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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ชาดก
เลมที่ ๓ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เอกนิบาตชาดก
๑. อปณณกวรรค
๑. อปณณกชาดก
วาดวยการรูฐานะและมิใชฐานะ
[๑] คนพวกหนึ่งกลาวฐานะอันหนึ่งวาไมได นัก
เดาทั้งหลาย กลาวฐานะอันนั้นวา เปนที่สอง คนมี
ปญญารูฐานะและมิใชฐานะนั้นแลว ควรถือเอาฐานะ
ที่ไมผิดไว.
จบอปณณกชาดกที่ ๑
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ชาตกัฏฐกถา
อรรถกถาชาดก เอกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทูเรนิทาน
ประณามคาถา
ขาพเจาขอกราบไหวพระพุทธเจา ผูป ระเสริฐ
สุดหาบุคคลผูเปรียบปานมิได ผูเสด็จขึ้นจากสาคร
แหงไญยธรรม ผูทรงขามสงสารสาครเสียไดดวย
เศียรเกลา พรอมทั้งพระธรรมอันลึกซึ้ง สงบยิ่ง
ละเอียดยากที่คนจะมองเห็นได ที่ทําลายเสียไดซึ่งภพ
นอยและภพใหญ สะอาดอันเขาบูชาแลว เพราะพระสัทธรรม อีกทั้งพระสงฆผูไมมีกิเลสเครื่องของ ผูสูง
สุดแหงหมู ผูสูงสุดแหงทักขิไณยบุคคล ผูมีอินทรีย
อันสงบแลว หาอาสวะมิได.
ดวยการประณามที่ขาพเจาไดกระทําแลวตอพระรัตนตรัยดวยความนับถือเปนพิเศษนี้นั้น ขาพเจา
อันผูที่เปนนักปราชญยิ่งกวานักปราชญ ผูรูอาคม
[ปริยัติ] เปนวิญูชน มียศใหญไดขอรองดวยการ
เอาใจแลว ๆ เลา ๆ เปนพิเศษวา ทานขอรับ ทาน
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ควรจะแตงอรรถกถาอปทาน [ชีวประวัติ] เพราะ
ฉะนั้นขาพเจาจักแสดงการพรรณนาเนื้อความอันงาม
แหงพระบาลีในพระไตรปฎกทีเดียว พรอมทั้งชีวประวัติที่ยังเหลืออยู เรื่องราวอันดีเยี่ยมนี้ใครกลาวไว
กลาวไวที่ไหน กลาวไวเมื่อไรและกลาวไวเพื่ออะไร
ขาพเจาจักกลาวเรื่องนั้น ๆ แลว ก็มาถึงวิธีเพื่อที่จะให
ฉลาดในเรื่องนิทาน เพราะจะทําใหเลาเรียนและทรง
จําไดงายขึ้น เพราะฉะนั้น เรื่องราวที่ทานจัดใหแปลก
ออกไปตามที่เกิดกอนและหลัง รจนาไวในภาษา
สิงหลของเกาก็ดี ในอรรถกถาของเกาก็ดี เมื่อมาถึง
วิธีนั้น ๆ แลว ยอมไมใหสําเร็จประโยชนตามที่สาธุชนตองการ เหตุนั้นขาพเจาก็จักอาศัยนัยตามอรรถ
กถาของเกานั้น เวนไมเอาเนื้อความที่ผิดเสีย แสดง
แตเนื้อความที่แปลกออกไป กระทําการพรรณนา
เฉพาะแตที่แปลก ซึ่งดีที่สุดเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
เพราะเหตุที่ไดปฏิญาณไวแลววา เรื่องราวอันดีเยี่ยมใครกลาวไว
กลาวไวในที่ไหนและกลาวไวเมื่อไร และวาขาพเจาจักทําการพรรณนาเนื้อความ
ดังนี้ ก็การพรรณนาเนื้อความแหงชีวประวัตินั้น เมื่อขาพเจาแสดงนิทานสาม
อยางเหลานี้ คือ ทูเรนิทาน [นิทานในที่ไกล] อวิทูเรนิทาน [นิทานในที่ไม
ไกลนัก] สันติเกนิทาน [นิทานในที่ใกล] พรรณนาอยูก็จักเปนที่เขาใจได
แจมแจง เพราะคนที่ไดฟง ไดเขาใจมาตั้งแตไดอานแลว เพราะฉะนั้นขาพเจา
จึงจักแสดงนิทานเหลานั้นพรรณนาชีวประวัตินั้น บรรดานิทานเหลานั้น กอน-
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อื่นควรทราบปริเฉท [ขอความที่กําหนดไวเปนตอนๆ] เสียกอน. กถามรรค
ที่เลาเรื่องตั้งแตพระะมหาสัตวไดตั้งปรารถนาอยางจริงจัง ณ เบื้องบาทมลของ
พระพุทธเจาทรงพระนามวาที่ปงกร จนถึงจุติจากอัตภาพเปนพระเวสสันดร
แลวไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต จัดเปนทูเรนิทาน.
กถามรรคที่เลาเรื่องทั้งแตจุติจากภพสวรรคชั้นดุสิตจนถึงบรรลุพระสัพพัญุตญาณที่ควงไมโพธิ์ จัดเปนอวิทูเรนิทาน.
สวนสันติเกนิทานมีปรากฏอยูในที่ตาง ๆ ของพระองคที่เสด็จประทับ
อยูในที่นั้น ๆ ดวยประการฉะนี้.

ทูเรนิทาน
ในนิทานเหลานั้น ที่ชื่อทูเรนิทานมีดังตอไปนี้ เลากันมาวา ในที่สุด
สี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปนับแตนี้ ไดมีนครหนึ่งนามวา อมรวดี ในนครนัน้ มี
พราหมณชื่อสุเมธอาศัยอยู เขามีกําเนิดดี มีครรภอันบริสุทธิ์ ทั้งทางฝายมารดา
และฝายบิดานับไดเจ็ดชั่วตระกูลใครจะดูถูกมิได หาผูตําหนิมิไดเกี่ยวกับเรื่อง
เชื้อชาติ มีรปู สวย นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณอันงามยิ่ง เขา
ไมการทําการงานอยางอื่นเลย ศึกษาแตศิลปะของพราหมณ บิดาและมารดาของ
เขาไดถึงแกกรรมเสียตั้งแตเขารุนหนุม ตอมาอํามาตยผูจัดการผลประโยชนนํา
เอาบัญชีทรัพยสินมา เปดหองคลังที่เต็มไปดวยทองเงินแกวมณีและแกวมุกดา
เปนตน บอกใหทราบถึงทรัพยตลอดเจ็ดชั่วตระกูลวา ขาแตกุมาร ทรัพยสนิ
เทานี้เปนของมารดา เทานี้เปนของบิดา เทานี้เปนของปูตาและทวดแลวเรียน
วา ขอทานจงจัดการเถิด สุเมธบัณฑิตคิดวา ปูเปนตนของเราสะสมทรัพยนี้
ไวแลว เมื่อจะไปสูปรโลกที่ชื่อวาจะถือเอาทรัพยเเมกหาปณะหนึ่งติดตัวไปดวย
หามีไม แตเราควรการทําเหตุที่จะใหถือเอาทรัพยไปดวยได ดังนี้แลวได
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กราบทูลแดพระราชา ใหตีกลองปาวรองไปในพระนครใหทานแกมหาชนแลว
ออกบวชเปนดาบส ก็เพื่อที่จะใหเนื้อความนี้แจมแจงควรจะกลาวสุเมธกถาไว
ในที่นี้ดวย แตสุเมธกถานี้มีมาแลวในพุทธวงศติดตอกัน แตเพราะเลาเรื่อง
ประพันธเปนคาถาจึงไมใครจะแจมชัดดีนัก. เพราะฉะนั้นขาพเจาจักกลาว
พรอมกับแสดงคําที่ประพันธเปนคาถาแทรกไวในระหวางๆ ในที่สุดแหงสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ไดมพี ระนครมีนามวา อมรวดี และอีกนามหนึ่งวา อมร
อึกทึกไปดวยเสียง ๑๐ เสียง ที่ทานหมายถึงเสียงที่กลาวไวในพุทธวงศ วา
ในสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป มีพระนครหนึ่ง
นามวา อมร เปนเมืองสวยงามนาดู นารินรมย
สมบูรณดวยขาวและน้ํา อึกทึกไปดวยเสียง ๑๐ เสียง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต ความวา
อึกทึกไปดวยเสียงเหลานี้คือ เสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียง
ตะโพน เสียงพิณ เสียงขับรอง เสียงสังข เสียงกังสดาล เสียงที่ ๑๐ วา
เชิญกิน เชิญขบเคี้ยว เชิญดื่ม ซึง่ ทานถือเอาเพียงเอกเทศหนึ่งแหงเสียง
เหลานั้นจึงกลาวคาถานี้ไวในพุทธวงศวา
กึกกองดวยเสียงชาง เสียงมา เสียงกลอง เสียง
สังขและเสียงรถ เสียงปาวรองดวยขาวและน้าํ วา เชิญ
ขบเคี้ยว เชิญดื่ม.
แลวกลาววา
พระนครอันสมบูรณดว ยคุณลักษณะทุกประการ
เขาถึงความเปนพระนครที่มีสิ่งตองการทุกชนิด สม บูรณดว ยแกวเจ็ดประการ ขวักไขวไปดวยเหลาชน
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ตาง ๆ มั่งคั่งเปนดุจเทพนารี เปนที่อาศัยอยูของเหลา
ผูมีบุญ. พราหมณชื่อสุเมธ มีสมบัติสะสมไวนั้นได
หลายโกฏิ มีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย เปนผูคง
แกเรียน ทรงมนตไดมาก เรียนจบไตรเพท ถึงความ
สําเร็จบริบูรณในลักขณศาสตร อิติหาสศาสตร และ
ในสัทธรรม.
ตอมาวันหนึ่ง สุเมธบัณฑิตนั้น ไปในที่เรน ณ พื้นปราสาทชั้นบนนั่ง
ขัดสมาธิคิดวา นี่แนะบัณฑิตการเกิดอีก. ชื่อวาการถือปฏิสนธิเปนทุกข การแตก
ดับแหงสรีระในที่ที่เกิดแลว ก็เปนทุกขเชนกัน และเราก็มีการเกิดเปนธรรมดา
มีความแกเปนธรรมดา มีความเจ็บปวยเปนธรรมดา มีความตายเปนธรรมดา
ควรที่เราผูเปนเชนนี้ จะแสวงหาพระมหานิพพานที่ไมมีเกิด ไมมีแก ไมมที ุกข
มีแตสุข เยือกเย็น ไมรูจักตาย ทางสายเดียวที่พนจากภพมีปรกตินําไปสู
พระนิพพานจะพึงมีแนนอน ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เราเขาไปสูท ี่เรนนั่งแลวในตอนนั้นไดคิดวา ขึ้น
ชื่อวา การเกิดใหมเปนทุกข การแตกดับแหงสรีระก็
เปนทุกข เรามีความเกิดเปนธรรมดา มีความแกเปน
ธรรมดา มีความเจ็บปวยเปนธรรมดาเชนกัน เราจัก
แสวงหาพระนิพพานที่ไมแก ไมตาย เปนแดนเกษม
ไฉนหนอเราไมพึงมีเยื่อใย ไรความตองการทิ้งรางกาย
เนาซึ่งเต็มไปดายทรากศพนานาชนิดนี้เสียได แลวไป
ทางนั้นมีอยู จักมีแน ทางนั้นอันใคร ๆ ไมอาจที่จะไม
ใหมีได เราจักแสวงหาทางนั้น เพื่อพนจากภพใหได
ดังนี้.
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ตอจากนั้นก็คิดยิ่งขึ้นไปอีกอยางนี้วา เหมือนอยางวา ชือ่ วาสุขที่เปน
ปฏิปกษตอทุกขมีอยูในโลกฉันใด เมื่อภพมีอยูแมสิ่งที่ปราศจากภพอันเปนปฏิปกษตอภพนั้น ก็พึงมีฉันนั้น และเหมือนเมื่อความรอนมีอยู แมความเย็นที่จะ
ระงับความรอนนั้นก็ตองมีฉันใด แมพระนิพพานที่ระงับไฟมีราคะเปนตนก็
พึงมีฉันนั้น ธรรมที่ไมมีโทษอันงามที่เปนปฏิปกษตอธรรมอันเปนบาปอัน
ลามก ยอมมีอยูฉันใด เมื่อชาติอันลามกมีอยู แมพระนิพพานกลาวคือความไม
เกิด เพราะใหความเกิดทุกอยางสิ้นไป ก็พึงมีฉันนั้น ดังนี้ เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา
เมื่อทุกขมีอยู ขึ้นชื่อวาสุขก็ตองมีฉนั ใด เมื่อ
ภพมีอยู แมสภาพที่ปราศจากภพก็ควรปรารถนาฉัน
นั้น เมื่อความรอนมีอยู ความเย็นอีกอยางก็ตองมี
ฉันใด ไฟสามอยางมีอยู พระนิพพานก็ควรปรารถนา
ฉันนั้น เมื่อสิ่งชั่วมีอยู แมความดีงามก็ตองมีฉันใด
ความเกิดมีอยู แมความไมเกิด ก็ควรปรารถนาฉันนั้น
ดังนี้.
ทานยังคิดขออื่น ๆ อีกวา บุรุษผูจมอยูในกองคูถเห็นสระใหญดาดาษ
ไปดวยดอกปทุมหาสีแตไกล ควรที่จะแสวงหาสระนั้นดวยคิดวา เราควรจะไปที่
สระนั้นโดยทางไหนหนอ การไมแสวงหาสระนั้น หาเปนความผิดของสระนั้นไม
แตเปนความผิดของบุรุษนั้นเทานั้น ฉันใด เมื่อสระใหญคืออมตนิพพานเปน
ที่ชําระลางมลทินคือกิเลสมีอยู การไมแสวงหาสระนั้นไมเปนความผิดของสระ
ใหญคืออมตนิพพาน แตเปนความผิดของบุรุษนั้นเทานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
อนึ่งบุรุษผูถูกพวกโจรหอมลอม เมื่อทางหนีมีอยู ถาเขาไมหนีไป ขอนั้นหา
เปนความผิดของทางไม แตเปนความผิดของบุรุษนั้นเทานั้นฉันใด บุรุษผูถ ูก
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กิเลสหอมลอมจับไวไดแลว เมื่อทางอันเยือกเย็นเปนที่ไปสูพระนิพพานมีอยู
แตไมแสวงหาทางนั้น หาเปนความผิดของทางไม แตเปนความผิดของบุคคลนั้น
เทานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน และบุรุษผูถูกพยาธิเบียดเบียน เมื่อหมอผูรักษาความ
เจ็บปวยมีอยู หากเขาไมแสวงหาหมอนั้นใหรักษาความเจ็บปวย ขอนั้นหาเปน
ความผิดของหมอไม แตเปนความผิดของบุรุษนั้นฉันใด ผูใดถูกพยาธิคือกิเลส
เบียดเบียน ไมแสวงหาอาจารยผูฉลาดในการระงับกิเลสซึ่งมีอยู ขอนั้นเปน
ความผิดของผูนั้นเทานั้น หาเปนความผิดของอาจารยผูทํากิเลสใหพินาศไม
ฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
บุรุษผูตกอยูในคูถ เห็นสระมีน้ําเต็มเปยม ไมไป
หาสระนั้น ขอนั้นหาเปนความผิดของสระไมฉันใด
เมื่อสระคืออมตะในการที่จะชําระลางมลทินคือกิเลส
มีอยู เขาไมไปหาสระนั้น ขอนัน้ หาเปนความผิดของ
สระคืออมตะไม ฉันนั้นเหมือนกัน.
คนผูถูกศัตรูกลุมรุมเมื่อทางหนีไปมีอยูไมหนีไป
ขอนั้นหาเปนความผิดของทางไมฉันใด คนที่ถูกกิเลส
กลุมรุม เมื่อทางปลอดภัยมีอยูไมไปหาทางนั้น ขอ
นั้น หาเปนความผิดของทางที่ปลอดภัยนั้นไม ฉันนั้น
เหมือนกัน.
คนผูเจ็บปวยเมื่อหมอรักษาโรคมีอยู ไมยอมให
รักษาความเจ็บปวยนั้น ขอนัน้ หาเปนความผิดของ
หมอนัน้ ไม ฉันใด คนผูไดรับทุกขถูกความเจ็บปวย
คือกิเลสเบียดเบียนแลว ไมไปหาอาจารยนั้น ขอนั้น
หาเปนความผิดของอาจารยผูแนะนําไม ฉันนั้น
เหมือนกัน.
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ทานยังนึกถึงแมขออื่น ๆ อีกวา คนผูขอบแตงตัวพึงทิ้งซากศพที่
คลองไวที่คอไปไดอยางมีความสุข ฉันใด แมเราก็ควรทิ้งกายอันเนานี้ไมมี
อาลัยเขาไปสูนิพพานนครฉันนั้น ชายหญิงทั้งหลายถายอุจจาระและปสสาวะรด
บนพื้นที่อันสกปรกแลว ยอมไมเก็บใสพกหรือเอาชายผาหอไป ตางรังเกียจ
ไมมีอาลัยเลย กลับทิ้งไปเสียฉันใด แมเราก็ควรจะไมมีอาลัยทิ้งกายเนานี้เสีย
เขาไปสูนิพพานนครอันเปนอมตะฉันนั้น และนายเรือไมมีอาลัยทิ้งเรือลําเกา
คร่ําคราไปฉันใด แมเราก็จะละกายอันเปนที่หลั่งไหลออกจากปากแผลทั้งเกานี้
ไมมีอาลัยเขาไปสูนิพพานบุรี ฉันนั้น อนึ่ง บุรุษพาเอาแกวนานาชนิดเดินทางไป
พรอมกับโจร จึงละทิง้ พวกโจรเหลานั้นเสีย เพราะกลัวจะเสียแกวของตน
ถือเอาทางที่ปลอดภัย ฉันใด กรชกาย (กายที่เกิดจากธุลี) แมนี้ ก็ฉันนั้น
เปนเชนกับโจรปลนแกว ถาเราจักกอตัณหาขึ้นในกายนี้ แกวคือพระธรรม
อันเปนกุศล คืออริยมรรคจะสูญเสียไป เพราะฉะนั้นควรที่เราจะละทิ้งกาย
อันเชนกับโจรนี้เสีย แลวเขาไปสูนิพพานนคร ดังนี้ เพราะเหตุนั้นทาน จึง
กลาววา
บุรุษปลดเปลื้องซากศพที่นาเกลียด ซึ่งผูกไว
ที่คอแลวไป อยูอยางสุขเสรี อยูลําพังตนได ฉันใด
คนก็ควรละทิ้งรางกายเนา ที่มากมูลดวยซากศพ
นานาชนิดไปอยางไมมีอาลัย ไมมีความตองการอะไร
ฉันนั้น.
ชายหญิงทั้งหลายถายกรีสลงในที่ถายอุจจาระทิ้ง
ไปอยางไมมีอาลัย ไมมีความตองการอะไร ฉันใด
เราจะละทิ้งกายที่เต็มไปดวยซากศพนานาชนิดนี้ไป
เหมือนคนถายอุจจาระแลวละทิ้งสวมไปฉะนั้น.
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เจาของละทิ้งเรือที่เกาคร่ําคราผุพัง น้ํารั่วเขาไป
ได ไมมีความอาลัย ไมมีความตองการอะไร ฉันใด
เราจักละทิ้งกายนี้ที่มีชองเกาชอง หลั่งไหลออกเปน
นิตย เหมือนเจาของทิ้งเรือเกาไป ฉะนั้น.
