘๔] กถนฺวย พลวิริยูปปนโฺน   
                  หตฺถตฺถมาคจฺฉิ วนิพฺพกสฺส   
                  อกฺขาหิ เม นาคก ฺเ ตมตฺถ   
                  กต วิชาเนมุ คหีตนาค ฯ   
          [๒๑๘๕] นครป นาโค ภสฺม กเรยฺย   
                  ตถาหิ โส พลวิริยูปปนฺโน   
                  ธมฺม ฺจ นาโค อปจายมาโน   
                  ตสฺมา ปรกฺกมมฺ ตโป กโรติ ฯ   
          [๒๑๘๖] จาตุทฺทสึ ปณฺณรสึ ๒ จ ราช   
                  จตุปฺปเถ สมฺมติ นาคราชา   
                  ตมคฺคหี ปุริโส ชีวิกตฺโถ   
                  ต พนฺธนา มุ ฺจ ปตี มเมโส ฯ   
    [๒๑๘๗] โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ           อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                วาริเคหสยา นารี          ตาป ต สรณ คตา ฯ   
#๑ ม. ชนา ฯ  ๒ ม. ป ฺจทสึ ฯ    
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                  ธมฺเมน โมเจหิ อสาหเสน   
                  คาเมน นิกฺเขน คว สเตน   
                  โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                  ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมา ฯ   
          [๒๑๘๘] ธมฺเมน โมเจมิ อสาหเสน   
                  คาเมน นิกฺเขน คว สเตน   
                  โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                  ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมา ฯ   
                ทมฺมิ นิกขฺสต ลุทฺท          ถลู ฺจ มณิกุณฺฑล   
                จตุรสฺส ฺจ ปลฺลงฺก          อุมฺมารปุปฺผสนฺนิภ ฯ   
                เทวฺ จ สาทิสิโย ภริยา      อุสภ ฺจ คว สต   
                  โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                  ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมา ฯ   
          [๒๑๘๙] วินาป ทานา ตว วจน ชนินฺท   
                  มุ ฺเจมุ น อุรค พนฺธนสฺมา   
                  โอสฺสฏกาโย อุรโค จราตุ   
                  ปุ ฺตฺถิโก มุ ฺจตุ พนฺธนสฺมา ฯ   
    [๒๑๙๐] มุตฺโต จมฺเปยฺยโก นาโค     ราชาน เอตทพฺรวิ   
                นโม เต กาสิราชตฺถุ        นโม เต กาสิวฑฺฒน   
                อ ฺชลึ เต ปคฺคณฺหามิ        ปสฺเสยฺย เม นิเวสน ฯ    
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          [๒๑๙๑] อทฺธา หิ ทุพฺพิสฺสสเมตมาหุ   
                  ย มานุโส วิสสฺเส อมานุสมฺหิ   
                  สเจ จ ม ยาจสิ เอตมตฺถ   
                  ทกฺเขมุ เต นาค นิเวสนานิ ฯ   
          [๒๑๙๒] สเจป วาโต คิริมาวเหยฺย   
                  จนฺโท จ สุรโิย จ ฉมา ปเตยฺยุ   
                  สพฺพา จ นชฺโช ปฏิโสต วเชยฺยุ   
                  น เตฺววห ราช มุสา ภเณยฺย ฯ   
                  นภ ผเลยฺย อุทธิ วิสุสฺเส ๑   
                  สวตฺเตยฺย ภูตธรา วสุนฺธรา   
                  สลิุจฺจโย เมรุ สมูลมุพฺพเห   
                  น เตฺววห ราช มุสา ภเณยฺย ฯ   
          [๒๑๙๓] อทฺธา หิ ทุพฺพิสฺสสเมตมาหุ   
                  ย มานุโส วิสสฺเส อมานุสมฺหิ   
                  สเจ จ ม ยาจสิ เอตมตฺถ   
                  ทกฺเขมุ เต นาค นิเวสนานิ ฯ   
          [๒๑๙๔] ตุเมฺห โขตฺถ โฆรวิสา อุฬารา   
                  มหาเตชา ขิปฺปโกป จ โหถ   
                  มม การณา พนฺธนสฺมา ปมุตฺโต   
                  อรหสิ โน ชานิตเว ๒ กตานิ ฯ   
#๑ ม. อุทธีป สุสฺเส ฯ  ๒ สี. ชานิตาเย ฯ ม. ชานิตุเย ฯ ย.ุ ชานิตเย ฯ    
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          [๒๑๙๕] โส ปจฺจต นิรเย โฆรรูเป   
                  มา กายิก สาตมลตฺถ กิ ฺจิ   
                  เปฬาย พนฺโธ มรณ อุเปตุ   
                  โย ตาทิส กมมฺกต น ชาเน ฯ   
          [๒๑๙๖] สจฺจปฺปฏิ ฺา ตวเมส โหตุ   
                  อกฺโกธโน โหหิ อนูปนาหี   
                  สพฺพ ฺจ เต นาคกุล สุปณฺณา   
                  อคฺคึว คิมฺหาสุ ๑ วิวชฺชยนตฺุ ฯ   
          [๒๑๙๗] อนุกมฺปสิ นาคกุล ชนินฺท   
                  มาตา ยถา สุปฺปยเมกปุตฺต   
                  อห ฺจ เต นาคกุเลน สทฺธึ   
                  กาหามิ เวยฺยาวฏิก อุฬาร ฯ   
          [๒๑๙๘] โยเชนฺตุ เว ราชรเถ สจิุตฺเต   
                  กมฺโพชเก อสฺสตเร สุทนฺเต   
                  นาเค จ โยเชนฺตุ สุวณฺณกปฺปเน   
                  ทกฺเขมุ นาคสฺส นิเวสนานิ ฯ   
          [๒๑๙๙] เภรี มุทิงฺคา ปณวา จ สงฺขา   
                  อาวชฺชยึสุ อุคฺคเสนร ฺโ   
                  ปายาสิ ราชา พหุ โสภมาโน   
                  ปุรกฺขโต นาริคณสฺส มชฺเฌ ฯ   
#๑ ม. คิเมฺหสุ ฯ    
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    [๒๒๐๐] สุวณฺณจิตฺตก ภูมึ            อทฺทกฺขิ กาสิวฑฺฒโน   
                โสวณฺณมเย จ ปาสาเท      เวฬุริยผลกตฺถเต ฯ   
                ส ราชา ปาวิสิ พฺยมฺห       จมฺเปยฺยสฺส นิเวสน   
                อาทิจฺจวณฺณสนฺนิภ           กสวิชฺชุปภสฺสร ฯ   
                นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺน        นานาคนฺธสมีริต   
                โส ปาเวกฺขิ กาสิราชา      จมฺเปยฺยสฺส นิเวสน ฯ   
                ปวิฏสฺมึ กาสิร ฺเ         จมฺเปยฺยสฺส นิเวสเน   
                ทพฺิพา ตุริยา ปวชฺชึสุ        นาคก ฺา จ นจฺจิสุ ๑ ฯ   
                  ต นาคก ฺา จริต คเณน   
                  อนฺวารุหิ กาสิราชา ปสนฺโน   
                  นิสีทิ โสวณณฺมยมฺหิ ปเ   
                  สาปสฺสเย จนฺทนสารลิตฺเต ฯ   
          [๒๒๐๑] โส ตตฺถ ภุตฺวา จ อโถ รมิตฺวา   
                  จมฺเปยฺยก กาสิราชา อโวจ   
                  วิมานเสฏานิ อิมานิ ตุยฺห   
                  อาทิจฺจวณฺณานิ ปภสฺสรานิ   
                  เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                  กมิตฺถิย ๒ นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                  ตา กมฺพุกายูรธรา สุวตฺถา   
                  วฏฏงฺคุลี ตมฺพตลูปปนฺนา   
#๑ สี. ย.ุ นจฺจยุ ฯ  ๒ ม. กึ ปตฺถย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                  ปคฺคยฺห ปาเยนฺติ อโนมวณฺณา   
                  เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                  กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                  นชฺโช จ เตมา ปุถุโลมมจฺฉา   
                  อาทาสกุนฺตาภิรุทา สุติตฺถา   
                  เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                  กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                  โก ฺจา มยูรา ทิวิยา จ หสา   
                  วคฺคุสฺสรา โกกิลา สมฺปตนฺติ   
                  เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                  กมิตฺถิย  นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                  อมฺพา จ สาลา ติลกา จ ชมพฺุโย   
                  อุทฺทาลกา ปาฏลิโย จ ผุลลฺา   
                  เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                  กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
                  อิมา จ เต โปกฺขร ฺา สมนฺตโต   
                  ทิพฺยา จ คนฺธา สตต สมฺปวายนฺติ   
                  เนตาทิส อตฺถิ มนุสฺสโลเก   
                  กมิตฺถิย นาค ตโป กโรสิ ฯ   
          [๒๒๐๒] น ปุตฺตเหตุ น ธนสฺส เหตุ    
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                  น อายุโน จาป ชนินฺท เหตุ   
                  มนุสฺสโยนึ อภิปตฺถยาโน   
                  ตสฺมา ปรกฺกมมฺ ตโป กโรมิ ฯ   
          [๒๒๐๓] ตฺว โลหติกฺโข วิหตนฺตรโส   
                  อลงฺกโต กปฺปตเกสมสฺสุ   
                  สโุรสิโต โลหติจนฺทเนน   
                  คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ ฯ   
                  เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                  สพฺเพห ิกาเมหิ สมงฺคิภูโต   
                  ปุจฺฉามิ ต นาคราเชตมตฺถ   
                  เสยฺโย อิโต เกน มนุสฺสโลโก ฯ   
          [๒๒๐๔] ชนินฺท นา ฺตฺร มนุสฺสโลกา   
                  สทฺุธี ว สวิชฺชติ สยโม วา   
                  อห ฺจ ลทฺธาน มนุสฺสโยนึ   
                  กามามิ ชาติมรณสฺส อนฺต ฯ   
          [๒๒๐๕] อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                  พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                  นาริโย จ ทิสวฺาน ตุว ฺจ นาค   
                  กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานิ ฯ   
          [๒๒๐๖] อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา    
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                  พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                  นาริโย จ ทิสวฺาน มม ฺจ ราช   
                  กโรหิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานิ ฯ   
          [๒๒๐๗] อิท ฺจ เม ชาตรูป ปหูต   
                  ราสิ สุวณฺณสฺส จ ตาลมตฺตา   
                  อิโต ๑ หริตฺวา โสวณฺณฆรานิ การย   
                  รปูยสฺส จ ปาการ กโรนฺตุ ๑ ฯ   
                  มตฺุตาน ฺจ วาหสหสฺสานิ ป ฺจ   
                  เวฬุริยมิสฺสานิ อิโต หริตฺวา   
                  อนฺเตปุเร ภูมิย สนฺถรนฺตุ   
                  นิกฺกทฺทมา เหหิติ นีรชา จ ฯ   
                  เอตาทิส อาวส ราชเสฏ   
                  วิมานเสฏ พหุ โสภมาน   
                  พาราณสึ นคร อิทฺธ ผีต   
                  รชฺช ฺจ กาเรหิ อโนมป ฺาติ ฯ   
                     จมฺเปยฺยชาตก ทสม ฯ   
                         ____________   
                      ๑๑ มหาปโลภนชาตก   
    [๒๒๐๘] พฺรหฺมโลกา จวิตฺวาน        เทวปุตฺโต มหิทฺธิโก   
                ร ฺโ ปุตฺโต อุทปาทิ        สพฺพกามสมิทฺธิสุ ฯ   
#๑-๑ ม. อิโต หริตฺวาน สุวณฺณฆรานิ กรสฺสุ รูปยปาการ กโรนฺตุ ฯ    
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                กามา วา กามส ฺา วา     พฺรหฺมโลเก น วิชฺชติ   
                สวฺาสฺสุ ตาเยว ส ฺาย      กาเมหิ วิชิคุจฺฉถ ฯ   
                ตสฺส จนฺเตปุเร อาสิ        ฌานาคาร สุมาปต   
                โส ตตฺถ ปฏิสลฺลีโน         เอโก รหสิ ฌายถ ฯ   
                ส ราชา ปริเทเวสิ         ปุตฺตโสเกน อฏฏิโต   
                เอกปุตฺโต จย มยฺห         น จ กามานิ ภุ ฺชติ ฯ   
                โก นุ เขฺวตฺถ อุปาโย โส    โก วา ชานาติ กิ ฺจน   
                โย ๑ เม ปุตฺต ปโลเภยฺย   ยถา กามานิ ปตฺถเย ฯ   
    [๒๒๐๙] อหุ กุมารี ตตฺเถว          วณฺณรูปสมาหิตา   
                กสุลา นจฺจคีตสฺส           วาทิเต จ ปทกฺขิณา   
                สา ตตฺถ อุปสงฺกมฺม         ราชาน เอตทพฺรวิ   
                อห โข น ปโลเภยฺย        สเจ ภตฺตา ภวิสฺสติ ฯ   
    [๒๒๑๐] ต ตถาวาทินึ ราชา         กมุารึ เอตทพฺรวิ   
                ตฺว ฺเว น ปโลเภหิ        ตว ภตฺตา ภวิสฺสติ ฯ   
    [๒๒๑๑] สา จ อนฺเตปุร คนฺตฺวา      พหุ กามูปส ฺหิต   
                หทยงฺคมา เปมนียา         จิตฺรา คาถา อภาสถ ฯ   
    [๒๒๑๒] ตสฺสา จ คายมานาย        สทฺท สุตฺวาน นาริยา   
                กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปชฺชิ        ชน โส ปริปจฺุฉถ ฯ   
                กสฺเสโส สทฺโท โก วา โส   ภณติ อุจฺจาวจ พหุ   
                หทยงฺคม เปมนีย           อโห ๒ กณฺณสุข มม ฯ   
#๑ สี. ย.ุ โก ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ อโถ ฯ    
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    [๒๒๑๓] เอสา โข ปมุทา ๑ เทว    ขิฑฺฑา เอสา อนปฺปกา   
                สเจ ตฺว กาเม ภุ ฺเชยฺย     ภิยโฺย ภิยฺโย ฉนเฺทยฺยุ ๒ ต ฯ   
    [๒๒๑๔] อิงฺฆ อาคจฺฉโตเรน         อวิทูรมฺหิ คายตุ   
                อสฺสมสฺส สมปีมฺหิ           สนฺติเก มยฺห คายตุ ฯ   
    [๒๒๑๕] ติโรกุฑฺฑมฺหิ คายิตฺวา        ฌานาคารมฺหิ ปาวิสิ   
                พนฺธิตุ อนุปุพฺเพน           อร ฺมิว กุ ฺชร ฯ   
    [๒๒๑๖] ตสฺสา ๓ กามรส ตฺวา     อิสฺสาธมฺโม อชายถ   
                อหเมว กาเม ภุ ฺเชยฺย      มา อ ฺโ ปุริโส อหุ ฯ   
                ตโต อสึ คเหตฺวาน         ปุริเส หนฺตุ อุปกกฺมิ   
                อหเมเวโก ภุ ฺชิสฺส         มา อ ฺโ ปุริโส สิยา ฯ๕   
    [๒๒๑๗] ตโต ชานปทา สพฺเพ        วิกฺกนฺทึสุ สมาคตา   
                ปตฺุโต ตฺยาย มหาราช       ชน เหเตฺยทูสก ฯ   
    [๒๒๑๘] ต ฺจ ราชา นิวาเหสิ ๔     สมฺหา รฏา จ ๕ ขตฺติโย   
                ยาวตา วิชิตา ๖ มยฺห      น เต วตฺถพฺพ ๗ ตาวเท ฯ   
    [๒๒๑๙] ตโต โส ภรยิมาทาย        สมุทฺท อุปสงฺกมิ   
                ปณฺณสาล กรตฺิวาน          วน อุ ฺฉาย ปาวิสิ ฯ   
    [๒๒๒๐] อเถตฺถ อิสิ มาค ฺฉิ         สมุทฺทมุปรูปริ   
                โส ตสฺส เคห ปาเวกฺขิ      ภตฺตกาเล อุปฏ ิเต ฯ   
    [๒๒๒๑] ต ฺจ ภริยา ปโลเภสิ        ปสฺส ยาว สทุารุณ   
                จุโต โส พฺรหฺมจริยมฺหา      อิทฺธิยา ปริหายถ ฯ   
#๑ ม. ปมทา ฯ  ๒ ม. ฉาเทยฺย ฯ  ๓ ม. ตสฺส ฯ  ๔ ม. วิวาเหสิ ฯ   
#๕ สี. ย.ุ รฏาโต ฯ  ๖ ม. วิชิต ฯ  ๗ สี. ย.ุ วตฺตพฺพ ฯ    
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    [๒๒๒๒] ราชปุตฺโต จ อุ ฺฉาโต       วนมูลผล พหุ   
                สาย กาเชน อาทาย        อสฺสม อุปสงฺกมิ ฯ   
    [๒๒๒๓] อิสิ จ ขตฺติย ทิสฺวา         สมุทฺท อุปสงฺกมิ   
                เวหายส คมิสฺสนฺติ          สีทเต โส มหณฺณเว ฯ   
    [๒๒๒๔] ขตฺติโย จ อิสึ ทิสฺวา        สีทมาน มหณฺณเว   
                ตสฺเสว อนุกมฺปาย          อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
    [๒๒๒๕] อภิชฺชมาเน วาริสฺมึ         สย อาคมฺม อิทฺธิยา   
                มสิฺสีภาวิตฺถิยา คนฺตฺวา       สสีทติ มหณฺณเว ฯ   
                อาวฏฏนี มหามายา         พฺรหฺมจริยวิโกปนา   
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน          อารกา ปริวชชฺเย ฯ   
                อนลา มุทุสมภฺาสา          ทุปฺปูรา ตา นทีสมา   
                สทีนฺติ น วิทิตฺวาน          อารกา ปริวชชฺเย ฯ   
                ย เอตา อุปเสวนฺติ         ฉนทฺสา วา ธเนน วา   
                ชาตเวโทว สณฺาน         ขิปฺป อนุทหนฺติ น ฯ   
    [๒๒๒๖] ขตฺติยสฺส วโจ สุตฺวา        อิสิสฺส นิพฺพิโท ๑ อหุ   
                ลทฺธา โปราณก มคฺค        คจฺฉเต โส วิหายส ฯ   
    [๒๒๒๗] ขตฺติโย จ อิสึ ทิสฺวา        คจฺฉมาน วิหายส   
                สเวค อลภิ ธีโร           ปพฺพชฺช สมโรจยิ ฯ   
                ตโต โส ปพฺพชตฺิวาน        กามราค วิราชยิ   
#๑ ม. นิพฺพิทา ฯ    
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                กามราค วิราเชตฺวา        พฺรหฺมโลกูปโค อหูติ ฯ   
                   มหาปโลภนชาตก เอกาทสม ฯ   
                         _______________   
                      ๑๒ ป ฺจปณฺฑิตชาตก   
          [๒๒๒๘] ป ฺจ ปณฺฑิตา สมาคตา   
                  ปโ ฺห ๑ เม ปฏิภาติ ต สุณาถ   
                  นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา   
                  กสฺเสวาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถ ฯ   
          [๒๒๒๙] ตฺว อาวีกโรหิ ภูมิปาล   
                  ภตฺตา ภารสโห ตุว วเทต   
                  ตว ฉนฺทรุจีนิ สมฺมสิตฺวา   
                  อถ วกฺขนฺติ ชนินฺท ป ฺจ ธีรา ฯ   
          [๒๒๓๐] ยา สลีวตีว อน ฺเถยฺยา ๒   
                  ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา ปยา มนาปา   
                  นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา   
                  ภริยายาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถ ฯ   
          [๒๒๓๑] โย กิจฺฉคตสฺส อาตุรสฺส   
                  สรณ โหติ คติ ปรายน ฺจ   
                  นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา   
                  สขิโน วาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถ ฯ   
#๑ ม. ป ฺหา ฯ  ๒ สี. ยุ. อน ฺเธยฺยา ฯ    
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          [๒๒๓๒] โย ๑ เชฏโ อถ มชฺฌิโม กนิฏโ   
                  โส ๒ เจ สีลสมาหิโต  ิตตฺโต   
                  นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา   
                  ภาตุโน วาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถ ฯ   
          [๒๒๓๓] โย เว ปตุ หทยสฺส ปตฺถคู   
                  อนุชาโต ปตร อโนมป ฺโ   
                  นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา   
                  ปุตฺตสฺสาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถ ฯ   
          [๒๒๓๔] มาตา ทฺวิปทชนินฺทเสฏ   
                  ยา น ๓ โปเสติ ฉนฺทสา ปเยน   
                  นินฺทิยมตฺถ ปสสิย วา   
                  มาตุยาวีกเรยฺย คุยฺหมตฺถ ฯ   
          [๒๒๓๕] คุยฺหสฺส หิ คุยฺหเมว สาธุ   
                  น หิ คุยฺหสฺส ปสตฺถมาวกิมฺม   
                  อนิปฺผนฺนตาย สเหยฺย ธีโร   
                  นิปฺผนฺนตฺโถว ๔ ยถาสุข ภเณยฺย ฯ   
          [๒๒๓๖] กึ ตฺว วิมโนสิ ราชเสฏ   
                  ทิปทินฺท ๕ วจน สุโณม เต ต   
                  ก ึจินฺตยมาโน ทุมฺมโนสิ   
                  น หิ เทว อปราโธ อตฺถิ มยฺห ฯ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. โย ฯ  ๓ สี. ยุ. โย ต ฯ  ๔ ม. นิปผฺนฺโนว ฯ   
#๕ ม. ทฺวิปทชนินุท ฯ    
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          [๒๒๓๗] ปเ ฺห วชฺโฌ มโหสโธ   
                  อาณตฺโต เม วธาย ภูริป ฺโ   
                  ต จินฺตยมาโน ทุมฺมโนสฺมิ   
                  น หิ เทวิ อปราโธ อตฺถิ ตุยฺห ฯ   
          [๒๒๓๘] อภิโทสคโตทานิ เอหิสิ   
                  ก ึสุตฺวา กึ สงฺกเต ๑ มโน เต   
                  โก เต กิมโวจ ภูริป ฺ   
                  อิงฺเฆต วจน สุณาม พฺรูหิ เม ต ฯ   
          [๒๒๓๙] ปเ ฺห วชฺโฌ มโหสโธ   
                  ยทิ เต มนฺตยิต ชนินฺท โทส   
                  ภริยาย รโหคโต อสสิ   
                  คุยฺห ปาตุกต สุต มเมต ฯ   
          [๒๒๔๐] ย สาลวนสฺมึ เสนโก   
                  ปาปกมฺมมกาสิ อสพฺภิรูป   
                  สขิโนว รโหคโต อสสิ   
                  คุยหฺ ปาตุกต สุต มเมต ฯ   
          [๒๒๔๑] ปุกฺกุสปุริสสฺส เต ชนินฺท   
                  อุปฺปนฺโน โรโค อราชปตฺโต ๒   
                  ภาตุว ๓ รโหคโต อสสิ   
                  คุยฺห ปาตุกต สุต มเมต ฯ   
#๑ ยุ. กิมาสงฺกเต ฯ  ๒ ม. อราชยุตฺโต ฯ  ๓ ม. ภาตุ ฺจ ฯ สี. ย.ุ ภาตุจฺจ ฯ    
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          [๒๒๔๒] อาพาโธย อสพฺภิรูโป   
                  กามินฺโท ๑ นรเทเวน ผุฏโ   
                  ปุตฺตสฺส รโหคโต อสสิ   
                  คุยฺห ปาตุกต สุต มเมต ฯ   
          [๒๒๔๓] อฏวงฺก มณิรตน อุฬาร   
                  สกฺโก เต อททา ปตามหสฺส   
                  เทวินฺทสฺส คต ตทชฺช หตฺถ   
                  มาตุ จ รโหคโต อสสิ   
                  คุยฺห ปาตุกต สุต มเมต ฯ   
          [๒๒๔๔] คุยฺหสฺส หิ คุยฺหเมว สาธุ   
                  น หิ คุยฺหสฺส ปสตฺถมาวิกมฺม   
                  อนิปฺผนฺนตาย สเหยฺย ธีโร   
                  นิปฺผนฺนตฺโถว ๒ ยถาสุข ภเณยฺย ฯ   
                น คุยฺหมตฺถ วิวเรยฺย        รกเฺขยฺย น ยถา นิธึ   
                น หิ ปาตุกโต สาธุ         คุโยฺห อตฺโถ ปชานตา ฯ   
                ถิยา คุยฺห น สเสยฺย        อมิตฺตสฺส จ ปณฺฑิโต   
                โย จามิเสน สหีโร         หทยตฺเถโน จ โย นโร   
                คุยหฺมตฺถมสมฺพุทฺธ           สมฺโพธยติ โย นโร   
                มนฺตเภทภยา ตสฺส          ทาสภูโตว ติติกฺขติ ฯ   
                ยาวนฺโต ปุริสสสฺตฺถ         คุยฺห ชานนฺติ มนฺติน   
#๑ สี. ย.ุ กาวินฺโท ฯ  ๒  ม. นิปฺผนฺโนว ฯ    
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                ตาวนฺโต ตสฺส อุพฺเพคา      ตสฺมา คุยฺห น วิสฺสเช ฯ   
                  วิวิจฺจ ภาเสยฺย ทิวา รหสฺส   
                  รตฺตึ คิร นาติเวล ปมุ ฺเจ   
                  อุปสฺสุติกา หิ สุณนฺติ มนฺต   
                  ตสฺมา มนฺโต ขิปฺปมุเปติ เภทนฺติ ฯ   
                  ป ฺจปณฺฑิตชาตก ทฺวาทสม ฯ   
                         _______________   
                        ๑๓ หตฺถิปาลชาตก   
    [๒๒๔๕] จิรสฺส วต ปสฺสาม          พฺราหฺมณ เทววณฺณิน   
                มหาชฏ ขาริธร ๑         ปงฺกทนฺต รชสสฺิร ฯ   
                จิรสฺส วต ปสฺสาม          อิสึ ธมฺมคุเณ รต   
                กาสายวตฺถวสน            วากจีร ปริจฺฉท ๒ ฯ   
                อาสน อุทก ปชชฺ           ปฏคฺิคณฺหาตุ โน ภว   
                อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉาม        อคฺฆ กุรุตุ โน ภว ฯ   
          [๒๒๔๖] อธิจฺจ เวเท ปริเยส วิตฺต   