บุรุษไปพรอมกับโจรถือหอของไป เห็นภัยที่จะ
เกิดจากการตัดหอของจึงทิ้งแลวไปเสียฉันใด กายนี้
เปรียบเหมือนมหาโจร เราจักละทิ้งกายนี้ไปเพราะ
กลัวจะถูกตัดกุศล ฉันนั้นเหมือนกัน.
สุเมธบัณฑิตคิดเนื้อความประกอบดวยเนกขัมมะนี้ ดวยอุปมาตาง ๆ
อยางแลว สละกองแหงโภคสมบัตินับไมถวนในเรือนของตน แกเหลาชนมี
คนกําพราและคนเดินทางไกลเปนตน ตามนัยที่กลาวมาแลวแตหนหลัง ถวาย
มหาทานละวัตถุกามและกิเลสกามแลว ออกจากอมรนครคนเดียวเทานั้น อาศัย
ภูเขาชื่อธรรมิกะในปาหิมพานต สรางอาศรม เนรมิตบรรณศาลาและที่จงกรม
เนรมิตขึ้นดวยกําลังแหงบุญของตน เพื่อจะละเวนเสียจากโทษแหงนิวรณทั้ง
หา นํามาซึ่งกําลัง กลาวคืออภิญญาที่ประกอบดวยเหตุ อันเปนคุณ ๘ อยางตาม
ที่ทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา เมื่อจิตมั่นคงแลวอยางนี้ ดังนี้ แลวละทิ้งผา
สาฎกที่ประกอบดวยโทษ ๙ ประการไวในอาศรมบทนั้น แลวนุงหมผาเปลือก
ไมที่ประกอบดวยคุณ ๑๒ ประการบวชเปนฤาษี. ทานเมื่อบวชแลวอยางนี้
ก็ละบรรณศาลานั้น ซึง่ เกลื่อนกลนไปดวยโทษ ๘ ประการ เขาไปหาโคน
ตนไมซึ่งประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ เลิกละขาวตาง ๆ อยางทั้งปวง หันมา
บริโภคผลไมที่หลนจากตนเอง เริ่มตั้งความเพียรดวยอํานาจการนั่งการยืนและ
การจงกรม ในภายในเจ็ดวันนั่นเองก็ไดอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ทานไดบรรลุ
กําลังแหงอภิญญาตามที่ปรารถนาไวนั้นดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา
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เราคิดอยางนี้แลวไดใหทรัพยนั้นไดหลายรอย
โกฏิ แกคนยากจนอนาถา แลวเขาไปสูปาหิมพานต
ในที่ไมไกลแหงปาหิมพานตมีภูเขาชื่อธรรมิกะ เรา
สรางอาศรมอยางดีไว เนรมิตบรรณศาลาไวอยางดี
ทั้งยังเนรมิตที่จงกรมเวนจากโทษ ๕ ประการไวใน
อาศรมนั้น เราไดกําลังอภิญญาประกอบดวยองคแปด
ประการ เราเลิกใชผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ ๙
ประการ หันมานุง ผาเปลือกไมอันประกอบดวยคุณ
๑๒ ประการ เราเลิกละบรรณศาลาที่เกลื่อนกลน
ไปดวยโทษ ๘ ประการ เขาไปสูโคนไมอันประกอบ
ดวยคุณ ๑๐ ประการ เราเลิกละขาวที่หวานที่ปลูกโดย
ไมมีสว นเหลือเลย หันมาบริโภคผลไมหลนเองที่
สมบูรณดวยคุณเปนอเนกประการ เราเริม่ ตั้งความ
เพียรในที่นั่งที่ยืนและที่จงกรมในอาศรมบทนั้น ภาย
ในเจ็ดวันก็ไดบรรลุกําลังแหงอภิญญา ดังนี้.
ในคาถานั้นดวยบาลีนี้วา อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาล
สุมาปต ทานกลาวถึงบรรณศาลาและที่จงกรมไวราวกะวาสุเมธบัณฑิตสราง
ขึ้นดวยมือของตนเอง แตในคาถานี้มีใจความดังตอไปนี้ ทาวสักกะทรงเห็น
วา พระมหาสัตวจักเขาไปสูปาหิมพานตแลววันนี้จักถึงภูเขาชื่อธรรมิกะ จึง
รับสั่งเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรวา นี่พอ สุเมธบัณฑิตออกมาดวยคิดวา เราจัก
บวช ทานจงเนรมิตที่อยูใหแกพระมหาสัตวนั้น วิสสุกรรมเทพบุตรนั้น รับพระ
ดํารัสของพระองคแลว จึงเนรมิตอาศรมนารื่นรมย บรรณศาลาสรางอยางดี
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ที่จงกรมนาเบิกบานใจ แตพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอาศรมบทนั้น ที่
สําเร็จดวยอานุภาพแหงบุญของพระองค จึงตรัสวา ดูกอนสารีบุตรที่ธรรมิกบรรพตนั้น อาศรมเราไดสรางขึ้นอยางดีแลว เนรมิตบรรณศาลาไวอยางดี
ทั้งยังเนรมิตที่จงกรมเวนจากโทษ ๕ ประการไวใกลอาศรมนั้นดวย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุกโต มยฺห แปลวา เราสรางอาศรม
ไวอยางดีแลว. บทวา ปณฺณสาล สมมาปต ความวา แมบรรณศาลาที่
มุงดวยใบไมเราก็สรางไวดีแลว. บทวา ปฺจโทสวิวชฺชิต ความวา ชื่อ
วาโทษของที่จงกรมมี ๕ อยางเหลานี้ คือ แข็งกระดางและขรุขระ มีตนไมภายใน
มุงไวรกรุงรัง คับแคบมากนัก กวางขวางเกินไป จริงอยู เมื่อบุคคลเดิน
จงกรมบนที่จงกรมมีพื้นดินแข็งกระดางและขรุขระ เทาทั้งสองจะเจ็บปวด
เกิดการพองขึ้น จิตจึงไมไดความเเนวแน และกรรมฐานก็จะวิบัติ แตกรรม
ฐานจะถึงพรอมเพราะอาศัยการอยูสบาย ในพื้นที่ออนนุมและราบเรียบ เพราะ
ฉะนั้น พึงทราบวา พื้นที่แข็งกระดางและขรุขระเปนโทษอันหนึ่ง. เมื่อตนไม
มีอยูภายในหรือทามกลาง หรือที่สดุ แหงที่จงกรม เมื่ออาศัยความประมาท
เดินจงกรม หนาผากหรือศีรษะก็จะกระทบ เพราะฉะนั้น มีตนไมภายในจึง
เปนโทษขอที่ ๒. เมื่อเดินจงกรมบนที่จงกรมมุงไวรกรุงรังดวยหญาและเถาวัลย
เปนตน ในเวลากลางคืนก็จะเหยียบสัตวมีงูเปนตน ทําใหมนั ตาย หรือจะ
ถูกพวกมันกัดไดรับความเดือดรอน เพราะฉะนั้น การที่มุงบังรกรุงรังจึงจัด
เปนโทษขอที่ ๓. เมื่อเดินจงกรมบนที่จงกรมแคบเกินไป จึงมีกําหนดโดย
กวางเพียงศอกเดียวหรือครึ่งศอก เล็บบาง นิ้วมือบาง จะไปสะดุดเขาแลวแตก
เพราะฉะนั้น ความคับแคบเกินไปจึงเปนโทษขอที่ ๔. เมื่อเดินจงกรมบนที่
จงกรมกวางขวางเกินไปจิตยอมวิ่งพลาน จะไมไดความมีอารมณแนวแน
เพราะฉะนั้น การที่ที่กวางขวางเกินไปจึงเปนโทษขอที่ ๕. ที่เดินจงกรมโดย
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สวนกวางไดศอกครึ่ง ในสองขางมีประมาณศอกหนึ่ง ที่เดินจงกรมโดยสวน
ยาวมีประมาณ ๖๐ ศอก มีพื้นออนนุม มีทรายโรยไวเรียบเสมอ ก็ใชได
เหมือนที่เดินจงกรมของพระมหินทเถระ. ผูปลูกฝงความเลื่อมใสใหชาวเกาะที่
เจติยคิรีวิหารก็ไดเปนเชนนี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เราไดสรางที่
เดินจงกรมไวในอาศรมนั้น อันเวนจากโทษ ๕ ประการ.
บทวา ปฏคุณสมุเปต คือประกอบดวยสุขของสมณะ ๘ ประการ
ชื่อวาสุขของสมณะ ๘ ประการนั้นมีดังนี้คือ ไมมีการหวงแหนทรัพยสินและ
ขาว แสวงหาแตบิณฑบาตที่ไมมีโทษ บริโภคแตบิณฑบาตที่เย็น ไมมีการ
บีบบังคับราษฎร ในเมื่อพวกลูกหลวงทั้งหลายเที่ยวบีบบังคับราษฎรถือเอา
ทรัพยมีคาและเหรียญกษาปณตะกั่วเปนตน ปราศจากความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในเครื่องอุปกรณทั้งหลาย ไมมีความกลัวภัยในเรือ่ งถูกโจรปลน
ไมตองไปคลุกคลีกับพระราชาและราชอํามาตย ไมถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้ง
๔. ทานกลาวอธิบายไววา ผูอยูในอาศรมนั้นสามารถที่จะประสบสุขของสมณะ
๘ อยาง เหลานี้ไดฉันใด เราสรางอาศรมนั้นประกอบดวยคุณ ๘ อยาง ฉันนั้น.
บทวา อภิ
ฺ าพลมาหรึ ความวา ภายหลังเมื่อเราอยูในอาศรมนั้น กระทําบริกรรมในกสิณแลว เริ่มวิปสสนาโดยความเปนของไมเที่ยงและโดยความ
เปนทุกข เพื่อตองการความเกิดขึ้นแหงอภิญญาและสมาบัติ แลวก็ไดกําลังแหง
วิปสสนาอันทรงเรี่ยวแรง. อธิบายวา เมื่อเราอยูในอาศรมนั้นสามารถนํากําลัง
นั้นมาได ฉันใด เราไดสรางอาศรมนั้นกระทําใหเหมาะสมแกกําลังแหงวิปสสนา
นั้น เพื่อประโยชนแกอภิญญา.
ในคาถานี้วา วสฏก ปชหึ ตตฺถ นวโทสมุปาคต มีคําที่จะ
กลาวไปตามลําดับดังตอไปนี้ ไดยนิ วาในกาลนั้น เมื่อวิสสุกรรมเทพบุตร
เนรมิตอาศรม ที่ประกอบดวยกระทอม ที่เรน และที่เดินจงกรมโดยทางโคง
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ดาดาษไปดวยตนไมผลิดอกออกผล มีน้ํามีรสอรอยนารื่นรมย ปราศจากสัตว
รายและนกมีเสียงรองนาสะพรึงกลัวตาง ๆ ควรแกการสงบสงัด จัดหาพะนัก
สําหรับพิงไวที่ที่สุดสองขางแหงที่เดินจงกรมอันตกแตงแลว ตั้งแผนหินมีสี
ดังถั่วเขียวมีหนาเสมอไวที่ตรงทามกลางที่เดินจงกรม ในภายในบรรณศาลา
เนรมิตสิ่งของทุกอยางที่จะเปนไปเพื่ออุปการะแกบรรพชิตอยางนี้คือ ชฎามณฑล (ชฎาทรงกลม) ผาเปลือกไม บริขารของดาบสมีไมสามงามเปนตน ที่ซุม
นามีหมอน้ําดื่ม สังขตักน้ําดื่ม ขันตักน้ําดื่ม ทีโ่ รงไฟมีกะทะรองถานและไม
ฟนเปนตน ที่ฝาผนังแหงบรรณาศาลาเขียนอักษรไววา ใคร ๆ มีประสงคจะ
บวชจงถือเอาบริขารเหลานี้บวชเถิด แลวไปสูเทวโลก สุเมธบัณฑิตไปสูปา
หิมพานตตามทางแหงซอกเขา มองหาที่ผาสุกควรจะอาศัยอยูไดของตน มองเห็น
อาศรมนารื่นรมย ที่วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว อันทาวสักกะประทานใหที่
ทางไหลกลับแหงแมน้ํา จึงไปที่ทายที่เดินจงกรม มิไดเห็นรอยเทาจึงคิดวา
บรรพชิตแสวงหาภิกขาในบานใกล แลวเหน็ดเหนื่อยจักมา เขาไปสูบรรณศาลา
แลวนั่งแนแท จึงรออยูหนอยหนึ่งคิดวา บรรพชิตชักชาเหลือเกิน เราอยาก
จะรูนัก จึงเปดประกุฏิในบรรณศาลาเขาไปขางใน ตรวจดูขางโนนและขาง
นี้ อานอักษรที่ฝาผนังแผนใหญแลวคิดวา กัปปยะบริขารเหลานั้นเปนของเรา
เราจักถือเอาบริขารเหลานั้นบวช จึงเปลื้องทิ้งผาสาฎกทั้งคูที่ตนนุงและหมแลว
ไว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เราเปลื้องทิ้งผาสาฎกไวในบรรณศาลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ดูกอนสารีบุตร เราเขาไปอยางนี้แลว เปลื้องทิ้ง
ผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ ๙ ประการ ไวในบรรณศาลานั้น เพราะฉะนั้น
เราเมื่อจะเปลื้องทิ้งผาสาฎก จึงเปลื้องทิ้งไปเพราะเห็นโทษ ๙ ประการ. จริง
อยูสําหรับผูที่บวชเปนดาบส โทษ ๙ ประการยอมปรากฏในผาสาฎก คือ มีคา
มากเปนโทษอันหนึ่ง. เกิดขึ้นเพราะเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นหนึ่ง เศราหมองเร็ว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 15

เพราะการใชสอยหนึ่ง เศราหมองแลวจะตองชักและตองยอม การที่เกาไป
เพราะการใชสอยเปนโทษอันหนึ่ง. ก็สําหรับผาที่เกาแลวจะตองทําการชุนหรือ
ใชผาดาม การที่จะไดรับดวยการแสวงหาอีกก็ยาก เปนโทษอันหนึ่ง, ไม
เหมาะสมกับการบวชเปนดาบส เปนโทษอันหนึ่ง. เปนของทั่วไปแกศัตรู
เปนโทษอันหนึ่ง. เพราะจะตองคุมครองไวโดยอาการที่ศัตรูจะถือเอาไมไดเปน
เครื่องประดับประดาของผูใชสอยเปนโทษอันหนึ่ง. สําหรับผูถอื เที่ยวไปเปน
คนมักมากในสิ่งที่เปนของใชประจําตัว เปนโทษอันหนึ่ง. บทวา วากจีร
นิวาเสสึ ความวา ดูกอนสารีบุตร ครัง้ นั้นเราเห็นโทษ ๙ ประการเหลานั้นจึง
เปลื้องทิ้งผาสาฎกนุงผาเปลือกไม คือใชผาเปลือกไมที่ฉีกหญามุงกระตายให
เปนชิ้นนอยใหญถักเขากันกระทําขึ้น เพื่อประโยชนจะใชเปนผานุงและผาหม.
บทวา ทฺวาทสคุณมุปาคต คือประกอบดวยอานิสงส ๑๒ ประการ
ก็ในผาเปลือกไมมีอานิสงส ๑๒ ประการ คือราคาถูกดีสมควร นี้เปนอานิสงสอัน
หนึ่งกอน สามารถทําดวยมือตนเอง นี้เปนอานิสงสที่ ๒ จะเศราหมองชา ๆ
ดวยการใชสอย แมซักก็ไมชักชา นี้เปนอานิสงสที่ ๓ แมจะเกาไปเพราะการ
ใชสอยก็ไมตองเย็บ นี้เปนอานิสงสที่ ๔ เมื่อแสวงหาใหมก็ทําไดงาย นี้เปน
อานิสงสที่ ๕ เหมาะกับการบวชเปนดาบส เปนอานิสงสที่ ๖ ผูเปนศัตรูไม
ใชสอย เปนอานิสงสที่ ๗ เมื่อใชสอยอยูก็ไมเปนที่ตั้งแหงการประดับประดา
เปนอานิสงสที่ ๘ จะนุงหมก็เบา นี้เปนอานิสงสที่ ๙ แสดงวามักนอยใน
ปจจัยคือจีวร นี้เปนอานิสงสท่ี ๑๐ การเกิดขึ้นแหงเปลือกไม เปนของชอบ
ธรรมและไมมีโทษ เปนอานิสงสที่ ๑๑ เมื่อผาเปลือกไมแมจะสูญหายไปก็ไม
มีอาลัย นี้เปนอานิสงสที่ ๑๒.
บทวา อฏโทสสมากิณฺณ ปชหึ ปณฺณสาลก ความวา เราละ
อยางไร ไดยินวาสุเมธบัณฑิตนั้นเปลื้องผาสาฎกเนื้อดีทั้งคูออกแลว ถือเอาผา
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เปลือกไมสีแดงเชนกับพวงแหงดอกอังกาบ ซึง่ คลองอยูที่ราวจีวร แลวนุง
หมผาเปลือกไมสีดังทองอีกผืนหนึ่งบนผาเปลือกไมนั้น กระทําหนังเสือพรอม
ทั้งเล็บเชนกับสัณฐานของดอกบุนนาคพาดเฉวียงบา รวบชฎามณฑลแลวสอด
ปนปกผมทําดวยไมแข็งเขาไปตรึงไวกับมวย เพื่อทําใหไมไหวติง ไดวางคนโท
น้ํามีสีดังแกวประพาฬในสาแหรกเชนกับพวงแกวมุกดา ถือเอาหาบโคงในที่
สามแหง คลองคนโทน้ําไวที่ปลายหาบ ขอและตะกรา ไมสามงามเปนตน ไว
ที่ปลายขางหนึ่ง เอาหาบดาบสบริขารวางบนบา เอามือขวาถือไมเทาออกไป
จากบรรณศาลาเดินจงกรมอยูไปมาบนที่เดินจงกรม มีประมาณ ๖๐ ศอก มอง
ดูเพศของตนแลวคิดวา มโนรถของเราถึงที่สุดแลว การบรรพชาของเรางาม
จริงหนอ ขึ้นชื่อวาบรรพชานี้อันทานผูเปนธีรบุรุษทั้งปวง มีพระพุทธเจาและ
พระปจเจกพุทธเจาเปนตน สรรเสริญชมเชยแลว เครื่องผูกมัดของคฤหัสถ
เราละแลว เรากําลังออกบวช เราออกบวชแลวไดบรรพชาอันสูงสุด เราจัก
กระทําสมณธรรม เราจักไดสุขอันเกิดแตมรรคผล ดังนี้แลวเกิดความอุตสาหะ
วางหาบดาบสบริขารลง นั่งลงบนแผนหินมีสีดังถั่วเขียวเหมือนดังรูปปนทอง
ฉะนั้น ใหเวลากลางวันสิ้นไป เขาไปสูบรรณศาลาในเวลาเย็น นอนบนเสื่อ
ที่ถักดวยแขนงไมขางเตียงหวาย ใหตัวไดรับอากาศพอสบาย แลวตื่นขึ้นตอน
ใกลรุง คํานึงถึงการมาของตนวา เราเห็นโทษในฆราวาสแลวสละโภคสมบัติ
นับไมถวน ยศอันหาที่สุดมิได เขาไปสูปาแสวงหาเนกขัมมะบวช จําเดิมแตนี้
ไปเราจะประพฤติตัวดวยความประมาทหาควรไม เพราะแมลงวัน คือมิจฉาวิตก
ยอมจะกัดกินผูที่ละความสงบสงัดเที่ยวไป บัดนี้ ควรที่เราจะพอกพูนความสงบ
สงัด ดวยวาเรามองเห็นการอยูครองเรือนโดยความเปนของมีแตกังวลจึงออก
มา บรรณศาลานาพอใจนี้ พื้นที่ซึ่งลอมรั้วไวราบเรียบแลวมีสีดังมะตูมสุก
ฝาผนังสีขาวมีสีราวกะเงิน หลังคาใบไมมีสีดังเทานกพิราบ เตียงหวายมีสีแหง
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เครื่องปูลาดอันงดงาม ที่อยูพออยูอาศัยไดอยางผาสุก ความพรอมมูลแหง
เรือนของเรา ปรากฏเหมือนจะมียิ่งกวานี้ ดังนี้เลือกเฟนโทษของบรรณศาลา
อยู ก็ไดเห็นโทษ ๘ ประการ. จริงอยูในการใชสอยบรรณศาลามีโทษ ๘
ประการ คือ จะตองแสวงหาดวยการรวบรวมขึ้นดวยทัพสัมภาระที่มีน้ําหนัก
มากกระทํา เปนโทษขอหนึ่ง จะตองชอมแซมอยูเปนนิตย เพราะเมื่อหญา
ใบไมและดินเหนียวรวงหลนลงมาจะตองเอาของเหลานั้น วางไวที่เดิมแลว ๆ
เลา ๆ เปนโทษขอที่ ๒ ธรรมดาเสนาสนะจะตองตกแกคนแกกอน เมื่อ
เขาเขามาใหเราลุกขึ้นในเวลาที่ไมเหมาะ ความแนวแนแหงจิตก็จะมีไมได
เพราะฉะนั้น การที่ถูกปลุกใหลกุ ขึ้นจึงเปนโทษขอที่ ๓ เพราะกําจัดเสียไดซึ่ง
หนาวและรอน ก็จะทําใหรางกายบอบบาง (ไมแข็งแรง) เปนโทษขอที่ ๔
คนเขาไปสูเรือนอาจทําความชั่วอยางใดอยางหนึ่งได เพราะฉะนั้น การที่ปก
ปดสิ่งนาติเตียน เปนโทษขอที่ ๕ การหวงแหนดวยคิดวาเปนของเรา เปน
โทษขอที่ ๖ ธรรมดาการมีเรือนแสดงวาตองมีภรรยา เปนโทษขอที่ ๗ เปน
ของทั่วไปแกตนหมูมาก เพราะเปนสาธารณะแกสัตวมีเล็น เรือด และตุกแก
เปนตน เปนโทษขอที่ ๘. บทวา อิเม ความวา พระมหาสัตวเห็นโทษ
๘ ประการเหลานี้ แลวจึงเลิกละบรรณศาลา. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
เราเลิกละบรรณศาลาที่เกลื่อนกลนดวยโทษ ๘ ประการ.
บทวา อุปาคมึ รุกฺขมูล คุเณ ทสหุปาคต ความวา พระมหาสัตวกลาววา เราหามที่มุงบัง เขาหาโคนตนไมที่ประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ
ในขอนั้น คุณ ๑๐ ประการมีดังตอไปนี้ มีความยุงยากนอยเปนคุณขอที่ ๑ เพราะ
เพียงแตเขาไปเทานั้นก็อยูที่นั่นได เพราะฉะนั้นจึงไมตองดูแลรักษา เปนคุณ
ขอที่ ๒ ก็ทนี่ ั้น จะหัดกวาดก็ตาม ไมปดกวาดก็ตาม ก็ใชสอยไดอยางสบาย
เหมือนกัน การที่ไมตองบากบั่นนัก เปนคุณขอที่ ๓ ที่นั้น ปกปดความนินทา
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ไมได เพราะเมื่อคนทําความชั่วในที่นั้นยอมละอาย เพราะฉะนั้น การปกปด
ความนินทาไมได เปนคุณขอที่ ๘ โคนไมเหมือนกับอยูในที่กลางแจง ยอม
ไมยังรางกายใหอึดอัด เพราะฉะนั้นการที่รางกายไมอึดอัดจึงเปนคุณขอ ๕
ไมมีการตองทําการหวงแหนไว เปนคุณขอที่ ๖ หามเสียไดซึ่งความอาลัยใน
บานเรือน เปนคุณขอที่ ๗ ไมมีการที่จะตองพูดวา เราจักปดกวาดเช็ดถู
พวกทานจงออกไป แลวก็ไลไปเหมือนในเรือนที่ทั่วไปแกคนหมูมาก เปน
คุณขอที่ ๘ ผูอยูก็ไดรับความเอิบอิ่มใจ เปนคุณขอที่ ๙ ไมตอ งอาลัยอาวรณ
เพราะเสนาสนะคือโคนตนไมหาไดงายไมวาจะไปที่ไหน เปนคุณขอที่ ๑๐.
พระมหาสัตวเห็นคุณ ๑๐ อยางเหลานั้น จึงกลาววา เราเขาอาศัยโคนตนไม
ดังนี้. พระมหาสัตวกําหนดเหตุมีประมาณเทานี้เหลานั้นแลว วันรุงขึ้นก็เขาไป
เพื่อภิกษา. ครั้งนั้น พวกมนุษยในบานที่ทานไปถึงไดถวายภิกษาดวยความ
อุตสาหะใหญ ทานทําภัตกิจเสร็จแลวมายังอาศรม นั่งลงแลวคิดวา เราบวช
ดวยคิดวาเราจะไมไดอาหารก็หาไม ธรรมดาวาอาหารที่อรอยนี้ยอมยังความ
เมาดวยอํานาจมานะและความเมาในความเปนบุรุษใหเจริญ และที่สุดแหงทุกข
อันมีอาหารเปนมูลไมมี ถากระไรเราพึงเลิกละอาหารที่เกิดจากขาวที่เขาหวาน
และปลูก บริโภคผลไมที่หลนเองดังนี้. จําเดิมแตนั้นทานกระทําอยางนั้น
พากเพียรพยายามอยูในภายในสัปดาหหนึ่ง ทําใหสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕
เกิดขึ้นไดแลว. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
เราเลิกละขาวที่หวานที่ปลูกโดยเด็ดขาด มา
บริโภคผลไมที่หลนเอง ที่สมบูรณดวยคุณเปนอันมาก
เราเริ่มตั้งความเพียรในการนั่ง การยืน และการเดิน
จงกรมที่โคนตนไมนั้น ในภายในสัปดาหหนึ่ง ก็ได
บรรลุอภิญญาพละ ดังนี้.
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เมื่อสุเมธดาบสบรรลุอภิญญาพละอยางนี้แลว ใหเวลาลวงไปดวยสุข
อันเกิดจากสมาบัติ พระศาสดาทรงพระนามวาที่ปงกร เสด็จอุบัติขึ้นในโลก
แลว ในการถือปฏิสนธิ การอุบัติขึ้น การตรัสรูแ ละการประกาศพระธรรมจักร โลกธาตุหมื่นหนึ่งแมทั้งสิ้นหวั่นไหวสั่นสะเทือนรองลั่นไปหมด บุรพนิมิต ๓๒ ประการปรากฏขึ้นแลว. สุเมธบัณฑิตใหเวลาลวงเลยไปดวยสุขอัน
เกิดแตสมาบัติ ไมไดยนิ เสียงนั้นเลย ทั้งไมไดเห็นนิมิตแมเหลานั้นดวย.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เมื่อเราบรรลุความสําเร็จในศาสนาเปนผูมีความ
ชํานิชํานาญอยางนี้ พระชินเจาผูเปนโลกนายกทรง
พระนามวาที่ปงกร เสด็จอุบัติขึ้นแลว เมือ่ พระองค
ทรงถือกําเนิด เสด็จอุบัติขึ้น ตรัสรู แสดงพระธรรม
เทศนา เราเอิบอิม่ อยูดวยความยินดีในณาน มิไดเห็น
นิมิตทัง้ ๔ เลย.
ในกาลนั้นพระทศพลทรงพระนามวาทีปงกร มีพระขีณาสพสี่แสน
หอมลอมแลว เสด็จจาริกไปตามลําดับเสด็จถึงนครชื่อรัมมกะ เสด็จประทับ
ณ สุทัสนมหาวิหาร. พวกชาวรัมมกนครไดกลาววา ไดยินวาพระพุทธเจาทรง
พระนามวาทีปงกร ผูเปนใหญกวาสนณะ ทรงบรรลุอภิสัมโพธิอยางยิ่ง ทรง
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร เสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จถึงรัมมกนครแลว
เสด็จประทับอยูที่สุทัสนมหาวิหาร ตางพากันถือเภสัชมีเนยใสและเนยขนเปน
นี้ และผาเครื่องนุงหม มีมือถือของหอมและดอกไมเปนตน พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆอยู ณ ที่ใด ก็หลั่งไหลพากันติดตามไป ณ ที่นั้น ๆ เขา
ไปเฝาพระศาสดาแลวถวายบังคม บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตนแลวนั่ง
ณ ที่ควรขางหนึ่ง ฟงพระธรรมเทศนาแลวทูลนิมนตเพื่อเสวยในวันรุงขึ้น
๑

๑. บางแหงเปนรัมมนคร
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พากัน ลุกจากที่นั่งแลวหลีกไป. ในวันรุงขึ้นตางพากันตระเตรียมมหาทานประดับ
ประดานคร ตกแตงหนทางที่จะเสด็จมาของพระทศพล ในที่มีน้ําเซาะก็เอา
ดินถมทําพื้นที่ดินใหราบเสมอ โรยทรายอันมีสีดังแผนเงิน โปรยปรายขาว
ตอกและดอกไม ปกธงชายและธงแผนผาพรอมดวยผายอมสีตาง ๆ ตั้งตน
กลวยและหมอน้ําเต็มดวยดอกไมเรียงรายเปนแถว. ในกาลนัน้ สุเมธดาบสเหาะ
จากอาศรมบทของตน มาโดยทางอากาศ เบื้องบนของพวกมนุษยเหลานั้น
เห็นพวกเขาราเริงยินดีกันคิดวา มีเหตุอะไรกันหนอ จึงลงจากอากาศยืน ณ
ที่ควรขางหนึ่ง ถามพวกเขาวา ทานผูเจริญ พวกทานพากันประดับ ประดา
ทางนี้เพื่อใคร ดังนี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
พวกมนุษยมีใจยินดีนิมนตพระตถาคต ในเขต
แดนแหงปจจันตประเทศแลว พากันชําระสะสางทาง
เสด็จดําเนินมาของพระองค สมัยนั้นเราออกไปจาก
อาศรมของตน สะบัดผาเปลือกไมไปมาแลว ที่นั้นก็
เหาะไปทางอากาศ.
เราเห็นชนตางเกิดความดีใจ ตางยินดีราเริง ตาง
ปราโมทย จึงลงจากทองฟาไตถามพวกมนุษยทันที่วา
มหาชนยินดีราเริงปราโมทย เกิดความดีใจ พวกเขา
ชําระสะสางถนนหนทางเพื่อใคร.
พวกมนุษยจึงเรียนวา ขาแตทานสุเมธผูเจริญ ทานไมทราบอะไร พระทศพลทีปงกรทรงบรรลุสัมโพธิญาณแลว ประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ
เสด็จจาริกมาถึงนครของพวกเราแลว เสด็จพํานักที่สุทัสนมหาวิหาร พวกเรา
นิมนตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมา จึงตกแตงทางนี้ ทีจ่ ะเปนที่เสด็จมา
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาพระองคนั้น. สุเมธดาบสคิดวา แมเพียงคําประกาศ
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วา พระพุทธเจา ก็หาไดยากในโลก จะปวยกลาวไปไยถึงการอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจา แมเราก็ควรจะรวมกับมนุษยเหลานั้นตกแตงทางเพื่อพระทศพลดวย.
ทานจึงกลาวกะพวกมนุษยเหลานั้นวา ทานผูเจริญ ถาพวกทานตกแตงทางนี้เพื่อ
พระพุทธเจา ขอจงใหโอกาสสวนหนึ่งแกเราบาง แมเราก็จักตกแตงทางเพื่อ
พระทศพลพรอมกับพวกทาน พวกเขาก็รับปากวา ดีแลว ตางรูวา สุเมธดาบสมีฤทธิ์ จึงกําหนดที่วางซึ่งมีน้ําเซาะใหกลาววา ทานจงแตงที่นี้เถิด แลว
มอบใหไป สุเมธดาบสยึดเอาปติซึ่งมีพระพุทธเจาเปนอารมณคิดวา เราสามารถ
จะตกแตงที่วางนี้ดวยฤทธิ์ได แตเมื่อเราตกแตงเชนนี้ ใจก็จะไมยินดีนัก วัน
นี้เราควรจะกระทําการรับใชดวยกาย ดังนี้แลว ขนดินมาเทลงในที่วางนั้น.
เมื่อที่วางแหงนั้น ยังตกแตงไมเสร็จเลย พระทศพลทีปงกร มีพระขีณาสพผูได
อภิญญา ๖ มีอานุภาพมาก สี่แสนรูปหอมลอม เมื่อเหลาเทวดาบูชาอยูดวยของ
หอมและดอกไมทิพย เมื่อสังคีตบรรเลงอยู เมือ่ เหลามนุษยบูชาอยูดวยของ
หอมและดอกไม เสด็จเยื้องกรายบนพื้นมโนสิลา ดวยพระพุทธลีลาอันหาที่สุดมิ
ได ประดุจราชสีห เสด็จดําเนินนาสูทางที่ตกแตงประดับประดาแลวนั้น.
สุเมธดาบสลืมตาทั้งสองขึ้นมองดูพระวรกายของพระทศพลผูเสด็จดําเนินมาตาม
ทางที่ตกแตงแลว ซึ่งถึงความเลิศดวยพระรูปโฉม ประดับดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ สวยงามดวยพระอนุพยัญชนะ (ลักษณะสวนประกอบ)
๘๐ ประการ แวดวงดวยแสงสวางมีประมาณวาหนึ่ง เปลงพระพุทธรัศมีหนา
ทึบมีสี ๖ ประการออกนาดูประหนึ่งสายฟาหลายหลาก ในพื้นทองฟามีสีดุจแกว
มณี ฉายแสงแปลบปลาบอยูไปมาและเปนคู ๆ กัน จึงคิดวา วันนี้เราควร
กระทําการบริจาคชีวิตแดพระทศพล เพราะฉะนั้น ขอพระผูมีพระภาคเจาอยา
ไดทรงเหยียบเปอกตม แตจงทรงย่ําหลังของเรา เสด็จพรอมกับพระขีณาสพ
สี่แสนเหมือนทรงเหยียบสะพานแกวมณีเถิด ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อ
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ความสุขแกเราตลอดกาลนาน ดังนี้แลวแกผมออก ลาดหนังเสือ ชฎาและผา
เปลือกไมวางลงบนเปอกตม ซึ่งมีสีดํา อนบนหลังเปอกตมเหมือนสะพานแผน
แกวมณี เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พวกมนุษยเหลานั้น ถูกเราถามแลวยืนยันวา
พระพุทธเจาผูยอดเยี่ยมเปนพระชินะเปนพระโลกนายก
ทรงพระนานวา ทีปงกร เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก
พวกเขาแลวถางถนนหนทางเพื่อพระองค ปติเกิดขึ้น
แลวแกเราทันใดเพราะไดฟงคําวา พุทโธ เราเมื่อกลาว
อยูวา พุทโธ พุทโธ ก็ไดเสวยโสมนัสแลว เรายืน
อยูในทีน่ ั้นยินดี มีใจเกิดความสังเวชจึงคิดวา เราจัก
ปลูกพืชไวในที่นั้น ขณะอยาไดลวงเลยเราไปเสียเปลา
ขาพวกทานจะแผวถางหนทางเพื่อพระพุทธเจา ก็จง
ใหที่วางแหงหนึ่งแกเรา แมเราก็จักแผวถาง ถนนหน
ทางที่นั้น พวกเขาไดใหที่วางแกเราเพื่อจะแผวถางทาง.
เวลานั้นเรากําลังคิดอยูวา พุทโธ พุทโธ แผว
ถางทาง เมื่อที่วางของเราทําไมเสร็จ พระมหามุนี
ทีปงกรผูเปนพระชินเจา พรอมกับพระขีณาสพสี่แสน
ไดอภิพญา ๖ ผูค งที่ปราศจากมลทินเสด็จดําเนินมา
ทางนั้น การตอนรับตาง ๆ ก็มีขึ้น กลองมากมาย
บรรเลงขึ้น เหลาคนและเทวดาลวนราเริง ตางทํา
เสียงสาธุการลั่นไปทั่ว เหลาเทวดาเห็นพวกมนุษยและ
แมเหลามนุษยก็เห็นเทวดา แมทั้งสองพวกนั้นตาง
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ประคองอัญชลีเดินตามพระตถาคตไป เหลาเทวดาที่
เหาะมาทางอากาศก็โรยปรายดอกมณฑารพ ดอกบัว
หลวง ดอกปาริฉัตรอันเปนทิพยไปทั่วทุกทิศ เหลาคน
ที่อยูบนพื้นดินตางก็ชูดอกจําปา ดอก (สัลลชะ) ดอก
กระทุม ดอกกากะทิง ดอกบุนนาค ดอกการะเกดไปทั่ว
ทุกทิศ เราแกผมออก เปลื้องผาเปลือกไมและหนัง
เสือ ในที่นั้นลาดลงบนเปอกตมนอนคว่ําหนา พระ
พุทธเจาพรอมดวยศิษยจงทรงเหยียบเราเสด็จไป อยา
ไดเหยียบบนเปอกตมเลย ขอนั้นจักเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกเรา ดังนี้.
สุเมธดาบสนั้นนอนบนหลังเปอกตมนั้นแล ลืมตาทั้งสองเห็นพระพุทธสิริของพระทศพลทีปงกรจึงคิดวา ถาเราพึงตองการ ก็พึงเผากิเลสทั้งปวง
หมดแลวเปนพระสงฆนวกะเขาไปสูรัมมกนครได แตเราไมมีกิจดวยการเผากิเลส
ดวยเพศที่ใครไมรูจักแลวบรรลุนิพพาน ถากระไรเราพึงเปนดังพระทศพล
ทีปงกรบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณอยางสูงยิ่งแลวขึ้นสูธรรมนาวา ใหมหาชนขาม
สงสารสาครไดแลวปรินิพพานภายหลัง ขอนี้สมควรแกเรา ดังนี้แลว ตอจาก
นั้น ประมวลธรรม ๘ ประการกระทําความปรารถนาอยางยิ่งใหญเพื่อความเปน
พระพุทธเจาแลวนอนลง. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
เมื่อเรานอนบนแผนดินไดมีความคิดอยางนี้วา
วันนี้เราเมื่อปรารถนาอยูก็พึงเผากิเลสของเราได จะมี
ประโยชน อะไรแกเราเลาดวยการทําใหแจงธรรมในที่
นี้ดวยเพศที่ใคร ๆ ไมรูจัก เราบรรลุพระสัพพัญุต-
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ญาณจักเปนพระพุทธเจาในโลกพรอมทั้งเทวโลก จะ
มีประโยชนอะไรแกเราดวยลูกผูชาย ผูม ีรปู รางแข็ง
แรงนี้ขา มฝงไปคนเดียว เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
แลวจักใหมนุษยพรอมทั้งเทวดาขามฝง ดวยการกระทําอันยิ่งใหญของเรา ดวยลูกผูช ายผูมีรูปรางแข็งแรง
นี้ เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว จะใหเหลาชน
มากมายขามฝง เราตัดกระแสน้ําคือสงสาร ทําลาย
ภพทั้งสามแลว ขึน้ สูธรรมนาวา จักใหมนุษยพรอม
ทั้งเทวดาขามฝง ดังนี้.