                  ปุตฺเต เคเห ตาต ปติฏเปตฺวา   
                  คนฺเธ รเส ปจฺจนุโภตฺว ๓ สพฺพ   
                  อร ฺ สาธุ มุนิ โส ปสตฺโถ ฯ   
          [๒๒๔๗] เวทา น สจฺจา น จ วิตฺตลาโภ   
                  น ปุตฺตลาเภน ชร วิหนฺติ   
#๑ ยุ. ภารธร ฯ  ๒ ม. ปฏจฺิฉท ฯ  ๓ ม. ปจฺจนุภุยฺย ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 465 

                  คนฺเธ รเส มุจฺจนมาหุ สนฺโต   
                  สกมฺมุนา ๑ โหติ ผลูปปตฺติ ฯ   
          [๒๒๔๘] อทฺธา หิ สจฺจ วจน ตเวต   
                  สกมฺมุนา ๒ โหติ ผลูปปตฺติ   
                  ชณฺิณา จ มาตาปตโร ตวยิเม ๓   
                  ปสฺเสยฺยุ ต วสฺสสต อโรคฺย ๔ ฯ   
          [๒๒๔๙] ยสฺสสฺส ุสกฺขี มรเณน ราช   
                  ชราย มิตฺตี ๕ นรวีร เสฏ   
                  โย จาป ช ฺา น มริสฺส กทาจิ   
                  ปสฺเสยฺยุ ต วสฺสสต อโรคฺย ๖ ฯ   
                  ยถาป นาว ปุรโิสทกมฺหิ   
                  เอเรติ เจน อุปเนติ ตีร   
                  เอวป พฺยาธิ สตต ชรา จ   
                  อุปเนติ มจฺจุวสมนฺตกสฺส ๗ ฯ   
          [๒๒๕๐] ปงฺโก จ กามา ปลิโป จ กามา   
                  มโนหรา ทุตฺตรา มจฺจุเธยฺยา   
                  เอตสฺมึ ปงฺเก ปลิเป วิสนฺนา ๘   
                  หีนตฺตรูปา น ตรนฺติ ปาร ฯ   
                  อย ปุเร ลุทฺทมกาสิ กมฺม   
                  สวฺาย คหีโต น หิ โมกฺขิโต เม   
#๑-๒ สี. ย.ุ สกมฺมนา ฯ  ๓ ม. ตวิเม ฯ สี. ตเวเม ฯ  ๔-๖ ม. ปสฺเสยฺยุ ต วสฺสสต   
#อโรค ฯ  ๕ ม. เมตฺตี ฯ  ๗ ม. มจฺจ ฯ  ๘ ม. พฺยสนนฺา ฯ    
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                  โอรุนฺธิยา น ปริรกฺขิสฺสามิ   
                  มาย ปุน ลุทฺทมกาสิ กมฺม ฯ   
          [๒๒๕๑] ควว นฏ ปุริโส ยถา วเน   
                  อเนฺวสติ ราช อปสฺสมาโน   
                  เอว นฏโ เอสุการิ มมตฺโถ   
                  โสห กถ น คเวเสยฺย ราช ฯ   
    [๒๒๕๒] หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส        ปเรติ ปริหายติ   
                  อนาคต เนตมตฺถีติ ตฺวา   
                  อุปฺปนฺนจฺฉนฺท โก ปนุเทยฺย ธีโร ฯ   
          [๒๒๕๓] ปสฺสามิ โวห ทหรึ กุมารึ   
                  มตฺตูปม เกตกปุปฺผเนตฺต   
                  อภุตฺวา ๑ โภเค ปเม วยสฺมึ   
                  อาทาย มจฺจุ วชเต กุมารึ ฯ   
                  ยวุา สุชาโต สุมุโข สุทสฺสโน   
                  สาโม กุสมฺุภปริกิณฺณมสฺสุ   
                  หิตฺวาน กาเม ปฏิคจฺฉ ๒ เคห   
                  อนุชาน ม ปพฺพชิสฺสามิ เทว ฯ   
          [๒๒๕๔] สาขาหิ รุกโฺข ลภเต สม ฺ   
                  ปหีนสาข ปน ขาณุมาหุ   
                  ปหีนปุตฺตสฺส มมชชฺ โภติ   
#๑ ม. อภุตฺตโภเค ฯ  ๒ ม. ปฏิกจฺจ ฯ  สี. ปฏคิจฺจ ฯ    
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                  วาเสฏ ิ ภิกฺขาจริยาย กาโล ฯ   
          [๒๒๕๕] อฆสฺมึ โก ฺจาว ยถา หิมจฺจเย   
                  กตานิ ๑ ชาลานิ ปทาเลยฺยุ ๒ หสา   
                  คจฺฉนฺติ ปุตฺตา จ ปตี จ มยหฺ   
                  สาห กถ นานุวเช ปชาน ฯ   
    [๒๒๕๖] เอเต  ภุตฺวา วมิตฺวา จ     ปกฺกมนฺติ วิหงฺคมา   
                เย จ ภุตฺวา น วมึสุ        เต เม หตฺถตฺถมาคตา ฯ   
                อวมิ พฺราหฺมโณ กาเม       โส ตฺว ปจฺจาวมิสฺสสิ   
                วนฺตาโท ปุริโส ราช        น โส ๓ โหติ ปสสิโย ฯ   
          [๒๒๕๗] ปงฺเก จ โปส ปลิเป พฺยสนฺน   
                  พลี ยถา ทุพฺพลมุทฺธเรยฺย   
                  เอวมฺป ม ตฺว อุทตาริ โภติ   
                  ป ฺจาลิ คาถาหิ สุภาสิตาหิ ฯ   
    [๒๒๕๘] อิท วตฺวา มหาราชา        เอสุการี ทิสมฺปติ   
                รฏ หิตฺวาน ปพฺพชฺชิ        นาโค เฉตฺวาว พนฺธน ฯ   
          [๒๒๕๙] ราชา จ ปพฺพชฺชมโรจยิตฺถ   
                  รฏ ปหาย นรวีรเสฏโ   
                  ตุวป โน โหหิ ยเถว ราชา   
                  อเมฺหหิ คุตฺตา อนุสาส รชฺช ฯ   
          [๒๒๖๐] ราชา จ ปพฺพชฺชมโรจยิตฺถ   
#๑ สี. ย.ุ กนตฺานิ ฯ  ๒ ม. ปทาลิย ฯ  ๓ สี. ยุ. เต ฯ    
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                  รฏ ปหาย นรวีรเสฏโ   
                  อหป เอกา ๑ จริสฺสามิ โลเก   
                  หิตฺวาน กามานิ มโนรมานิ ฯ   
                  ราชา จ ปพฺพชฺชมโรจยิตฺถ   
                  รฏ ปหาย นรวีรเสฏโ   
                  อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                  หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ ฯ   
                  อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                  วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                  อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                  หิตฺวาน กามานิ มโนรมานิ ฯ   
                  อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                  วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                  อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                  หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ ฯ   
                  อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                  วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                  อหป เอกา จริสฺสามิ โลเก   
                  สติีภูตา สพฺพมติจฺจ สงฺคนฺติ ฯ   
                     หตฺถิปาลชาตก เตรสม   
                        ________________   
#๑ สี. เอกาว ฯ เอวมุปริป ฯ    
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                        ๑๔ อโยฆรชาตก   
    [๒๒๖๑] ยเมกรตฺตึ ปม            คพฺเภ วสติ มาณโว   
                อพฺภุฏ ิโตว โส ยาติ        ส คจฺฉ  น นิวตฺตติ ฯ   
          [๒๒๖๒] น ยุชฺฌมานา น พเลน วสฺสิตา   
                  นรา น ชรีนฺติ น จาป มิยฺยเร   
                  สพฺพ ฺหิ ๑ ต ชาติชรายุปทฺทุต   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๖๓] จตุรงฺคินึ เสน ๒ สภึุสรูป   
                  ชยนฺติ รฏาธิปตี ปสยฺห   
                  น มจฺจุโน ชยิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๖๔] หตฺถีหิ อสฺเสหิ รเถหิ ปตฺติหิ   
                  ปริวาริตา มุ ฺจเร เอกจฺเจยฺยา   
                  น มจฺจุโน มุ ฺจิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๖๕] หตฺถีหิ อสฺเสหิ รเถหิ ปตฺติหิ   
                  สรูา ปภ ฺชนฺติ ปธสยนฺติ   
                  น มจฺจุโน ภ ฺชิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๖๖] มตฺตา คชา ภินฺนคฬา ปภินฺนา   
#๑ ม. สพฺพ หิท ฯ  ๒ ม. เสน ฯ    
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                  นครานิ มทฺทนฺติ ชน หนนฺติ   
                  น มจฺจุโน มทฺทิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๖๗] อิสฺสาสิโน กตหตฺถาป วีรา ๑   
                  ทูเรปาตี อกฺขณเวธิโนป   
                  น มจฺจุโน วิชฺฌิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๖๘] สรานิ ขียนฺติ สเสลกานนา   
                  สพฺพป ต ๒ ขียติ ทีฆมนฺตร   
                  สพฺพ หิ ต ๓ ภ ฺชเร กาลปริยาย   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๖๙] สพฺเพสเมว หิ นรีนราน ๔   
                  จลาจล ปาณภุโนธ ชีวิต   
                  ปโฏว ธุตฺตสฺส ทุโมว กลูโช   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๐] ทุมปฺผลาเนว ปตนฺติ มาณวา   
                  ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา   
                  นาริโย นรา มชฺฌิมโปริสา จ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๑] นาย วโย ตารกราชสนฺนิโภ   
#๑ สี. ย.ุ ธรีา ฯ  ๒-๓ ม. สพฺพ หิท ฯ  ๔ ม. นรานนาริน ฯ ย.ุ นรานรีน ฯ    
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                  ยทพฺภตีต คตเมวทานิ ต   
                  ชณฺิณสฺส หี นตฺถิ รตี กุโต สุข   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๒] ยกฺขา ปสาจา อถวาป เปตา   
                  กปฺุปตา ๑ เต อสฺสสนฺติ มนุสฺเส   
                  น มจฺจุโน อสฺสสิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จราม ิธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๓] ยกฺเข ปสาเจ อถวาป เปเต   
                  กปฺุปเตป เต นิชฺฌปน กโรนฺติ   
                  น มจฺจุโน นิชฺฌปนมุสฺสหนฺติ ๒   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๔] อปราธเก ทูสเก เหเก จ   
                  ราชาโน ทณฺเฑนฺติ วิทิตฺวาน โทส   
                  น มจฺจุโน ทณฺฑยิตุมุสฺสหนฺติ ๓   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๕] อปราธกา ทูสกา เหกา จ   
                  ลภนฺติ เต ราชาโน นิชฺฌเปตุ   
                  น มจฺจุโน นิชฺฌปน กโรนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๖] น ขตฺติโยป น จ พฺราหฺมโณป   
#๑ ม. กุปตา เต ฯ  สี. ยุ. กปุตาป เต ฯ  ๒ ม. นชิฺฌปน กโรนฺติ ฯ   
#๓ ม. ฑณฺฑยิตุสฺสหนฺติ ฯ    
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                  น อฑฺฒกา พลวา เตชวาป   
                  น มจฺจุราชสฺส อเปกฺขมตฺถิ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๗] สีหา จ พฺยคฺฆา จ อโถป ทีปโย   
                  ปสยฺห ขาทนฺติ วิผนฺทมาน   
                  น มจฺจุโน ขาทิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๘] มายาการา รงฺคมชฺเฌ กโรนฺตา   
                  โมเหนฺติ จกฺขูนิ ชนสฺส ตาวเท   
                  น มจฺจุโน โมหยิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๗๙] อาสีวิสา กุปฺปตา อุคฺคเตชา   
                  ฑสนฺติ มาเรนฺติป เต มนุสฺเส   
                  น มจฺจุโน ฑสิตุมุสฺสหนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๘๐] อาสีวิสา กุปฺปตา ย ฑสนฺติ   
                  ติกิจฺฉกา เตส วิส หนนฺติ   
                  น มจฺจุโน ทฏวิส หนนฺติ   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๘๑] ธมฺมนฺตรี เวตฺตรุโณ ๑ จ โภโช   
#๑ ม. เวตฺตรณี ฯ  ส.ี ย.ุ เวตรณี ฯ    
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                  วิสานิ หนฺตฺวาน ภุชงฺคมาน   
                  สยฺุยนฺติ เต กาลกตา ตเถว   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๘๒] วิชฺชาธรา โฆรมธียมานา   
                  อทสฺสน โอสเธภิ วชนฺติ   
                  น มจฺจุราชสฺส วชนฺติ อทสฺสน   
                  ตมฺเม มตี โหติ จรามิ ธมฺม ฯ   
          [๒๒๘๓] ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ   
                  ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                  เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ   
                  น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี ฯ   
    [๒๒๘๔] นหิ ธมฺโม อธมฺโม จ        อุโภ สมวิปากิโน   
                อธมฺโม นิรย เนติ          ธมโฺม ปาเปติ สุคฺคตินฺติ ฯ   
                      อโยฆรชาตก จุทฺทสม ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
                  มาตงฺค สมฺภูต สีวิ สิริมนฺโต   
                  โรหน หส สตฺติคุมฺโพ ภลฺลาติย   
                  โสมนสฺส จมฺเปยฺย พฺรหฺม ป ฺจ-   
                  ปณฺฑิต จิรสฺสวต อโยฆราติ ฯ   
                        วีสตินิปาต นิฏ ิต ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 474 

                          ตึสตินิปาตชาตก   
                          ๑ กึฉนฺทชาตก   
    [๒๒๘๕] กึฉนฺโท กิมธิปฺปาโย         เอโก สมฺมสิ ฆมฺมนิ   
                ก ึปตฺถยาโน กึ เอส        เกน อตฺเถน พฺราหฺมณ ฯ   
    [๒๒๘๖] ยถา มหา วาริธโร         กมฺุโภ สุปริณาหวา   
                ตถูปม อมฺพปกฺก            วณฺณคนฺธรสุตฺตม ฯ   
                ต วุยฺหมาน โสเตน         ทิสวฺานามลมชฺฌิเม   
                ปาณีภิ น คเหตฺวาน         อคฺยายตนมาหรึ ฯ   
                ตโต กทลิปตฺเตสุ           นิกขิฺปตฺวา สย อห   
                สตฺเถน น วิกปฺเปตฺวา       ขุปฺปปาส อหาสิ เม ฯ   
                โสห อเปตทรโถ           พฺยนฺตีภูโต ทุกฺขกฺขโม   
                อสฺสาท นาธิคจฺฉามิ         ผเลสฺว ฺเสุ เกสุจิ ฯ   
                โสสิตฺวา นูน มรณ          ต มม อาวหิสฺสติ   
                อมฺพ ยสฺส ผล สาทุ         มธุรคฺค มโนรม ฯ   
                ยมทฺุธรึ วุยฺหมาน           อุทธิสฺมา มหณฺณเว   
                อกฺขาต เต มยา สพฺพ       ยสฺมา อุปวสามห ฯ   
                รมฺม ปติ นิสินฺโนสฺมิ         ปถุุโลมายุตา ปุถุ   
                ต ฺจ โข เมว อกฺขาหิ       อตฺตานมปลายินี ฯ   
                กา วา ตฺวมสิ กลฺยาณี       กสิฺส วา ตฺว สุมชฺฌิเม    
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                รปูปฏฏปฺลมฏ ีว ๑         พฺยคฺฆีว คิริสานุชา ฯ   
                ยา สนฺติ นาริโย เทเวสุ     เทวาน ปริจาริกา   
                ยา จ มนุสฺสโลกสฺมึ         รูเปนนฺวาคติตฺถิโย ฯ   
                รูเปน เต สทิสี นตฺถิ        เทวคนฺธพฺพมานุเส ๒   
                ปฏุาสิ เม จารุปุพฺพงฺคี      พฺรูหิ นาม ฺจ พนฺธเว ฯ   
    [๒๒๘๗] ย ตฺว ปติ นิสินฺโนสิ         รมฺม พฺราหฺมณ โกสิก ึ  
                สาห ภูสาลยา วุตฺถา        วรวาริวโหฆสา ฯ   
                นานาทุมคณากิณฺณา          พหุกา คิริกนฺทรา   
                มเมว ปมุขา โหนฺติ         อภิสนฺทนฺติ ปาวุเส ฯ   
                อโถ พหู วนโตทา          นีลวาริวหินฺธรา   
                พหุกา นาคจิตฺโตทา         อภิสนฺทนฺติ วารินา ฯ   
                ตา อมฺพชมฺพุลพุชา          นปิาตาลมุทุมฺพรา ๓   
                พหูนิ ผลชาตานิ            อาวหนฺติ อภิณฺหโส ฯ   
                ยงฺกิ ฺจิ อุภโต ตีเร         ผล ปตติ อมฺพุนิ   
                อสสยนฺต โสตสฺส           ผล โหติ วสานุค ฯ   
                เอตท ฺาย เมธาวี         ปุถปุ ฺ สุโณหิ เม   
                มา โรจย อภิสงฺค          ปฏิเสธ ชนาธิป ฯ   
                น วาห วฑฺฒว ม ฺเ        ย ตฺว รฏาภิวฑฺฒน   
                อาเจยฺยมาโน ราชิสิ        มรณ อภิกงฺขสิ ฯ   
                ตสฺส ชานนฺติ ปตโร         คนฺธพฺพาว ๔ สเทวกา   
#๑ ม. รุปฺปปฏฏปลิมฏ ีว ฯ   ๒ ม. เทเวสุ คนฺธพฺพมนุสฺสโลเก ฯ   
#๓ ม. นิปา ตาลา จุทุมฺพรา ฯ    ๔ ม. คนฺธพฺพา จ ฯ    
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                เย จาป อิสโย โลเก       ส ฺตตฺตา ตปสฺสิโน   
                อสสยนฺเตป ชานนฺติ         ปฏภูตา ๑ ยสสฺสิโน ฯ   
          [๒๒๘๘] เอว วิทิตฺวา วิทู สพฺพธมฺม   
                  นิทฺธสน จวน ชีวิตสฺส   
                  น จียตี ตสฺส นรสฺส ปาป   
                  สเจ น เจเตติ วธาย ตสฺส ฯ   
                อิสิปูคสม ฺาเต            เอว โลกยฺา วิทิตา ปติ ๒   
                อนริย ปริสมฺภาเส          ปาปกมฺม ชิคึสสิ ฯ   
                สเจ อห มริสฺสามิ          ตีเร เต ปุถุสุสฺโสณิ   
                อสสยนฺต อสิโลโก          มยิ เปเต อาคมิสฺสติ ฯ   
                ตสฺมาหิ ปาปก กมฺม         รกฺขสฺสุ จ ๓ สุมชฺฌิเม   
                มา ตฺว ๔ สพฺโพ ชโน ปจฺฉา ปกฺวกฺขาสิ มยี ๕ มเต ฯ   
          [๒๒๘๙] อ ฺาตเมต อวิสยฺหสาหิ   
                  อตฺตานมมฺพ ฺจ ททามิ เต ต   
                  โย ๖ ทุจฺจเช กามคุเณ ปหาย   
                  สนฺติ ฺจ ธมฺม ฺจ อธิฏ ิโตสิ ฯ   
                โย หิตฺวา ปุพฺพส ฺโค       ปจฺฉาส ฺโชเน  ิโต   
                อธมมฺ ฺเจว จรติ           ปาป ฺจสฺส ปวฑฺฒติ ฯ   
                เอหิ ต ปาปยิสฺสามิ         กาม อปฺโปสฺสโุก ภว   
                อุปานยามิ สีตสฺมึ           วิหราหิ อนุสฺสุโก ฯ   
#๑ สี. ย.ุ วทธฺภูตา ฯ   ๒ ม. สติ ฯ   ๓ ม. รกฺขสฺเสว ฯ  ๔ ม. ต ฯ   
#๕ ม. ปกฏุาสิ มยิ ฯ      ๖ ม. โส ฯ    
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                ต ปุปฺผรสมตฺเตหิ           วงฺกงฺเคหิ อรินฺทม   
                โก ฺจา มยูรา ทิวิยา        โกยฏ ิมธุสาลิยา ๑   
                กชูิตา หสปูเคภิ            โกกิเลตฺถ ปโพธเร ฯ   
                อมฺเพตฺถ วิปฺปสูนคฺคา ๒     ปลาลขลสนนฺิภา   
                โกสุมฺพสลฬานีปา ๓        ปกฺกตาลวิลมฺพิโน ฯ   
    [๒๒๙๐] มาลี ติรีฏ ีกายุรี           องฺคที จนฺทนุสฺสโท ๔   
                รตฺตึ ตฺว ปริจาเรสิ         ทิวา เวเทสิ เวทน ฯ   
                โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ           ยา เตมา ปริจาริกา   
                เอว มหานุภาโวสิ          อพฺภูโต โลมหสโน ฯ   
                ก ึกมฺมมกริ ปพฺุเพ          ปาป อตฺตทุขาวห   
                ย กริตฺวา มนุสฺเสสุ         ปฏ ิมสานิ ขาทสิ ฯ   
    [๒๒๙๑] อชฺเฌนานิ ปฏิคฺคยฺห         กาเมสุ คิทฺธิโต ๕ อห   
                อจรึ ทีฆมทฺธาน            ปเรส อหิตายห ฯ   
                โย ปฏ ิมสิโก โหติ         เอว อุกฺกจฺจ ขาทติ   
                ยถาหมชฺช ขาทามิ          ปฏ ิมสานิ อตฺตโนติ ฯ   
                        กึฉนฺทชาตก ปม ฯ   
                           __________   
                          ๒ กุมฺภชาตก   
          [๒๒๙๒] โก ปาตุราสี ติทิวา นภมฺหิ   
                  โอภาสย สวรึ จนฺทิมาว   
#๑ ม. โกลฏ ิมธุสาฬิกา ฯ  ๒ ม. วิปปฺสาขคฺคา ฯ   ๓ ม. โกสมพฺสฬลา นีปา ฯ   
#๔ สี. จนฺทนสฺสโท ฯ   ๕ ม. คธิโต ฯ  ส.ี ย.ุ คถโิต ฯ    
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                  คตฺเตหิ เต รสฺมิโย นิจฺฉรนติฺ   
                  สเตรตา ๑ วิชฺชุริวนฺตลิกฺเข ฯ   
                  โส ฉินฺนวาต กมสิ อฆมฺหิ   
                  เวหายส คจฺฉสิ ติฏสิ จ   
                  อิทฺธี นุ เต วตฺถุกตา สุภาวิตา   
                  อนทฺธคูนมสิ เทวตาน ฯ   
                  เวหายส กมฺมาคมฺม ๒ ติฏสิ   
                  กมุภฺ กิณาถาติ ยเมตมตฺถ   
                  โก วา ตุว กิสสฺ วตาย ๓ กมฺุโภ   
                  อกฺขาหิ เม พฺราหฺมณ เอตมตฺถ ฯ   
          [๒๒๙๓] น สปฺปกุมฺโภ นป เตลกุมฺโภ   
                  น ผาณิตสฺส น มธุสฺส กุมโฺภ   
                  กมฺุภสฺส วชฺชานิ อนปฺปกานิ   
                  โทเส พหู กมุภฺคเต สุณาถ ฯ   
                  คเลยฺย ย ปตฺวา ปเต ปปาต   
                  โสพฺภ คุห จนฺทนิโยลิคลลฺ   
                  พหหป ภุ ฺเชยฺย อโภชเนยฺย   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย ปตฺวา ๔ จิตฺตสฺมึ อเนสมาโน   
                  อาหิณฺฑติ โคริว ภกฺขสารี ๕   
#๑ สี. สเตรติา ฯ   ๒ ม. คมฺมมาคมฺม ฯ   ๓ ม. กิสสฺ วา ตาย ฯ   
#๔ สี. ย เว ปตฺวา ฯ       ๕ สี. ภกฺขสาที ฯ    
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                  อนาถมาโน อุปคายติ นจฺจติ จ   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปวิตฺวา อเจโลว นคฺโค   
                  จเรยฺย คาเม วิสิขนฺตรานิ   
                  สมฺมุฬฺหจิตฺโต อติเวลสายี   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย ปตฺวา อุฏาย ปเวธมาโน   
                  สสี ฺจ พาหุ ฺจ ปจาลยนฺโต   
                  โส นจฺจตี ทารุกฏลฺลโกว   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปวิตฺวา อคฺคิทฑฺฒา สยนฺติ   
                  อโถ สิคาเลหิป ขาทิตาเส   
                  พนฺธ ๑ วจน โภคชานิ ฺจุเปนฺติ   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย ปตฺวา ภาเสยฺย อภาสเนยฺย   
                  สภายมาสีโน อเปตวตฺโถ   
                  สมฺมกฺขิโต วนฺตคโต พฺยสนฺโน   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปวิตฺวา อุกฺกฏโ อาวิลกฺโข   
                  มเมว สพฺพา ปวีติ ม ฺเ ๒   
#๑ ม. วธ ฯ    ๒ ส.ี ม ฺติ ฯ    
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                  น เม สโม จาตุรนฺโตป ราชา   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  มานาติมานา กลหานิ เปสุณี   
                  ทุพฺพณฺณินี นคฺคยินี ปลายินี   
                  โปราณธุตฺตาน ๑ คตี นิเกโต   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  อิทฺธานิ ผีตานิ กุลานิ อสฺส ุ  
                  อเนกสาหสฺสธนานิ โลเก   
                  อุจฺฉินฺนทายชฺชกตานิมาย   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ธ ฺ ธน รชต ชาตรูป   
                  เขตฺต คว ยตฺถ วินาสยนฺติ   
                  อุจฺเฉทนี วิตฺตคต ๒ กุลาน   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา ทิตฺตรูโปว ๓ โปโส   
                  อกฺโกสติ ปตร มาตร ฺจ   
                  สสฺสสป คเณฺหยฺย อโถป สุณฺห   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา ทิตฺตรูปาว นารี   
                  อกฺโกสติ สสสฺุร สามิก ฺจ   
#๑ ม. โจราน ธุตฺตาน ฯ    ๒ ม. วิตฺตวต ฯ      ๓ สี. ทฏุรูโปว ฯ    
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                  ทาสมฺป คเณฺห ปริจาริกมฺป   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ๑ ปตฺวาน หเนยฺย โปโส   
                  ธมฺเม  ิต สมณ พฺราหฺมณ วา   
                  คจฺเฉ อปายป ตโตนิทาน   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา ทุจฺจริต จรนฺติ   
                  กาเยน วาจาย จ เจตสา จ   
                  นิรย วชนฺติ ทุจฺจริต จริตฺวา   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย ยาจมานา น ลภนฺติ ปุพฺเพ   
                  พหุ หิร ฺป ปริจฺจชนฺตา   
                  โส ต ปวิตฺวา อลิก ภณาติ   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา เปสเน เปสิยนฺโต   
                  อจฺจายิเก กรณียมฺหิ ชาเต   
                  อตฺถมฺป โส นปฺปชานาติ วุตฺโต   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  หิรีมนาป อหิรีกภาว   
                  ปาตุ กโรนฺติ มทนาย ๒ มตฺตา   
#๑ ยุ. ย ฺจ ฯ       ๒ ยุ. มทิราย ฯ    
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                  ธรีาป สนฺตา พหุก ภณนฺติ   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา เอกถูปา สยนฺติ   
                  อนาสกา ถณฺฑิลทุกฺขเสยฺย   
                  ทุพฺพณฺณิย อายสกฺย ฺจุเปนฺติ   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา ปตฺตกขฺนฺธา สยนฺติ   
                  คาโว กูฏหตาริว ๑ น หิ วารุณิยา   
                  เวโค นเรน สสฺุสโหริว   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย *  มนุสฺสา วิวชฺชนฺติ สปปฺ   
                  โฆรวิสมิว ต โลเก วิสสมาน   
                  โก นโร ปาตุมรหติ *    
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ๒ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา อนฺธกเวณฺฑปุตฺตา   
                  สมุทฺทตีเร ปรจิารยนฺตา   
                  อุปกฺกมม มุสเลห ฺม ฺ   
                  ตสฺสา ปุณฺณ กุมฺภมิม กิณาถ ฯ   
                  ย เว ปตฺวา ปุพฺพเทวา ปมตฺตา   
                  ติทิวา จุตา สสฺสติยา สมายา ๓   
#๑ ม. กุฏหตาว ฯ   
#* * ม. ย มนุสฺสา วิวชฺเชนฺติ          สปฺป โฆรวิสมฺมิว   
#       ต โลเก วิสสมาน            โก นโร ปาตุมหรติ ฯ   
#๒ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ            ๓ ม. สมาย ฯ    
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                  ต ตาทิส มชฺชมิม นิรตฺถก   
                  ชาน มหาราช กถ ปเวยฺย ฯ   
                  นยิมสฺมิ กุมภฺสฺมึ ทธิ [๑] มธุ วา   
                  เอว อภิ ฺาย กิณาหิ ราช   
                  เอว ฺหิ ม กุมฺภคตา มยา เต   
                  อกฺขาตรูป ตว สพฺพมิตฺตา ฯ   
          [๒๒๙๔] น เม ปตา วา อถวาป มาตา   
                  เอตาทิโส ยาทิสโก ตุวสิ   
                  หิตานุกมฺป ปรมตฺถกาโม   
                  โสห กริสฺส วจน ตวชฺช ฯ   
                  ททามิ เต คามวรานิ ป ฺจ   
                  ทาสีสต สตฺต ควสตานิ   
                  อาช ฺยุตฺเต จ รเถ ทส อิเม   
                  อาจริโย โหสิ มมตฺถกาโม ฯ   
          [๒๒๙๕] ตเวว ทาสีสตมตฺถุ ราช   
                  คามา จ คาโว จ ตเวว โหนฺตุ   
                  อาช ฺยุตฺตา จ รถา ตเวว   
                  สกฺโกหมสฺมี ติทสานมินฺโท ฯ   
                  มโสทน สปฺปปายาส ๒ ภุ ฺช   
                  ขาทสฺสุ จ ตฺว มธุมาสปูเว   
#๑ ม. วา ฯ        ๒ สี. สปปฺปาย ฺจ ฯ    
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                  เอว ตุว ธมฺมรโต ชนินฺท   
                  อนินฺทิโต สคฺคมุเปหิ านนฺติ ฯ   
                        กุมฺภชาตก ทุติย ฯ   
                         _______________   
                         ๓ ชยทฺทสิชาตก   
         [๒๒๙๖] จิรสฺส วต เม อุทปาทิ อชฺช   
                 ภกฺโข มหา สตฺตมิภตฺตกาเล   
                 กโุตสิ โก วาสิ ตทิงฺฆ พฺรูหิ   
                 อาจิกฺข ชาตึ วิทิโต ยถาสิ ฯ   
         [๒๒๙๗] ป ฺจาลราชา มิคว ปวิฏโ   
                 ชยทฺทิโส นาม ยทิ สโุต เต   
                 จรามิ กจฺฉานิ วนานิ จาห   
                 ปสท อิม ขาท มมชฺช มุ ฺจ ฯ   
         [๒๒๙๘] เสเนว ตฺว ปณสิ สยฺหมาโน ๑   
                 มเมส ภกฺโข ปสโท ย วเทสิ   
                 ต ขาทิยาน ปสท ชิฆ ฺ   
                 ขาทิสฺส ปจฺฉา น วิลาปกาโล ฯ   
         [๒๒๙๙] น จตฺถิ โมกฺโข มม นกิฺกเยน ๒   
                 คนฺตฺวาน ปจฺจาคมนาย ปเ ฺห   
#๑ สี. ม. สสสฺมาโน ฯ  ๒ สี. วิกฺกเยน ฯ    
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                  ต สงฺคร พฺราหฺมณสปฺปทาย   
                  สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชิสฺส ฯ   
          [๒๓๐๐] ก ึกมฺมชาต อนุตปฺปเต ต   
                  ปตฺต สมีป มรณสฺส ราช   
                  อาจิกฺข เม ต อป สกฺกุเณมุ   
                  อนุชายิตุ อาคมนาย ปเ ฺห ฯ   
          [๒๓๐๑] กตา มยา พฺราหฺมณสฺส ธนาสา   
                  ต สงฺคร ปฏโิมกฺก น มุตฺต   
                  ต สงฺคร พฺราหฺมณสปฺปทาย   
                  สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชิสฺส ฯ   
          [๒๓๐๒] ยา เต กตา พฺราหฺมณสฺส ธนาสา   
                  ต สงฺคร ปฏิโมกฺก น มุตฺต   
                  ต สงฺคร พฺราหฺมณสปฺปทาย   
                  สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชสฺสุ ฯ   
          [๒๓๐๓] มุตฺโต จ โส โปริสาทสฺส หตฺถา   
                  คนฺตฺวา สก มนฺทิร กามกามี   
                  ต สงฺคร พฺราหฺมณสปฺปทาย   
                  อามนฺตยี ปุตฺตมลีนสตฺตุ ๑ ฯ   
                  อชฺเชว รชฺช อภิเสจยสฺสุ ๒   
                  ธมฺม ฺจ รฏเสุ ชเนสุ ๓ จาป   
#๑ ม. -สตต ฯ    ๒ ม. อภิสิ ฺจยสฺสุ ฯ    ๓ ม. ธมมฺ จร เสสุ ปเรสุ - ฯ    
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                  อธมฺมกาโร จ เต มาหุ รฏเ   
                  คจฺฉามห โปริสาทสฺส นฺเต ๑ ฯ   
          [๒๓๐๔] ก ึกมฺม กพฺุพ ตว เทว ปาเท ๒   
                  นาราธยึ ต ตทิจฺฉามิ โสตุ   
                  ยมชฺช รชชฺมหฺิ อุทสฺสเย ตุว   
                  รชฺชป นิจฺเฉยฺย ๓ ตยา วินาห ฯ   
          [๒๓๐๕] น กมฺมุนา วา วจสา จ ๔ ตาต   
                  อปราธิโตห ตุวิย สรามิ   
                  สทฺธิ ฺจ ๕ กตฺวา ปุริสาทเกน   
                  สจฺจานุรกฺขี ปุนห คมิสฺส ฯ   
          [๒๓๐๖] อห คมิสฺสามิ อิเธว โหหิ   
                  นตฺถิ ตโต ชวีโต วิปฺปโมกฺโข   
                  สเจ ตุว คจฺฉสิเยว ราช   
                  อหป คจฺฉามิ อุโภ น โหม ฯ   
          [๒๓๐๗] อทฺธา หิ ตาต สตาเนส ธมฺโม   
                  มรณา จ เม ทุกฺขตร ตทสฺส   
                  กมฺมาสปาโท ต ยทา ปจิตฺวา   
                  ปสยฺห ขาเท ภิทารุกฺขมูเล ฯ   
          [๒๓๐๘] ปาเณน เต ปาณมห นิมิสฺส   
                  มา ตฺว อคา โปริสาทสฺส นฺเต ๖   
#๑-๖ ม. ตฺเต ฯ    ๒ ม. ปาว ฯ   ๓ ม. นิจฺเฉยฺย ฯ   ๔ ม. ว ฯ   ๕ ม. สนฺธิ ฺจ ฯ    
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                  เอต ฺจ เต ปาณมห นิมิสฺส   
                  ตสฺมา มต ชีวิตสฺส วณฺเณมิ ๑ ฯ   
          [๒๓๐๙] ตโต หเว ธีติมา ราชปุตฺโต   
                  วนฺทิตฺวา มาตุ ฺจ ปตุ ฺจ ๒ ปาเท ฯ   
                  ทุกฺขินิสฺส มาตา นิปตี ๓ ปพฺยา   
                  ปตสฺส ปคฺคยฺห ภุชานิ กนฺทติ ฯ   
          [๒๓๑๐] ต คจฺฉนฺต ตาว ปตา วิทิตฺวา   
                  ปรมฺมุโข วนฺทติ ป ฺชลีโก   
                  โสโม จ ราชา วรุโณ จ ราชา   
                  ปชาปตี จนฺทิมา สูริโย จ   
                  เอเตหิ คุตฺโต ปุริสาทกมฺหา   
                  อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ ตาต ฯ   
          [๒๓๑๑] ย ทณฺฑกริ ฺโ คตสฺส ๔ มาตา   
                  รามสฺสกาสิ โสตฺถาน สุคุตฺตา   
                  ตนฺเต อห โสตฺถาน กโรมิ   
                  เอเตน สจฺเจน สรนฺตุ เทวา   
                  อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ ปุตฺต ฯ   
          [๒๓๑๒] อาวี รโหวาป มโนปโทส   
                  นาห สเร ชาตุมลีนสตฺเต   
                  เอเตน สจฺเจน สรนฺตุ เทวา   
#๑ สี. วเรมิ ฯ   ๒ สี. ยุ. วนฺทิตฺถ มาตุจฺจ ปตุจฺจ ฯ ม. - มาตุ จ ปตุ จ ฯ   
#๓ ม. นิปตา ฯ   ๔ ย.ุ - ทณฺฑการ ฺคตสฺส ฯ    
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                  อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ ภาตา ๑ ฯ   
          [๒๓๑๓] ยสฺมา จ เม อนธิมโนสิ สามิ   
                  น จาป เม มนสา อปฺปโยสิ   
                  เอเตน สจฺเจน สรนฺตุ เทวา   
                  อนุ ฺาโต โสตฺถิ ปจฺเจหิ สามิ ฯ   
          [๒๓๑๔] พฺรหา อุชู จารุมุโข กโุตสิ   
                  น ม ปชานาสิ วเน วสนฺต   
                  ลทฺุท ม ตฺวา ปุริสาทโกติ   
                  โก โสตฺถิมาชานมิธาวเชยฺย ฯ   
          [๒๓๑๕] ชานามิ ลทฺุท ปุริสาทโก ตฺว   
                  น ต น ชานามิ วเน วสนฺต   
                  อห ฺจ ปุตฺโตสฺมิ ชยทฺทิสสฺส   
                  มมชฺช ขาท ปตุโน ปโมกฺขา ฯ   
          [๒๓๑๖] ชานามิ ปุตฺโตสิ ๒ ชยทฺทสิสฺส   
                  ตถาหิ โว มุขวณฺโณ อุภินฺน   
                  สทุุกฺกร ฺเจว ๓ กต ตเวท   
                  โย มตฺตุมิจฺเฉ ปตุโน ปโมกฺขา ฯ   
          [๒๓๑๗] น ทุกกฺร กิ ฺจิมเหตฺถ ม ฺเ   
                  โย มตฺตุมิจฺเฉ ปตุโน ปโมกฺขา   
                  มาตู จ เหตู ปรโลกคมฺยา ๔   
#๑ ม. ภาติก ฯ   ๒ ม. ปุตฺโตติ ฯ   ๓ ม. สุทุกฺกร ฺเว ฯ   ๔ ม. มาตุ จ   
#เหตุ ปรโลกคนฺตฺวา ฯ    
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                  สเุขน สคฺเคน จ สมฺปยุตฺโต ฯ   
          [๒๓๑๘] อห ฺจ โข อตฺตโน ปาปกฺริย   
                  อาวี รโห วาป สเร น ชาตุ   
                  สงฺขาตชาตีมรโณหมสฺมิ   
                  ยเถว เม อิธ ตถา ปรตฺถ ฯ   
                  ขาทชฺช มทานิ มหานุภาว   
                  กรสฺสุ กิจฺจานิ อิม สรีร   
                  รกฺุขสฺส วา เต ปปตามิ อคฺคา   
                  ฉาทมาโน ๑ มยฺห ตวมเทสิ มส ฯ   
          [๒๓๑๙] อิท ฺจ เต รุจฺจติ ราชปุตฺต   
                  จเชสิ ๒ ปาณ ปตุ ปโมกฺขา   
                  ตสฺมาติห ๓ ตฺว ตรมานรูโป   
                  สมฺภ ฺช กฏานิ ชเลหิ อคฺคึ ฯ   
          [๒๓๒๐] ตโต หเว ธีติมา ราชปุตฺโต   
                  ทารุ สมาหตฺว มหนฺตมคฺคึ   
                  สนฺทีปยิตฺวา ปฏิเวทยิตฺถ   
                  อาทีปโตทานิ มหายมคฺคิ ฯ   
          [๒๓๒๑] ขาทชฺช มทานิ ปสยฺหการี   
                  ก ึม มุหุ เปกฺขสิ หฏโลโม   
                  ตถา ตถา ตุยฺหมห กโรมิ   
#๑ ม. ฉาทยมาโน ฯ    ๒ สี. ยุ. จชาสิ ฯ   ๓ ม. ตสฺมา หิ โส ฯ    
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                  ยถา ยถา ม ฉาทมาโน ๑ อเทสิ ฯ   
          [๒๓๒๒] โก ตาทิส อาหรติ ขาทิตาเย   
                  ธมฺเม  ิต สจฺจวาทึ วท ฺ   
                  มทฺุธาป ตสฺส วิผเลยฺย สตฺตธา   
                  โย ตาทิส สจฺจวาทึ อเทยฺย ฯ   
          [๒๓๒๓] อิท หิ โส พฺราหฺมณ ม ฺมาโน   
                  สโส อวาเสสิ สเก สรีเร   
                  เตเนว โส จนฺทิมา เทวปุตฺโต   
                  สสฏโก ๒ กามทุหชฺช ยกขฺ ฯ   
          [๒๓๒๔] จนฺโท ยถา ราหุมุขา ปมุตฺโต   
                  วิโรจเต ปณฺณรเสว ภาณุมา ๓   
                  เอว ตุว โปริสาทา ปมุตฺโต   
                  วิโรจ กปลฺเล ๔ มหานุภาว   
                  อาโมทย ปตร มาตร ฺจ   
                  สพฺโพ จ เต นนฺทตุ าติปกฺโข ฯ   
          [๒๓๒๕] ตโต หเว ธีติมา ราชปุตฺโต   
                  กต ฺชลี ปคฺคยฺห ๕ โปริสาท   
                  อนุ ฺาโต โสตฺถิ สุขี อโรโค   
                  ปจฺจาคมา กปลฺลมลีนสตฺโต ฯ   
#๑ ม. ฉาทยมาโน ฯ  ๒ สี. สตตฺถุโต ฯ ปสตฺถุโตติป ฯ ม. สสตฺถุโต ฯ   
#๓ สี. ยุ. ภานุมา ฯ ๔ ม. กปเล ฯ ส.ี ย.ุ กมฺปลฺล ฯ   ๕ ม. ปริยาย ฯ    
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          [๒๓๒๖] ต เนคมา ชานปทา จ สพฺเพ   
                  หตฺถาโรหา รถิกา ปตฺติกา จ   
                  นมสฺสมานา ป ฺชลิกา อุปาคมม   
                  นมตฺถุ เต ทกฺุกรการโกสีติ ฯ   
                      ชยทฺทิสชาตก ตติย ฯ   
                           __________๓   
                         ๔ ฉทฺทนตฺชาตก   
    [๒๓๒๗] กินฺนุ โสจสินุจฺจงฺคี          ปณฺฑุสี ๑ วรวณฺณินี   
                มลิายสิ วิสาลกฺขี           มาลาว ปริมทฺทติา ฯ   
    [๒๓๒๘] โทหโฬ เม มหาราช        สุปนนฺเตนุปจฺจคา ๒   
                น โส สุลภรูโปว           ยาทโิส มม โทหโฬ ฯ   
    [๒๓๒๙] เยเกจิ มานุสา กามา       อิธ โลกสฺมิ นนฺทเน   
                สพฺเพ เต ปจุรา มยฺห       อหนฺเต ทมฺมิ โทหฬ ฯ   
    [๒๓๓๐] ลุทฺทา เทว สมายนฺตุ        เยเกจิ วิชิเต ตว   
                เอเตส อหมกฺขิสฺส          ยาทิโส มม โทหโฬ ฯ   
    [๒๓๓๑] อิเม เต ลุทฺทกา เทวิ       กตหตฺถา วิสารทา   
                วน ฺ ู จ มิค ฺ ู จ          มมตฺเถ ๓ จตฺตชีวิตา ฯ   
    [๒๓๓๒] ลุทฺทปุตฺตา นิสาเมถ         ยาวนฺเตตฺถ สมาคคา   
                ฉพฺพิสาณ คช เสต          อทฺทส สุปเน อห ฯ   
                ตสฺส ทนฺเตหิ เม อตฺโถ      อลาเภ นตฺถิ ชีวิต ฯ   
#๑ ม. ปณฺฑูสิ ฯ   ๒ ม. -ปชฺฌคา ฯ    ๓ ยุ. มม เต ฯ    
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          [๒๓๓๓] น โน ปตูน น ปตามหาน   
                  ทิฏโ สุโต กุ ฺชโร ฉพฺพิสาโณ   
                  ยมทฺทส ๑ สุปเน ราชปุตฺตี   
                  อกฺขาหิ โน ยาทิโส หตฺถินาโค ฯ   
          [๒๓๓๔] ทิสา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส   
                  อุทฺธ อโธ ทส ทิสา อิมาโย   
                  กตม ทิส ติฏติ นาคราชา   
                  ยมทฺทส ๒ สปุเน ฉพฺพิสาณ ฯ   
          [๒๓๓๕] อิโต อุชุ อุตฺตราย ทิสาย   
                  อติกฺกมฺม โส สตฺต คิรี พฺรหนฺเต   
                  สวุณฺณปสฺโส นาม คิริ อุฬาโร   
                  สปุปฺผิโต ๓ กปึุริสานุจิณฺโณ ฯ   
                  อารุยฺห เสล ภวน กินฺนราน   
                  โอโลกย ปพฺพตปาทมูล   
                  อถ ทกฺขสี เมฆสมานวณฺณ   
                  นิโคฺรธราช อฏสหสฺสปาท ๔ ฯ   
                  ตตฺถจฺฉติ กุ ฺชโร ฉพฺพิสาโณ   
                  สพฺพเสโต ทุปฺปสโห ปเรภิ   
                  รกฺขนฺติ น อฏสหสฺสนาคา   
                  อีสาทนฺตา วาตชวปฺปหาริโน ฯ   
#๑-๒ ม. ยมทฺทสา ฯ    ๓ ม. สุปุปฺผิโต ฯ    ๔ ม. อถ สหสฺสปาท ฯ    
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                  ติฏนฺติ เต ตุมูลมสฺสสนฺตา ๑   
                  กปฺุปนฺติ วาตสฺสป เอริตสฺส   
                  มนุสฺสภูต ปน ตตฺถ ทิสฺวา   
                  ภสฺม กเรยฺยุ นาสฺส รโชป ตสฺส ฯ   
          [๒๓๓๖] พหู หิ เม ราชกุลมฺห ิสนฺติ   
                  ปลนฺธนา ชาตรูปสฺส เทวิ   
                  มตฺุตา มณี เวฬุริยามยา จ   
                  ก ึกาหสิ ทนฺตปลนฺธเนน   
                  มาเรตุกามา กุ ฺชร ฉพฺพิสาณ   
                  อุทาหุ ฆาเตสฺสสิ ลุทฺทปุตฺเต ฯ   
          [๒๓๓๗] สา อิสสฺิตา ทุกฺขิตา จสฺมิ ลุทฺท   
                  อุทฺธ ฺจ สุสฺสามิ อนุสฺสรนฺตี   
                  กโรหิ เม ลุทฺทก เอตมตฺถ   
                  ทสฺสามิ เต คามวรานิ ป ฺจ ฯ   
          [๒๓๓๘] กตฺถจฺฉติ กตฺถมุเปติ าน   
                  วีถิสฺส กา นฺหานคตสฺส โหติ   
                  กถ ฺหิ โส นหฺายติ นาคราชา   
                  กถ วิชาเนมุ คตึ คชสฺส ฯ   
          [๒๓๓๙] ตตฺเถว สา โปกฺขรณี อวิทูเร ๒   
                  รมฺมา สุติตฺถา จ มโหทกา ๓ จ   
#๑ ม. ตุมลู ปสฺสสนฺตา ฯ    ๒ ม. อทเูร ฯ    ๓ ม. มโหทิกา ฯ    
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                  สปุปฺผิตา ภมรคณานุจิณฺณา   
                  เอตฺถ หิ โส นหฺายติ นาคราชา ฯ   
                  สสี นหาโต อุปฺปลมาลธารี ๑   
                  สพฺพเสโต ปุณฺฑริกตจงฺคี   
                  อาโมทมาโน คจฺฉติ สนฺนิเกต   
                  ปุรกฺขตฺวา มเหสึ สพฺพภทฺท ฯ   
          [๒๓๔๐] ตตฺเถว โส อุคฺคเหตฺวาน วากฺย   
                  อาทาย ตูณิ ฺจ ธนุ ฺจ ลุทฺโท   
                  วิตุริยติ สตฺต คีรี พฺรหนฺเต   
                  สวุณฺณปสฺสนฺนาม คิรึ อุฬาร ฯ   
                  อารุยฺห เสล ภวน กินฺนราน   
                  โอโลกยิ ปพฺพตปาทมูล   
                  ตตฺถทฺทสา เมฆสมานวณฺณ   
                  นิโคฺรธราช อฏสหสฺสปาท ฯ   
                  ตตฺถทฺทสา กุ ฺชร ฉพฺพิสาณ   
                  สพฺพเสต ทุปฺปสห ปเรภิ   
                  รกฺขนฺติ น อฏสหสฺสนาคา   
                  อีสาทนฺตา วาตชวปฺปหาริโน ฯ   
                  ตตฺถทฺทสา โปกฺขรณึ อวิทูเร ๒   
                  รมฺม สุติตฺถ ฺจ มโหทก ฺจ ๓   
#๑ ม. นหาตุปฺปลมาลภารี ฯ    ๒ ม. อทูเร ฯ    ๓ ม. มโหทกิ ฺจ ฯ    
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                  สปุปฺผิต ภมรคณานุจิณฺณ   
                  ยตฺถ หิ โส นหฺายติ นาคราชา ฯ   
                  ทิสฺวาน นาคสฺส คตึ  ิต ฺจ   
                  วีถิสฺส ยา นฺหานคตสฺส โหติ   
                  โอปาตมาคจฺฉิ อนริยรูโป   
                  ปโยชิโต จิตฺตวสานุคาย ฯ   
          [๒๓๔๑] ขณิตฺวาน กาสุ ผลเกหิ ฉาทยิ   
                  อตฺตานโมธาย ธนุ ฺจ ลุทฺโท   
                  ปสฺสาคต ปุถุสลฺเลน นาค   
                  สมปฺปยิ ทุกฺกฏกมฺมการี ฯ   
                  วิทฺโธ จ นาโค โก ฺจมนาทิ โฆร   
                  สพฺเพว ๑ นาคา นินฺนาทุ ๒ โฆรรูป   
                  ติณ ฺจ กฏ ฺจ รณ ๓ กโรนฺตา   
                  ธาวึสุ เต อฏ ทิสา สมนฺตโต ฯ   
                  วธิสฺสเมนนฺติ ๔ ปรามสนโฺต   
                  กาสาวมทฺทกฺขิ ธช อิสีน   
                  ทุกฺเขน ผุฏสฺสุทปาทิ ส ฺา   
                  อรหทฺธโช สพฺภิ อวชฺฌรูโป ฯ   
    [๒๓๔๒] อนิกฺกสาโว กาสาว         โย วตฺถ ปริทหิสฺสติ ๕   
                อเปโต ทมสจฺเจน          น โส กาสาวมรหติ ฯ   
#๑ ม. สพฺเพ จ ฯ   ๒ ม. นนิฺนทุ ฯ    ๓ สี. ย.ุ จุณฺณ ฯ   ๔ ม. วธสิฺสเมตนฺติ ฯ   
#๕ สี. ย.ุ ปรทิเหสฺสติ ฯ    
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                โย จ วนฺตกสาวสฺส         สีเลสุ สุสมาหิโต   
                อุเปโต ทมสจฺเจน          สเว กาสาวมรหติ ฯ   
          [๒๓๔๓] สมปฺปโต ปุถุสลฺเลน นาโค   
                  อทุฏจิตฺโต ลุทฺทก อชฺฌภาสิ   
                  กมิตฺถิย ๑ กิสสฺ วา สมฺม เหตุ   
                  มม วธี กสฺส วาย ปโยโค ฯ   
          [๒๓๔๔] กาสิสฺส ร ฺโ มเหสี ภทนฺเต   
                  สา ปูชิตา ราชกุเล สุภทฺทา   
                  สา ๒ ต อทฺทส ๓ สา จ มม อสสิ   
                  ทนฺเตหิ อตฺโถติ มม ๔ อโวจ ฯ   
          [๒๓๔๕] พหู หิ เม ทนฺตยุคา อุฬารา   
                  เย เม ปตูน ฺจ ปตามหาน   
                  ชานาติ สา โกธนา ราชปุตฺตี   
                  วธตฺถิกา เวรมกาสิ พาลา ฯ   
                  อุฏเหิ ตฺว ลุททฺ ขร คเหตฺวา   
                  ทนฺเต อิเม ฉินฺท ปุรา มรามิ   
                  วชฺชาสิ ต โกธน ราชปุตฺตึ   
                  นาโค หโต หนฺท อิมสฺส ทนฺตา ฯ   
          [๒๓๔๖] อุฏาย โส ลุทโฺท ขร คเหตฺวา   
#๑ ม. กิมตฺถย ฯ   ๒ ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ   ๓ ม. อทฺทสา ฯ    ๔ ม. - จ ม ฯ    
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                  เฉตฺวาน ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                  วคฺคู สุเภ อปฺปฏิเม ปพฺยา   
                  อาทาย ปกฺกามิ ตโต หิ ขิปปฺ ฯ   
          [๒๓๔๗] ภยฏฏติา ๑ นาควเธน อฏฏา   
                  เย เต นาคา อฏ ทิสา วิธาวว   
                  อทิสฺวาน ๒ โปส คชปจฺจมิตฺต   
                  ปจฺจาคมม เยน โส นาคราชา ฯ   
          [๒๓๔๘] เต ตตฺถ กนฺทิตฺวา โรทิตฺวาน ๓ นาคา   
                  สเีส สเก ปสุก โอกิริตฺวา   
                  อาคมึสุ เต สพฺเพ สก นิเกต   
                  ปุรกฺขตฺวา มเหสึ สพฺพภทฺท ฯ   
          [๒๓๔๙] อาทาย ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                  วคฺคู สุเภ อปฺปฏิเม ปพฺยา   
                  สวุณฺณราชีห ิสมนฺตโมทเร   
                  โส ลุทฺทโก กาสิปุร อุปาคมิ   
                  อุปเนสิ โส ราชก ฺาย ทนฺเต   
                  นาโค หโต หนฺท อิมสฺส ทนฺตา ฯ   
          [๒๓๕๐] ทิสฺวาน ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                  ภตฺตุ ปยสฺส ๔ ปุริมาย ชาติยา   
                  ตตฺเถว ตสฺสา หทย อผาลิ   
#๑ สี. ย.ุ ภยทฺทิตา ฯ   ๒ สี. ย.ุ อทิสฺวา ฯ   ๓ สี. ยุ. โรทิตฺวา ฯ   ๔ ม.   