ก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเปนพระพุทธเจาอยู ความปรารถนาที่ยิ่ง
ใหญจะสําเร็จไดเพราะประมวลมาซึ่งธรรม ๘ ประการ คือความเปนมนุษย ๑
ความถึงพรอมดวยเพศ ๑ เหตุ ๑ การเห็นพระศาสดา ๑ การบรรพชา ๑ การ
สมบูรณดวยคุณ ๑ การกระทํายิ่งใหญ ๑ ความพอใจ ๑.
จริงอยู เมื่อบุคคลดํารงอยูในภาวะแหงความเปนมนุษยนั่นแหละ
ปรารถนาความเปนพระพุทธเจา ความปรารถนายอมสําเร็จ ความปรารถนา
ของนาค ครุฑหรือเทวดาหาสําเร็จไม แมในภาวะแหงความเปนมนุษยเมื่อเขา
ดํารงอยูในเพศบุรุษเทานั้นความปรารถนาจึงจะสําเร็จ ความปรารถนาของหญิง
หรือบัณเฑาะกกระเทยและอุภโตพยัญชนก ก็หาสําเร็จไม แมสําหรับบุรุษความ
ปรารถนาของผูสมบูรณดวยเหตุที่จะบรรลุอรหัต แมในอัตภาพนั้นเทานั้นจึง
จะสําเร็จได นอกนี้หาสําเร็จไม แมสําหรับผูที่สมบูรณดวยเหตุถาเมื่อปรารถนา
ในสํานักของพระพุทธเจาเทานั้น ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ เมื่อพระพุทธ.
เจาปรินิพพานแลว เมือ่ ปรารถนาในที่ใกลเจดียหรือที่โคนตนโพธิ์ ก็หา
สําเร็จไม แมเมื่อปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจา ความปรารถนาของผูที่
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ดํารงอยูในเพศบรรพชิตเทานั้นจึงจะสําเร็จ ผูที่ดํารงอยูในเพศคฤหัสถหาสําเร็จ
ไม แมผูเปนบรรพชิต ความปรารถนาของผูที่ไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘
เทานั้นจึงจะสําเร็จ ผูที่เวนจากคุณสมบัตินี้ นอกนีห้ าสําเร็จไม แมผูที่สมบูรณ
ดวยคุณแลวก็ตาม ความปรารถนาของผูที่ไดกระทําการบริจาคชีวิตของตนแด
พระพุทธเจา ซึ่งเปนผูสมบูรณดวยการกระทําอันยิ่งใหญนี้เทานั้น จึงจะสําเร็จ
ของตนนอกนี้หาสําเร็จไม แมผูที่จะสมบูรณดวยการกระทําอันยิ่งใหญแลวยัง
จะตองมีฉันทะอันใหญหลวง อุตสาหะ ความพยายามและการแสวงหาอันใหญ
เพื่อประโยชนแกธรรมทีก่ ระทําใหเปนพระพุทธเจาอีก ความปรารถนาจึงจะ
สําเร็จ คนอื่นนอกจากนี้หาสําเร็จไม.
ในขอที่ฉันทะจะตองยิ่งใหญนั้น มีขออุปมาดังตอไปนี้. ก็ถาจะพึงเปน
ไปอยางนี้วา ผูใดสามารถที่จะใชกําลังแขนของตนขามหวงแหงจักรวาลทั้งสิ้น
ที่เปนน้ําผืนเดียวกันหมดแลวถึงฝงได ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจา
ได หรือวา ผูใดเดินดวยเทาสามารถที่จะเหยียบย่ําหวงแหงจักรวาลทั้งสิ้นที่
ปกคลุมดวยกอไผแลวถึงฝงได ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจาได หรือ
วาผูใดปกดาบทั้งหลายลงแลวเอาเทาเหยียบหวงแหงจักรวาลทั้งสิ้นซึ่งเต็มไป
ดวยฝกดาบสามารถที่จะถึงฝงได ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจาได
หรือวาผูใดเอาเทาย่ําหวงแหงจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเต็มไปดวยถานมีเปลวเพลิง
ลุกโชติชวงสามารถที่จะถึงฝงได ผูน ั้นยอมไดบรรลุความเปนพระพุทธเจาได.
ผูใดไมสําคัญเหตุเหลานั้นแมเหตุหนึ่งวาเปนของที่คนทําไดยาก คิดแตวาเราจัก
ขามหรือไปถือเอาซึ่งฝงขางหนึ่งจนได ดังนี้ เขาผูนั้นจัดวาเปนผูประกอบดวย
ฉันทะอุตสาหะความพยายามและการแสวงหาอันใหญ ความปรารถนาของเขา
ยอมสําเร็จ คนนอกนี้หาสําเร็จไม. ก็สุเมธดาบสแมจะประมวลธรรมทัง้ ๘
ประการเหลานั้นไดแลว ยังการทําความปรารถนาอยางยิ่งใหญ เพื่อความเปน
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พระพุทธเจาแลวนอนลง. ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาทีปงกรเสด็จ
มาประทับยืนที่เบื้องศีรษะของสุเมธดาบส ทรงลืมพระเนตรทั้งสองอันสมบูรณ
ดวยประสาทมีวรรณะ ๕ ชนิด ประหนึ่งวา เปดอยูซึ่งสีหบัญชรแกวมณี ทอด
พระเนตรเห็นสุเมธดาบสนอนบนหลังเปอกตมทรงดําริวา ดาบสนี้กระทําความ
ปรารถนาอยางยิ่งใหญเพื่อความเปนพระพุทธเจาความปรารถนาของเขาจักสําเร็จ
หรือไมหนอ ทรงสงพระอนาคตังสญาณใครครวญอยู ทรงทราบวา ลวงสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปนับแตนี้ เขาจักไดเปนพระพุทธเจานามวาโคดม ยังประทับ
ยืนอยูนั่นแหละทรงพยากรณแลวดวยตรัสวา พวกทานจงดาบสผูมีตบะสูงนี้ ซึ่ง
นอนอยูบนหลังเปอกตม. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นแลวพระเจาขา จึงตรัสวา
ดาบสนี้กระทําความปรารถนายิ่งใหญ เพื่อความเปนพระพุทธเจา นอนแลว
ความปรารถนาของเขาจักสําเร็จ ในที่สุดแหงสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปนับแตนี้
เขาจักไดเปนพระพุทธเจานามวาโคดม ก็ในอัตภาพนั้น ของเขา นครนามวา
กบิลพัสดุจักเปนที่อยูอาศัย พระเทวีทรงพระนามวามายาเปนพระมารดา พระราชาทรงพระนามวาสุทโธทนะเปนพระราชบิดา พระเถระชือ่ อุปติสสะเปน
อัครสาวก พระเถระชื่อโกลิตะเปนอัครสาวกที่สอง พุทธอุปฐากชื่ออานนท พระ
เถรีนามวาเขมาเปนอัครสาวิกา พระเถรีนามวาอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกาที่สอง
เขามีญาณแกกลาแลว ออกมหาภิเนษกรมณ ตั้งความเพียรอยางใหญ รับขาว
ปายาสที่โคนตนไทร เสวยที่ฝงเเมน้ําเนรัญชรา ขึ้นสูโพธิมณฑลจักตรัสรูที่
โคนตนอัสสัตถพฤกษ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ทีปงกร ผูทรงรูแจง
ซึ่งโลก ผูทรงรับเครื่องบูชา ประทับยืน ณ เบื้องศีรษะ
ไดตรัสคํานี้กะเราวา พวกทานจงดูดาบสผูเปนชฏิลผูมี
ตบะสูงนี้ เขาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลกในกัปที่นับ
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ไมถวนแตกัปนี้ เขาเปนตถาคตจะออกจากนครชื่อ
กบิลพัสดุ อันนารืน่ รมย ตั้งความเพียร กระทําทุกรกิริยา นั่งที่โคนตนอชปาลนี้โครธประคองขาวปายาส
ไปยังแมน้ําเนรัญชราในที่นั้น พระชินเจาพระองคนั้น
ทรงถือขาวปายาสไปที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา เสด็จถึงโคน
ตนโพธิ์โดยทางที่เขาแตงไวดีแลว ลําดับนัน้ พระสัมพุทธเจาผูทรงมีพระยศใหญมิมใี ครยิ่งกวากระทําประทักษิณโพธิมณฑลแลว จักตรัสรูท ี่โคนตนโพธิ พระมารดาผูเปนชนนีของเขาจักมีนามวา มายา พระบิดาจัก
มีนามวาสุทโธทนะ เขาจักมีนามวา โคดม พระโกลิตะ
และอุปติสสะจักเปนอัครสาวก ผูหาอาสวะมิไดปราศ
จากราคะแกว มีจติ อันสงบตั้งมั่น. อุปฐากนามวา
อานนทจักเปนอุปฐากพระชินเจานั้น. นางเขมาและ
นางอุบลวรรณาจักเปนอัครสาวิกา ผูหาอาสวะมิได
ปราศราคะแลว มีจิตสงบตั้งมั่น. ตนไมทตี่ รัสรูของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น จักเรียกกันวา อัสสัตถพฤกษ
ดังนี้.
สุเมธดาบสไดบังเกิดโสมนัสวา นัยวาความปรารถนาของเราจักสําเร็จ
ดังนี้ มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระทศพลทีปงกรแลวตางไดพากันราเริงยินดี
วา นัยวาสุเมธดาบสเปนพืชแหงพระพุทธเจา เปนหนอแหงพระพุทธเจาและ
พวกเขาเหลานั้นก็ไดมีความคิดอยางนี้วา ธรรมดาวาบุรุษเมื่อจะขามแมน้ํา ไม
สามารถขามโดยทาโดยตรงได ยอมขามโดยทาขางใตฉันใด แมพวกเราก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อไมไดมรรคและผลในศาสนาของพระทศพลทีปงกร ใน
กาลใดในอนาคตทานจักเปนพระพุทธเจา ในกาลนั้นพวกเราพึงสามารถกระทํา
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ใหแจงซึ่งมรรคและผลในที่ตอหนาของทานดังนี้ ตางพากันตั้งความปรารถนาไว.
แมพระทศพลทีปงกรทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว ทรงบูชาดวยดอกไม ๘ กํามือ
ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป แมพระขีณาสพนับไดสี่แสนตางก็พา
กันบูชาพระโพธิสัตว ดวยของหอมและพวงดอกไม กระทําประทักษิณแลว
หลีกไป พระโพธิสัตวลุกขึ้นจากที่นอนในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแลว คิดวา
เราจักตรวจตราดูบารมีทั้งหลาย ดังนี้ จึงนั่งขัดสมาธิบนที่สุดของกองดอกไม
เมื่อพระโพธิสัตวนั่งแลวอยางนี้ เทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้นไดใหสาธุการ
กลาววา ขาแดพระผูเปนเจาสุเมธดาบสในเวลาที่พระโพธิสัตวเกากอนทั้งหลาย
นั่งขัดสมาธิดวยคิดวา เราจักตรวจตราบารมีทั้งหลาย ชื่อวาบุรพนิมิตเหลาใด
จะปรากฏ บุรพนิมิตเหลานั้นแมทั้งหมดปรากฏแจมแจงแลวในวันนี้ ทาน
จักเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย พวกเราก็รูขอนั้น นิมิตเหลานี้ปรากฏ
แกผูใด ผูนั้นจะเปนพระพุทธเจาโดยสวนเดียว ทานจงประคองความเพียร
ของตนใหมั่นดังนี้ กลาวสรรเสริญพระโพธิสัตว ดวยคําสรรเสริญนานาประการ.
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
คนและเทวาดาไดฟงคํานี้ ของพระพุทธเจาผูหา
ผูเสมอมิได ผูทรงแสวงหาคุณใหญ ตางยินดีวา ดาบส
นี้เปนพืชและเปนหนอพระพุทธเจา เสียงโหรองดัง
ลั่นไป มนุษยพรอมเทวดาในหมืน่ โลกธาตุ ตางปรบมือ
หัวเราะรา ตางประคองอัญชลีนมัสการ ถาพวกเรา
จักพลาดศาสนาของพระโลกนาถ ก็จักอยูเฉพาะหนา
ทานผูนี้ในกาลไกลในอนาคต มนุษยเมื่อจะขามฝง
พลาดทาที่ตั้งอยูเฉพาะหนาก็จะถือเอาทาขางใตขามแมน้ําใหญตอไปไดฉันใด พวกเราแมทั้งหมดก็ฉันนั้น
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เหมือนกัน ถาพนพระชินเจานี้ไปก็จักอยูเฉพาะหนา
ทานผูนี้ในกาลไกลในอนาคต พระพุทธเจาทรงพระ
นามวา ทีปงกร ผูทรงรูแจงโลก ผูทรงรับเครื่องบูชา
ทรงกําหนดกรรมของเราไวแลว จึงทรงยกพระบาท
เบื้องขวาเสด็จไป พระสาวกผูเปนพระชินบุตรเหลา
ใดไดมอี ยูในที่นั้น เหลานั้นทั้งหมดไดทําประทักษิณ
เรา. คน นาค คนธรรพ ตางก็กราบไหวแลวหลีกไป
เมื่อพระโลกนายกพรอมดวยพระสงฆลวงทัศนวิสัย
ของเราแลว มีจิตยินดีและราเริง เราจึงลุกขึ้นจาก
อาสนะในบัดนั้น ครั้งนั้นเราสบายใจดวยความสุข
บันเทิงใจดวยความปราโมทย ทวมทนดวยปติ นั่งขัด
สมาธิอยู ที่นั้นเรานัง่ ขัดสมาธิแลวคิดไดอยางนี้วา เรา
เปนผูชํานาญในฌาน ถึงความเต็มเปยมในอภิญญาแลว
ในโลกตั้งพันฤๅษีที่เสมอกับเราไมมี เราไมมีใครเสมอ
ในฤทธิธรรม จึงไดความสุขเชนนี้ ในการนั่งขัด
สมาธิของเราเทวดาและมนุษยผูอาศัยอยูในหมื่นจักรวาลตางเปลงเสียงบรรลือลั่นวา ทานจักเปนพระพุทธ
เจาแนนอน นิมิตใดจะปรากฏในการนั่งขัดสมาธิของ
พระโพธิสัตวในกาลกอนนิมิตเหลานั้น ก็ปรากฏแลว
ในวันนี้. ความหนาวก็เหือดหาย ความรอนก็ระงับ
เหลานีก้ ็ปรากฏในวันนี้ ทานจักเปนพระพุทธเจา
แนนอน โลกธาตุหมื่นหนึ่งก็ปราศจากเสียง ไมมี
ความยุง เหยิง เหลานี้ก็ปรากฏในวันนี้ ทานจักเปน
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พระพุทธเจาแนนอน พายุใหญกไ็ มพัด แมนา้ํ ลําคลอง
ก็ไมไหล เหลานี้ปรากฏในวันนี้ ทานจักเปนพระ
พุทธเจาแนนอน ดอกไมทั้งหลายที่เกิดบนบกและเกิด
ในน้ํา ทั้งหมดตางก็บานในทันใด ดอกไมเหลานั้น
ทั้งหมดก็ผลิตผลในวันนี้ รัตนะทั้งหลายที่ตั้งอยูใน
อากาศและตั้งอยูบนพื้นดิน ตางก็สองแสงในทันใด
รัตนะแมเหลานั้น ก็สองแสงในวันนี้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน ดนตรีทั้งของมนุษยและเปนทิพยตาง
บรรเลงขึ้นในทันใด แมทั้งสองอยางนั้นก็ขับขานขึ้น
ในวันนี้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน ทองฟามี
ดอกไมสวยงาม ก็ตกลงเปนฝนในทันใด แมเหลานั้น
ก็ปรากฏในวันนี้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน
มหาสมุทรก็มวนตัวลง โลกธาตุหมื่นหนึ่งก็หวั่นไหว
แมทั้งสองอยางนั้นก็ดังลั่นไปในวันนี้ ทานจักเปน
พระพุทธเจาแนนอน พระอาทิตยก็ปราศจากเมฆหมอก ดาวทั้งปวงก็มองเห็นได แมเหลานี้ ก็ปรากฏ
ในวันนี้ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน น้ําพุง
ประทุขึ้นจากแผนดินโดยที่ฝนมิไดตกเลย วันนี้น้ําก็
พุงประทุขึ้นในทันใดนั้น ทานจักเปนพระพุทธเจา
แนนอน หมูดาวก็สวางไสว ดาวฤกษก็สวางไสวใน
ทองฟา พระจันทรประกอบดวยวิสาขฤกษ ทานจัก
เปนพระพุทธเจาแนนอน สัตวที่อาศัยอยูในโพรง
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อาศัยอยูในซอกเขา ตางถืออกมาจากที่อยูของตน
วันนี้แมสัตวเหลานี้ก็ทิ้งที่อยูอาศัย ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน ความไมยินดีไมมีแกสัตวทั้งหลาย
เขาตางถือสันโดษ วันนี้สัตวแมเหลานั้นทั้งหมดก็ถือ
สันโดษ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน คราวนั้น
โรคทั้งหลายก็สงบระงับและความหิวก็พินาศไป วันนี้
ก็ปรากฏ ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน คราวนั้น
ราคะก็เบาบาง โทสะโมหะก็พนิ าศ กิเลสเหลานั้น
ทั้งปวงก็ปราศจากไป ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน
คราวนั้นภัยก็ไมมี แมวันนี้ขอนัน้ ก็ปรากฏ พวกเรารู
ไดดวยนิมิตนั้น ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน
ธุลีไมฟุงขึ้นเบื้องบน แมวันนี้ขอนั้นก็ปรากฏ พวก
เรารูไดดวยนิมิตนั้น ทานจักเปนพระพุทธเจาแน
นอน กลิ่นที่ไมพึงปรารถนาก็ถอยหางไป มีแตกลิ่น
ทิพยฟุงไปทั่ว วันนี้แมกลิ่นก็ฟงุ อยู ทานจักเปน
พระพุทธเจาแนนอน เหลาเทวดาทั้งสิ้นเวนอรูปพรหมก็ปรากฏ วันนี้เทวดาแมเหลานั้นทั่งหมดก็มอง
เห็นได ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน ขึน้ ชื่อวา
นรกมีเพียงใด ทั้งหมดนั้นก็เห็นไดในทันใด แมวันนี้
ก็ปรากฏทั้งหมด ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน
คราวนั้นฝาผนัง บานประตู แผนหิน ไมเปนเครื่อง
กีดขวางได แมสิ่งเหลานั้นวันนี้ก็กลายเปนที่วางหมด
ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน การจุติ การอุบัติ
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ไมมใี นขณะนั้น วันนี้นิมิตเหลานั้น ก็ปรากฏ ทาน
จักเปนพระพุทธเจาแนนอน ทานจงประคองความ
เพียรใหมั่นอยาไดลอยกลับ จงกาวหนาไป แมพวก
เราก็รขู อนั้น ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน ดังนี้.