#ภตฺตุปฺปยสฺส ฯ    
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                  เตเนว สา กาลมกาสิ พาลา ฯ   
          [๒๓๕๑] สมฺโพธิปตฺโต จ ๑ มหานุภาโว   
                  สตี อกาสี ๒ ปริสาย มชฺเฌ   
                  ปุจฺฉึสุ ภิกฺขู สุวิมุตฺตจิตฺตา   
                  นาการเณ ปาตุกโรนฺติ พุทฺธา ฯ   
                  ยมทฺทสาถ ทหรึ กุมารึ   
                  กาสาววตฺถ อนคาริย จรนฺตึ   
                  สา โข ตทา ราชก ฺา อโหสิ   
                  อห ตทา นาคราชา อโหสึ ฯ   
                  อาทาย ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส   
                  วคฺคู สุเภ อปฺปฏิเม ปพฺยา   
                  โย ลุทฺทโก กาสิปุร อุปาคมิ   
                  โส โข ตทา เทวทตฺโต อโหสิ ฯ   
                  อนาวสูร จิรรตฺตสสิต   
                  อุจฺจาวจ จริตมิท ปุราณ   
                  วีตทฺทโร วีตโสโก วิสลโฺล   
                  สย อภิ ฺาย อภาสิ พุทฺโธ ฯ   
                อห โว เตน กาเลน        อโหสึ ตตฺถ ภิกขฺโว   
                นาคราชา ตทาโหสึ ๓      เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ ฯ   
                     ฉทฺทนฺตชาตก จตุตฺถ ฯ   
#๑ ม. ส ฯ   ๒ ม. สิต อกาสิ ฯ     ๓ ม. ตทา โหมิ ฯ    
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                         ๕ สมฺภวชาตก   
    [๒๓๕๒] รชชฺ ฺจ ปฏปินฺนสฺมา         อาธิปจฺจ สุจีรต   
                มหนฺต ๑ ปตฺตุมิจฺฉามิ       วิเชตุ ปวึ อิม ฯ   
                ธมฺเมน โน อธมฺเมน        อธมฺโม เม น รุจฺจติ   
                กิจฺโจว ธมฺโม จริโต        ร ฺโ โหติ สุจีรต ฯ   
                อิธ เจวานินฺทิตา เยน       เปจฺจ เยน อนินฺทิตา   
                ยส เทวมนุสฺเสสุ           เยน ปปฺโปมุ พฺราหฺมณ ฯ   
                โยห อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ        กตฺตุมิจฺฉามิ พฺราหฺมณ   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       พฺราหฺมณกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๒๓๕๓] นา ฺตฺร วิธุรา ราช        ตทกฺขาตุมรหติ   
                ย ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       กตฺตุมิจฺฉสิ ขตฺติย ฯ   
    [๒๓๕๔] เอหิ โข ปหิโต คจฺฉ        วิธุรสฺส อุปนฺติก   
                นกิฺข ฺจิม ๒ สุวณฺณสฺส       หร คจฺฉ สุจีรต   
                อภิหาร อิม ทชฺช ๓        อตฺถธมฺมานุสิฏ ิยา ฯ   
    [๒๓๕๕] สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช     วิธุรสฺส อุปนฺติก   
                ตมทฺทส มหาพฺรหฺมา         อสมาน สเก ฆเร ฯ   
    [๒๓๕๖] ร ฺโห ปหิโต ทูโต         โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ        อิจฺจพฺรวิ ยุธิฏ ิโล   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       วิธุรกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๒๓๕๗] คงฺค เม ปทหิสฺสนฺติ         น ต สกฺโกมิ พฺราหฺมณ   
#๑ ม. มหตฺต ฯ  ๒ สี. นิกขฺ รตฺต... ฯ ย.ุ นิกฺขมิม ฯ    ๓ ม. ทชชฺา ฯ    
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                อปเธตุ มหาสินฺธธ           ต กถ โส ภวิสฺสติ   
                น เต สกฺโกมิ อกฺขาตุ       อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโต ฯ   
                ภทฺรกาโร จ เม ปุตฺโต      โอรโส มม อตฺรโช   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       คนฺตฺวา ปุจฺฉสฺสุ พฺราหฺมณ ฯ   
    [๒๓๕๘] สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช     ภทฺรการสสฺ สนฺติก ๑   
                ตมทฺทส มหาพฺรหฺมา         นิสินฺน สมฺหิ เวสฺมนิ ฯ   
    [๒๓๕๙] ร ฺโห ปหิโต ทูโต         โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ        อิจฺจพฺรวิ ยุธิฏ ิโล   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       ภทฺรการ ปพฺรูหิ ๒ เม ฯ   
    [๒๓๖๐] มสกาช ๓ อวหาย         โคธ อนุปตามห   
                น เต สกฺโกมิ อกฺขาตุ       อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโต ฯ   
                ส ฺชโย ๔ นาม เม ภาตา   กนิฏโ เม สจีุรต   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       คนฺตฺวา ปุจฺฉสฺสุ พฺราหฺมณ ฯ   
    [๒๓๖๑] สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช     ส ฺชยสฺส อุปนฺติก   
                ตมทฺทส มหาพฺรหฺมา         นิสินฺน สมฺหิ ปริสติ ๕ ฯ   
    [๒๓๖๒] ร ฺโห ปหิโต ทูโต         โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ        อิจฺจพฺรวิ ยุธิฏ ิโล   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ      ส ฺชยกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๒๓๖๓] สทา ม คิลเต มจฺจุ         สาย ปาโต สุจีรต   
                น เต สกฺโกมิ อกฺขาตุ       อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโต ฯ   
#๑ ม. ภทรฺการสฺสุปนฺติก ฯ   ๒ สี. ยุ. พฺรวีหิ ฯ   ๓ ยุ. มสกาจ ฯ   ๔ ม.   
#ส ฺจโย ฯ    ๕ ม. เวสฺมนิ    
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                สมฺภโว นาม เม ภาตา      กนิฏโ เม สุจีรต   
                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       คนฺตฺวา ปุจฺฉสฺสุ พฺราหฺมณ ฯ   
    [๒๓๖๔] อพฺภูโต วต โภ ธมฺโม       นาย อสฺมาก รุจฺจติ   
                ตโย ชนา ปตาปุตฺตา        เต ๑ สุ ป ฺาย โน วิท ูฯ   
                น ต สกฺโกถ อกฺขาตุ        อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิตา   
                กถ นุ ทหโร ช ฺา         อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๒๓๖๕] มา น ทหโรติ ม ฺาสิ ๒    อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา       อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป จนฺโท วิมโล         คจฺฉ อากาสธาตุยา   
                สพฺเพ ตารคเณ โลเก       อาภาย อติโรจติ ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต          ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ       อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา       อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป รมฺมโก มาโส        คิมหฺาน โหติ พฺราหฺมณ   
                อเตว ฺเหิ มาเสหิ         ทมุปุปฺเผหิ โสภติ ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต          ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ       อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา       อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป หิมวา พฺรเหฺม        ปพฺพโต คนฺธมาทโน   
                นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺโน       มหาภูตคณาลโย   
#๑ ม. เตสุ ฯ     ๒ ม. อุ ฺาสิ เอวมุปริป ฯ    
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                โอสเธหิ จ ทิพฺเพหิ         ทิสา ภาติ ปวาติ จ ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต          ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ       อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา       อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ยถาป ปาวโก พฺรเหฺม       อจฺจิมาลี ยสสฺสิมา   
                ชลมาโน วเน คจฺเฉ ๑     อนโล กณฺหวตฺตนี ฯ   
                ฆตาสโน ธูมเกตุ           อุตฺตมาเหวนนฺทโห   
                นสิฺสิเว ๒ ปพฺพตคฺคสฺมึ      พหุเตโช วิโรจติ ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต          ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ       อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา       อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
                ชเวน ภทฺร ชานนฺติ         พลิพทฺธ ฺจ ๓ วาหิเย   
                โทเหน เธนน ชานนฺติ        ภาสมาน ฺจ ปณฺฑิต ฯ   
                เอวมฺป ทหรูเปโต          ป ฺาโยเคน สมฺภโว   
                มา น ทหโรติ ม ฺาสิ       อปุจฺฉิตฺวาน สมฺภว   
                ปจฺุฉิตฺวา สมฺภว ช ฺา       อตฺถ ธมฺม ฺจ พฺราหฺมณ ฯ   
    [๒๓๖๖] สฺวาธิปฺปาคา ภารทฺวาโช     สมฺภวสฺส อุปนฺติก   
                ตมทฺทส มหาพฺรหฺมา         กีฬมาน พหีปุเร ฯ   
    [๒๓๖๗] ร ฺโห ปหิโต ทูโต         โกรพฺยสฺส ยสสฺสิโน   
                อตฺถ ธมฺม ฺจ ปุจฺเฉสิ        อิจฺจพฺรวิ ยุธิฏ ิโล   
#๑ ยุ. จร กจฺเฉ ฯ    ๒ ม. นิสีเถ ฯ      ๓ ม. พลิพทฺท ฺจ ฯ    
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                ต ตฺว อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ       สมฺภวกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
    [๒๓๖๘] ตคฺฆ เต อหมกฺขิสฺส         ยถาป กุสโล ตถา   
                ราชา จ โข ต ชานาติ      ยทิ กาหติ วา น วา ฯ   
    [๒๓๖๙] อชฺช สุเวติ สเสยฺย         ร ฺา ปุฏโ สุจีรต   
                มา กตฺวา อวสี ราชา       อตฺเถ ชาเต ยุธิฏ ิโล   
                อชฺฌตฺต ฺเว สเสยฺย        ร ฺา ปุฏโ สุจีรต   
                กมฺุมคฺค น นิเวเสยฺย        ยถา มุโฬฺห อเจตโส ฯ   
                อตฺตาน นาติวตฺเตยฺย        อธมฺม น สมาจเร   
                อติตฺเถ นปฺปตาเรยฺย        อนตฺเถ น ยุโต สิยา ฯ   
                โย จ เอตานิ านานิ       กตฺตุ ชานาติ ขตฺติโย   
                สทา โส วฑฺฒเต ราชา      สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมา ฯ   
                าตีน ฺจ ปโย โหติ         มตฺิเตสุ จ วิโรจติ   
                กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ      สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯT   
                        สมฺภวชาตก ป ฺจม ฯ   
                         ________________   
                         ๖ มหากปชาตก   
    [๒๓๗๐] พาราณสฺย ๑ อหุ ราชา     กาสีน รฏวฑฺฒโน   
                มตฺิตามจฺจปริพฺยูโฬฺห         อคมาสิ มิคาชิน ๒ ฯ   
                ตตฺถ พฺราหฺมณมทฺทกฺขิ        เสต จิตฺร กิลาสิน   
                วิทฺธสฺต โกวิฬารว          กสี ธมนิสนฺถต ฯ   
#๑ สี. ย.ุ พาราณสฺส ฯ   ๒ สี. มิคาชิร ฯ ย.ุ มิคาจิร ฯ    
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                ปรมการุ ฺต ปตฺต          ทสิฺวา กิจฺฉคต นร   
                อวจ พฺยมฺหิโต ราชา        ยกขฺาน กตโม นุสิ ฯ   
                หตฺถปาทา จ เต เสตา      ตโต เสตตร สโิร   
                คตฺต กมฺมาสวณฺณนฺเต        กิลาสพหุโล จสิ ฯ   
                วฏฏนาวลิสงฺกาสา          ปฏ ิ เต นินฺนตุนฺนตา   
                กาฬปพฺพา จ เต องฺคา      นา ฺ ปสฺสามิ เอทิส ฯ   
                อุคฺฆฏปาโท ตสิโต         กีโส ธมนิสนฺถโต   
                ฉาโต อติตฺตรูโปสิ          กโุตสิ กตฺถ คจฺฉสิ ฯ   
                ททฺุทสี อปฺปกาโรสิ          ทุพฺพณฺโณ ภีมทสฺสโน   
                ชเนตฺติ ยาป เต มาตา      น ต อิจฺเฉยฺย ปสฺสิตุ ฯ   
                ก ึกมมฺมกรา ๑ ปุพฺเพ      กึ ๒ อวชฺฌ อฆาตยิ   
                กพฺิพิส ย กริตฺวาน          อิท ทุกฺข อุปาคมิ ฯ   
    [๒๓๗๑] ตคฺฆ เต อหมกฺขิสฺส         ยถาป กุสโล ตถา   
                สจฺจวาทึ หิ โลกสฺมึ         ปสสนฺตีธ ปณฺฑิตา ฯ   
                เอโก จร โคคเวโส        มโูฬฺห อจฺจสรึ วเน   
                อร ฺเ อีริเณ วิวเน        นานากุ ฺชรเสวิเต ฯ   
                วาฬมิคานุจริเต            วิปฺปนฏโสฺมิ กานเน   
                อจรึ ตตฺถ สตฺตาห          ขุปปฺปาสสมปฺปโต ฯ   
                ตตฺถ ติณฺฑุกมทฺทกฺขึ          วิสมฏ พุภุกฺขิโต   
                ปปาตมภิลมฺพนฺต            สมฺปนฺนผลธาริน ฯ   
#๑ ม. กมฺมมกร ฯ       ๒ ม. ก ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 505 

                วาตสฺสิตานิ ภกฺเขสึ         ตานิ รุจฺจึสุ เม ภุส   
                อติตฺโต รุกฺขมารุยฺห ๑      ตตฺถ เหสฺสามิ อสฺสิโต ๒ ฯ   
                เอก เม ภกฺขิต อาสิ        ทุติย อภิปตฺถิต   
                ตโต สา ภ ฺชถ สาขา       ฉินฺนา ผรสุนา วิย ฯ   
                โสห สหาว สาขาหิ         อุทฺธปาโท อวสิโร   
                อปฺปติฏเ อนาลมฺเพ        คิริทุคฺคสฺมิ ปาปต ฯ   
                ยสฺมา จ วาริ คมฺภีร        ตสฺมา น สมปชชฺิส ๓   
                ตตฺถ เสสึ นิรานนฺโท        อนูนา ๔ ทสรตฺติโย ฯ   
                อเถตฺถ กป มาคจฺฉิ         โคนงฺคุโล ทรีจโร   
                สาขาหิ สาข วิจรนฺโต       ขาทมาโน ทุมปฺผล   
                โส ม ทิสฺวา กีส ปณฺฑฑ       การุ ฺมกร มย ิฯ   
                อมฺโภ โก นาม โส เอตฺถ    เอว ทุกฺเขน อฏฏิโต   
                มนุสฺโส อมนุสฺโส วา        อตฺตานมฺเม ปเวทย ฯ   
                ตสฺส ฺชลึ ปณาเมตฺวา        อิท วจนมพฺรวึ   
                มนุสฺโสห พฺยสมฺปตฺโต        สา เม นตฺถ ิอิโต คติ   
                ต โว วทามิ ภทฺท โว       ตฺว ฺจ เม สรณ ภว ฯ   
                ครุ สิล คเหตฺวาน          วิจรี ปพฺพเต กป   
                สลิาย โยตฺต กตฺวาน        นสิโภ เอตทพฺรวิ ฯ   
                เอหิ เม ปฏ ิมารุยฺห        คีว คณฺหาหิ พาหุหิ   
                อหนฺต อุทฺธรสิฺสามิ          คิริทุคฺคต เวคสา ฯ   
#๑ ม. รุกฺขมารูหึ ฯ    ๒ ม. ย.ุ อาสิโต ฯ  ๓ ส.ี สมปชฺชส ึฯ ย.ุ สมภชฺชิส ฯ   
#๔ ย.ุ อนาโถ ฯ    
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                ตสฺส ต วจน สตฺุวา         วานรินฺทสฺส สริีมโต   
                ปฏ ิมารุยฺห ธรีสฺส          คีว พาหาหิ อคฺคหึ ฯ   
                โส ม ตโต สมุฏาสิ        เตชสี พลวา กป   
                วิห ฺมาโน กิจฺเฉน         คิริทุคฺคต เวคสา ฯ   
                อุทฺธริตฺวาน ม สนฺโต        นิสโภ เอตทพฺรวิ   
                อิงฺฆ ม สมฺม รกฺขสฺสุ        ปสฺสุปสฺส มหุุตฺตก ฯ   
                สหีา พฺยคฺฆา จ ทีป จ       อจฺฉโกกตรจฺฉโย   
                เต ม ปมตฺต หึเสยฺยุ        เต ตฺว ทิสฺวา นิวารย ฯ   
                เอว เม ปริตฺตาตูน         ปสสฺุป โส มุหุตฺตก   
                ตทาห ปาปก ทิฏ ึ          ปฏิลจฺฉึ อโยนโิส ฯ   
                ภกฺโข อย มนุสฺสาน         ยถา จ ฺเ วเน มิคา   
                ยนฺนูนิม วธิตฺวาน           ฉาโต ขาเทยฺย วานร ฯ   
                อสิโต จ คมิสฺสามิ          มสมาทาย สมฺพล   
                กนฺตาร นิตฺถรสิฺสามิ         ปาเถยฺย เม ภวิสฺสติ ฯ   
                ตโต สลิ คเหตฺวาน         มตฺถก สนฺนิตาฬยึ   
                มม ภตฺตกิลนฺตสฺส ๑        ปหาโร ทุพฺพโล อหุ ฯ   
                โส จ เวเคนุทปฺปตฺโต       กป รุหิรมกฺขิโต   
                อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ        โรทนฺโต ม อุทิกฺขติ ฯ   
                มายฺโย ม กร ิภทฺทนฺเต      ตฺว ฺจ นาเมทิส กร ิ  
                ตฺว ฺจ โข นาม ทีฆาวุ ๒    อ ฺเ ๓ วาเรตุมรหสิ ฯ   
#๑ ม. คตฺตคิลนฺตสฺส ฯ ย.ุ หตฺถ ...  ฯ    ๒ ยุ. ฑีฆายุ ฯ     ๓ ย.ุ อ ฺ ฯ    
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                อโห วต เร ปุรสิ          ตาว ทุกฺกรการก   
                เอทิสา วิสมา ทุคฺคา        ปปาตา อุทฺธโต มยา ฯ   
                อานีโต ปรโลกาว          ทุพฺเภยฺย ม อม ฺถ   
                ตนฺเตน ปาปธมฺเมน         ปาป ปาเปน จินฺติต ฯ   
                มา เหว ตฺว อธมฺมฏ       เวทน กฏก ผุส ิ  
                มา เหว ปาปกมฺมนฺต        ผล เวฬฬว ต วธิ ฯ   
                ตยิ เม นตฺถิ วิสสฺาโส       ปาปธมฺม อส ฺต   
                เอหิ เม ปฏ ิโต คจฺฉ       ทิสสฺมาโนว สนฺติเก ฯ   
                มตฺุโตสิ หตฺถา วาฬาน       ปตฺโตสิ มานุสึ ปท   
                เอส มคฺโค อธมฺมฏ        เตน คจฺฉ ยถาสุข ฯ   
                อิท วตฺวา คิริจโร          รุหริ ๑ ปกฺขลฺย มตฺถก   
                อสฺสูนิ สมฺปมชฺชิตฺวา         ตโต ปพฺพตมารุหิ ฯ   
                โสห เตนาภิสตฺโตสฺมิ        ปริฬาเหน อฏฏิโต   
                ฑยฺหมาเนน คตฺเตน         วารึ ปาตุ อุปาคมึ ฯ   
                อคฺคินา วิย สนฺตตฺโต        รหโท รุหิรมกฺขิโต   
                ปพฺุพโลหิตสงฺกาโส          สพฺโพ เม สมปชฺชถ ฯ   
                ยาวนฺโต อุทพินฺทูนิ          กายสฺมึ นิปตึสุ เม   
                ตาวนฺโต คณฺฑุ ๒ ชาเยถ    อฑฺฒเวลุวสาทิสา ฯ   
                ปภินฺนา ปคฺฆรึสุ เม         กุณปา ปุพฺพโลหิตา   
                เยน เยเนว คจฺฉามิ        คาเมสุ นิคเมสุ จ ฯ   
#๑ ม. รหเท ฯ        ๒ ส.ี ยุ. คณฺฑู ฯ    
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                ทณฺฑหตฺถา นิวาเรนฺติ        อิตฺถิโย ปุริสา จ ม   
                โอกฺกิตา ปูติคนฺเธน         มาสฺสุ โอเรน อาคมา ฯ   
                เอตาทิส อิท ทุกฺข          สตฺตวสฺสานิทานิ เม   
                อนุโภมิ สก กมฺม           ปพฺุเพ ทุกฺกฏมตฺตโน ฯ   
                ต โว วทามิ ภทฺทนฺเต       ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                มาสฺสุ มิตฺตาน ทุพฺภิตฺโถ      มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ   
                กฏุ ี กิลาสี ภวติ           โย มิตฺตานีธ ทุพฺภติ   
                กายสฺส เภทา มิตฺตทุพฺภี      นิรย โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
                        มหากปชาตก ฉฏ ฯ   
                           __________   
                        ๗ ทกรกฺขสชาตก   
    [๒๓๗๒] สเจ โว วุยฺหมานาน        สตฺตนฺน อุทกณฺณเว   
                มนุสฺสพลิเมสาโน           นาว คเณฺหยฺย รกฺขโส   
                อนุปุพฺพ กถ ทตฺวา          มุ ฺเจสิ ทกรกฺขสา ฯ   
    [๒๓๗๓] มาตร ปม ทชฺช           ภริย ทตฺวาน ภาตร   
                ตโต สหาย ทตฺวาน         ป ฺจม ทชฺช พฺราหฺมณ   
                ฉฏาห ทชฺชมตฺตาน         เนว ทชฺช มโหสธ ฯ   
    [๒๓๗๔] โปเสตา เต ชเนตฺตี จ      ทฆีรตฺตานุกมฺปกา   
                ฉพฺภิ ตยิ ปทุฏสฺมึ ๑       ปณฺฑิตา อตฺถทสฺสินี   
#๑ ม. ปทุสสฺติ ฯ    
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                อ ฺ อุปนิส กตฺวา          วธา ต ปริโมจยิ   
                ต ตาทิสึ ปาณททึ           โอรส คพฺภธารินึ   
                มาตร เกน โทเสน         ทชชฺาสิ ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๗๕] ทหรา วิยลงฺการ           ธาเรติ อปลนฺธน   
                โทวาริเก อนีกฏเ         อติเวล ปชคฺฆติ   
                อโถป ปฏิราชูน            สย ทตูานิ สาสติ   
                มาตร เตน โทเสน         ทชชฺาห ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๗๖] อิตฺถีคุมฺพสฺส ปวรา          อจฺจนฺต ปยภาณินี ๑   
                อนุพฺพตา ๒ สีลวตี         ฉายาว อนุปายินี   
                อกฺโกธนา ปุ ฺวตี ๓       ปณฺฑิตา อตฺถทสฺสินี   
                อุพฺพรึ เกน โทเสน         ทชฺชาสิ ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๗๗] ขิฑฺฑารติสมาปนฺน           อนตฺถวสมาคต   
                สา ม สกาน ปุตฺตาน        อยาจ ยาจเต ธน   
                โสห ททามิ สารโต         พหุ อุจฺจาวจ ธน   
                สทุุจฺจช จชิตฺวาน           ปจฺฉา โสจามิ ทุมฺมโน   
                อุพฺพรึ เตน โทเสน         ทชฺชาห ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๗๘] เยโนจิตา ชานปทา         อานีตา จ ปฏิคฺคห   
                อาภฏ ปรรชฺเชภิ           อภิฏาย พหุธน ๔   
                ธนุคฺคหาน ปวร            สรู ติขิณมนฺติน   
                ภาตร เกน โทเสน         ทชชฺาสิ ทกรกฺขิโน ฯ   
#๑ สี. ย.ุ อจฺจนฺตปยวาทินี ฯ  ๒ ม. อนุคฺคตา ฯ  ๓ ม. ป ฺวตี ฯ  ๔ ม. พหุ ธน ฯ    
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    [๒๓๗๙] เยโนจิตา ๑ ชานปทา      อานีตา จ ปฏิคฺคห   
                อาภฏ ปรรชฺเชภิ           อภิฏาย พหุธน   
                ธนุคฺคหาน ปวโร           สโูร ติขิณมนฺติ จ   
                มยาย ๒ สุขิโต ราชา      อิติ ม ฺติ ทารโก   
                อุปฏานป เม อยฺเย        น โส เอติ ยถาปุเร   
                ภาตร เตน โทเสน         ทชชฺาห ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๘๐] เอกรตฺเตน อุภโย          ตฺว ฺเจว ธนุเสขวา ๓   
                อุโภ ชาเตตฺถ ป ฺจาลา      สหายา สุสมาวยา   
                จรยิา ต อนุพนฺธิตฺโถ        เอกทุกฺขสุโข ตว   
                อุสฺสุกฺโก เต ทวิารตฺตึ       สพฺพกิจฺเจสุ ปาวโฏ ๔   
                สหาย เกน โทเสน         ทชชฺาสิ ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๘๑] จริยา ม อย อยฺเย         ส ฺชคฺฆิตฺโถ ๕ มยา สห   
                อชฺชาป เตน วณฺเณน        อติเวล ส ฺชคฺฆติ ๖   
                อุพฺพริยาปห อยฺเย          มนตฺยามิ รโหคโต   
                อนามนฺโต ปวิสติ           ปพฺุเพ อปฺปฏิเวทิโต   
                ลทฺธทฺวาโร กโตกาโส       อหิรีก อนาทร   
                สหาย เตน โทเสน         ทชชฺาห ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๘๒] กุสโล สพฺพนิมิตฺตาน         รุท ฺ ู ๗ อาคตาคโม   
                อุปฺปาเท ๘ สปุเน ยุตฺโต    นิยฺยาเน จ ปเวสเน   
                ปฏโ ภุมฺมนตฺลิกฺขสฺมึ        นกฺขตฺตปทโกวิโท   
#๑ สี. อโยจิตา ฯ ยุ. มยาจิตา ฯ  ๒ สี. ยุ. มยา โส ฯ  ๓ ม. ธนุเสข จ ฯ   
#๔ ม. พฺยาวโฏ ฯ    ๕ ม. ปชคฺฆิตฺโถ ฯ   ๖ ม. ปชคฺฆติ ฯ   ๗ ม. รุต ฺ ู ฯ   
#๘ ม. อุปฺปาเต ฯ    
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                พฺราหฺมณ เกน โทเสน       ทชฺชาสิ ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๘๓] ปริสายป เม อยฺเย         อุมฺมิลิตฺวา อุทิกฺขติ   
                ตสฺมา อจฺจภมม ลุทฺท         ทชฺชาห ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๘๔] สสมุทฺทปริยาย             มหึ สาครกุณฺฑล   
                วสุนฺธร อาวสสิ            อมจฺจปริวาริโต   
                จาตุรนฺโต มหารฏโ        วิชิตาวี มหพฺพโล   
                ปพฺยา เอกราชาสิ         ยโส เต วิปุล คโต   
                โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ           อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                นานาชนปทา นารี          เทวก ฺ ูปมา สุภา   
                เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺน         สพฺพกามสมิทฺธิน   
                สขิุตาน ปย ทีฆ            ชีวิต อาหุ ขตฺติย   
                อถ ตฺว เกน วณฺเณน        เกน วา ปน เหตุนา   
                ปณฺฑิต อนุรกฺขนฺโต          ปาณ จชสิ ทุจฺจช ฯ   
    [๒๓๘๕] ยโตป อาคโต อยฺเย        มม หตฺถ มโหสโธ   
                นาภิชานามิ ธีรสฺส          อณุมตฺตป ทุกฺกฏ   
                สเจป กิมฺหิจิ กาเล         มรณ เม ปุเร สิยา   
                ปตฺุเต จ เม ๑ ปปุตฺเต จ   สขุาเปยฺย มโหสโธ   
                อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน          สพฺพมตฺถ วิปสฺสติ ๒   
                อนาปราธกมฺมนฺต           น ทชชฺ ทกรกฺขิโน ฯ   
    [๒๓๘๖] อิท สุณาถ ป ฺจาลา         จูฬเนยฺยสฺส ภาสิต   
#๑ ม. โส เม ปุตฺเต ฯ    ๒ ม. สพฺพมตฺถมฺป ปสุสติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 512 

                ปณฺฑิต อนุรกฺขนฺโต          ปาณ จชติ ทุจฺจช   
                มาตุ ภริยาย ภาตุ จ        สขิโน พฺราหฺมณสฺส จ   
                อตฺตโน จาป ป ฺจาโล       ฉนฺน จชติ ชวิีต   
                เอว มหิทฺธิยา ๑ ป ฺา     นิปุณา สาธุจินฺตินี   
                ทฏิธมฺมหิตตฺถาย           สมฺปรายสุขาย จาติ ฯ   
                      ทกรกฺขสชาตก สตฺตม ฯ   
                         _______________   
                      ๘ ปณฺฑรกชาตก ๒   
          [๒๓๘๗] วิกิณฺณวาจ อนิคุยฺหมนฺต   
                  อส ฺต อปริจกฺขิตาร   
                  ภยนฺตมเนฺวติ สย อโพธ   
                  นาค ยถา ปณฺฑรก สุปณฺโณ ฯ   
                  โย คุยฺหมนฺต ปริรกฺขเนยฺย   
                  โมหา นโร สสติ หาสมาโน ๓   
                  ต ภินฺนมนฺต ภยมเนฺวติ ขิปฺป   
                  นาค ยถา ปณฺฑรก สุปณฺโณ ฯ   
                นานุมิตฺโต ครุ อตฺถ         คุยฺห เวทิตุมรหติ   
                สมุิตฺโต จ อสมฺพุทฺธ         สมฺพุทฺธ วา อนตฺถวา ฯ   
                   วิสฺสาสมาปชฺชิมห อเจล ๔   
#๑ มหตฺถิยาติป ฯ ม. มหตฺถิกา ฯ  ๒ ม. ป ฺฑรนาคชาตก ฯ   ๓ ยุ. ภาสมาโน ฯ   
#๔ สี. ย.ุ อเจโล ฯ    
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                  สมโณ อย สมฺมโต ภาวิตตฺโต   
                  ตสฺสาหมกฺขึ วิวรึ คุยฺหมตฺถ   
                  อตีตมตฺโถ กปณ ๑ รุทามิ ฯ�    
                  ตสฺสาห ปรม พฺรเหฺม คุยฺห   
                  วาจ ฺหิม นาสกฺขึ ๒ สยเมตตh   
                  ตปฺปกฺขโต หิ ภยมาคต มม   
                  อตีตมตฺโถ กปณ รุทามิ ฯ   
                  โย เว นโร สุหท ม ฺมาโน   
                  คุยฺหมตฺถ สสติ ทุกฺกุลีเน   
                  โทสา ภยา อถวา ราครตฺโต ๓   
                  ปลฺลิตฺถโิต ๔ พาโล อสสย โส ฯ   
                  ติโรกฺขวาโจ อสต ปวิฏโ   
                  โย สงฺคตีสุ มุทิเรติ วากฺย   
                  อาสีวิโส ทุมฺมุโขตฺยาหุ ต นร   
                  อารา อารา สยเม ตาทิสมฺหา ฯ   
                  อนฺน ปาน กาสิกจนฺทน ฺจ   
                  มนาปตฺถิโย มาลมุจฺฉาทน ฺจ   
                  โอหาย คจฺฉามเส สพฺพกาเม   
                  สปุณฺณ ปาณูปคตาว ตฺยมฺหา ฯ   
          [๒๓๘๘] โกนีธ ติณฺณ ครห อุเปติ   
#๑ ยุ. กปโณ ฯ   ๒ ย.ุ นาสกฺขิ ฯ  ๓ ม. ราครตฺตา ฯ  ๔ ม. ปสฺลตฺถโต ฯ   
#ยุ. ปลฺลิตฺโถ ฯ    
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                  อสฺมึธ โลเก ปาณภู นาคราช   
                  สมโณ สุปณฺโณ อถวา ตฺวเมว   
                  กกึารณา ปณฺฑรก คหิโต ฯ   
          [๒๓๘๙] สมโณ หิ เม สมฺมตตฺโต อโหสิ   
                  ปโย จ เม มนสา ภาวิตตฺโต   
                  ตสฺสาหมกฺขึ วิวรึ คุยฺหมตฺถ   
                  อตีตมตฺโถ กปณ รุทามิ ฯ   
          [๒๓๙๐] น จตฺถ ิสตฺโต อมโร ปพฺยา   
                  ป ฺาวิธา นตฺถิ น นินทฺิตพฺพา   
                  สจฺเจน จ ๑ ธมฺเมน ธิติยา ทเมน   
                  อลพฺภมพฺยาหรตี นโร อิธ ฯ   
                  มาตาปตา ปรมา พนฺธวาน   
                  นาสฺส ตติโย อนุกมฺปกตฺถิ   
                  เตสมฺป คุยฺห ปรม น สเส   
                  มนฺตสฺส เภท ปรสิงฺกมาโน ฯ   
                  มาตาปตา ภคินีภาตโร จ   
                  สหายา วา ยสฺส โหนฺติ สปกฺขา   
                  เตสมฺป คุยฺห ปรม น สเส   
                  มนฺตสฺส เภท ปริสงฺกมาโน ฯ   
                ภรยิา เจ ปุริส วชฺชา       โกมารี ปยภาณินี   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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                ปตฺุตรูปยสูเปตา            าติสงฺฆปุรกฺขตา   
                  ตสฺสาป คุยฺห ปรม น สเส   
                  มนฺตสฺส เภท ปริสงฺกมาโน ฯ   
    [๒๓๙๑] น คุยฺหมตฺถ วิวเรยฺย        รกฺเขยฺย น ยถา นิธึ   
                น หิ ปาตุกโต สาธุ         คุโยฺห อตฺโถ ปชานตา ฯ   
                ถิยา คุยฺห น สเสยฺย        อมิตฺตสฺส จ ปณฺฑิโต   
                โย จามิเสน สหีโร         หทยตฺเถโน จ โย นโร ฯ   
                คุยหฺมตฺถมสมฺพุทฺธ           สมฺโพธยติ โย นโร   
                มนฺตเภทภยา ตสฺส          ทาสภูโต ติติกฺขติ ฯ   
                ยาวนฺโต ปุริสสสฺตฺถ         คุยฺห ชานนฺติ มนฺติน   
                ตาวนฺโต ตสฺส อุพฺเพคา      ตสฺมา คุยฺห น วิสฺสเช ฯ   
                  วิวิจฺจ ภาเสยฺย ทิวา รหสฺส   
                  รตฺตึ คิร นาติเวล ปมุ ฺเจ   
                  อุปสฺสุติกา หิ สุณนฺติ มนฺต   
                  ตสฺมา มนฺโต ขิปฺปมุเปติ เภท ฯ   
          [๒๓๙๒] ยถาป อโยนคร ๑ มหนฺต   
                  อทฺวารก อายส ภทฺทสาล ๒   
                  สมนฺตขาตาปริขาอุเปต   
                  เอวมฺป เม เต อิธ คุยฺหมนฺตา ฯ   
                  เย คุยฺหมนฺตา อวิกิณฺณวาจา   
#๑ ม. อสฺส นคร ฯ     ๒ ภณฺฑสาลนฺติป ฯ    
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                  ทฬฺหา สทตฺเถสุ นรา ทชุวฺิหา   
                  อารา อมิตฺตา พฺยวชนฺติ เตหิ   
                  อาสีวิสา วาริว สตฺตสงฺฆา ๑ ฯ   
          [๒๓๙๓] หิตฺวา ฆร ปพฺพชิโต อเจโล   
                  นคฺโค มุณฺโฑ จรติ ฆาสเหตุ   
                  ตมฺหิ นุโข วิวรึ คุยฺหมตฺถ   
                  อตฺถา จ ธมฺมา จ อปคตมฺหา ฯ   
                  กถกโร โหติ สุปณฺณราช   
                  กสึีโล เกน วเตน วตฺต   
                  สมโณ จร หิตฺวา มมายิตานิ   
                  กถกโร สคฺคมุเปติ าน ฯ   
          [๒๓๙๔] หิริยา ติติกฺขาย ทเมน ขนฺติยา ๒   
                  อกฺโกธโน เปสุณิย ปหาย   
                  สมโณ จร หิตฺวา มมายิตานิ   
                  เอวกโร สคฺคมุเปติ าน ฯ   
          [๒๓๙๕] มาตาว ปุตฺต ตรุณ ตนุชฺช   
                  สมฺผสฺสตา ๓ สพฺพคตฺต ผเรติ   
                  เอวมฺป เม ตฺว ปาตุรหุ ทิชนิฺท   
                  มาตาว ปุตฺต อนุกมฺปมาโน ฯ   
#๑ ม. สตฺตุสงฺฆา ฯ   ๒ ม. ทเมนุเปโต ฯ   ๓ ส.ี ย.ุ สมฺปสฺส ต ฯ    
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          [๒๓๙๖] หนฺทชฺช ตฺว มุจฺจ วธา ทุชิวฺห   
                  ตโย หิ ปุตฺตา นหิ อ ฺโ อตฺถิ   
                  อนฺเตวาสี ทินฺนโก อตฺรโช จ   
                  รชสฺสุ ๑ ปุตฺต ฺตโร เม อโหสิ ฯ   
          [๒๓๙๗] อิจฺเจว วากฺย วิสชชฺิ สปุณฺโณ   
                  ภูมฺย ปติฏาย ทิโช ทชุิวฺห   
                  มตฺุตชฺช ตฺว สพฺพภยาติวตฺโต   
                  ถลูทเก โหห ิมยาภิคุตฺโต ฯ   
                  อาตงฺกิน ยถา กุสโล ภิสกฺโก   
                  ปปาสิตาน รหโทว สีโต   
                  เวสฺม ยถา หมิสีตฏฏิตาน ๒   
                  เอวมฺป เต สรณมห ภวามิ ฯ   
    [๒๓๙๘] สทฺธึ กตฺวา อมิตฺเตน        อณฺฑเชน ชลาพุช   
                วิวริย ทา ปสสฺสิ ๓       กโุต ต ภยมาคต ฯ   
    [๒๓๙๙] สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ         มิตฺตสฺมึป น วิสฺสเส   
                อภยา ภยมุปฺปนฺน           อป มูลานิ กนตฺติ ฯ   
                กถ นุ วิสฺสเส ตฺยมฺหิ        เยนาสิ กลโห กโต   
                นจฺิจยตฺเตน าตพฺพ         โส ทิสพฺภิ น รชฺชติ ฯ   
                  วิสฺสาสเย น จ น วิสฺสเสยฺย   
                  อสงฺกิโต สงฺกิโต จ ภเวยฺย   
#๑ ม. รชชฺสสฺุ ฯ   ๒ ย.ุ หมิสิสริฏฏิตาน   ฯ    ๓ ม. เสสิ ฯ    
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                  ตถา ตถา วิ ฺ ู ปรกฺกเมยฺย   
                  ยถา ยถา ภาว ปโร น ช ฺา ฯ   
          [๒๔๐๐] เต เทววณฺณา ๑ สุขุมาลรูปา   
                  อุโภ สมา สุชยา ปุ ฺกฺขนฺธา   
                  อุปาคมม กรมฺปย ๒ อเจล   
                  มสิฺสีภูตา อสฺสวาหาว นาคา ฯ   
          [๒๔๐๑] ตโต หเว ปณฺฑรโก อเจล   
                  สยเมวุปาคมฺม อิท อโวจ   
                  มตฺุตชฺชห สพฺพภยาติวตฺโต   
                  น หิ นูน ตุยหฺ มนโส ปยมฺหา ฯ   
          [๒๔๐๒] ปโย ห ิเม อาสิ สุปณฺณราชา   
                  อสสย ปณฺฑรเกน สจฺจ   
                  โส ราครตฺโต จ อกาสิ เอต ๓   
                  ปาปกมฺม สมฺปชาโน น โมหา ฯ   
          [๒๔๐๓] น เม ปย อปฺปย วาป โหติ   
                  สมฺปสฺสโต โลกมิม ปร ฺจ   
                  สสุ ฺตาน ฺหิ วิย ฺชเนน   
                  อส ฺโต โลกมิม จราสิ ฯ   
                  อริยาวกาโสสิ อนริโยว โหสิ ๔   
                  อส ฺโต ส ฺตสนฺนิกาโส   
#๑ ยุ. เทววณฺณี ฯ    ๒ สี. กาทมฺพิย ฯ ยุ. การมฺพิย ฯ  ๓ ม. -รตฺโตว   
#อกาสิเมต ฯ    ๔ ม. อนรโิยวาสิ ฯ    
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                  กณฺหาภิชาติโก ๑ อนรียรูโป   
                  ปาป พหุ ทุจฺจริต อจาริ ฯ   
    [๒๔๐๔] อทุฏสฺส ตุว ทุพฺภิ          ทุพฺภี จ ปสุโณ จสิ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         มุทธฺา เต ผลตุ สตฺตธา ฯ   
          [๒๔๐๕] ตสฺมา หิ มิตฺตาน น ทุพฺภิตพฺพ   
                  มตฺิตทุพฺภา หิ ๒ ปาปโย นตฺถิ อ ฺโ   
                  อาสิตฺตสตฺโต นิหโต ปพฺยา   
                  อินฺทสฺส วาเกฺยน หิ สวโร หโตติ ฯ   
                      ปณฺฑรกชาตก อฏม ฯ   
                     ______________________   
                         ๙ สมฺพุลาชาตก   
          [๒๔๐๖] กา เวธมานา คิริกนฺทราย   
                  เอกา ตุว ติฏสิ ส ฺจิตูรุ ๓   
                  ปุฏาสิ เม ปาณิปเมยฺยมชฺเฌ   
                  อกฺขาหิ เม นาม ฺจ พนฺธเว จ ฯ   
                โอภาสย วน รมฺม          สีหพฺยคฺฆนิเสวิต   
                กา วา ตฺวมสิ กลฺยาณี       กสฺส วา ตฺว สุมชฺฌิเม   
                อภิวาเทมิ ต ภทฺเท         ทานวาห นมตฺถุ เต ฯ   
    [๒๔๐๗] โย ปุตฺโต กาสิราชสฺส       โสตฺถิเสโนติ ต วิทู   
                ตสฺสาห สมฺพุลา ภริยา       เอว ชานาหิ ทานว   
#๑ ม. -ชาติโกสิ ฯ   ๒ ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ   ๓ ม. สหิตูรุ ฯ ส.ี ย.ุ ส ฺตูรุ ฯ    
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                อภิวาเทมิ ภทฺทนฺเต ๑      สมฺพุลาห นมตฺถุ เต ฯ   
                เวเทหปุตฺโต ภทฺทนฺเต       วเน วสติ อาตุโร   
                ตมห โรคสมมฺตฺต           เอกา เอก อุปฏห ๒ ฯ   
                อห ฺจ วนมุ ฺฉาย           มธุมส มิคาพิล   
                ยทาหรามิ ตภกฺโข          ตสฺส นูนชชฺ นาธติ ฯ   
    [๒๔๐๘] กึ วเน ราชปุตฺเตน         อาตุเรน กริสฺสสิ   
                สมฺพุเล ปริจิณฺเณน          อห ภตฺตา ภวามิ เต ฯ   
                โสกฏฏาย ทรุตฺตาย         ก ึรูป วิชฺชเต มม   
                อ ฺ ปริเยส ภทฺทนฺเต       อภิรูปตร มยา ฯ   
                เอหิม คิริมารุยฺห           ภริยา มยฺห ๓ จตุสฺสตา   
                ตาส ตฺว ปวรา โหติ        สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ   
                นนุ ตารกวณฺณาเภ ๔       ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ   
                สพฺพนฺต ปจุร มยฺห          รมสฺสุชฺช ๕ มยา สห ฯ   
                โน เจ ตุว มเหเสยฺย       สมพฺุเล การยิสสฺสิ   
                อล ตฺว ปาตราสาย         ปเ ฺห ภกฺขา ภวิสฺสสิ ฯ   
                ต ฺจ สตฺตชโฏ ลุทฺโท        กฬาโร ปุริสาทโก   
                วเน นาถ อปสฺสนฺตึ         สมฺพุล อคฺคหี ภุเช ฯ   
                อธิปนฺนา ปสาเจน          ลทฺุเทนามิสจกฺขุนา   
                สา จ สตฺตุวสมฺปตฺตา        ปติเมวานุโสจติ ฯ   
                น เม อิท ตถา ทุกฺข        ย ม ขาเทยฺย รกฺขโส   
#๑ ม. ต ภนฺเต ฯ  ๒ ส.ี อุปฏหึ ฯ   ๓ ม. เม ฯ  ๔ ยุ. หาฏกวณฺณาเภ ฯ   
#๕ ม. รมสฺสุวชฺช ฯ    
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                ย ฺจ เม อยฺยปุตฺตสฺส        มโน เหสฺสติ อ ฺถา ฯ   
                  น สนฺติ เทวา ปวสนฺติ นูน   
                  น หิ นูน สนติฺ อิธ โลกปาลา   
                  สหสา กโรนฺตานมส ฺตาน   
                  น หิ นูน สนติฺ ปฏิเสธิตาโร ฯ   
          [๒๔๐๙] อิตฺถีนเมสา ปวรา ยสสฺสินี   
                  สนฺตา สมา อคฺคิริวุคฺคเตชา   
                  ต ฺเจ ตุว รกฺขสาเทสิ ก ฺ   
                  มทฺุธา จ หิ สตฺตธา เต ผเลยฺย   
                  มา ตฺว ทหิ มุ ฺจ ปติพฺพตาย ๑ ฯ   
    [๒๔๑๐] สา จ อสฺสมมาคจฺฉิ         ปมุตฺตา ปุริสาทกา   
                นฑฺิฑ ผลีนสกณีุว ๒         คตสิงฺคว อาลย   
                สา ตตฺถ ปริเทเวสิ         ราชปุตฺตี ยสสฺสินี   
                สมฺพุลา อุตุมตฺตกฺขา         วเน นาถ อปสฺสนฺตี ฯ   
                สมเณ พฺราหฺมเณ วนฺเท      สมฺปนฺนจรเณ อิเส   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี          ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                วนฺเท สีเห จ พฺยคฺเฆ จ     เย จ อ ฺเ วเน มิคา   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี          ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                ติณาลตานิ โอสโธฺย         ปพฺพตานิ วนานิ จ   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี          ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
#๑ สี. ปติพฺพตา สา ฯ ยุ. ปติพฺพตา ยา ฯ   ๒ ม. นฬี ปฬิน สกุณีว ฯ    
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                วนฺเท อินฺทิวรีสาม          รตฺตินกฺขตฺตมาลินึ   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี          ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                วนฺเท ภาคีรถึ คงฺค         สวนฺตีน ปฏิคฺคห   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี          ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
                วนฺเท อห ปพฺพตราช        (เสฏ) หิมวนฺต สิลุจฺจย   
                ราชปุตฺต อปสฺสนฺตี          ตุมฺหมฺหิ สรณ คตา ฯ   
    [๒๔๑๑] อติสาย วตาคจฺฉิ           ราชปุตฺตี ยสสฺสินี   
                เกน นุชชฺ สมาคจฺฉิ         โก เต ปยตโร มยา ฯ   
    [๒๔๑๒] อิท โขห ตทาโวจ          คหิตา เตน สตฺตุนา   
                น เม อิท ตถา ทุกฺข        ย ม ขาเทยฺย รกฺขโส   
                ย ฺจ เม อยฺยปุตฺตสฺส        มโน เหสฺสติ อ ฺถา ฯ   
    [๒๔๑๓] โจรีน พหุพุทฺธีน            ยาสุ สจฺจ สุทุลฺลภ   
                ถนี ภาโว ทุราชาโน        มจฺฉสฺเสโวทเก คต ฯ   
    [๒๔๑๔] ตถา ม สจฺจ ปาเลตุ        ปาลยิสฺสติ เจ มม   
                ยถาห นาภิชานามิ          อ ฺ ปยตร ตยา   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน         พฺยาธิ เต วูปสมฺมตุ ฯ   
          [๒๔๑๕] เย กุ ฺชรา สตฺตสตา อุฬารา   
                  รกฺขนฺติ รตฺตินฺทิวมุยฺยุตาวุธา   
                  ธนุคฺคหาน ฺจ สตานิ โสฬส   
                  กถวิเธ ปสฺสสิ ภทฺเท สตฺตโว ฯ    
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          [๒๔๑๖] อลงฺกตาโย ปทุมุตฺตรตฺตจา   
                  วิราคิตา ปสฺสติ หสคคฺครา   
                  ตาส สุณิตฺวา มิตคีตวาทิต   
                  นทานิ เม ตาต ตถา ยถา ปุเร ฯ   
                  สวุณฺณสงฺกจฺจธรา สุวิคฺคหา   
                  อลงฺกตา มานุสิยจฺฉรูปมา   
                  เสโนปยา ๑ ตาต อนินฺทิตงฺคิโย   
                  ขตฺติยก ฺา ปฏิโลภยนฺติ ๒ น ฯ   
                  สเจ อห ตาต ตถา ยถา ปุเร   
                  ปตึ ตมุ ฺฉาย ปุนา วเน ภเร   
                  สมฺมานเย ม น จ ม วิมานเย   
                  อิโตป เม ตาต ตโต วร สิยา ฯ   
                  ยมนฺนปาเน วิปุลสฺมิ โอหิเต   
                  นารี วิมฏาภรณา อลงฺกตา   
                  สพฺพงฺคุเปตา ปติโน จ อปฺปยา   
                  อวชฺฌ ๓ ตสฺสา มรณ ตโต วร ฯ   
                  อป เจ ทลิทฺทา กปณา อนาฬิยา ๔   
                  กฏาทุติยา ปติโน จ สา ปยา   
                  สพฺพงฺคุเปตายป อปฺปยาย   
#๑ ยุ. เสนูปยา ฯ  ๒ ย.ุ ปฏิลาภยนฺติ ฯ  ๓ ม. อพชฌฺ ฯ ย.ุ อาพชฺฌ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อนาฬฺหิยา ฯ    
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                  อยเมว เสยฺโย ๑ กปณาป ยา ปยา ฯ   
          [๒๔๑๗] สุทุลลฺภิตฺถี ปุริสสฺส ยา หิตา   
                  ภตฺติตฺถิยา ทุลฺลโภ โย หโิต จ   
                  หิตา จ เต สีลวตี [๒] ภริยา   