พระโพธิสัตวไดฟงพระดํารัสของพระทศพลทีปงกรและถอยคําของ
เทวดาในหมื่นจักรวาล เกิดความอุตสาหะโดยประมาณยิ่งขึ้นจึงคิดวา ธรรมดา
พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระดํารัสไมวางเปลา ถอยคําของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ไมมีเปนอยางอื่น เหมือนอยางวา กอนดินที่ขวางไปในอากาศจะตองตก สัตวที่
เกิดแลว จะตองตาย เมื่ออรุณขึ้นพระอาทิตยก็ตองขึ้น ราชสีหที่ออกจากถ้ําที่
อาศัยจะตองบันลือสีหนาท หญิงที่ครรภแกจะตองปลดเปลื้องภาระ [คลอด]
เปนของแนนอน จะตองมีเปนแนแทฉันใด ธรรมดาพระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเปนของแนนอนไมวางเปลาฉันนั้น เราจักเปนพระพุทธเจา
แน ดังนี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
เราฟงพระดํารัสของพระพุทธเจา และของ
เทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสองฝายแลว มีความราเริง
ยินดีเกิดปราโมทย จึงคิดขึ้นอยางนี้ในคราวนั้นวา
พระพุทธเจาทั้งหลายผูเปนพระชินเจาไมมีพระดํารัส
เปนสอง มีพระดํารัสไมวา งเปลา พระพุทธเจาทั้งหลาย
ไมมีพระดํารัสไมจริง เราจะเปนพระพุทธเจาแนนอน
กอนดินที่ขวางไปในทองฟายอมตกบนพื้นดินแนนอน
ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมแนนอนและเที่ยงตรงแมฉันใด พระ
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ดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมแนนอนและเที่ยงตรง เมือ่ ถึงเวลาราตรีสิ้น พระอาทิตยก็ขึ้นแนนอนฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจา
ผูประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมแนนอนและเที่ยง
ตรง ราชสีหที่ลุกขึ้นจากที่นอนจะตองบันลือสีหนาท
แนนอนฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ
ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมแนนอนและเที่ยงตรง สัตว
ผูมีครรภจะตองเปลื้องภาระ [หญิงมีครรภจะตอง
ตลอด] ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ
ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมแนนอนและเที่ยงตรง ดังนี้.
สุเมธดาบสนั้น กระทําการตกลงใจอยางนี้วา เราจักเปนพระพุทธเจา
แนนอน เพื่อที่จะใครครวญถึงธรรมทีก่ ระทําใหเปนพระพุทธเจา เมื่อตรวจตรา
ดูธรรมธาตุทั้งสิ้นโดยลําดับวา ธรรมที่กระทําใหเปนพระพุทธเจามีอยู ณ ที่
ไหนหนอ เบื้องสูงหรือเบื้องต่ําในทิศใหญหรือทิศนอย ดังนี้ ไดเห็น ทาน
บารมีขอที่ ๑ ที่พระโพธิสัตวแตเกากอนทั้งหลายถือปฏิบัติเปนประจําจึงกลาว
สอนตนอยางนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญทานบารมี
ขอแรกใหเต็ม เหมือนอยางวาหมอน้ําที่คว่ําแลวยอมคายน้ําออกไมเหลือไมนํา
กลับเขาไปอีกฉันใด แมทานเมื่อไมเหลียวแลทรัพย ยศ บุตร ภริยาหรือ
อวัยวะใหญนอย ใหสิ่งที่เขาตองการอยากไดทั้งหมดแกผูขอที่มาถึงกระทํามิให
มีสวนเหลืออยูจักไดนังที่โคนตนโพธิ์เปนพระพุทธเจาไดดังนี้ ทานไดอธิษฐาน
ทานบารมีขอแรกทําใหมั่นแลว เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา
เอาเถอะเราจะเลือกเฟนธรรม ที่กระทําใหเปน
พระพุทธเจา ทางโนนและทางนี้ทั้งเบื้องสูงและเบื้อง
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ต่ํา ตลอดสิบทิศ ตราบเทาถึงธรรมธาตุนี้ ครั้งนั่น
เมื่อเราเลือกเฟนอยูจึงไดเห็นทานบารมีที่เปนทางใหญ
เปนขอแรก
ทีท่ านผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอน
ประพฤติสืบกันมาแลว ทานจงยึดทานบารมีขอที่ ๑
นี้ทําใหมั่นกอน จงถึงความเปนทานบารมี หากทาน
ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ หมอที่เต็มน้ําใครผูใดผูหนึ่งคว่ําลงก็จะคายน้ําออกจนไมเหลือ ไมยอมรักษา
ไว แมฉันใด ทานเห็นยาจกไมวาจะต่ําทราม สูงสง
และปานกลาง จงใหทานอยาใหเหลือไว เหมือน
หมอน้าํ ที่เขาคว่ําลงฉันนั้นเถิด ดังนี้.
ลําดับนั้น เมื่อเขาใครครวญอยูยิ่ง ๆ ขึ้นดวยคิดวา ธรรมที่กระทํา
ใหเปนพระพุทธเจาไมพึงมีเพียงเทานี้เลย เขาไดเห็นศีลบารมีขอที่ ๒ ได
มีความคิดวา ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญศีลบารมีให
เต็มเปยม เหมือนอยางวา ธรรมดาวาเนื้อจามรีไมเหลียวแลแมชีวิต รักษา
หางของตนอยางเดียว ฉันใด จําเดิมแตนี้แมทานก็ไมเหลียวแลแมชีวิต รักษา
ศีลอยางเดียว จักเปนพระพุทธเจาไดดังนี้ เขาไดอธิษฐานศีลบารมีขอที่สอง
ทําใหมั่นแลว. เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา
ความจริงพุทธธรรมเหลานี้ จักหามีเพียงเทานี้ไม
เราจักเลือกเฟนธรรมแมอยางอืน่ ที่เปนเครื่องบมโพธิญาณ ครั้งนั้นเราเมื่อเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นศีลบารมีขอ
๒ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนถือปฏิบัติเปน
ประจํา ทานจงยึดถือศีลบารมีขอ ที่ ๒ นี้ กระทําใหมั่น
กอน จงถึงความเปนศีลบารมี หากทานปรารถนาจะ
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บรรลุโพธิญาณ จามรี หางคลองติดในที่ไหนก็ตาม
ก็จะยอมตายในที่นั้น ไมยอมใหทางหลุดลุย ฉันใด
ทานจงบําเพ็ญศีลใหบริบูรณ ในภูมิทั้งสี่ จงรักษาศีล
ในกาลทุกเมื่อ เหมือนจามรีรกั ษาหาง ฉันนั้นเถิด
ดังนี้.
ลําดับนั้น เมื่อเขาใครครวญอยูยิ่ง ๆ ขึ้นดวยคิดวา ธรรมที่กระทําให
เปนพระพุทธเจาไมพึงมีเพียงเทานี้เลย เขาไดเห็นเนกขันมบารมีขอที่ ๓ ได
มีความคิดวา ดูกอนสุเมธบัณฑิตนับจําเดิมแตนี้ไป ทานพึงบําเพ็ญเนกขัมมบารมีใหเต็มเปยม เหมือนอยางวาบุรุษผูอยูในเรือนจํา มิไดมีความรักใครใน
เรือนจํานั้นเลย โดยทีแ่ ทเขายอมรําคาญอยางเดียว และไมอยากจะอยูเลย
ฉันใด แมทา นก็จงทําภพทั้งปวงใหเปนเชนกับเรือนจํา รําคาญอยากจะพนไป
จากภพทั้งปวง มุงหนาตอการออกบวช ฉันนั้นเหมือนกัน ทานจักเปนพระพุทธเจาโดยอาการอยางนี้ ดังนี้ เขาไดอธิษฐานเนกขัมมบารมีขอที่สามมั่นแลว.
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา
ความจริงพุทธธรรมเหลานี้จักไมมีอยูเพียงเทานี้
แน เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบม
โพธิญาณ คราวนัน้ เราเมื่อเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นเนกขัมมบารมีขอที่ ๓ ที่ทานผูแสวงทาคุณใหญแตเกากอน
ทั้งหลายถือปฏิบัติเปนประจําทานจงยึดเนกขัมมบารมี
ขอที่ ๓ นี้ กระทําใหมั่นกอน จงถึงความเปนเนกขัมมบารมี หากทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ บุรษุ ผู
อยูในเรือนจํานาน ลําบากเพราะทุกข มิไดเถิดความ
ยินดีในที่นั้น ยอมแสวงหาทางที่จะพนไปฝายเดียว
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ฉันใด ทานจงเห็นภพทั้งปวงเหมือนเรือนจํา จงตั้ง
หนามุง ตอการออกบวช เพื่อพนจากภพ ฉันนั้นเถิด
ดังนี้.
ลําดับนั้น เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวยคิดวา ธรรมที่กระทํา
ใหเปนพระพุทธเจา ไมพึงมีเพียงเทานั้นเลย เขาไดเห็นปญญาบารมีขอที่ ๔
ไดมีความคิดวา ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญปญญา
บารมีใหบริบูรณ ทานอยาไดเวนใคร ๆ เลยไมวาจะเปนคนชั้นเลว ชั้นปานกลางและชั้นสูง พึงเขาไปหาบัณฑิตทุกคนแลวถามปญหา เหมือนอยางวา
ภิกษุผูเที่ยวไปบิณฑบาตมิไดเวนตระกูลไร ๆ ในบรรดาตระกูลที่แตกตางกันมี
ตระกูลชั้นต่าํ เปนตน เที่ยวไปบิณฑบาตตามลําดับยอมไดอาหารพอยังชีพโดย
พลัน ฉันใด. แมทานก็เขาไปหาบัณฑิตแลวไดถามอยู จักเปนพระพุทธเจาได
ฉันนั้น ดังนี้ เขาไดอธิษฐานกระทําปญญาบารมีขอที่ ๔ ใหมั่น. เพราะเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา
ก็พุทธธรรมเหลานี้จักไมมีเพียงเทานี้แน เราจัก
เลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่นที่บม โพธิญาณอีก ในกาล
นั้นเราเมื่อเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นปญญาบารมีขอที่ ๔
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตครั้งเกากอน ทัง้ หลายถือ
ปฏิบัตเิ ปนประจํา ทานจงยึดปญญาบารมีขอที่ ๔ นี้
กระทําใหมั่นกอน จงถึงความเปนปญญาบารมี หาก
ทานปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณ ภิกษุเมือ่ ขอเขาไม
เวนตระกูลสูงปานกลางและต่ํายอมไดภิกษาพอเลี้ยงชีพ
โดยอาการอยางนี้ ฉันใด ทานเมื่อไตถามชนผูรูตลอด
กาลทุกเมื่อ ถึงความเปนปญญาบารมีจักบรรลุสัมโพธิ
ญาณได ดังนี้.
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ลําดับนั้น เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวยคิดวา ธรรมที่กระทํา
ใหเปนพระพุทธเจา ไมพึงมีเพียงเทานี้เลย เขาไดเห็นวิริยบารมีขอที่ ๕
ไดมีความคิดวา ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญวิริยบารมีใหเต็มเปยม เหมือนอยางวาราชสีหพระยามฤดูราชเปนสัตวมีความเพียร
มั่นในทุกอิรยิ าบถ ฉันใด แมทานเมื่อเปนผูมีความเพียรนั่น มีความเพียร
ไมยอหยอน จักเปนพระพุทธเจาได เขาไดอธิษฐานวิริยบารมีขอที่ ๕ กระทํา
ใหมั่นแลว. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ความจริงพุทธธรรมเหลานี้จักไมมีอยูเพียงเทานี้
เลย เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่น ที่เปนเครื่องบม
โพธิญาณ ครั้งนัน้ เมื่อเราเลือกเฟนอยูก็ไดเห็นวิริยบารมีขอ ที่ ๕ ทีท่ านผูแสวงหาคุณใหญเกากอนทั้ง
หลายถือปฏิบัติเปนประจํา ทานจงยึดวิริยบารมีขอที่
๕ นี้ กระทําใหมนั่ กอน จงถึงความเปนวิริยบารมี
หากทานปรารถนาบรรลุโพธิญาณ ราชสีหพระยามฤคราชมีความเพียรไมยอหยอน มีใจประคับประคอง
ตลอดเวลาฉันใด ทานประคองความเพียรใหมั่นใน
ภพทั้งปวง ถึงความเปนวิริยบารมีแลว จักบรรลุ
โพธิญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้.
ลําดับนั้นเมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวยคิดวา ธรรมที่กระทําให
เปนพระพุทธเจา ไมพึงมีเพียงเทานี้เลย เขาไดเห็นขันติบารมีขอที่ ๖ ได
มีความคิดวา ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญขันติบารมี
ใหเต็มเปยม พึงเปนผูอดทนไดทั้งในความนับถือทั้งในความดูหมิ่น เหมือน
อยางวา คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบางไมสะอาดบางลงบนแผนดิน แผนดิน
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ยอมไมกระทําความชอบใจ ไมกระทําความแคนใจ มีแตอดทนอดกลั้นเทานั้น
ฉันใด แมทา นเมื่ออดทนไดในความนับถือก็ดี ในความดูหมิ่นก็ดี จักเปน
พระพุทธเจาได ดังนี้ เขาไดอธิษฐานขันติบารมีขอที่ ๖ เพราะทําใหมั่น
แลว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ความจริงพุทธธรรมเหลานี้ จักไมมีอยูเพียงเทานี้
เลย เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบม
โพธิญาณ ครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นขันติ
บารมีขอ ที่ ๖ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนทั้ง
หลาย ถือปฏิบัติเปนประจํา ทานจงยึดขันติบารมีขอ
ที่ ๖ นี้ กระทําใหมนั่ กอน มีใจไมลังเลในขอนั้น
จักบรรลุสัมโพธิญาณ ธรรมดาแผนดินยอมทนตอสิ่ง
ของที่เขาทิ้งลง สะอาดบางไมสะอาดบางทุกอยาง ไม
กระทําความแคนใจมีแตเอ็นดู ฉันใด แมทานเปนผู
อดทนตอความนับถือและความดูหมิ่นของตนทั้งปวง
ได ถึงความเปนขันติบารมีแลว จักบรรลุโพธิญาณได
ดังนี้.
ลําดับนั้น เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวยคิดวา ธรรมที่กระทํา
ใหเปนพระพุทธเจา ไมพึงมีเพียงเทานี้เลย เขาไดเห็นสัจบารมีขอที่ ๗
ไดมีความคิดอยางนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญ
สัจบารมีใหเต็มเปยม อยาไดกระทําการพูดเท็จทั้งรูตัวอยูดวยมุงทรัพยเปนตน
แมเมื่ออสนีบาตจะตกลงบนกระหมอมของทาน เหมือนอยางวา ธรรดาดาว
ประกายพฤกษในทุกฤดูหาเวนทางโคจรของตนไม จะไมโคจรไปในทางอื่น
โคจรไปเฉพาะในทางของตนเทานั้น ฉันใด แมทานไมละสัจจะ ไมกระทํา
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การพูดเท็จเด็ดขาด จักเปนพระพุทธเจาได ดังนี้ เขาไดอธิษฐานสัจบารมี
ขอที่ ๗ การทําใหมั่นแลว. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ความจริงพุทธธรรมเหลานี้จักไมมีอยูเพียงเทานี้
เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่น ที่เปนเครื่องบม
โพธิญาณ คราวนั้นเราเมื่อเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็น
สัจบารมีขอที่ ๗ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอน
ทั้งหลาย ถือปฏิบัติเปนประจํากันมา ทานจงยึดสัจบารมีขอ ที่ ๗ นี้กระทําใหมั่นกอน มีคําพูดไมเปนสอง
ในขอนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมดาวาดาว
ประกายพฤกษนั้นเปนคันชั่ง (เที่ยงตรง) ในโลกพรอม
ทั้งเทวโลก ยอมไมโคจรแวะเวียนไปนอกทาง ไมวา
ในสมัยหรือในฤดูและปใด ฉันใด แมทานก็ฉันนั้น
เหมือนกัน อยาเดินเฉไปจากทางในสัจจะทั้งหลาย ถึง
ความเปนสัจบารมีแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณ ดังนี้.
ลําดับนั้น เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยคิดวา ธรรมที่กระทํา
ใหเปนพระพุทธเจา ไมพึงมีเพียงเทานี้เลย เขาไดเห็นอธิษฐานบารมีขอที่
๘ ไดมีความคิดอยางนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไป ทานพึง
บําเพ็ญอธิษฐานบารมี ทานอธิษฐานสิงโตไว พึงเปนผูไมหวั่นไหวในอธิษฐาน
นั้น เหมือนอยางวา ธรรมดาภูเขาเมื่อลมทั่วทุกทิศพัดกระทบอยู ยอมไม
สะเทือน ไมหวั่นไหว ยังคงตั้งอยูในที่เดิมของตน ฉันใด แมทานก็ฉันนั้น
เปนผูไมหวั่นไหวในความตั้งใจมั่นของตน จักเปนพระพุทธเจาไดดังนี้ เขา
ไดอธิษฐานอธิษฐานบารมีขอที่ ๘ กระทําใหมั่นแลว เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา
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ความจริง พุทธธรรมเหลานี้ จักไมมีอยูเพียง
เทานี้แน เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่น ที่เปน
เครื่องบมโพธิญาณ คราวนั้นเราเมื่อเลือกเฟนอยู ก็
ไดเห็น อธิษฐานบารมีขอที่ ๘ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญ
แตเกากอนทั้งหลาย ถือปฏิบตั ิเปนประจําสืบกันกอน
ทานจงยึดอธิษฐานบารมีขอที่ ๘ นี้ กระทําใหมั่นกอน
ทานเปนผูไมหวั่นไหวในขอนั้น แลว จักบรรลุสัมโพธิญาณ ภูเขาหินไมหวั่นไหวตั้งมั่นแลว ยอมไมสะเทือนดวยลมกลา ยอมตั้งอยูในที่เดิมของตนเทานั้น
ฉันใด ทานจงไมหวั่นไหวในความตั้งใจจริงตลอดกาล
ทุกเมื่อ ถึงความเปนอธิษฐานบารมีแลว จักบรรลุ
สัมโพธิญาณ ดังนี้.
ลําดับนั้นเมื่อเขาไดใครครวญยิง่ ๆ ขึ้นไปดวยคิดวา ธรรมที่กระทําให
เปนพระพุทธเจา ไมพึงมีเพียงเทานี้เลย เขาไดเห็นเมตตาบารมีขอที่ ๙ ได
มีความคิดอยางนี้วา. ดูกอ นสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไป ทานพึงบําเพ็ญ
เมตตาบารมีใหเต็มเปยม ในสิ่งที่เปนประโยชนเกือ้ กูลและมิใชประโยชนเกื้อกูล
พึงมีจิตเปนอยางเดียวกัน เหมือนอยางวา ธรรมดาวาน้ํายอมกระทําใหเย็นแผ
ซานไปเชนเดียวกัน ทั้งแกคนชั่วทั้งแกคนดีฉันใด แมทานเมื่อเปนผูมีน้ําใจ
เปนอันเดียวกัน ดวยเมตตาจิตในสัตวทั้งปวงจักเปนพระพุทธเจาได ดังนี้ เขา
ไดอธิษฐานเมตตาบารมีขอที่ ๙ กระทําใหมั่นแลว. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาว
วา
ความจริงพุทธธรรมเหลานี้จักไมมีอยูเพียงเทานี้
แน เราจักเลือกเฟนธรรมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบมโพธิ-
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ญาณ คราวนั้นเมือ่ เราเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็น เมตตา
บารมีขอ ที่ ๙ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนทั้ง
หลาย ถือปฏิบัติเปนประจํากันมา ทานจงยึดเมตตา
บารมีขอ ที่ ๙ นี้ กระทําใหมั่นกอน ถาทานปรารถนา
จะบรรลุพระโพธิญาณ ก็จงเปนผูไมมีใครเสมอดวย
เมตตา ธรรมดาน้ํายอมแผความเย็นไปใหคนดีและ
คนเลวเสมอกัน ชะลางมลทินคือธุลีออกไดฉันใด แม
ทานก็จงเจริญ เมตตาใหสม่ําเสมอ ไปในคนทั้งที่เกื้อกูล
และไมเกื้อกูลฉันนั้นเถิด ทานถึงความเปนเมตตาบารมีแลว จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ ดังนี้.