                  ชนินฺท ธมฺม จร สมฺพุลาย ฯ   
          [๒๔๑๘] สเจ ตุว วิปุเล ลทฺธโภเค   
                  อิสฺสาวติณฺณา มรณ อุเปสิ   
                  อห ฺจ เต ภทฺเท อิมา ราชก ฺา   
                  สพฺเพว ๓ เต วจนกรา ภวามาติ ฯ   
                      สมฺพุลาชาตก นวม ฯ   
                        _________________   
                     ๑๐ ภณฺฑุติณฺฑุกชาตก ๔   
    [๒๔๑๙] อปฺปมาโท อมตปท ๕       ปมาโท มจฺจุโน ปท   
                อปฺปมตฺตา น มียนฺติ         เย ปมตฺตา ยถา มตา ฯ   
                มทา ปมาโท ชาเยถ        ปมาทา ชายเต ขโย   
                ขยา ปโทสา ๖ ชายนฺติ     มา มโท ๗ ภรตูสภ ฯ   
                พหู หิ ขตฺติยา ชีนา         อตฺถ รฏ ปมาทิโน   
                อโถป คามิโน คามา        อนาคารา ๘ อคาริโน ฯ   
                ขตฺติยสฺส ปมตฺตสฺส          รฏสฺมึ รฏวฑฺฒน   
                สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ       ร ฺโ ต วุจฺจเต อฆ ฯ   
#๑ ม. เสยฺยา ฯ  ๒ ม. จ ฯ  ๓ ม. สพฺเพ ฯ  ๔ ม. คนฺธตินฺทุกชาตก ฯ   
#๕ สี. ย.ุ อมตปท ฯ   ๖ ส.ี ขยา จ โทสา ฯ  ๗ ม. ปมาโท ฯ   ๘ ม. อนคารา ฯ    
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                เนส ธมฺโม มหาราช        อติเวล ปมชฺชสิ   
                อิทฺธ ผีต ชนปท            โจรา วิทฺธสยนฺติ น ฯ   
                น เต ปุตฺตา ภวิสฺสนฺติ       น หิร ฺ น ธานิย   
                รฏเ วิลุมฺปมานมฺหิ         สพฺพโภเคหิ ชิยฺยสิ ฯ   
                สพฺพโภคปริชิณฺณ            ราชาน วาป ขตฺติย   
                าติมิตฺตา สุหชฺชา จ        น ต ม ฺนฺติ มนฺติย ๑ ฯ   
                หตฺถาโรหา อนีกฏา        รถิกา ปตฺติการกา   
                ตเมวมุปชีวนฺตา            น ต ม ฺนฺติ มนฺติย ๑ ฯ   
                อสวิหิตกมฺมนฺต             พาล ทุมฺมนฺติมนฺติน   
                สริี ชหติ ทุมฺเมธ           ชิณฺณว อุรโค ตจ ฯ   
                สสุวิหิตกมฺมนฺต             กาลุฏายึ อตนฺทิต   
                สพฺเพ โภคาภิวฑฺฒนฺติ        คาโว สอุสภามิว   
                อุปสฺสุตึ มหาราช           รฏเ ชนปเท จร   
                ตตฺถ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ      ตโต ต ปฏิปชชฺสิ ฯ   
    [๒๔๒๐] เอว เวเทตุ ป ฺจาโล       สงฺคาเม สรมปฺปโต ๒   
                ยถาหมชฺช เวเทมิ          กณฺฏเกน สมปฺปโต ฯ   
    [๒๔๒๑] ชิณฺโณ ทุพฺพลจกฺขูสิ          น รูป สาธุ ปสฺสสิ   
                ก ึตตฺถ พฺรหฺมทตฺตสฺส        ยนฺต มคฺเคยฺย ๓ กณฺฏโก ฯ   
    [๒๔๒๒] พเหฺวตฺถ พฺรหฺมทตฺตสฺส       โยห ๔ มคฺคสฺมิ พฺราหฺมณ   
#๑ ม. มานิย ฯ   ๒ ยุ. สรสมปฺปโต ฯ   ๓ ย.ุ มคฺเฆยฺย ฯ  ๔ ม. โสห ฯ    
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                อรกฺขิตา ชานปทา          อธมฺมพลินา หตา ฯ   
                รตฺติ ฺหิ โจรา ขาทนฺติ       ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส          พหุ อธมฺมิโก ชโน ฯ   
                เอตาทิเส ภเย ชาเต ๑    ภยฏฏา ตาต ๒ มาณวา   
                นลิฺเลนกานิ กพฺุพนฺติ         วเน อาหตฺว กณฺฏก ฯ   
    [๒๔๒๓] กทาสฺสุ นาม ย ราชา       พฺรหฺมทตฺโต มริสฺสติ   
                ยสฺส รฏสฺม ิชิยฺยนฺติ        อปฺปติกา กุมาริกา ฯ   
    [๒๔๒๔] ทุพฺภาสิต ฺหิ เต ชมฺมิ        อนตฺถปทโกวิเท   
                กหุึ ราชา กุมารีน          ภตฺตาร ปริเยสติ ฯ   
    [๒๔๒๕] น เม ทุพฺภาสิต พฺรเหฺม      โกวิทตฺถปทา อห   
                อรกฺขิตา ชานปทา          อธมฺมพลินา หตา ฯ   
                รตฺติ ฺหิ โจรา ขาทนฺติ       ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส          พหุ อธมฺมิโก ชโน   
                ทชฺุชีเว ทุพฺภเร ทาเร       กุโต ภตฺตา กุมาริยา ๓ ฯ   
    [๒๔๒๖] เอว สยตุ ป ฺจาโล         สงฺคาเม สตฺติยา หโต   
                ยถาย กปโณ เสติ          หโต ผาเลน สาลิโย ฯ   
    [๒๔๒๗] อธมฺเมน ตุว ชมฺม          พฺรหฺมทตฺตสฺส กุชฺฌสิ   
                โย ตฺว สปสิ ราชาน        อปรชฺฌิตฺวาน อตฺตโน ๔ ฯ   
    [๒๔๒๘] ธมฺเมน พฺรหฺมทตฺตสฺส        อห กุชฺฌามิ พฺราหฺมณ   
                อรกฺขิตา ชานปทา          อธมฺมพลนิา หตา ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ตาต ฯ   ๒ สี. ย.ุ ตาว ฯ   ๓ ม. กุมารโิย ฯ   ๔ ยุ. อตฺตนา ฯ    
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                รตฺติ ฺห โจรา ขาทนฺติ       ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส          พหุ อธมฺมิโก ชโน ฯ   
                สา นูน ปุน เร ปกฺกา       วิกาเล ภตฺตมาหริ   
                ภตฺตหารึ อเปกฺขนฺโต        หโต ผาเลน สาลิโย ฯ   
    [๒๔๒๙] เอว ห ฺตุ ป ฺจาโล        สงฺคาเม อสินา หโต   
                ยถาหมชฺช ปหโต           ขีร ฺจ เม ปวตฺติต ฯ   
    [๒๔๓๐] ย ปสุ ขีร ฉฑฺเฑติ          ปสุ ผาล ๒ วิหึสติ ๓   
                ก ึตตฺถ พฺรหฺมทตฺตสฺส        ย โน ครหเต ๔ ภว ฯ   
    [๒๔๓๑] คารโยฺห พฺรเหฺม ป ฺจาโล    พฺรหฺมทตฺตสฺส ราชิโน   
                อรกฺขิตา ชานปทา          อธมฺมพลินา หตา ฯ   
                รตฺติ ฺหิ โจรา ขาทนฺติ       ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส          พหุ อธมฺมิโก ชโน ฯ   
                จณฺฑา อากฑฺฒนา ๕ คาวี    ย ปุเร น ทหุามเส   
                ตทานิ อชฺช โทหาม         ขีรกาเมหุปทฺทุตา ฯ   
    [๒๔๓๒] เอว กนฺทตุ ป ฺจาโล        วิมุตฺโต วิปปฺสุกฺขตุ   
                ยถาย กปณา คาวี          วิมุตฺตา ปริธาวติ ฯ   
    [๒๔๓๓] ย ปสุ ปสุปาลสฺส           สมฺภเมยฺย ๖ รเวยฺย วา   
                โกนีธ อปราธตฺถิ           พฺรหฺมทตฺตสฺส ราชิโน ฯ   
    [๒๔๓๔] อปราโธ มหาพฺรเหฺม        พฺรหฺมทตฺตสฺส ราชิโน   
                อรกฺขิตา ชานปทา          อธมฺมพลินา หตา ฯ   
#๑ ยุ. ทฬฺห ฯ   ๒ ม. ปสปุาล ฯ   ๓ ส.ี ปสุปาล ฺจ หึสติ ฯ ยุ. ปสุ ผาล ฺจ   
#หึสติ ฯ   ๔ ยุ. ครหโต ฯ  ๕ ม. อฏนกา ฯ  ๖ ส.ี ยุ. ปพฺภเมยฺย ฯ    
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                รตฺติ ฺหิ โจรา ขาทนฺติ       ทิวา ขาทนฺติ ตุณฺฑิยา   
                รฏสฺมึ กูฏราชสฺส          พหุ อธมฺมิโก ชโน   
                กถ โน อสิโกสตฺถา         ขีรปา ห ฺเต ปชา ฯ   
    [๒๔๓๕] เอว ขชฺชตุ ป ฺจาโล        หโต ยุทฺเธ สปุตฺตโก   
                ยถาหมชฺช ขชชฺามิ          คามิเกหิ ๑ อร ฺโช ฯ   
          [๒๔๓๖] น สพฺพภูเตสุ วิเธนฺติ รกฺข   
                  ราชาโน มณฺฑูก มนุสฺสโลเก   
                  เนตฺตาวตา ราชา อธมฺมจารี   
                  ย ตาทิส ชีวมเทยฺยุ ธงฺกา ฯ   
          [๒๔๓๗] อธมฺมรโูป วต พฺรหฺมจารี   
                  อนุปฺปย ภาสสิ ขตฺติยสฺส   
                  วิลุมฺปมานาย ปุถุปฺปชาย   
                  ปูเชสิ ราช ปรมปฺปวาทึ ๒ ฯ   
                  สเจ อิท พฺรเหฺม สุรชชฺก สยิา   
                  ผีต รฏ มุทิต วิปฺปสนฺน   
                  ภุตฺวา พลึ อคฺคปณฺฑ ฺจ กากา   
                  น มาทิส ชีวมเทยฺยุ ธงฺกาติ ฯ   
                  ภณฺฑุติณฺฑุกชาตก ทสม ฯ   
                         ____________   
#๑ สี. ย.ุ คามเกหิ ฯ     ๒ สี. ปรมปฺปวาท ฯ ม. ปรมปฺปมาท ฯ    
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                           ตสฺสุทฺทาน   
                  กฉึนฺท กุมฺภ ชยทฺทิส ฉทฺทนฺต   
                  อถ ปณฺฑิตสมฺภว สีรกป   
                  ทกรกฺขส ปณฺฑรนาควโร   
                  อถ สมฺพุล ติณฺฑุกเทวสุโต ฯ   
                        ตึสตินิปาต นิฏ ิต ฯ   
                          ___________    
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                        จตฺตาลีสนิปาตชาตก   
                         ๑ เตสกุณชาตก   
    [๒๔๓๘] เวสฺสนฺตรนฺต ปุจฺฉามิ        สกุณ ภทฺทมตฺถุ เต   
                รชชฺ กาเรตุกาเมน         กึสุ กิจฺจ กต วร ฯ   
    [๒๔๓๙] จิรสฺส วต ม ตาโต         กโส พาราณสิคฺคโห   
                ปมตฺโต อปฺปมตฺต ม         ปตา ปุตฺต อโจทยิ ๑ ฯ   
    [๒๔๔๐] ปเมเนว วิตถ            โกธ หาส นิวารเย   
                ตโต กิจฺจานิ กาเรยฺย       ต วต อาหุ ขตฺติย ฯ   
                ย ตฺว ตาต ตเป กมฺม       ปุพฺเพ กตมสสย   
                รตฺโต ทุฏโ จ ย กยิรา     น ต กยิรา ตโต ปุน ฯ   
                ขตฺติยสฺส ปมตฺตสฺส          รฏสฺมึ รฏวฑฺฒน   
                สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ       ร ฺโ ต วุจฺจเต อฆ ฯ   
                สริี จ ๒ ตาต ลกฺขี จ      ปุจฺฉิตา เอตทพฺรวว   
                อุฏาเน วีริเย โปเส       รมามห อนุสุยฺยเก ฯ   
                อุสฺสุยฺยเก ทุหทเย          ปุรเิส กมฺมทุสฺสเก   
                กาฬกณฺณี มหาราช          รมติ จกฺกภ ฺชนี ฯ   
                โส ตฺว สพฺเพส ๓ สุหทโย   สพฺเพส รกขิฺโต ภว   
                อลกฺขึ นูท มหาราช         ลกฺขฺยา ภว นิเวสน ฯ   
#๑ อโพธยีติป ปาโ ฯ  ๒ จสทฺโท นตฺถิ ฯ   ๓ สพฺเพสุ ฯ    
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                สลกฺขี ธีติสมปฺนฺโน          ปุริโส ห ิมหคฺคโต   
                อมิตฺตาน กาสิปติ           มลู อคฺค ฺจ ฉินฺทติ ฯ   
                สกฺโกป ห ิภูตปติ           อุฏาเน นปฺปมชฺชติ   
                ส กลฺยาเณ ธิตึ กตฺวา       อุฏาเน กุรุเต มโน ฯ   
                คนฺธพฺพา ปตโร เทวา       สาชีวา ๑ โหนฺติ ตาทิโน   
                อุฏหโต อปฺปมชฺชโต        อนุติฏนฺติ เทวตา ฯ   
                โส อปฺปมตฺโต อกุทฺโธ ๒    ตาต กิจฺจานิ การย   
                วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ ๓       นาลโส วินฺทเต สุข ฯ   
                ตตฺเถว เต วตฺตปทา        เอสาว อนุสาสนี   
                อล มิตฺเต สุขาเปตุ         อมิตฺตาน ทุขาย จ ฯ   
    [๒๔๔๑] สกฺขิ ตุว กุณฺฑลินิ           ม ฺสิ ขตฺตพนฺธุนิ ๔   
                รชชฺ กาเรตุกาเมน         กึสุ กิจฺจ กต วร ฯ   
    [๒๔๔๒] เทฺวว ตาต ปทกานิ         ยตฺถ สพฺพ ปติฏ ิต   
                อลทฺธสฺส จ โย ลาโภ       ลทฺธสฺส จานุรกฺขนา ฯ   
                อมจฺเจ ตาต ชานาหิ        ธีเร อตฺถสฺส โกวิเท   
                อนกฺขากิตเว ตาต          อโสณฺเฑ อวินาสเก ฯ   
                โย จ ต ตาต รกฺเขยฺย      ธน ย ฺเจว เต สิยา   
                สโูตว รถ สงฺคเณฺห         โส เต กิจฺจานิ การเย   
                สสุงฺคหีตนฺตชโน            สย วิตฺต อเวกฺขิย   
                นธิิ ฺจ อิณทาน ฺจ           น กเร ปรปตฺติยา ฯ   
#๑ ยุ. ส ฺชีวา ฯ  ๒ ย.ุ อกกฺุฏโ ฯ  ๓ ม. จ กิจฺเจสุ ฯ  ๔ ย.ุ ขตฺติยพนฺธุนี ฯ    
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                สย อาย วย ช ฺา         สย ช ฺา กตากต   
                นคฺิคเณฺห นิคฺคหารห         ปคฺคเณฺห ปคฺคหารห ฯ๔   
                สย ชานปท อตฺถ           อนุสาส รเถสภ   
                มา เต อธมฺมิกา ยุตฺตา      ธน รฏ ฺจ นาสยุ ฯ   
                มา จ เวเคน กิจฺจานิ       กาเรสิ ๑ การเยสิ วา   
                เวคสา หิ กต กมฺม         มนโฺท ปจฺฉานุตปฺปติ ฯ   
                มา เต อธิสเร มจฺุจ        สุพาฬฺหมธิโกปต ๒   
                โกธสา หิ พหู ผีตา         กุลา อกุลต คตา ฯ   
                มา ตาต อิสฺสโรมฺหีติ        อนตฺถาย ปตารยิ   
                อิตฺถีน ปุริสาน ฺจ           มา เต อาสิ ทุกฺขุทฺรโย ฯ   
                อเปตโลมหสสฺส            ร ฺโ กามานุสาริโน   
                สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ       ร ฺโ ต วุจฺจเต อฆ ฯ   
                ตตฺเถว เต วตฺตปทา        เอสาว อนุสาสนี   
                ทกฺขสฺสุทานิ ปุ ฺกโร        อโสณฺโฑ อวินาสโก   
                สลีวสฺสุ มหาราช           ทุสสฺีโล วินิปาติโก ฯถ   
    [๒๔๔๓] อปุจฺฉิมฺหา โกสิยโคตฺต       กณฺุฑลินึ ตเถว จ   
                ชมฺพุก ตฺวทานิ วเทหิ        พลาน พลมุตฺตม ฯ   
    [๒๔๔๔] พล ป ฺจวิธ โลเก          ปรุิสสฺมึ มหคฺคเต   
                ตตฺถ พาหุพล นาม          จริม วุจฺจเต พล   
                โภคพล ฺจ ทีฆาวุ           ทุติย วุจฺจเต พล ฯ   
#๑ ม. กโรสิ ฯ       ๒ ม. โกธิต ฯ    
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                อมจฺจพล ฺจ ทีฆาวุ          ตติย วุจฺจเต พล   
                อภิชจฺจพล ฺเจว            ต จตุตฺถ อสสย   
                ยานิ เจตานิ สพฺพานิ        อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต ฯ   
                ต พลาน พล เสฏ         อคฺค ป ฺาพล วร   
                ป ฺาพเลนุปตฺถทฺโธ         อตฺถ วินฺทติ ปณฺฑิโต ฯ   
                อป เจ ลภติ มนฺโท         ผีต ธรณิมุตฺตม   
                อกามสฺส ปสยฺห วา         อ ฺโ ต ปฏปิชฺชติ ฯ   
                อภิชาโตป เจ โหติ         รชฺช ลทฺธาน ขตฺติโย   
                ทปฺุป ฺโ หิ กาสิปติ         สพฺเพนป น ชีวติ ฯ   
                ป ฺา สุตวินิจฺฉินี           ป ฺา (กิตฺติ) สิโลกวฑฺฒนี   
                ป ฺาสหิโต นโร อิธ        (อป) ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ ฯ   
                ป ฺ ฺจ โข อสุสฺสูส         น โกจิ อธิคจฺฉติ   
                พหุสฺสุต อนาคมฺม           ธมฺมฏ อวินิพฺภช ๑ ฯ   
                โย จ ธมฺมวิภงฺค ฺ ู ๒      กาลุฏายี อตนฺทิโต   
                อนุฏหติ กาเลน           กมฺมผล ตสฺส อิชฺฌติ ฯ   
                อนายตนสีลสฺส             อนายตนเสวิโน   
                น นิพฺพินฺทิยการิสฺส          สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ ฯ   
                อชฺฌตฺต ฺจ ปยุตฺตสฺส         ตถายตนเสวิโน   
                อนิพฺพินฺทิยการิสฺส           สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ ฯ   
                โยคปฺปโยคสงฺขาต          สมฺภตสฺสานุรกฺขน   
#๑ ม. อวินิพฺภุช ฯ   ๒ ยุ. โย ธมฺม ฺจ วิภาค ฺ ู ฯ    
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                ตานิ ตฺว ตาต เสวสฺสุ       มา อกมฺมาย รนฺธยิ   
                อกมฺมุนา หิ ทมฺุเมโธ        นฬาคารว สีทติ ฯ   
    [๒๔๔๕] ธมฺม ฺจร มหาราช          มาตาปตูสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช          ปตฺุตทาเรสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช          มตฺิตามจฺเจสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯย   
                ธมฺม ฺจ มหาราช           วาหเนสุ พเลสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช          คาเมสุ นคิเมสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช          รฏเสุ ชนปเทสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช          สมเณ พฺราหฺมเณสุ จ   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช          มคิปกฺขีสุ ขตฺติย   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจร มหาราช          ธมฺโม จิณฺโณ สุขาวโห   
                อิธ ธมฺม ฺจริตฺวาน          ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ    
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                ธมฺม ฺจร มหาราช          อินฺทา ๑ เทวา สพฺรหฺมกา   
                สจิุณฺเณน ทิว ปตฺตา         มา ธมฺม ราช ปามโท ๒ ฯ   
                ตตฺเถว เต วตฺตปทา        เอสาว อนุสาสนี   
                สปฺป ฺเสวิ กลฺยาณี         สมตฺต สาม ต วิทูติ ฯ   
                        เตสกุณชาตก ปม ฯ   
                          ___________   
                         ๒ สรภงฺคชาตก   
          [๒๔๔๖] อลงฺกตา กุณฺฑลิโน สุวตฺถา   
                  เวฬุริยมุตฺตาถรุขคฺคพนฺธา   
                  รเถสภา ติฏถ เก น ุตุเมฺห   
                  กถ โว ชานนติฺ มนุสฺสโลเก ฯ   
          [๒๔๔๗] อหมฏโก ภีมรโถ ปนาย   
                  กาลิงฺคราชา ปน อุคฺคโตย   
                  สสุ ฺตาน อิสีน ๓ ทสฺสนาย   
                  อิธาคตา ปุจฺฉิตาเยมฺห ปเ ฺห ฯ   
          [๒๔๔๘] เวหายส ติฏสิ ๔ อนฺตลิกฺเข   
                  ปถทฺธุโน ปณฺณรเสว จนฺโท   
                  ปุจฺฉามิ ต ยกฺข มหานุภาว   
                  กถนฺต ชานนติฺ มนุสฺสโลเก ฯ   
          [๒๔๔๙] ยมาหุ เทเวสุ สุชมฺปตีติ   
#๑ ม. สอินฺทา ฯ  ๒ ย.ุ ปมาโท ฯ  ๓ ย.ุ สุส ฺตานิสิน ฯ  ๔ ยุ. ติฏติ ฯ    
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                  มฆวาติ ต อาหุ มนุสฺสโลเก   
                  ส เทวราชา อิทมชฺช ปตฺโต   
                  สสุ ฺตาน อิสีน ทสฺสนาย ฯ   
          [๒๔๕๐] ทูเร สุตา โน อิสโย สมาคตา   
                  มหิทฺธิกา อิทฺธิคุณูปปนฺนา   
                  วนฺทามิ เต อยิเร ปสนฺนจิตฺโต   
                  เย ชีวโลเกตฺถ มนุสฺสเสฏา ฯ   
          [๒๔๕๑] คนฺโธ อิสีน จิรทกฺขิตาน ๑   
                  กายา จุโต คจฺฉติ มาลุเตน   
                  อิโต ปฏิกกฺมมฺ สหสฺสเนตฺต   
                  คนฺโธ อิสีน อสุจิ เทวราช ฯ   
          [๒๔๕๒] คนฺโธ อิสีน จิรทกฺขิตาน ๒   
                  กายา จุโต คจฺฉตุ มาลุเตน   
                  วิจิตฺรปุปฺผ สุรภึว มาล   
                  คนฺธ ฺจ เอต ปฏิกงฺขาม ภนฺเต   
                  นเหตฺถ เทวา ปฏิกฺกลูส ฺ ิโน ฯ   
          [๒๔๕๓] ปุรินฺทโท ภูตปตี ยสสฺสี   
                  เทวานมินฺโท [๓] มฆวา สุชมฺปติ   
                  ส เทวราชา อสุร (คณ) ปฺปมทฺทโน   
                  โอกาสมากงฺขติ ป ฺห ปุจฺฉิตุ ฯ   
#๑-๒ ม. จิรทิกฺขิตาน ฯ   ๓ ม. สกโฺก ฯ    
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                  โก เนวิเมส อิธ ปณฺฑิตาน   
                  ปเ ฺห ปุฏโ นิปุเณ พฺยากริสฺสติ   
                  ติณฺณ ฺจ ร ฺ มนุชาธิปาน   
                  เทวานมินฺทสฺส จ วาสวสฺส ฯ   
          [๒๔๕๔] อย อิสิ สรภงฺโค ตปสฺสี   
                  ยโต ชาโต วิรโต เมถุนสฺมา   
                  อาเจรปุตฺโต ๑ สุวินีตรูโป   
                  โส เตส ป ฺหานิ วิยากริสฺสติ ฯ   
          [๒๔๕๕] โกณฺฑ ฺ ป ฺหานิ วิยากโรหิ   
                  ยาจนฺติ ต อิสโย สาธุรูปา   
                  โกณฺฑ ฺ เอโส มนุเชส ุธมฺโม   
                  ย วุฑฺฒมาคจฺฉติ เอส ภาโร ฯ   
          [๒๔๕๖] กตาวกาสา ปุจฺฉนฺตุ โภนฺโต   
                  ยงฺกิ ฺจิ ป ฺห มนสาภิปตฺถิต   
                  อห หิ ต ต โว วิยากริสฺส   
                  ตฺวา สย โลกมิม ปร ฺจ ฯ   
    [๒๔๕๗] ตโต จ มฆวา สกฺโก        อตฺถทสฺสี ปรุินฺทโท   
                อปุจฺฉิ ปม ป ฺห           ย ฺจาสิ อภิปตฺถิต ฯ   
                  กสึู วธิตฺวา น กทาจิ โสจติ   
                  กสิฺสปฺปหาน อิสโย วณฺณยนฺติ   
#๑ ยุ. อาจริยปุตฺโต ฯ    
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                  กสฺสีธ วุตฺต ผรุส ขเมถ   
                  อกฺขาหิ เม โกณฺฑ ฺ เอตมตฺถ   
          [๒๔๕๘] โกธ วธิตฺวา น กทาจิ โสจติ   
                  มกฺขปฺปหาน อิสโย วณฺณยนฺติ   
                  สพฺเพส วุตฺต ผรุส ขเมถ   
                  เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโต ฯ   
          [๒๔๕๙] สกฺกา อุภินฺน วจน ติติกฺขิตุ   
                  สทิสสฺส วา เสฏตรสฺส ๑ วาป   
                  กถ นุ หีนสฺส วโจ ขเมถ   
                  อกฺขาหิ เม โกณฺฑ ฺ เอตมตฺถ ฯ   
          [๒๔๖๐] ภยา หิ เสฏสฺส วโจ ขเมถ   
                  สารมฺภเหตุ ปน สาทิสสฺส   
                  โย จีธ หีนสฺส วโจ ขเมถ   
                  เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโต ฯ   
          [๒๔๖๑] กถ วิช ฺา จตุมฏรูป ๒   
                  เสฏ สริกฺข อถวาป หีน   
                  วิรูปรูเปน จรนฺติ สนฺโต   
                  ตสฺมา หิ สพฺเพส วโจ ขเมถ ฯ   
          [๒๔๖๒] น เหตมตฺถ มหตีป เสนา   