ตอมาเมื่อเขาใครครวญแมยิ่งขึ้นไปอีกดวยคิดวา ธรรมที่กระทําใหเปน
พระพุทธเจา ไมพึงมีเพียงเทานี้เลย จึงไดเห็นอุเบกขาบารมีขอที่ ๑๐ ไดมี
ความคิดอยางนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไป ทานพึงบําเพ็ญ
อุเบกขาบารมี พึงวางใจเปนกลาง ในสุขก็ดีในทุกขก็ดี เหมือนอยางวา ธรรมดา
แผนดิน เมือ่ คนทั้งของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง ยอมวางใจเปนกลางทีเดียว
ฉันใด แมทา นก็ฉันนั้น เมื่อวางใจเปนกลางไดในสุขและทุกขก็จักไดเปนพระพุทธเจา. เขาไดอธิษฐานอุเบกขาบารมีขอที่ ๑๐ ทําใหมั่นแลว. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา
ความจริง พุทธธรรมนีจ้ ักไมมีอยูเพียงเทานี้แน
เราจักเลือกเฟนธรรมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบมโพธิญาณ
คราวนั้น เราเมื่อเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นอุเบกบารมี
ขอที่ ๑๐ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนทั้งหลาย
ถือปฏิบัติเปนประจําสืบกันมา ทานจงยืดอุเบกขาบารมี
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ขอที่ ๑๐ นี้ กระทําใหมั่นกอน ทานเปนผูมั่นคงประดุจ
ตราชู จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ ธรรมดาแผนดิน
ยอมวางเฉยตอของที่ไมสะอาดและของที่สะอาด ซึ่ง
เขาทิ้งลงไป เวนขาดจากความโกรธและความยินดีตอ
สิบทั้งสองนั้น ฉันใด แนทานก็ฉันนั้น ควรเปนประดุจตราชูในสุขและทุกขในกาลทุกเมื่อ ถึงความเปน
อุเบกขาบารมีแลว จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได ดังนี้.
ตอนั้น เขาจึงคิดวา พุทธการกธรรมที่เปนเครื่องบมโพธิญาณ มีเพียง
เทานี้เทานั้น ยกเวนบารมี ๑๐ เสียธรรมเหลาอื่นไมมี บารมีทั้ง ๑๐ แมเหลา
นี้ แมในเบื้องสูง แมในอากาศก็ไมมี ภายใตแผนดินก็ดี ในทิศทั้งหลายมี
ทิศตะวันออกเปนตนก็ดี ก็ไมมี แตมีตั้งอยูภายในหทัยของเรานี้เองดังนี้.
เขาเมื่อเห็นวาบารมีเหลานั้นตั้งอยูในหทัยแลว จึงอธิษฐานบารมีแมทั้งหมด
กระทําใหมั่น พิจารณาอยูแลว ๆ เลา ๆ พิจารณากลับไปกลับมา ยึดเอาตอน
ปลายทวนมาใหถึงตน ยึดเอาตอนตนมาตั้งไวในตอนปลาย และยึดเอาตรง
กลางใหจบลงตรงขางทั้งสอง ยึดที่ที่สุดขางทั้งสองมาไหจบลงตรงกลาง ยึดเอา
บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คือ การบริจาคสิ่งของภายนอก
เปนทานบารมี การบริจาคอวัยวะเปนทานอุปบารมี การบริจาคชีวิตเปน
ทานปรมัตบารมี ที่ตรงทามกลางแลว พิจารณาวกวนไปมาเหมือนคนหมุน
เครื่องยนตหีบน้ํามัน ไปมาและพิจารณาคลุกเคลาเขาดวยกัน เหมือนคนกวน
ระคนกระทํายอดภูเขาใหญสิเนรุใหเปนมหาสมุทรในหองจักรวาลฉะนั้น. เมื่อ
เขาพิจารณาบารมีทั้ง ๑๐ อยู ดวยเดชแหงธรรม แผนดินใหญนี้ที่หนาไดสอง
แสนโยชนยงิ่ ดวยสี่นหุต เปนราวกะวามัดตนออที่ชางเหยียบแลวและเครื่องยนต
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หีบออยที่กําลังหีบอยู รองดังลั่นหวั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมด หมุนควางไม
ตางอะไรกับวงลอเครื่องปนหมอและวงลอของเครื่องยนตบีบน้ํามัน เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา
ธรรมที่เปนเครื่องบมโพธิญาณในโลกนี้เพียงนี้
เทานั้น ไมนอกไปจากนี้ ยิ่งขึ้นไปกวานี้ก็ไมมี ทาน
จงตั้งมั่นอยูในธรรมนั้น เมื่อเราไตรตรองธรรมเหลานี้
พรอมทั้งสภาวะกิจและลักษณะอยู ดวยเดชแหงธรรม
แผนดินพรอมโลกธาตุหมื่นหนึง่ สั่นสะเทือนแลว ปฐพี
ก็ไหวรองลั่น ดั่งเครื่องยนตหีบออยที่หีบอยู เมทนีดล
ก็เลื่อนลั่นประดุจดังวงลอเครื่องยนตบีบน้ํามัน ฉะนั้น
ดังนี้.
เมื่อมหาปฐพีไหวอยู ผูคนที่อาศัยอยูในรัมมนครตางมิสามารถทรงตัว
ยืนอยูได ประหนึ่งวาศาลาหลังใหญ ที่ถูกลมบาหมู โหมพัดอยางหนักพากัน
เปนลมลมลง ภาชนะของชางหมอมีหมอน้ําเปนตน ที่กําลังทําอยูตางกระทบกัน
และกันแตกเปนจุรณวิจุรณไป มหาชนสะดุงกลัวจึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลว
ทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคไมทราบขอนั้นอยางไรเลย
วา นี้นาคทําใหหมุนวน หรือวาบรรดาภูตยักษและเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง
ทําใหหมุนวน อีกประการหนึ่ง มหาชนแมทั้งหมดนี้ถูกทําใหเดือนรอน ความ
ชั่วหรือความดีจักมีแกโลกนี้ ขอพระองคจงตรัสบอกเหตุนั้น แกพวกขาพระองคเถิด. พระศาสดาทรงสดับถอยคําของพวกเขาแลวตรัสวา พวกทานอยา
ไดกลัวเลย อยาคิดอะไรเลย ภัยจากเหตุนี้ไมมีแกพวกทาน วันนี้สุเมธบัณฑิต
เราพยากรณใหแลววา จักเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดมในอนาคต
บัดนี้ เขาไตรตรองบารมีทั้งหลายอยู เมื่อเขาไตรครองอยูตรวจตราอยู เพราะ
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เดชแหง ธรรม โลกธาตุทั้งสิ้นหมื่นหนึ่งสูเทือนและรองลั่นไปพรอมกัน
ทีเดียวดังนี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ในที่อังคาสพระพุทธเจา บริษัทมีประมาณเทาใด
บริษัทในที่นั้น มีประมาณเทานั้น ตางตัวสั่นอยู เปนลม
ลมลงบนแผนดิน หมอน้ําหลายพันและหมอขาวหลาย
รอยเปนจํานวนมาก ในที่นั้นตางกระทบกระแทกกัน
แตกละเอียดไปหมด มหาชนตางหวาดเสียวสะดุงกลัว
ภัย หัวหมุน มีใจวาวุน จึงมาประชุมกัน เขาไปเฝา
พระพุทธเจาทีปงกร กราบทูลวาอะไรจักมีแกโลก ดี
หรือชัว่ หรือโลกทั้งปวงจะถูกทําใหเดือดรอน ขอ
พระองคผูเปนดวงตาของโลก จงทรงบรรเทาเหตุนั้น
คราวนั้นพระมหามุนีทีปงกรใหพวกเขาเขาใจไดแลว
ดวยตรัสวา พวกทานจงวางใจเสียเถิด อยาได
กลัวเลย ในการไหวของแผนดินนี้ วันนี้เราไดพยากรณแลว ถึงบุคคลใดวาจักไดเปนพระพุทธเจา บุคคล
นั้นไตรตรองถึงธรรมที่พระชินเจาถือปฏิบัติมาแลว
แตเลากอน เมื่อเขาไตรตรองฟงธรรม อันเปน
พุทธภูมิโดยไมเหลือเพราะเหตุนั้น ปฐพีนพี้ รอมหมื่น
โลกธาตุในโลกพรอมทั้งเทวโลกจึงไหวแลว ดังนี้.
มหาชนฟงพระดํารัสของพระตถาคตยินดีและราเริงแลว พากันถือเอา
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ออกจากรัมมนครเขาไปหาพระโพธิสัตว
บูชาดวยดอกไมเปนตน ไหวกระทําประทักษิณแลว เขาไปยังรัมมนครตาม
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เดิม ฝายพระโพธิสัตวไตรตรองบารมีทั้งสิ้น กระทําความเพียรใหมั่น
อธิษฐานแลว ลุกจากอาสนะที่นั่ง. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
เพราะไดฟงพระดํารัสของพระพุทธเจา ใจเย็น
แลวในทันใดนั้น ทุกคนเขาไปหาเรา กราบไหวแลว
อีก เรายึดมั่นพระพุทธคุณกระทําใจไวใหมั่น นมัสการ
พระทีปงกร ลุกจากอาสนะในกาลนั้น ดังนี้.
ลําดับนั้น เทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้นประชุมกันแลว บูชาพระโพธิสัตวผูลุกจากอาสนะ ดวยดอกไมและของหอมอันเปนทิพยแลว ปาวประกาศคํา
สรรเสริญอันเปนมงคลเปนตนวา ขาแตทานสุเมธดาบสผูเปนเจา วันนี้ทาน
ตั้งปรารถนาอยางใหญที่บาทมูลของพระทศพลทีปงกร ขอความปรารถนาของ
ทานจงสําเร็จโดยไมมีอันตราย ความกลัวหรือความหวาดเสียวอยาไดมีแกทาน
โรคแมแตนอยหนึ่ง อยาไดเกิดในรางกาย ขอทานจงบําเพ็ญบารมีใหเต็มโดย
พลันแลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตนไมที่จะเผล็ดดอกออกผล ยอมเผล็ด
ดอกและออกผลตามฤดูกาลฉันใด แมทานก็จงไดสัมผัสพระโพธิญาณอันอุดม
โดยพลัน อยาไดลวงเลยสมัยนั้นเลยฉันนั้นเหมือนกัน เทวดาทั้งหลายครั้นปาว
ประกาศอยางนี้แลว ไดกลับไปยังเทวสถานของตน ๆ ตามเดิม ฝายพระโพธิสัตวผูอันเทวดาสรรเสริญแลวคิดวา เราจักบําเพ็ญบารมี ๑๐ แลว ในที่สดุ แหง
สี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปจักไดเปนพระพุทธเจา ดังนี้ อธิษฐานกระทําความ
เพียรใหมั่นแลว เหาะขึ้นไปยังทองฟา ไปสูปาหิมพานตทันที. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา
เหลาเทวดาและมนุษยทั้งสองพวก ตางโปรยปรายดอกไมอันเปนทิพยและอันเปนของมนุษย แก
เขาผูกาํ ลังลุกจากอาสนะ ทั้งเทวดาและมนุษยสอง
ฝายนั้นตางก็ไดรับความยินดีทั่วหนา ความปรารถนา
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ของทานยิ่งใหญ ขอทานจงไดสิ่งนั้นตามที่ทาน
ปรารถนาไว ขอสรรพเสนียดจัญไรจงแคลวคลาดไป
ขอโรคภัยจงพินาศไป ขออันตรายจงอยามีแกทานเถิด
ขอทานจงไดรับสัมผัสพระโพธิญาณโดยพลัน ขาแต
ทานมหาวีระ ขอทานจงเบิกบานดวยพุทธญาณเหมือน
ตนไมที่มีดอกเมื่อถึงฤดูกาลก็เผล็ดดอกฉันนั้นเถิด
พระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง พึงบําเพ็ญบารมี ๑๐
ใหเต็มเปยมฉันใด ขาแตทานมหาวีระ ขอทานจงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหเต็มเปยมฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจา
เหลาใดเหลาหนึ่ง ตรัสรูที่โพธิมณฑลฉันใด ขาแต
ทานมหาวีระ ขอทานจงตรัสรูที่โพธิมณฑลของพระชินเจาฉันนั้น พระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งทรง
ประกาศพระธรรมจักร ฉันใด ขอทานจงประกาศ
พระธรรมจักรฉันนัน้ พระจันทรในวันเพ็ญผองแผว
ยอมรุงโรจนฉันใด ขอทานจงมีใจเต็มเปยมรุงโรจน
ในหมืน่ โลกธาตุฉันนั้นเถิด พระอาทิตยที่พื้นจากราหู
แลว ยอมแผดแสงดวยความรอนแรงฉันใด ขอทาน
จงปลดเปลื้องเรื่องโลกียออกแลวสวางไสวอยูดวยสิริ
ฉันนั้นเถิด แมน้ําใด ๆ ก็ตามยอมไหลไปลงทะเล
ใหญฉนั ใด ขอชาวโลกพรอมทั้งเทวดาจงรวมลงที่
สํานักของทานฉันนั้นเถิด ในกาลนั้นเขาอันเทวดา
และมนุษยชมเชยและสรรเสริญแลวยึดมั่นบารมีธรรม
๑๐ เมือ่ จะบําเพ็ญบารมีธรรมเหลานั้น เขาไปสูปา
หิมพานตแลว.
กถาวาดวยสุเมธดาบส จบ
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ฝายชาวเมืองรัมมนครเลาไดเขาไปสูนครแลว ถวายมหาทานแกภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพวกเขาใหมหาชนดํารงอยูในสรณะเปนตนแลว เสด็จออกจากรัมมนครไป ตอจากนั้น
พระองคทรงดํารงอยูตลอดพระชนมายุขัย ทรงกระทําพุทธกิจครบทุกอยางแลว
เสด็จดับขันธปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโดยลําดับ คําที่ควรจะ
กลาวในที่นั้นทั้งหมด พึงทราบตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในพุทธวงศนั้นเถิด
จริงอยูทานกลาวไวในพุทธวงศนั้นวา
ในกาลนั้น ชนเหลานัน้ อังคาสพระโลกนาถ
พรอมทั้งพระสงฆแลว ไดถึงพระศาสดาทีปงกรเปน
สรณะ พระตถาคตยังคนบางคนใหตั้งอยูในสรณะ
คมน บางพวกก็ใหตั้งอยูในศีล ๕ อีกพวกก็ใหตั้งอยู
ในศีล ๑๐ ทรงประทานสามัญผลสูงสุด ๔ แตบางคน
บางคนก็ทรงประทานธรรมที่ไมมีสิ่งใดเสมอคือปฏิสัมภิทา บางคนพระนราสภก็ทรงประทานสมบัติอัน
ประเสริฐ ๘ อยาง บางคนก็ทรงมอบใหซงึ่ วิชชา ๓
อภิญญา ๖ พระมหามุนีทรงสั่งสอนหมูชนดวยความ
พยายามนั้น ศาสนาของพระโลกนาถไดแผไพศาล
แลว เพราะเหตุนั้น พระทีปงกรผูเปนผูนํามีพระหนุ
ใหญ [ผึ่งผาย] มีพระวรกายเหมือนของโคอุสภะ
[สงางาม] ทรงใหชนเปนอันมากขามถึงฝง ทรงปลด
เปลื้องทุคติใหพระมหามุนีทอดพระเนตรเห็นชนที่พอ
จะตรัสรูธรรมไดแมในที่ไกลไดแสนโยชน ก็เสด็จไป
ถึงโดยขณะเดียว ใหเขาตรัสรูได ในการไดบรรลุมรรค
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ผล ครัง้ แรก [ปฐมโพธิกาล] พระพุทธเจาใหสัตวตรัสรู
ไดหนึ่งรอยโกฏิ ในการไดบรรลุมรรคผลครั้งที่สอง
[มัชฌิมโพธิกาล] พระนาถะใหสัตวตรัสรูไดแสนโกฏิ
และการไดบรรลุมรรคผลครั้งที่สาม [ปจฉิมโพธิกาล]
ไดมีแตสัตวเกาสับพันโกฏิ ในเมือ่ พระพุทธเจาไดทรง
แสดงพระธรรมในเทวพิภพ การประชุมของพระ ศาสดาทีปงกรไดมีสามครั้ง การประชุมครั้งแรกมีชน
แสนโกฏิ อีกครั้งเมือ่ พระชินเจาประทับอยูวิเวกที่ยอด
เขานารทะ พระขีณาสพผูปราศจากมลทินรอยโกฏิ
ประชุมกัน ในกาลใดพระมหาวีระประทับอยูบนเขา
ในเมืองสุทัสนะ ในกาลนั้นพระมหามุนีทรงหอมลอม
ไปดวยพระขีณาสพเกาสิบพันโกฏิ เราในสมัยนั้น เปน
ชฏิลผูม ีตบะกลา เหาะไปในที่กลางหาวได ไดสําเร็จ
ในอภิญญา ๕ การตรัสรูธรรมไดมีแตชนนับไดเปน
สิบพันยี่สิบพัน การตรัสรูของคนเพียงหนึ่งคน สอง
คน ไมจําเปนตองนับ. ในกาลนัน้ ศาสนาของพระผูมี
พระภาคเจาทรงพระนามวาทีปงกร แผไปกวางขวาง
ชนรูกนั มากมาย มั่งคั่ง แพรหลาย บริสทุ ธิผุดผอง
พระผูไดอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มากนับไดสี่แสนหอมลอม
พระทีปงกรผูทรงรูแจงโลกในกาลทุกเมื่อ ในสมัยนั้น
ใคร ๆ ก็ตามจะละภพมนุษยไป [ตาย] เขาเหลานั้น
มิไดบรรลุอรหัต ยังเปนเสขบุคคลจะตองถูกเขาตําหนิ
ติเตียน พระพุทธศาสนาก็บานเบิกดวยพระอรหันตผู
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คงที่ งามสงาอยูในโลกพรอมทั้งเทวโลกดวยพระ
ขีณาสพผูปราศจากมลทิน นครชื่อรัมมวดี กษัตริย
ทรงพระนามสุเมธ เปนพระชนก พระชนนีทรง
พระนามวาสุเมธา ของพระศาสดาทีปงกร พระองค
ทรงครองเรือนอยูหมื่นป มีปราสาทอยางดีที่สุดอยู
สามหลัง ชื่อรัมมะ สุรัมมะและสุภะ มีเหลานารี
แตงตัวสวยงามนับไดสามแสน มีพระจอมนารีพระนามวา ยโสธรา มีพระโอรสพระนามวา อสุภขันธะ
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ อยาง เสด็จออกบวช
ดวยยานคือชาง พระชินเจาทรงตั้งความเพียรอยู
ไมหยอนกวาหมื่นป พระมุนที รงบําเพ็ญเพียรทางใจ
ไดตรัสรูแลว พระมหาวีระทรงประกาศพระธรรมจักร
ที่ปานันทวัน อันหนาแนนไปดวยสิริ ไดทรงกระทํา
การย่ํายีเดียรถียที่โคนตนซึกอันนารื่นรมย มีพระอัครสาวกคือ พระสุมงั คละและพระติสสะ พระศาสดา
ทีปงกรมีพระอุปฐากนามวา สาคระ มีพระอัครสาวิกา
คือ พระนางนันทาและพระนางสุนันทา ตนไมตรัสรู
ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เรียกกันวาตน
ปปผลิ พระมหามุนีที่ปงกรมีพระวรกายสูงได ๘๐ ศอก
พญาไมสาละมีดอกบานสะพรั่ง เปนตนไมประจําทรีป
ดูงาม พระผูแสวงหาพระคุณใหญนั้นมีพระชนมายุ
ไดแสนป พระองคทรงพระชนมอยูเทานั้นทรง
ใหเหลาชนเปนอันมากขามถึงฝง [นิพพาน] พระ-
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องคพรอมทั้งพระสาวก ใหพระสัทธธรรมสวางไสว
แลว ใหมหาชนขามถึงฝง รุงโรจนอยูราวกะกองอัคคี
ปรินิพพานแลว. พระฤทธิ์ พระยศและจักรรัตนะที่
พระบาททั้งสอง ทุกอยางก็อันตรธานไปหมด สังขาร
ทั้งหลายเปนของวางเปลา ดังนี้ และหลังจากพระทีปงกร ก็มีพระนายกทรงพระนามวา โกณฑัญญะ
ทรงมีพระเดชหาที่สุดมิได ทรงมีพระยศนับไมได มี
พระคุณหาประมาณมิได ยากที่ใครจะตอกรได.
ก็ในกาลตอจากพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร ลวงมาไดหนึ่งอสงไขย
พระศาสดาทรงพระนามวา โกณฑัญญะ เสด็จอุบัติขึ้นแลว แมการประชุม
สาวกของพระองคก็ไดมีสามครั้ง ในการประชุมครั้งแรกมีสาวกแสนโกฏิ ใน
ครั้งที่สองมีพันโกฏิ ในครั้งที่สามมีเกาสิบโกฏิ ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปน
พระเจาจักรพรรดิทรงพระนามวาวิชิตาวี ไดถวายมหาทานแดพระภิกษุสงฆ มี
พระพุทธเจาเปนประมุขนับไดแสนโกฏิ พระศาสดาทรงพยากรณพระโพธิสัตว
วาจักไดเปนพระพุทธเจาแลวทรงแสดงธรรม เขาฟงธรรมกถาของพระศาสดา
แลวสละราชสมบัติออกบวช เขาเรียนพระไตรปฎก ทําสมบัติ ๘ และ
อภิญญา ๕ ใหเกิดขึ้นแลว มีฌานไมเสื่อมไปเกิดในพรหมโลก.
ก็สําหรับพระโกณฑัญญพุทธเจา พระนครนามวา รัมมวดี กษัตริย
พระนามวา อานันทะ เปนพระราชบิดา พระเทวีพระนามวา สุชาดา เปน
พระราชมารดา พระภัตทะและพระสุภัททะเปนพระอัครสาวก พระพุทธอุปฐากนามวา อนุรุทธะ พระติสสาเถรีและพระอุปติสสาเถรี เปนพระอัครสาวิกา
ตนไมที่ตรัสรูชื่อ สาลกัลยาณี [ตนขานาง] พระวรกายสูงได ๘๘ ศอก
ประมาณพระชนมายุไดแสนป.
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ในกาลตอจากพระองคลวงไดหนึ่งอสงไขย ในกัปเดียวกันนั่นแหละมี
พระพุทธเจาอุบัติขึ้น ๔ พระองคคือ พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ
พระโสภิตะ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา มังคละ ไดมีการประชุมสาวก
๓ ครั้ง ในการประชุมครั้งแรกไดมีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ แสนโกฏิ ครัง้ ที่
๓ เกาสิบโกฏิ ไดยินวาพระภาดาตางพระมารดาของพระองค นามวา อานันทกุมารไดเสด็จมายังสํานักของพระศาสดา เพื่อตองการฟงธรรมพรอมกับบริษัท
นับได ๙๐ โกฏิ พระศาสดาตรัสอนุบุพพิกถาแกพระองค พระองคพรอมกับ
บริษัทไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา พระศาสดาทรงเล็งดูบุรพจริยา
ของกุลบุตรเหลานั้น ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยเเหงบาตรและจีวร อัน
สําเร็จดวยฤทธิ์จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา ตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุ
มาเถิด ในขณะนั้นนั่นเอง เขาทั้งหมดก็ทรงบาตรและจีวรอัน สําเร็จดวยฤทธิ์
สมบูรณดวยอากัปกิริยาประดุจพระเถระมีพรรษาได ๖๐ ถวายบังคมพระศาสดา
หอมลอมแลว นี้เปนการประชุมของพระสาวกครั้งที่ ๓ ของพระองค พระรัศมี
จากพระสรีระของพระพุทธเจาทุกพระองคมีประมาณ ๘๐ ศอกเทานั้นโดยรอบ
ฉันใด แตของพระมังคละหาเปนฉันนั้นไม สวนพระรัศมีจากพระสรีระของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น แผไปตลอดหมั่นโลกธาตุตั้งอยูตลอดกาลเปนนิตย ตนไม
แผนดิน ภูเขา และทะเล เปนตน โดยที่สุดจนชั้นหมอขาวเปนตน ไดเปน
ประหนึ่งวาปกคลุมไวดวยแผนทองคํา อนึ่งประมาณพระชนมายุของพระองค
ไดเกาหมื่นป ตลอดเวลาประมาณเทานี้ดวงจันทรและดวงอาทิตยเปนตน ไม
สามารถที่จะสองแสงดวยรัศมีของตน การกําหนดเวลากลางคืนและกลางวัน
ไมปรากฏมี ตอนกลางวัน เหลาสัตวทองเที่ยวไปดวยแสงสวางของพระพุทธเจา
เทานั้นเหมือนกับดวยแสงสวางของดวงอาทิตย ชาวโลกรูก ําหนดเวลากลางคืน
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และกลางวันไดดวยอํานาจแหงดอกไมที่บานในเวลาเย็น และนกเปนตนใน
เวลาเชา. ถามวาก็พระพุทธเจาทั้งหลายองคอื่นไมมีอานุภาพนี้หรือ ? แกวา
ไมมีหามิได จริงอยูพระพุทธเจาแมเหลานั้น เมื่อทรงมุงหวังอยู พึงแผ
พระรัศมีไปไดตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งหรือยิ่งกวานั้น ก็พระรัศมีจากพระสรีระ
ของพระผูมีพระภาคเจามังคละไดแผไปตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งตลอดกาลเปน
นิตยทีเดียว เหมือนพระรัศมีเเควาหนึ่งของพระพุทธเจาองคอื่น ดวยอํานาจ
ความปรารถนาในกาลกอน ไดยินวาในกาลที่ทองเที่ยวไปเปนพระโพธิสัตว
พระองคดํารงอยูในอัตภาพเชนกับพระเวสสันดร พรอมดวยบุตรและภริยา
อยูที่ภูเขาเชนกับเขาวงกต ครั้งนั้น มียักษคนหนึ่งชื่อขรทาฐิกะไดยินวาพระ
มหาบุรุษมีอัธยาศัยชอบใหทาน จึงเขาไปหาดวยเพศแปลงเปนพราหมณแลว
ขอทารกสองคนกะพระมหาสัตว พระมหาสัตวกลาววา ดูกอนพราหมณ เราให
ลูกนอย ดังนี้แลว ยินดีราเริงทําใหแผนดินมีน้ําลอมรอบไหวอยู ไดใหทารก
แมทั้งสองแลว ยักษยนื พิงพะนักพิงในที่สุดแหงที่จงกรม เมื่อพระมหาสัตว
เห็นอยูนั่นเองเคี้ยวกินทารกเหมือนกํารากไม ความโทมนัสแมเทาปลายเสนผม
มิไดเกิดขึ้นแกพระมหาบุรุษ เพราะมองดูยักษ แมจะเห็นปากของมัน กําลัง
หลั่งสายเลือดออกมาอยู ดูราวกะวาเปลวไฟในปากที่พออาขึ้น เมื่อเขาคิดอยู
วา ทานอันเราใหดีแลวหนอ ปติและโสมนัสอยางใหญหลวงไดเกิดขึ้นทั่วตัว
เขาไดกระทําความปรารถนาวา ดวยผลแหงทานของเรานี้ในอนาคต ขอรัศมีจง
ฉายออกโดยทํานองนี้นี่แหละ เพราะอาศัยความปรารถนานั้นของเขา รัศมีจึง
ฉายออกจากสรีระของเขาผูเปนพระพุทธเจาแผซานไปตลอดที่เพียงนั้น บุรพจริยาแมอื่นอีกของพระองคก็ยังมี ไดยินวา พระองคในกาลเปนพระโพธิสัตว
เห็นเจดียของพระพุทธเจาองคหนึ่ง คิดวาเราควรบริจาคชีวิตแดพระพุทธเจา
องคนี้ จึงพันสรีระทั้งหมดโดยทํานองที่พันประทีปดาม เอาเนยใสใสจนเต็ม
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ถาดทองคํานี้คาแสนหนึ่งสูงไดหนึ่งศอกกํา จุดไสตะเกียงพันหนึ่งในถาดนั้น
เอาศีรษะเทินถาดนั้นไว แลวใหจุดไฟทั่วตัว กระทําประทักษิณเจดียใหลวงไป
ตลอดคืนหนึ่ง เมื่อเขาแมพยายามอยูอยางนี้จนถึงเวลาอรุณขึ้นความรอนก็มิได
ระคายเคืองแมเพียงขุมขน ไดเปนประหนึ่งวาเขาไปในหองแหงดอกบัวหลวง
จริงอยู ธรรมดาวาธรรมนี้ยอมรักษาคนผูรักษาตนอยู เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ธรรมแลยอมรักษาบุคคลผูปกติประพฤติธรรม
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาให นี้เปน
อานิสงสในธรรมทีบ่ ุคคลประพฤติดีแลว ผูมีปกติ
ประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ.
เพราะผลแหงกรรมแมนี้ แสงสวางจากพระสรีระของพระผูมีพระภาค
เจาพระองคนั้น จึงแผซานไปตั้งอยูตลอดหมื่นโลกธาตุ.
ในกาลนั้นพระโพธิสัตวของพวกเรา เปนพราหมณชื่อ สุรุจิ คิดวา
เราจักนิมนตพระศาสดา จึงเขาไปเฝาฟงธรรมกถาอันไพเราะแลว กราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ พรุงนี้ขอพระองคจงรับภิกษาในเรือนของขาพระองค
เถิด.
ดูกอนพราหมณ ทานมีความตองการดวยภิกษุมีประมาณเทาไร ?
พระศาสดาตรัส.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุผูเปนบริวารของพระองคมีประมาณเทา
ไร ? พราหมณทูลถาม.
ในคราวนั้น พระศาสดาทรงมีการประชุมเปนครั้งแรกพอดี เพราะ
ฉะนั้นจึงตรัสวา มีประมาณแสนโกฎิ. พราหมณจึงทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆแมทั้งหมดจงทรงรับภิกษาของขาพระองค
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เถิด. พระศาสดาทรงรับแลว. พราหมณครั้นนิมนตเพื่อเสวยในวันรุงขึ้นแลว
ไปสูเรือนคิดวา เราสามารถถวายขาวตมภัตและผาเปนตน แตภิกษุสงฆมี
ประมาณเทานี้ได แตทนี่ ั่งจักเปนอยางไร ดังนี้. ความคิดนั้นของเขาทําให
เกิดความรอนขึ้นแกบัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวเทวราช ผูประทับยืนอยูใน
ที่สุดแหงแปดหมื่นสี่พันโยชน. ทาวสักกะทรงดําริวา ใครหนอแลตองการจะ
ใหเราเคลื่อนจากอาสนะนี้ ทรงตรวจตราอยูดวยทิพยจักษุ ทรงเห็นพระมหา
บุรุษ ทรงดําริวา สุรุจิพราหมณนี้ นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
คิดแลว เพื่อตองการที่นั่ง ควรที่เราจะไปในที่นั้น ถือเอาสวนบุญบาง จึงทรง
เนรมิตรางเปนเพศชางไม มีมือถือมีดและ. ขวาน ไดปรากฏตัวขางหนาของ
พระมหาบุรุษกลาววา ใคร ๆ มีงานที่จะตองจางทําบาง. พระมหาบุรุษเห็นเขา
แลวจึงถามวา ทานจักทํางานอะไร ? เขากลาววา ขึ้นชื่อวาศิลปะที่ขาพเจา
ไมรูไมมี ผูใดจะใหเราทํางานใด เปนบานก็ตาม มณฑปก็ตาม เรารูทจี่ ะ
ทํางานนั้น แกผูนั้น. พระมหาบุรุษกลาววา ถากระนั้นงานของเรามีอยู. เขา
กลาววา งานอะไรนะทาน.
ภิกษุแสนโกฏิขาพเจานิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนี้ ทานจักกระทํา
มณฑปที่นั่งของภิกษุเหลานั้นไดไหม.
ขาพเจาทําได ถาทานจักสามารถใหคาจางแกขาพเจาได.
เราจักสามารถ พอ.
เขารับปากวา ดีละ ขาพเจาจักกระทํา จึงไปตรวจดูที่วางแหงหนึ่ง
ที่วางมีประมาณสิบสองโยชน ไดมีพื้นราบเรียบประหนึ่งมณฑลกสิณ. เขาคิด
วา ขอมณฑปสําเร็จดวยแกว ๗ ประการ จงปรากฏขึ้นในที่มปี ระมาณเทานี้
ในทันใดนั้น มณฑปก็แทรกแผนดินขึ้นมา. ที่เสาสําเร็จดวยทองคําของปราสาท
นั้น มีหมอน้ําสําเร็จดวยเงินตั้งอยู. ที่เสาสําเร็จดวยเงิน มีหมอน้ําสําเร็จดวย
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ทองคํา ที่เสาแกวมณีมีหมอน้ําสําเร็จดวยแกวประพาฬ. ที่เสาสําเร็จดวยแกว
ประพาฬ มีหมอน้ําสําเร็จดวยแกวมณี. ที่เสาสําเร็จดวยแกว ๗ ประการ มี
หมอน้ําสําเร็จดวยแกว ๗ ประการเหมือนกัน. ตอจากนั้นเขาก็มองดูดวยคิดวา
ขอน้ําขายกระดึง จงหอยยอยอยูตามระหวางแหงมณฑป พรอมกับการมองดู
นั่นเอง ตาขายกระดึงก็หอยยอยลงแลว เสียงอันไพเราะของตาขายกระดึงที่ถูก
ลมออนรําเพยพัด ก็เปลงเสียงออกมาราวกะวาเสียงอันไพเราะแหงดนตรี ซึ่ง
ประกอบดวยองค ๕ จึงดูไมตางอะไรกับเวลาที่ทิพยสังคีตบรรเลงอยู. เขาคิด
วา ในระหวาง ๆ ขอใหพวงของหอมและพวงดอกไมจงหอยยอยลงมา พวง
ของหอมและพวงดอกไมก็หอยยอยลงมาแลว. เขาคิดวา ขออาสนะและแทนที่
รองนั่งสําหรับภิกษุที่นับไดแสนโกฏิ จงแทรกแผนดินขึ้นมา. ในทันใดนั้นเอง
ตางก็แทรกขึ้นมา เขาคิดวา ที่ทุก ๆ มุม ขอใหหมอน้ําแทรกขึ้นมามุมละใบ.
หมอน้ําก็แทรกขึ้นมา เขาเนรมิตสิ่งตาง ๆ มีประมาณเทานี้ เสร็จแลวจึงไปยัง
สํานักของพราหมณแลวกลาววา มานี่แนะทาน ทานจงตรวจดูมณฑปแลวให
คาจางแกเรา. พระมหาบุรุษไปตรวจดูมณฑปแลว. เมื่อเขากําลังตรวจดูอยู
นั่นแหละทั่วตัวไดสัมผัสกับปติ ๕ ชนิดตลอดเวลา. ทีนั้นเมื่อเขามองดูมณฑป
อยูไดมีความคิดอยางนี้วา มณฑปนีค้ นเปนมนุษยกระทําไมได แตเพราะ
อาศัยอัธยาศัยของเรา คุณของเรา ภพของทาวสักกะจะรอนแนนอน กอนนี้
ทาวสักกเทวราชจักสรางมณฑปนี้ขึ้น ดังนี้. เขาคิดวา การถวายทานเพียงวัน
เดียวเทานั้น ในมณฑปเห็นปานนี้ ไมสมควรแกเราเลย เราจักถวายทาน
ตลอด ๗ วัน. จริงอยูทานภายนอก แมมีประมาณสักเทาไร ก็ไมสามารถที่
จะทําความยินดีใหแกพระโพธิสัตวได แตในเวลาที่เขาตัดศีรษะที่ประดับประดา
แลว ควักลูกตาทั้งสองขางที่หยอดยาตาแลว ฉีกเนื้อหัวใจออกแลวใหไป
พระโพธิสัตวจะมีความยินดีนักเพราะอาศัยการบริจาคนี้ เมื่อพระโพธิสัตวแม
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ของพวกเราสละกหาปณะหาแสนทุกวัน ใหทานอยูที่ประตูทั้ง ๔ และที่ทาม
กลางพระนคร ในเรื่องสิวิราชชาดก ทานนั้นก็หาสามารถใหเกิดความยินดีใน
การบริจาคไม. แตในกาลใด ทาวสักกเทวราชปลอมตัวมาในรูปของพราหมณ
ขอลูกตาทั้งสองขางของเขา ในกาลนั้น เมื่อเขาควักลูกตาเหลานั้น ใหอยูนั่นแหละ
ความราเริงไดเกิดขึ้นแลว จิตมิไดเปนอยางอื่นแมเทาปลายเสนผม. ขึ้นชือ่ วา
อิ่มใจเพราะอาศัยทานที่ใหแลวโดยอาการอยางนี้หามีแกพระโพธิสัตวไม. เพราะ
ฉะนั้น พระมหาบุรุษแมนั้น จึงคิดวา เราควรจะถวายทานแกภิกษุทั้งหลาย
นับไดแสนโกฏิตลอด ๗ วัน จึงใหพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ประทับนั่งในมณฑปนั้น ไดถวายทานชื่อควปานะตลอด ๗ วัน ที่เรียกวา
ควปานะนั้นไดแก โภชนะที่เขาใสนมจนเต็มหมอใหญแลว ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ
ใสขาวสารนิดหนอยในน้ํานมที่ตมสุกแลวในหมอตม แลวปรุงรสดวยน้ําผึ้ง
ผงน้ําตาลกรวดและเนยใสที่ตมแลว ก็มนุษยนี้แหละไมสามารถที่จะเลี้ยงดูได
แมแตเทวดาก็ตองสลับกันจึงจะเลี้ยงดูได. แมที่มปี ระมาณ ๑๒ และ ๑๓ โยชน
ก็ไมเพียงพอที่จะบรรจุภิกษุทั้งหลายไดเลย แกภกิ ษุเหลานั้น นั่งไดดวยอานุภาพ
ของตน.