                  สราชิกา ยุชฺฌมานา ลเภถ   
#๑ ยุ. เสฏนรสฺส ฯ    ๒ ม. จตุปตฺถรูป ฯ    
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                  ย ขนฺติมา สปฺปุริโส ลเภถ   
                  ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา ฯ   
          [๒๔๖๓] สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                  อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทิงฺฆ พฺรูหิ   
                  ยถา อหู ๑ ทณฺฑกี นาลิกโีร ๒   
                  อถชชฺุโน กลาพุ จาป ราชา   
                  เตส คตึ พฺรูหิ สุปาปกมฺมิน   
                  กตฺถูปปนฺนา อิสีน วิเหกา ฯ   
          [๒๔๖๔] กีส หิ วจฺฉ อวกฺรีย ทณฺฑกี   
                  อุจฺฉินฺนมูโล สชโน สรฏโ   
                  กกฺุกูลนาเม นริยมฺหิ ปจฺจติ   
                  ตสฺส ผุลฺลิงฺคา นิปตนฺติ ๓ กาเย ฯ   
                  โย ส ฺเต ปพฺพชิเต อเหยิ ๔   
                  ธมฺม ภณนฺเต สมเณ อทูสเก   
                  ต นาลิกีร สุนขา ปรตฺถ   
                  สงฺคมฺม ขาทนฺติ วิผนฺทมาน ฯ   
                  อถชชฺุโน นริเย สตฺติสูเล   
                  อวสิโร ปติโต อุทฺธปาโท ๕   
                  องฺคีรส โคตม เหยิตฺวา   
                  ขนฺตึ ตปสฺสึ จิรพฺรหฺมจารึ ฯ   
#๑ ม. อหุ ฯ   ๒ ม. นาฬิเกโร ฯ   ๓ ม. ผุลิงฺคานิ ปตนฺติ ฯ  ๔ ยุ. อว ฺจสิ ฯ   
#๕ ม. อุทฺธปาโท ฯ    
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                  โย ขณฺฑโส ปพฺพชิต อเฉทยิ   
                  ขนฺตึ วทนฺต สมณ อทูสก   
                  กลาพุวีจึ อุปปชฺช ปจฺจติ   
                  มหาปตาป ๑ กฏก ภยานก ฯ   
                  เอตานิ สุตฺวา นิรยานิ ปณฺฑิโต   
                  อ ฺานิ ปาปฏตรานิ เจตฺถ   
                  ธมฺม ฺจเร สมณพฺราหฺมเณสุ   
                  เอวงฺกโร สคฺคมุเปติ าน ฯ   
          [๒๔๖๕] สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                  อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทิงฺฆ พฺรูหิ   
                  กถวิธ สีลวนฺต วทนฺติ   
                  กถวิธ ป ฺวนฺต วทนฺติ   
                  กถวิธ สปฺปุริส วทนฺติ   
                  กถวิธ โน สิร ิโน ชหาติ ฯ   
          [๒๔๖๖] กาเยน วาจาย จ โยธ ๒ ส ฺโต   
                  มนสา จ กิ ฺจิ น กโรติ ปาป   
                  น อตฺตเหตุ อลิก ภณาติ ๓   
                  ตถาวิธ สีลวนตฺ วทนฺติ ฯ   
                  คมฺภีรป ฺห มนสาภิจินฺตย ๔   
                  นจฺจาหิต กมฺม กโรติ ลุททฺ   
#๑ ยุ. มหาภติาย ฯ   ๒ ยุ. โย จ ฯ  ๓ ม. ภเณติ ฯ   ๔ สี. มนสา วิจินฺตย ฯ    
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                  กาลาคต ๑ อตฺถปท น ริ ฺจติ   
                  ตถาวิธ ป ฺวนฺต วทนฺติ ฯ   
                  โย เว กต ฺ ู กตเวทิ ธีโร   
                  กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ   
                  ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจ   
                  ตถาวิธ สปฺปุรสิ วทนฺติ ฯ   
                  เอเตหิ สพฺเพหิ คุเณหุเปโต   
                  สทฺโธ มุทุ ๒ สวิภาคี วท ฺ ู   
                  สงฺคาหก สขิล สณฺหวาจ   
                  ตถาวิธ โน สริ ิโน ชหาติ ฯ   
          [๒๔๖๗] สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                  อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทิงฺฆ พฺรูหิ   
                  สลี สิริ ฺจาป สต ฺจ ธมฺม   
                  ป ฺ ฺจ ก เสฏตร วทนฺติ ฯ   
          [๒๔๖๘] ป ฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ   
                  นกฺขตฺตราชาริว ตารกาน   
                  สลี สีรี จาป สต ฺจ ธมฺโม ๓   
                  อนฺวายิกา ป ฺวโต ภวนฺติ ฯ   
          [๒๔๖๙] สุภาสิตนฺเต อนุโมทิยาน   
                  อ ฺนฺต ปุจฺฉามิ ตทิงฺฆ พฺรูหิ   
#๑ ยุ. กาลาภต ฯ   ๒ ม. มทุู ฯ   ๓ ยุ. ธมฺมา ฯ    
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                  กถงฺกโร กินฺติกโร กิมาจร   
                  ก ึเสวมาโน ลภตีธ ป ฺ   
                  ป ฺายทานิปฺปฏิปท ๑ วเทหิ   
                  กถงฺกโร ป ฺวา โหติ มจฺโจ ฯ   
          [๒๔๗๐] เสเวถ พุทฺเธ ๒ นิปุเณ พหุสฺสุเต   
                  อุคฺคาหโก จปฺปริปุจฺฉโก สยิา   
                  สเุณยฺย สกฺกจฺจ สุภาสิตานิ   
                  เอวงฺกโร ป ฺวา โหติ มจฺโจ ฯ   
                  ส ป ฺวา กามคุเณ อเวกฺขติ   
                  อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต จ   
                  เอววิปสฺสี ปชหาติ ฉนฺท   
                  ทุกฺเขสุ กาเมสุ มหพฺภเยสุ ฯ   
                  ส วีตราโค ส วิเนยฺย ๓ โทส   
                  เมตฺตจิตฺต ภาเวยฺย ๔ อปฺปมาณ   
                  สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
                  อนินฺทิโต พฺรหฺมมุเปติ าน ฯ   
          [๒๔๗๑] มหิทฺธิย ๕ อาคมน อโหสิ   
                  ตวมฏก ๖ ภีมรถสฺส จาป   
                  กาลิงฺคราชสฺส จ อุคฺคตสฺส   
#๑ ม. ป ฺาย ทานิปฺปฏิป ฯ  ๒ ม. วุทฺเธ ฯ  ๓ ปวิเนยฺย ฯ  ๔ ม. เมตฺต จิตฺต   
#ภาวเย ฯ  ๕ ม. มหตฺถิย ฯ   ๖ ม. ตวมฏกา ฯ    
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                  สพฺเพส โว กามราโค ปหีโน ฯ   
          [๒๔๗๒] เอวเมต ปรจิตฺตเวทิ   
                  สพฺเพส โน กามราโค ปหีโน   
                  กโรหิ โอกาสมนุคฺคหาย   
                  ยถา คตินฺเต อภิสมฺภเวม ฯ   
          [๒๔๗๓] กโรมิ โอกาสมนุคฺคหาย   
                  ตถาหิ โว กามราโค ปหีโน   
                  ผราถ กาย วิปุลาย ปติยา   
                  ยถา คตึ เม อภิสมฺภเวถ ฯ   
          [๒๔๗๔] สพฺพ กริสฺสาม ตวานุสาสนึ   
                  ย ย ตุว วกฺขสิ ภูริป ฺ   
                  ผราม กาย วิปลุาย ปติยา   
                  ยถา คตินฺเต อภิสมฺภเวม ฯ   
          [๒๔๗๕] กตาย ๑ วจฺฉสฺส กิสสฺส ปูชา   
                  คจฺฉนฺตุ โภนฺโต อิสโย สาธุรูปา   
                  ฌาเน รตา โหถ สทา สมาหิตา   
                  เอสา รตี ปพฺพชิตสฺส เสฏา ฯ   
          [๒๔๗๖] สุตฺวาน คาถา ปรมตฺถส ฺหิตา   
                  สภุาสิตา อิสินา ปณฺฑิเตน   
                  เต เวทชาตา อนุโมทมานา   
#๑ สี. ย.ุ กตาย ฯ    
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                  ปกฺกามุ เทวา เทวปุร ยสสสฺิโน ฯ   
                  คาถา อิมา อตฺถวตี สุพฺย ฺชนา   
                  สภุาสิตา อิสินา ปณฺฑิเตน   
                  โยโกจิมา อฏ ิกตฺวา สุเณยฺย   
                  ลเภถ ปุพฺพาปริย วิเสส   
                  ลทฺธาน ปุพฺพาปริย วิเสส   
                  อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉ ฯ   
    [๒๔๗๗] *  สาลิสฺสโร สารีปุตฺโต     เมณฺฑิสฺสโร จ กสฺสโป   
                ปพฺพโต อนุรุทฺโธ จ         กจฺจายโน จ เทวิโล ๑   
                อนุสิสฺโส จ อานนฺโท        กีสวจฺโฉ จ โกลิโต   
                (นารโท อุทายี เถโร ๒    ปรสิา พุทฺธปริสา)   
                สรภงฺโค โพธิสตฺโต ๓      เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ *  ฯ   
                        สรภงฺคชาตก ทุติย ฯ   
                        _________________   
                         ๓ อลมฺพุสาชาตก   
    [๒๔๗๘] อถาพฺรวิ ๔ พฺรหา อินฺโท    วตฺรภู ชยต ปตา   
                เทวก ฺ ปราเภตฺวา        สธุมฺมาย อลมฺพุส ฯ   
    [๒๔๗๙] มิสฺเส เทวา ต ยาจนฺติ      ตาวตึสา สอินฺทกา   
#* สี. โปตฺถเก น ทิสฺสติ ฯ  ๑ ม. เทวโล ฯ  ๒ ส.ี นารโท ปุณฺโณ มนฺตานีปุตฺโต ฯ   
#๓ ม. โลกนาโถ ฯ   ๔ ม. อถ พฺรวิ ฯ    
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                อิสิปโลภิเก ๑ คจฺฉ        อิสสิิงฺค อลมฺพุเส ฯ   
    [๒๔๘๐] ปุราย  อเมฺห นาจฺเจติ ๒   วตวา พฺรหฺมจริยวา   
                นพฺิพานาภิรโต พุทฺโธ        ตสฺส มคฺคานิ อาวร ฯ   
    [๒๔๘๑] เทวราช กิเมว ตฺว         มเมว ตุว สิกฺขสิ   
                อิสิปโลภิเก ๓ คจฺฉ        สนฺติ อ ฺาป อจฺฉรา ฯ   
                มาทิสิโย ปวรา เจว        อโสเก นนฺทเน วเน   
                ตาสป โหตุ ปรยิาโย        ตาป ยนฺตุ ปโลภิกา ๔ ฯ   
    [๒๔๘๒] อทฺธา หิ สจฺจ ภณสิ         สนฺติ อ ฺาป อจฺฉรา   
                ตาทิสิโย ปวรา เจว        อโสเก นนฺทเน วเน ฯ   
                น ตา เอว ปชานนฺติ        ปาริจริย ปุม คตา   
                ยาทิส ตฺว ปชานาสิ         นาริ สพฺพงฺคโสภเน ฯ   
                ตฺวเมว คจฺฉ กลฺยาณิ        อิตฺถีน ปวรา จสิ   
                ตเวว วณฺณรูเปน           วสมานาปยิสฺสสิ ๕ ฯ   
    [๒๔๘๓] นวาห น คมิสฺสามิ          เทวราเชน เปสิตา   
                วเภมิ เจต อาสาทุ         อุคฺคเตโช หิ พฺราหฺมโณ ฯ   
                อเนเก นิรย ปตฺตา         อิสมิาสาทิยา ชนา   
                อาปนฺนา โมหสสาร         ตสฺมา โลมานิ หสเย ฯ   
    [๒๔๘๔] อิท วตฺวาน ปกฺกามิ         อจฺฉรา กามวณฺณินี   
                มสิฺสา มิสฺเสตุมิจฺฉนฺตี ๖     อิสิสิงฺค อลมฺพุสา ฯ   
                สา จ ต วนโมคฺคยฺห        อิสิสิงฺเคน รกฺขิต   
#๑-๓ ม. อิสปิฺปโลภเน ฯ  ๒ ม. อจฺเจติ ฯ  ๔ ม. ปโลภนา ฯ  ๕ ม. วสมานยิสฺสสิ ฯ   
#ยุ. วสมานามยิสฺสสิ ฯ   ๖ ม. มิสฺสิตุมิจฺฉนฺตี ฯ    
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                พิมฺพชาลกส ฺฉนฺน           สมนฺตา อฑฺฒโยชน ฯ   
                ปาโตว ปาตราสมฺหิ         อุทยสมย ปติ ๑   
                อคฺคิฏ ปริมชชฺนฺต          อิสิสิงฺค อุปาคมิ ฯ   
    [๒๔๘๕] กา นุ วิชชฺุริวาภาสิ         โอสธี วิย ตารกา   
                วิจิตฺตหตฺถาภรณา ๒        อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ   
                อาทิจฺจวณฺณสงฺกาสา         เหมจนฺทนคนฺธินี   
                ส ฺตูรุ มหามายา          กมุารี จารุทสฺสนา ฯ   
                วิลากา ๓ มุทุกา สุทฺธา     ปาทา เต สุปฺปติฏ ิตา   
                คมนา กามนียา เต         หรนฺติเยว เม มโน ฯ   
                อนุปุพฺพา จ เต อูรู         นาคนาสสมูปมา   
                วิมฏา ตุยฺห สุสฺโสณี        อกฺขสสฺ ผลก ยถา ฯ   
                อุปฺปลสฺเสว กิ ฺชกฺขา        นาภิ เต สาธุสณฺ ิตา   
                ปรุา กณฺห ฺชนสฺเสว         ทูรโต ปฏิทสิฺสติ ฯ   
                ทวิุธา ชาตา อุรชา         อวณฺฏา สาธุปจฺจุทา   
                ปโยธรา อปฺปตีตา          อฑฺฒลาพุสมา ถนา ฯ   
                ทฆีา กมฺพุตลาภาสา         คีวา เอเณยฺยกา ยถา   
                ปณฺฑราวรณา วคฺคุ          จตุตฺถมนสนฺนิภา ฯ   
                อุทฺธคฺคา จ อธคฺคา จ       ทมุคฺคปริมชฺชติา   
                ทวิุชา เนลสมฺภูตา          ทนฺตา ตว สุทสฺสนา   
                อปณฺฑรา โลหิตนฺตา         ชิ ฺชุกผลสนฺนิภา   
#๑ ม. อุท ฺหสมย ฯ   ๒ สี. วิจิตฺตวตฺถาภรณา ฯ   ๓ ม. วิลคฺคา ฯ    
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                อายตา จ วิสาลา จ        เนตฺตา ตว สุทสฺสนา ฯ   
                นาติทีฆา สุสมฏา          กนกพฺยา ๑ สโมจิตา   
                อุตฺตมงฺครุหา ตุยฺห          เกสา จนฺทนคนฺธิกา ฯ   
                ยาวตา กสิโครกฺขา         วาณิชาน ฺจ ยา คติ   
                อิสีน ฺจ ปรกฺกนฺต           ส ฺตาน ตปสฺสิน ฯ   
                น เต สมสม ปสฺเส         อสฺมึ ปวิมณฺฑเล   
                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต   กถ ชาเนมุ ต มย ฯ   
    [๒๔๘๖] น ป ฺหกาโล ภทฺทนฺเต       กสฺสเปว คเต สติ   
                เอหิ สมฺม รมิสสฺาม         อุโภ อสฺมากมสฺสเม   
                เอหิ ต อุปคุยฺหิสฺส ๒       รตีน กุสโล ภว ฯ   
    [๒๔๘๗] อิท วตฺวาน ปกฺกามิ         อจฺฉรา กามวณฺณินี   
                มสิฺสา มิสฺเสตุมิจฺฉนฺตี        อิสิสิงฺค อลมฺพุสา ฯ   
    [๒๔๘๘] โส จ เวเคน นิกฺขมฺม       เฉตฺวา ทนฺธปรกฺกม   
                ตมุตฺตมาสุ เวณีสุ           อชฺฌปฺปตฺโต ปรามสิ ฯ   
                ตมุทาวตฺต กลฺยาณี          ปลิสฺสชชฺิ สุโสภนี ๓   
                จวิ ตมฺหา ๔ พฺรหฺมจริยา    ยถา ต อถ โตสิตา ฯ   
                มนสา อคมา อินฺท          วสนฺต นนฺทเน วเน   
                ตสฺสา สงฺกปฺปม ฺาย        มฆวา เทวกุ ฺชโร   
                ปลฺลงฺก ปาหินิ ขิปฺป         โสวณฺณ โสปวาหน ฯ   
                สอุรจฺฉทป ฺาส            สหสฺสปฏิยตฺถต   
#๑ ยุ. กนกคฺคา ฯ   ๒ ม. อุปคูหิสฺส ฯ  ๓ ม. สุโสภนา ฯ  ๔ ม. จวิตมฺหิ ฯ    
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                ตเมน ตตฺถ ธาเรสิ         อุเร กตฺวาน โสภนา ฯ   
                ยถา เอกมุหุตฺตว           ตีณิ วสฺสานิ ธารยิ   
                วิมโท ตีหิ วสฺเสหิ          ปพุชฺฌิตฺวาน พฺราหฺมโณ ฯ   
                อทฺทสาสิ หริตรุกฺเข         สมนฺตา อคฺคิยายน   
                นวปตฺตวน ผุลฺล            โกกิลคณโฆสิต ฯ   
                สมนฺตา ปวิโลเกตฺวา        รทุ อสฺสูนิ วตฺตยิ   
                น ชุเห น ชเป มนฺเต       อคฺคิหุตฺต ปหาปต ฯ   
                โก นุ เม ปาริจรยิาย       ปุพฺเพ จิตฺต ปโลภยิ   
                อร ฺเ เม วิหรโต         โย เม เตชาหสมฺภุต   
                นานารตฺตนปริปูร           นาวว คณฺหิ อณฺณเว ฯ   
    [๒๔๘๙] อหนฺเต ปาริจริยาย         เทวราเชน เปสิตา   
                อวธิ ๑ จิตฺต จิตฺเตน       ปมาทา ๒ ตฺว น พุชฺฌสิ ฯ   
    [๒๔๙๐] อิมานิ กิร ม ตาโต         กสฺสโป อนุสาสติ   
                กมลาสริสิตฺถโิย ๓         ตาโย พุชฺเฌสิ มาณว ฯ   
                อุเร คณฺฑาโย พุชฺเฌสิ       ตาโย พุชฺเฌสิ มาณว   
                อิจฺจานุสาสิม ตาโต         ยถา ม อนุกมฺปโก ฯ   
                ตสฺสาห วจน นาก          ปตุ พุทฺธสฺส สาสน   
                อร ฺเ นิมฺมนุสฺสมฺหิ         สฺวชฺช ฌายามิ เอกโก ฯ   
                โสห ตถา กรสิฺสามิ         ธิรตฺถุ ชีวิเตน เม   
                ปนุ วา ตาทิโส เหสฺส       มรณ เม ภวิสฺสติ ฯ   
#๑ ม. อวธึ ฯ  ๒ ม. ปมาโท ฯ  ๓ ม. กมลาสทิสิตฺถิโย ฯ    
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    [๒๔๙๑] ตสฺส เตช วิรยิ ฺจ          ธตึิ ตฺวา อวฏ ิต   
                สริสา อคฺคหี ปาเท         อิสิสิงฺค อลมฺพุสา ฯ   
                มา เม กุชฌฺ มหาวีร        มา เม กุชฺฌ มหาอิเส   
                มหา อตฺโถ มยา จิณฺโณ      ติทสาน ยสสฺสิน   
                ตยา สงฺกมฺปต อาสิ         สพฺพ เทวปุร ตทา ฯ   
    [๒๔๙๒] ตาวตึสา จ เย เทวา       ติทสาน ฺจ วาสโว   
                ตฺว ฺจ ภทฺเท สุขี โหหิ       คจฺฉ ก ฺเ ยถาสุข ฯ   
    [๒๔๙๓] ตสฺส ปาเท คเหตฺวาน       กตฺวา จ น ปทกฺขิณ   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน         ตมฺหา านา อปกฺกมิ ฯ   
                โย ตสฺสา อาส ิ๑ ปลฺลงฺโก  โสวณฺโณ โสปวาหโน   
                สอุรจฺฉทป ฺาโส           สหสฺสปฏิยตฺถโต   
                ตเมว ปลฺลงฺกมารุยฺห        อคา เทวาน สนฺติเก ฯ   
                ตโมกฺกมิว อายนฺตึ          ชลนฺตึ วิชฺชุต ยถา   
                ปตีโต สุมโน วิตฺโต         เทวินฺโท อททา วร ฯ   
    [๒๔๙๔] วร ฺเจ เม อโท สกฺก       สพฺพภูตานมิสฺสร   
                น อิสิปโลภิกา ๒ คจฺเฉ     เอต สกฺก วร วเรติ ฯ   
                      อลมฺพุสาชาตก ตติย ฯ   
                          ___________   
                        ๔ สงฺขปาลชาตก   
          [๒๔๙๕] อริยาวกาโสสิ ปสนฺนเนตฺโต   
#๑ ม. โย จ ตสฺสาสิ ฯ   ๒ ม. นิสิปฺปโลภิกา ฯ    
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                  ม ฺเ ภว ปพฺพชิโต กลุมหฺา   
                  กถ นุ วิตฺตานิ ปหาย โภเค   
                  ปพฺพชิ นิกฺขมฺม ฆรา สป ฺโ ๑ ฯ   
          [๒๔๙๖] สย วิมาน นรเทว ทิสฺวา   
                  มหานุภาวสฺส มโหรคสฺส   
                  ทิสฺวาน ปุ ฺาน มหาวิปาก   
                  สทฺธายห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช ฯ   
          [๒๔๙๗] น กามกามา น ภยา น โทสา   
                  วาจ มุสา ปพฺพชิตา ภณนฺติ   
                  อกฺขาหิ เม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ   
                  สตฺุวาน เม ชายิหิติปฺปสาโท ฯ   
          [๒๔๙๘] วาณิชฺช รฏาธิป คจฺฉมาโน   
                  ปเถ อทฺทสาสิมฺหิ โภชปุตฺเต ๒   
                  ปวฑฺฒกาย อุรค มหนฺต   
                  อาทาย คจฺฉนฺเต ปโมทมาเน ฯ   
                  โสห สมาคมฺม ชนินฺท เตหิ   
                  ปหฏโลโม อวจมฺหิ ภีโต   
                  กหุึ อย นียติ ภีมกาโย   
                  นาเคน กึ กาหถ โภชปุตฺตา ๓ ฯ   
                  นาโค อย นียติ โภชนตฺถ ๔   
#๑ ม. สป ฺ ฯ ยุ. สป ฺา ฯ  ๒-๓ สี. ย.ุ มลิา จ ปุตฺเต ฯ   
#๔ ม. โภชนตฺถา ฯ เอวมุปริ ฯ    
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                  ปวฑฺฒกาโย อุรโค มหนฺโต   
                  สาทุ ฺจ ถูล ฺจ มุทุ ฺจ มส   
                  น ตฺว รส ฺาสิ วิเทหปุตฺต ฯ   
                  อิโต มย คนฺตฺวา สก นิเกต ๑   
                  อาทาย สตฺถานิ วิโกปยิตฺวา   
                  มสานิ ภกฺขาม ๒ ปโมทมานา   
                  มย หิ โว ๓ สตฺตโว ปนฺนคาน ฯ   
                  สเจ อย นียติ โภชนตฺถ   
                  ปวฑฺฒกาโย อุรโค มหนฺโต   
                  ททามิ โว พลิพทฺธานิ โสฬส   
                  นาค อิม มุ ฺจถ พนฺธนสฺมา ฯ   
                  อทฺธา หิ โน ภกฺโข อย มนาโป   
                  พหู จ โน โอรคา ๔ ภุตฺตปุพฺพา/   
                  กโรม เต ต วจน อฬาร   
                  มตฺิต ฺจ โน โหหิ วิเทหปุตฺต ฯ   
                  ตทสฺสุ เต พนฺธนา โมจยึสุ   
                  ย นตฺถุโต ปฏโิมกฺขสฺส ปาเส   
                  มตฺุโต จ โส พนฺธนา นาคราชา   
                  ปกฺกามิ ปาจีนมุโข มุหุตฺต ฯ   
                  คนฺตฺวาน ปาจีนมุโข มุหุตฺต   
#๑ ยุ. นิเกตน ฯ  ๒ ม. โภกฺขาม ฯ  ๓ ม. เว ฯ  ๔ ม. อุรคา ฯ    
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                  ปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ ปโลกยี ม   
                  ตทสฺสห ปฏ ิโต อนฺวคจฺฉึ   
                  ทสงฺคุลี ๑ อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา ฯ   
                  คจฺเฉว โข ตฺว ตรมานรูโป   
                  มา ต อมิตฺตา ปุนรคฺคเหสุ   
                  ทกฺโข หิ ลุทฺเทหิ ปุนา สมาคโม   
                  อทสฺสน โภชปุตฺตาน คจฺฉ ฯ   
                  อคมาสิ โส รหท วิปฺปสนฺน   
                  นีโลภาส รมณีย สุติตฺถ   
                  สโมนต ๒ ชมพฺุหิ เวทิสาหิ   
                  ปาเวกฺขิ นิตฺติณฺณภโย ปตีโต ฯ   
                  โส ต ปวิสฺส น จิรสฺส นาโค   
                  ทิพฺเพน เม ปาตุรหู ๓ ชนนิฺท   
                  อุปฏหี ม ปตรว ปุตฺโต   
                  หทยงฺคม กณฺณสุข ภณนฺโต ฯ   
                  ตฺว เมสิ มาตา จ ปตา อฬาร   
                  อพฺภนฺตโร ปาณทโท สหาโย   
                  สก ฺจ อิทฺธึ ปฏิลาภโกสฺมิ ๔   
                  อฬาร ปสฺส เม นิเวสนานิ   
                  ปหูตภกฺข พหุอนฺนปาน   
#๑ ม. ทสงฺคุถึ ฯ  ๒ ม. สโมตต ฯ  ๓ ม. ปาตุรหุ ฯ   ๔ ยุ. ปฏลิาภิโตสฺมิ ฯ    
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                  มสกฺกสาร วิย วาสวสฺส ฯ   
          [๒๔๙๙] ต ภูมิภาเคหิ อุเปตรูป   
                  อสกฺขรา เจว มุทู สภา จ   
                  นีจาติณา ๑ อปฺปรชา จ ภูมิ   
                  ปาสาทิกา ยตฺถ ชหนฺติ โสก ฯ   
                  อนาวกลา เวฬุริยูปนีลา   
                  จตุทฺทิส อมฺพวน สุรมฺม   
                  ปกฺกา จ เปสี จ ผลา สุผุลลฺา   
                  นิจฺโจตุกา ธารยนฺติ ผลานิ ฯ   
          [๒๕๐๐] เตส วนาน นรเทว มชเฺฌ   
                  นิเวสน ภสฺสรสนฺนิกาส   
                  รชตคฺคฬ โสวณฺณมย อุฬาร   
                  โอภาสติ วิชฺชุริวนฺตลิกฺเข ฯ   
                  มณิมยา โสวณฺณมยา ๒ อุฬารา   
                  อเนกจิตฺตา สสต สุนิมฺมิตา   
                  ปริปูรา ก ฺาหิ อลงฺกตาห ิ  
                  สวุณฺณกายูรธราหิ ราช ฯ   
                  โส สงฺขปาโล ตรมานรูโป   
                  ปาสาทมารุยฺห อโนมวณฺโณ   
                  สหสฺสถมฺภ อตุลานุภาว   
#๑ ม. นีจตฺตินา ฯ   ๒ ม. โสณฺณมยา ฯ    
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                  ยตฺถสฺส ภริยา มเหสี อโหสิ ฯ   
                  เอกา จ นารี ตรมานรูปา   
                  อาทาย เวฬุริยมย มหคฺฆ   
                  สภุ มณึ ชาติมนฺตูปปนฺน   
                  อโจทิตา อาสนมพฺภิหาสิ ฯ   
                  ตโต ม หตฺเถ อุรโค คเหตฺวา   
                  นิสีทยี ปามุขอาสนสฺมึ   
                  อิทมาสน อตฺร ภว นิสีทตุ   
                  ภว ฺหิ เม อ ฺตโร ครูน ฯ   
                  อ ฺา จ นารี ตรมานรูปา   
                  อาทาย วารึ อุปสงฺกมิตฺวา   
                  ปาทานิ ปกฺขาลยิ เม ชนินทฺ   
                  ภริยาว ภตฺตู ปติโน ปยสฺส ฯ   
                  อปรา จ นารี ตรมานรูปา   
                  ปคฺคยฺห โสวณฺณมยาย ปาติยา   
                  อเนกสูป วิวิธ วิย ฺชน   
                  อุปนามยี ภตฺต มนุ ฺรูป ฯ   
                  ตุริเยหิ ม ภารต ภุตฺตวนฺต   
                  อุปฏหุ ภตฺตุ มโน วิทิตฺวา   
                  ตตุตฺตรึ ม นิปตี มหนฺต    
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                  ทิพฺเพหิ กาเมหิ อนปฺปเกหิ ฯ   
          [๒๕๐๑] ภริยา มเมตา ติสตา อฬาร   
                  สพฺพตฺตมชฺฌา ปทุมุตฺตราภา   
                  อฬาร เอตาสุ เต กามการา   
                  ททามิ เต ตา ปริจารยสฺสุ ฯ   
          [๒๕๐๒] สวจฺฉร ทิพฺพรสานุภุตฺวา   
                  ตทาสฺสุห อุตฺตริ ปจฺจภาสึ ๑   
                  นาคสฺสิท กินฺติ กถ ฺจ ลทฺธ   
                  กถชฺฌคมาสิ วิมานเสฏ ฯ   
                  อธิจฺจ ลทฺธ ปรินามชนฺเต   
                  สย กต อุทาหุ เทเวหิ ทินฺน   
                  ปุจฺฉามิ ต ๒ นาคราเชตมตฺถ   
                  กถชฺฌคมาสิ วิมานเสฏ ฯ   
          [๒๕๐๓] นาธิจฺจ ลทฺธ น ปริณามช เม   
                  น สย กต นาป เทเวหิ ทินฺน   
                  สเกหิ กมฺเมหิ อปาปเกหิ   
                  ปุ ฺเหิ เม ลทฺธมิท วิมาน ฯ   
          [๒๕๐๔] กินฺเต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย   
                  กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                  อกฺขาหิ เม นาคราเชตมตฺถ   
#๑ ม. อุตฺตรมิชฺฌภาสึ ฯ      ๒ ย.ุ เต ฯ    
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                  กถ นุ เต ลทฺธมิท วิมาน ฯ   
          [๒๕๐๕] ราชา อโหสึ มคธานมิสฺสโร   
                  ทุยฺโยธโน นาม มหานุภาโว   
                  โส อิตฺตร ชีวิต สวิทิตฺวา   
                  อสสฺสต วิปริณามธมฺม ฯ   
                  อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ปสนฺนจิตฺโต   
                  สกฺกจฺจ ทาน วิปุล อทาสึ   
                  โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ   
                  สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ ฯ   
                  มาล ฺจ คนฺธ ฺจ วิเลปน ฺจ   
                  ปทีปย ยานมุปสฺสย ฺจ   
                  อจฺฉาทน เสยฺยมถนฺนปาน   
                  สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ ฯ   
                  ต เม วต ต ปน พฺรหฺมจริย   
                  ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                  เตเนว เม ลทฺธมิท วิมาน   
                  ปหูตภกฺข พหุอนฺนปาน ฯ   
          [๒๕๐๖] นจฺเจหิ คีเตหิ จุเปตรูป   
                  จิรฏ ิตีก น จ สสฺสตาย   
                  อปฺปานุภาวา ต มหานุภาว    
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                  เตชสฺสิน หนฺติ อเตชวนฺโต   
                  กเิมว ทาาวุธ กึ ปฏิจฺจ   
                  หตฺถตฺถมาคจฺฉิ ๑ วนิพฺพกาน ฯ   
                  ภย นุ เต อนฺวคต มหนฺต   
                  เตโช น ุเต นานฺวคต ทนฺตมูล   
                  กเิมว ทาาวุธ กึ ปฏิจฺจ   
                  กเิลสมาปชฺชิ วนิพฺพกาน ฯ   
          [๒๕๐๗] น เม ภย อนฺวคต มหนฺต   
                  เตโช น สกฺกา มม เตภิหนฺตุ ๒   
                  สต ฺจ ธมฺมานิ สุกิตฺติตานิ   
                  สมุทฺทเวลาว ทุรจฺจยานิ ฯ   
                  จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ อฬาร   
                  อุโปสถ นิจฺจมุปาวสามิ   
                  อถาคมม โสฬส โภชปุตฺตา   
                  รชฺชุ คเหตฺวาน ทฬฺห ฺจ ปาส ฯ   
                  เภตฺวาน นาส อติกสฺส รชชฺุ   
                  นยึสุ ม สมฺปริคยฺห ลุทฺทา   
                  เอตาทิส ทุกฺขมห ติติกฺข   
                  อุโปสถ อปฺปฏิโกปยนฺโต ฯ   
          [๒๕๐๘] เอกายเน ต ปเถ อทฺทสสุ   
#๑ ม. หตฺถตฺตมาคจฺฉิ ฯ     ๒ ม. เตหิ หนฺตุ ฯ    
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                  พเลน วณฺเณน จุเปตรูป   
                  สริิยา ป ฺาย จ ภาวิโตสิ   
                  กมิตฺถิย ๑ นาค ตโป กโรสิ ฯ   
          [๒๕๐๙] น ปุตฺตเหตุ น ธนสฺส เหตุ   
                  น อายุโน จาป อฬาร เหตุ   
                  มนุสฺสโยนึ อภิปตฺถยาโน   
                  ตสฺมา ปรกฺกมมฺ ตโป กโรมิ ฯ   
          [๒๕๑๐] ตฺว โลหิตกฺโข วิหตนฺตรโส   
                  อลงฺกโต กปฺปตเกสมสฺสุ   
                  สโุรสิโต โลหติจนฺทเนน   
                  คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ ฯ   
                  เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                  สพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต   
                  ปุจฺฉามิ ต นาคราเชตมตฺถ   
                  เสยฺโย อิโต เกน มนุสฺสโลโก ฯ   
          [๒๕๑๑] อฬาร นา ฺตฺร มนุสฺสโลกา   
                  สทฺธี ว สวิชฺชติ สยโม วา   
                  อห ฺจ ลทฺธาน มนุสฺสโยนึ   
                  กาหามิ ชาติมรณสฺส อนฺต ฯ   
#๑ ม. กึ ปตฺถย ฯ    
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          [๒๕๑๒] สวจฺฉโร เม วสโต ๑ ตวนฺติเก   
                  อนฺเนน ปาเนน อุปฏ ิโตสฺมิ   
                  อามนฺตยิตฺวาน ปเลมิ นาค   
                  จิรปฺปวุฏโสมฺิ อห ชนินฺท ฯ   
          [๒๕๑๓] ปุตฺตา จ ทารา อนุชีวิโน จ   
                  นิจฺจานุสิฏา อุปติฏเต ต   
                  กจฺจินุ เต นาภิสสิตฺถ โกจิ   
                  ปย ฺหิ เม ทสฺสน ตุยฺห อฬาร ฯ   
          [๒๕๑๔] ยถาป มาตุ จ ปตุ อคาเร   
                  ปุตฺโต ปโย ปฏิวิหิโต วเสยฺย ๒   
                  ตโตป มยฺห อิธเมว เสยฺโย   
                  จิตฺต ฺหิ เต นาค มยิ ปสนฺน ฯ   
          [๒๕๑๕] มณิ มม วิชฺชติ โลหิตงฺโค   
                  ธนาหโร มณิรตน อุฬาร   
                  อาทาย ตฺว คจฺฉ สก นิเกต   
                  ลทฺธา ธนนฺต มณิโมสฺสชสฺสุ ฯ   
          [๒๕๑๖] ทิฏา มยา มานุสกาป กามา   
                  อสสฺสตา วิปริณามธมฺมา   
                  อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา   
                  สทฺธายห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช ฯ   
#๑ ยุ. วุสโิต ฯ    ๒ ย.ุ วเสยฺโย ฯ    
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                  ทุมปฺผลาเนว ปตนฺติ มาณวา   
                  ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา   
                  เอตป ทิสฺวา ปพฺพชิโตมฺหิ ราช   
                  อปณฺณก สาม ฺเมว เสยฺโย ฯ   
          [๒๕๑๗] อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺาอ   
                  พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                  นาค ฺจ สุตฺวาน ตุว ฺจฬารฎ   
                  กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานิ ฯ   
          [๒๕๑๘] อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                  พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                  นาค ฺจ สุตฺวาน มม ฺจ ราช   
                  กโรหิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ   
                     สงฺขปาลชาตก จตุตฺถ ฯ   
                         ____________   
                      ๕ จุลฺลสุตโสมชาตก   
    [๒๕๑๙] อามนฺตยามิ นิคม           มิตฺตามจฺเจ ปาริสชฺเช ๑ จ   
                สริสฺมึ ปลิต ชาต           ปพฺพชฺชทานิ โรจห ฯ   
          [๒๕๒๐] อภุ เม กถ นุ ภณสิ   
                  สลฺล เม เทว อุรสิ กปฺเปสิ   
                  สตฺตสตา เต ภริยา   
#๑ ม. ปริสฺสเช ฯ    
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                  กถ นุ เต ตา ภวิสฺสนฺติ ฯ   
          [๒๕๒๑] ป ฺายิหินฺติ เอตา ทหรา   
                  อ ฺป ตา คมิสฺสนฺติ   
                  สคฺค ฺจ ๑ ปตฺถยาโน   
                  เตนาห ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๒๒] ทุลฺลทฺธ เม อาสิ สุตโสม   
                  ยสฺส เต โหมห มาตา   
                  ย เม วิลปนฺติยา   
                  อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
                  ทุลฺลทฺธ เม อาสิ สุตโสม   
                  ย ต อห วิชายสิฺส   
                  ย เม วิลปนฺติยา   
                  อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
          [๒๕๒๓] โก นาเมโส ธมฺโม สุตโสม   
                  กา จ นาม ปพฺพชฺชา   
                  ย โน อเมฺห ชณฺิเณ ปหาย   
                  อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
          [๒๕๒๔] ปุตฺตาป ตุยฺห พหโว   
                  ทหรา อปฺปตฺตโยพฺพนา   
                  ม ฺชู เตป ต อปสฺสนฺตา   
#๑ ม. สคฺค จสฺส ฯ    
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                  ม ฺเ ทุกฺข นิคจฺฉนฺติ ฯ   
          [๒๕๒๕] ปุตฺเตหิ จ เม เอเตหิ   
                  ทหเรหิ อปฺปตฺตโยพฺพเนหิ   
                  ม ฺชูหิ สพฺเพหิป ตุเมฺหหิ   
                  จิรป ตฺวา วินาภาโว ๑ ฯ   
          [๒๕๒๖] ฉินฺน นุ ตุยฺห หทย   
                  อาทู ๒ กรุณา จ นตฺถิ อเมฺหสุ   
                  ย โน วิกนฺทนติฺโย   
                  อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
          [๒๕๒๗] น จ มยหฺ ฉินฺน หทย   
                  อตฺถิ กรุณาป มยฺห ตุเมฺหสุ   
                  สคฺค ฺจ ปตฺถยมาโน   
                  เตนาห ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๒๘] ทุลลฺทธฺ เม อาสิ สุตโสม   
                  ยสฺส เต อห ภริยา   
                  ย เม วิลปนฺติยา   
                  อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
                  ทุลฺลทฺธ เม อาสิ สุตโสม   
                  ยสฺส เต อห ภริยา   
                  ย เม กุจฺฉิปฏิสนฺธึ ๓   
#๑ ม. วินาสภาโว ฯ    ๒ ม. อทุ เต ฯ  ๓ ยุ. ย ม กุจฺฉิมตึ  สนฺตึ ฯ    
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                  อนเปกฺโข ปพฺพชสิ เทว ฯ   
                  ปริปกฺโก เม คพฺโภ กุจฺฉิคโต   
                  ยาว น วิชายามิ�    
                  มาห เอกา วิธวา   
                  ปจฺฉา ทุกฺขานิ อทฺทกฺขึ ฯ   
          [๒๕๒๙] ปริปกฺโก เต คพฺโภ กุจฺฉิคโต   
                  อิงฺฆ ตฺว วิชายสฺสุ   
                  ปุตฺต อโนมวณฺณ   
                  ต หตฺิวา ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๓๐] มา ตฺว จนฺเท รุทิ   
                  มา โสจิ วนติมิรมตฺตกฺขิ   
                  อาโรห วรปาสาท   
                  อนเปกฺโข อห คมิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๓๑] โก ต อมฺม โกเปสิ   
                  ก ึโรทส ิเปกฺขสิ จ ม พาฬฺห   
                  ก อวชฺฌ ฆาเตมิ   
                  าตีน อุทิกฺขมานาน ฯ   
          [๒๕๓๒] น หิ โส สกฺกา หนฺตุ   
                  วิชิตาวี โย ม ตาต โกเปสิ   
                  ปตา เต ม ตาต อวจ    



สุตฺต ขุ. ชาตก(๑) :เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตก - หนาท่ี 564 

                  อนเปกฺโข อห คมิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๓๓] โยห ปุพฺเพ รเถน ยามิ ๑   
                  อุยฺยาน มตฺตกุ ฺชเร จ โยเธมิ   
                  สตุโสม ปพฺพชิเต   
                  กถ นุทานิ กรสิฺสามิ ฯ   
          [๒๕๓๔] มาตุ จ เม รุทนฺตฺยา   
                  เชฏสฺส จ ภาตุโน อกามสฺส   
                  หตฺเถป เม คหิสฺส ๒   
                  น หิ คจฺฉสิ โน อกามาน ฯ   
          [๒๕๓๕] อุฏเหิ ตฺว ธาติ   
                  อิม กุมาร รเมหิ อ ฺตฺถ   
                  มา เม ปริปนฺถมกาสิ   
                  สคฺค มม ปตฺถยานสฺส ฯ   
          [๒๕๓๖] ยนฺนูนมิ ทเทยฺย ๓ ปภงฺกร   
                  โก นุ เม อิมินา อตฺโถ   
                  สตุโสเม ปพฺพชิเต   
                  ก ึนุ เมน กริสสฺามิ ฯ   
          [๒๕๓๗] โกโส จ ตุยฺห วิปุโล   
                  โกฏาคาร ฺจ ตุยฺห ปริปรู   
                  ปวี จ ตุยฺห วิชิตา   
#๑ ม. นิยยฺามิ ฯ  ๒ ม. เต คเหสฺส ฯ   ๓ ยุ. ชเหยฺย ฯ    
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                  รมสฺสุ มา ปพฺพชิ ๑ เทว ฯ   
          [๒๕๓๘] โกโส จ มยฺห วิปุโล   
                  โกฏาคาร ฺจ มยฺห ปริปูร   
                  ปวี จ มยฺห วิชิตา   
                  ต หิตฺวา ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๓๙] มยฺหป ธน ปหูต   
                  สงฺขาตุ โนป เทว สกฺโกม ิ  
                  ต [๒] เต ททามิ สพฺพมฺป ๓   
                  รมสฺสุ มา ปพฺพชิ เทว ฯ   
          [๒๕๔๐] ชานามิ เต ธน ปหูต   
                  กลุวฑฺฒน ปูชโิต ตยา จสฺมิ   
                  สคฺค ฺจ ปตฺถยมาโน   
                  เตนาห ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๔๑] อุกฺกณฺ ิโตสฺมิ พาฬฺห   
                  อรติ ม โสมทตฺต อาวิสติ   
                  พหุกา หิ ๔ อนฺตรายา   
                  อชฺเชวาห ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
          [๒๕๔๒] อิท จ ตุยฺห รุจิต สุตโสม   
                  อชฺเชวทานิ ตฺว ปพฺพช   
                  อหป ปพฺพชิสสฺามิ   
#๑ สี. ปพฺพชสฺสุ ฯ ยุ. ปพฺพช ฯ   ๒ สี. เทว ฯ  ๓ ยุ. สพฺพ ฯ   ๔ ม. พหุกาป เม ฯ   
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                  น อุสฺสเห ตยา วินา อห าตุ ฯ   
          [๒๕๔๓] น ห ิสกฺกา ปพฺพชตุิ นคเร   
                  น หิ ปจฺจติ ชนปเท จ ฯ   
          [๒๕๔๔] สุตโสเม ปพฺพชิเต   
                  กถนฺนุทานิ กริสฺสาม ฯ   
          [๒๕๔๕] อุปนิยฺยติท ม ฺเ   
                  ปริตฺต อุทกว ปงฺกวารมฺหิ ๑   
                  เอว สุปริตฺตเก ชีวิเต   
                  น จ ปมชชฺิตุ กาโล ฯ   
                  อุปนิยฺยติท ม ฺเ   
                  ปริตฺต อุทกว ปงฺกวารมฺหิ ๒   
                  เอว สุปริตฺตเก ชีวิเต   
                  อถ พาลา ๓ ปมชฺชนฺติ ฯ   
                  เต วฑฺฒยนฺติ นิรย   
                  ติรจฺฉานโยนิ ฺจ ปตฺติวิสย ฺจ ๔   
                  ตณฺหาพนฺธนพนฺธา   
                  วฑฺเฒนฺติ อสุรกาย ฯ   
          [๒๕๔๖] อูห ฺเต รชคฺค อวิทูเร   
                  ปุปฺผกมฺหิ ๕ จ ปาสาเท   
                  ม ฺเ โน เกสา ฉินฺนา   
#๑-๒ ม. จงฺกวาลมุหิ ฯ  ๓ ม. อนฺธพาลา ฯ  ๔ ม. เปตฺติวิสย ฯ  ๕ ม. ปุพฺพกมฺหิ ฯ    
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                  ยสสฺสิโน ธมมฺราชสฺส ฯ   
          [๒๕๔๗] อยมสฺส ปาสาโท   
                  โสวณฺณปุปฺผมาลฺยวีติกิณฺโณ   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อยมสฺส ปาสาโท   
                  โสวณฺณปุปฺผมาลฺยวีติกิณฺโณ   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                  อิทมสฺส กูฏาคาร   
                  โสวณฺณปุปฺผมาลฺยวีติกิณฺณ   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อิทมสฺส กูฏาคาร   
                  โสวณฺณปุปฺผมาลฺยวีติกิณฺณ   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                  อยมสฺส อโสกวนิกา   
                  สปุุปฺผิตา สพฺพกาลิกา รมฺมา   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา    
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                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อยมสฺส อโสกวนิกา   
                  สปุุปฺผิตา สพฺพกาลิกา รมฺมา   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                  อิทมสฺส อุยฺยาน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อิทมสฺส อุยฺยาน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                  อิทมสฺส กณิการวน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อิทมสฺส กณิการวน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา    
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                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                  อิทมสฺส ปาฏลิวน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อิทมสฺส ปาฏลิวน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                  อิทมสฺส อมฺพวน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อิทมสฺส อมฺพวน   
                  สปุุปฺผิต สพฺพกาลิก รมฺม   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
                  อยมสฺส โปกฺขรณี   
                  ส ฺฉนฺนา อณฺฑเชหิ วีติกิณฺณา   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา    
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                  ปริกิณฺโณ อิตฺถาคาเรหิ ฯ   
                  อยมสฺส โปกฺขรณี   
                  ส ฺฉนฺนา อณฺฑเชหิ วีติกิณฺณา   
                  ยหิมนุวิจริ ราชา   
                  ปริกิณฺโณ าติสงฺเฆน ฯ   
          [๒๕๔๘] ราชา โข ๑ ปพฺพชิโต สุตโสโม   
                  รชฺช อิม ปหนฺตฺวาน   
                  กาสายวตฺถวสโน   
                  นาโคว เอกโก ๒ จรติ ฯ   
          [๒๕๔๙] มาสฺสุ ปุพฺเพ รติกีฬติานิ   
                  หสิตานิ อนุสฺสริตฺถ ๓   
                  มา โว กามา หนึสุ   
                  สรุมฺม ฺหิ ๔ สุทสฺสน นคร   
                  เมตฺตจิตฺต ฺจ ภาเวถ   
                  อปฺปมาณ ทิวา จ รตฺโต จ   
                  อถ คจฺฉิตฺถ ๕ เทวปุร   
                  อาวาส ปุ ฺกมฺมินนฺติ ๖ ฯ   
                  จุลฺลสุตโสมชาตก ป ฺจม ฯ   
                          ___________   
#๑ ม. ราชา โว โข ฯ   ๒ สี. เอกโกว ฯ  ๓ ยุ. อนุสฺสริตฺโถ ฯ  ๔ ม. รมฺม หิ ฯ   
#๕ ม. อคจฺฉิตฺถ ฯ   ๖ ยุ. ปุ ฺกมฺมานนฺติ ฯ    
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                           ตสฺสุทฺทาน   
                  สวุปณฺฑิตชมฺพุก กุณฺฑลิโน   
                  วรก ฺมลมฺพุสชาตก จ   
                  ปวรุตฺตมสงฺขสิรีวฺหยโก   
                  สตุโสมอรินฺทมราชวโร ฯ   
                     จตฺตาลีสนิปาต นิฏ ิต ฯ   
                           _________   