ในวันสุดทาย เขาใหลางบาตรของภิกษุทุกรูปแลว ใสเนยใส เนย
ขน น้ําผึ้งและน้ําออยเปนตนจนเต็มบาตร เพื่อตองการใหเปนเภสัช พรอม
ดวยไตรจีวร ผาสาฎกที่เปนจีวร ซึ่งภิกษุนวกะในหมูสงฆไดรับ ไปไดมีราคา
ถึงหนึ่งแสน. พระศาสดาเมื่อจะทรงกระทําอนุโมทนาทรงใครครวญดูวา บุรุษ
นี้ไดถวายมหาทานเห็นปานนี้ เขาจักไดเปนอะไรหนอ ทอดพระเนตร
เห็นวา เขาจักไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดม ในที่สุดแหงสอง
อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปในอนาคต ดังนี้ จึงตรัสเรียกพระมหาบุรุษมาแลว
ทรงพยากรณวา ทานลวงกาลมีประมาณเทานี้แลว จักไดเปนพระพุทธเจา
ทรงพระนามวาโคดม.
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พระมหาบุรุษไดฟงคําพยากรณแลวคิดวา นัยวาเราจักไดเปนพระพุทธเจา จะประโยชนอะไรของเราดวยการอยูครองเรือน เราจักบวช จึง
ทอดทิ้งสมบัติเห็นปานนั้น ประดุจกอนเขฬะ แลวบวชในสํานักของพระศาสดา
ครั้น บวชแลวเลาเรียนพระพุทธวจนะ ใหอภิญญาและสมาบัติเกิดขึ้นแลว ใน
เวลาสิ้นอายุไดไปบังเกิดในพรหมโลก.
ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวามังคละ มีชื่อวา
อุตตระ แมพระราชมารดาก็ทรงพระนามวา อุตตรา แมพระราชบิดาทรง
เปนกษัตริยทรงพระนามวา อุตตระ พระอัครสาวกสององคนามวา สุเทวะหนึ่ง ธรรมเสนะหนึ่ง พระอุปฐากนามวา ปาลิตะ พระอัครสาวิกาสององค
นามวา สิมพลี ๑ นามวา อโสกา ๑ ตนไมตรัสรู ชื่อนาคพฤกษ
(ตนกากะทิง). พระสรีระสูงได ๘๘ ศอก. พระองคทรงดํารงพระชนมชีพอยู
๙๐,๐๐๐ พรรษา ก็ปรินพิ พาน. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นปรินิพพานแลว จักรวาลหมื่นหนึ่งไดมืดเปนอันเดียว โดยพรอมกันทีเดียว. พวก
มนุษยทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นตางรองไหคร่ําครวญกันไปหมด.
กาลภายหลังของพระพุทธเจาทรงพระนามวา
โกณฑัญญะ พระนายกทรงพระนามวามังคละ ทรง
ถือดวงประทีปธรรม กําจัดความมิดในโลกแลวดวย
ประการฉะนี้.
ในกาลภายหลังแหงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูปรินิพพาน
กระทําหมื่นโลกธาตุใหมืดอยางนี้แลว พระศาสดาทรงพระนามวา สุมนะ
เสด็จอุบัติขึ้นแลว. สาวกสันนิบาตแมของพระองคก็มีสามครั้ง ในสันนิบาต
ครั้งแรก มีภกิ ษุเเสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ที่กาญจนบรรพตมีภิกษุเกาสิบแสนโกฏิ
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ครั้งที่ ๓ แปดสิบแสนโกฏิ. ในกาลนั้น พระมหาสัตวไดเปนนาคราชนามวา
อตุละมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก. พระยานาคนั้นไดยินวา พระพุทธเจาอุบัติขึ้น
แลว มีหมูญ
 าติหอมลอมแลว ออกจากนาคพิภพ ใหกระทําการบรรเลงถวาย
ดวยทิพยดนตรี แดพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆบริวารแสนโกฎิ
ถวายผาคูเฉพาะองคแลวตั้งอยูในสรณะ พระศาสดาแมนั้นก็ทรงพยากรณเขา
วา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระ
องคนั้น ชื่อ เมขลา พระราชาทรงพระนามวา สุทัตตะ เปนพระราชบิดา
พระราชมารดาทรงพระนามวา สิรมิ า พระอัครสาวกสององค นามวาสรณะ
หนึ่ง นามวาภาวิตัตตะหนึ่ง พระอุปรากนามวา อุเทนะ พระอัครสาวิกาสอง
องคนามวา โสณาหนึ่ง นามวาอุปโสณาหนึ่ง และตนนาคพฤกษเปนไม
ตรัสรู พระสรีระสูงได ๙๐ ศอก ประมาณพระชนมายุได ๙๐,๐๐๐ ป ดวย
ประการฉะนี้.
กาลภายหลังของพระพุทธเจา ทรงพระนามวา
มังคละ พระนายกทรงพระนามวาสุมนะ หาผูเสมอ
มิไดโดยธรรมทั้งปวง สูงสุดกวาสัตวทั้งปวง.
ในกาลภายหลังแหงพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา เรวตะ
ไดเสด็จอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็ไดมีสามครั้ง ในสันนิบาต
ครั้งแรก นับไมได ครัง้ ที่ ๒ มีภกิ ษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๓ ก็เชนกัน. ใน
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อ อติเทพ ฟงพระธรรมเทศนาของ
พระศาสดาแลว ตั้งอยูในสรณะ ประคองอัญชลีเหนือศีรษะแลว ไดฟง
พระคุณในการละกิเลสของพระศาสดานั้น ไดกระทําการบูชาดวยผาหม แม
พระองคก็ทรงพยากรณเขาวา จักไดเปนพระพุทธเจา. ก็พระนครของพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น มีชื่อวา สุธัญญวดี แมพระราชบิดาก็เปนกษัตริย
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ทรงพระนามวา วิปุละ พระราชมารดาทรงพระนามวา วิมลา พระ อัครสาวก ๒ องคนามวา วรุณะหนึ่ง นามวา พรหมเทวะหนึ่ง พระอุปฐากนาม
วา สัมภวะ พระอัครสาวิกา ๒ องคนามวา ภัตทาหนึ่ง นามวา สุภัททา
หนึ่ง และตนนาคพฤกษเปนไมตรัสรู พระสรีระสูงได ๘๐ ศอก ประมาณ
พระชนมายุได ๖๐,๐๐๐ ป ดวยประการนี้.
กาลภายหลังแหงพระพุทธเจา ทรงพระนามวา
สุมนะ พระนายกทรงพระนานวา เรวตะ เปนพระ
ชินเจา หาผูเปรียบปานมิได หาผูเสมอมิได ไมมี
ผูเทียมทัน เปนผูสูงสุด ดวยประการฉะนี้.
ในกาลภายหลังพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา โสภิตะ ได
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็ไดมีสามครั้ง
ในสันนิบาตครั้งแรก ไดมีภิกษุรอยโกฏิ ในครั้งที่ ๒ เกาสิบโกฏิ
ในครั้งที่ ๓ แปดสิบโกฏิ. ในกาลนั้นพระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวา อชิตะ
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ตั้งอยูในสรณะ ไดถวายมหาทานแต
พระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขาวา
จักไดเปนพระพุทธเจา. ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้นชื่อ
สุธรรม พระราชาทรงพระนามวา สุธรรม ไดเปนพระราชบิดา พระราช
มารดาทรงพระนามวา สุธรรมา พระอัครสาวกนามวาอสมะองคหนึ่ง นามวา
สุเนตตะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา อโนมะ พระอัครสาวิกา นามวานกุลา
องคหนึ่ง นามวาสุชาดาองคหนึ่ง ตนนาคพฤกษเปนไมตรัสรู พระสรีระ
สูงได ๕๘ ศอก ประมาณพระชามายุได ๙๐,๐๐๐ ป ฉะนี้แล.
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวาเรวตะ พระ
นายกทรงพระนามวาโสภิตะ มีพระทัยตั้งมั่น มีพระ-
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ทัยสงบ หาผูเสนอมิได หาผูเปรียบปานมิได ดวย
ประการฉะนี้.
ในกาลภายหลังของพระองคครั้นลวงไดอสงไขยหนึ่ง ในกัปเดียวกัน
มีพระพุทธเจาสามพระองค เสด็จอุบัติขึ้นแลว คือพระอโนมทัสสี พระปทุมะ พระนารทะ สําหรับพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อโนมทัสสี
มีสาวกสันนิบาตสามครั้ง ครั้งแรกมีภกิ ษุแปดแสน ครั้งที่ ๒ เจ็ดสิบแสน ครั้ง
ที่ ๓ แปดสิบหกพันโกฏิ. ในกาลนั้น พระโพธิสตั วไดเปนเสนาบดีของยักษ
ตนหนึ่ง มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก เปนอธิบดีของยักษแสนโกฏิเปนอันมาก.
เขาไดยินวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวจึงมา แลวไดถวายมหาทานแต
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข. แมพระศาสดาก็ทรงพยากรณเขาวา จัก
ไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต. ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสี
ชื่อวา จันทวดี พระราชาทรงพระนามวา ยสวา เปนพระราชบิดา พระราช.
มารดาทรงพระนามวา ยโสธรา พระอัครสาวกนามวา นิสภะองคหนึ่ง นาม
วา อโนมะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวาวรุณะ พระอัครสาวิกา นามวาสุนทรี
องคหนึ่ง นามวาสุมนาองคหนึ่ง อัชชุนพฤกษ (ตนรกฟา) เปนไมตรัสรู
พระสรีระสูงได ๕๘ ศอก พระชนมาย ได ๑๐๐,๐๐๐ ป.
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา โสภิตะ
พระสัมพุทธเจาทรงพระนามวา อโนมทัสสี ผูสูงสุด
แหงทวีป มีพระยศอันประมาณมิได มีพระเดชยากที่
คนจะกาวลวงได ฉะนี้แล.
ในกาลภายหลังของพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา ปทุมะ
เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง ในสันนิบาต
ครั้งแรก มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีสามแสน ครั้งที่ ๓ มีภกิ ษุผูอยูในชัฎ
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แหงปามหาวันในปาที่มิใชบานสองแสน. ในคราวนั้น เมือ่ พระตถาคต
ประทับอยูในชัฏแหงปานั้น พระโพธิสัตวเปนราชสีห เห็นพระศาสดา
เขานิโรธสมาบัติอยู มีจติ เลื่อมใสไหวกระทําประทักษิณ เกิดปติและโสมนัส
บันลือสีหนาทสามครั้ง ตลอดเจ็ดวันมิไดละปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณเพราะ
สุขอันเกิดจากปตินั่นเองไมออกไปหากิน กระทําการบริจาคชีวิต ไดเขาไปเฝา
ยืนอยู. พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติเมื่อลวงไดเจ็ดวันแลว ทอดพระเนตรเห็นราชสีห ทรงดําริวา เขาจักใหจิตเลื่อมใสแมในภิกษุสงฆแลวไหว
ขอภิกษุสงฆจงมา ในทันใดนั่งเองภิกษุทั้งหลายก็มา ราชสีหท ําจิตใหเลื่อมใส
แลวในพระสงฆ. พระศาสดาทรงตรวจดูใจของเขาแลว ทรงพยากรณวา จัก
ไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต. ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาปทุมะ ชื่อ
จัมปกะ พระราชาทรงพระนามวาปทุมะเปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรง
พระนามวา อสมา พระอัครสาวกนามวาสาละองคหนึ่ง นามวาอุปสาละองค
หนึ่ง พระอุปฐากนามวาวรุณะ พระอัครสาวิกานามวา รามาองคหนึ่ง นามวา
สุรามาองคหนึ่ง โสณพฤกษเปนตน ไมที่ตรัสรู พระสรีระสูงได ๕๘ ศอก
พระชนมายุไดแสนป ฉะนี้แล.
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา อโนมทัสสี
พระสัมพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมะ เปนผูสูงสุด
แหงทวีป หาผูเสมอมิได ไมมีผูใดเปรียบปาน ฉะนี้
แล.
ในกาลภายหลังของพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา นารทะเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรก
มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีภิกษุเกาสิบแสนโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีภิกษุแปดสิบแสน
โกฏิ. ในกาลนั้นแมพระโพธิสัตวก็ไดบวชเปนฤๅษี เปนผูปฏิบัติจนชํานาญใน
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อภิญญา ๕ ในสมาบัติ ๘ ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ไดกระทําการบูชาดวยจันทนแดง. แมพระองคก็ไดพยากรณฤาษีนั้น วาจักเปน
พระพุทธเจาในอนาคต. พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นชื่อธัญญวดี
กษัตริยทรงพระนามวา สุเมธะเปนราชบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวา
อโนมา พระอัครสาวกพระนามวาภัททปาละองคหนึ่ง นามวาชิตมิตะองคหนึ่ง
พระอุปฐากนามวาวาเสฏฐะ พระอัครสาวิกนามวาอุตตราองคหนึ่ง นามวา
ผัคคุณีองคหนึ่ง ตนมหาโสณพฤกษเปนไมตรัสรู พระสรีระสูงได ๘๘ ศอก
พระชนมายุ ๙๐,๐๐๐ ป
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมะ พระ
สัมพุทธเจาทรงพระนามวา นารทะ ผูสูงสุดแหงทวีป
หาผูเสมอมิได หาผูเปรียบปานมิได ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา นารทะ ในกัปหนึ่งในที่
สุดแหงแสนกัปแตนี้ ลวงไดอสงไขยหนึ่ง พระพุทธเจาองคหนึ่งพระนามวา
ปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง
ในครั้งแรก มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ที่เวภารบรรพต มีภิกษุเกาสิบแสนโกฏิ
ครั้งที่ ๓ มีภิกษุแปดสิบพันโกฏิ ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปนชฏิลนามวา
มหารัฏฐิยะ ไดถวายจีวรทานแกพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข. แมพระ
องคก็ไดพยากรณเขาวา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต. ก็ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ พวกเดียรถียยังมิไดมี. พวกเทวดาและมนุษยทั้ง
ปวง ไดถึงพระพุทธเจาเทานั้นเปนสรณะ พระนครของพระองคนามวาหังสวดี
กษัตริยทรงพระนามวาอานันทะเปนพระราชบิดา พระมารดาทรงพระนามวา
สุชาดา พระอัครสาวกนามวา เทวละองคหนึ่ง นามวาสุชาตะองคหนึ่ง พระ
อุปฐากนามวาสุมนะ พระอัครสาวิกานามวา อมิตตาองคหนึ่ง นามวาอสมา
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องคหนึ่ง ตนสาลพฤกษเปนไมที่ตรัสรู พระสรีระสูงได ๘๘ ศอก รัศมีจาก
พระสรีระพุงไปจดที่ ๑๒ โยชนโดยรอบ พระชนมายุได แสนป ฉะนี้แล.
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา นารทะ พระ
สัมพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ผูส ูงสุดแหง
นระเปนพระชินะ อุปมาดวยสาครที่ไมกระเพื่อม
ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ลวงไปได
สามหมื่นกัป ในกัปหนึง่ มีพระพุทธเจาสองพระองคคือ พระสุเมธะและพระสุราตะ เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมสาวกสันนิบาตของพระพุทธเจาทรงพระนาม
สุเมธะก็มีสามครั้ง ในสันนิบาตครั้งที่ ๑ ในสุทัสสนนคร ไดมพี ระขีณาสพรอย
โกฏิ ครั้งที่ ๒ มีเกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีแปดสิบโกฏิ. ในกาลนั้นพระโพธิสัตว
เปนมาณพชื่อ อุตตระ สละทรัพยแปดสิบโกฏิทฝี่ งเก็บไวทั้งหมด ถวายมหา
ทานแตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ฟงธรรมแลวตั้งอยูในสรณะออก
บวช แมพระองคก็ทรงพยากรณเขาวา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สุเมธะ ชื่อสุทัสสนะ พระราชา
ทรงพระนามสุทัตตะ เปนพระราชาบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวาสุทัตตา
พระอัครสาวกสององคนามวาสุมนะองคหนึ่ง นามวาสัพพกามะองคหนึ่ง พระ
อุปฐากนามวาสาตระ พระอัครสาวิกาสององค นามวารามาองคหนึ่ง นามวา
สุรามาองคหนึ่ง มหานิมพพฤกษตนสะเดาใหญ เปนตน ไมที่ตรัสรู พระสรีระ
สูงได ๘๘ ศอก พระชนมายุได ๙๐,๐๐๐ ป ฉะนี้แล
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
พระนายกทรงพระนามวา สุเมธะ หาผูที่จะตอกรได
ยาก มีพระเดชาแกกลา เปนพระมุนีผูสูงสุดในโลก
ทั้งปวง ฉะนี้แล.
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ในกาลตอจากพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา สุขาตะอุบัติขึ้น
แลว. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง ในสันนิบาตครั้งที่ ๑ มีภกิ ษุ
หกหมื่น ครัง้ ที่ ๒ มีหาหมื่น ครั้งที่ ๓ มีสี่หมื่น. ในกาลนั้นพระโพธิสัตวเปน
พระเจาจักรพรรดิ ไดยนิ วาพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว จึงเขาไปเฝาฟงธรรม
แลวถวายราชสมบัติในสี่ทวีป พรอมดวยรัตนะ ๗ ประการแตสงฆ มีพระพุทธ.
เจาเปนประมุข แลวบวชในสํานักของพระศาสดา ชาวแวนแควนทั้งสิ้นตางถือ
เอาเงินที่เกิดขึ้นของรัฐรับหนาที่เปนคนทะนุบํารุงวัด. ไดถวายมหาทานแต
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขเปนนิตย. แมพระศาสดาก็ทรงพยากรณเขา
วาจักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต. พระนครของพระผูมีภาคเจาพระองคนั้น
มีชื่อวา สุมงั คละ พระราชาทรงพระนามวา อุคคตะ เปนพระราชบิดา พระ
ราชมารดาทรงพระนามวา ประภาวดี พระอัครสาวกมีนามวา สุทัสสนะองค
หนึ่ง มีนามวาสุเทวะองคหนึ่ง พระอุปฐากมีนามวานารทะ พระอัครสาวิกา
มีนามวา นาคาองคหนึ่ง มีนามวา นาคสมาลาองคหนึ่ง มหาเวฬุพฤกษ (ตน
ไผใหญ) เปนตน ไมตรัสรู ไดยินวาตนไมนั้นไมใครมีรูโปรง ลําตนแข็งแรง
มีกิ่งใหญพุงขึ้นเบื้องบนแลดูงดงาม ราวกะกําแววหางนกยูง. พระสรีระของ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นสูงได ๕๐ ศอก พระชนมายุ ๙๐,๐๐๐ ป ฉะนี้แล
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแหละ มีพระนายกทรงพระนามวาสุชาตะ ผูมพี ระหนุดังคางราชสีห (ผึ่งผาย)
มีพระวรกายดังโคอุสภะ (สงางาม) หาผูเปรียบนี้ได
หาผูตอกรไดยาก ฉะนั้นแล.
ในกาลตอจากพระสุชาตพุทธเจา ในกัปหนึ่งในที่สุดแหงสิบแปดกัป
แตนี้ มีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นสามองคคือ พระปยทัสสี พระอัตถทัสสี
พระธรรมทัสสี. แมสาวกสันนิบาตของพระปยทัสสีก็มีสามครั้ง ครั้งแรกมี
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ภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีเกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีแปดสิบโกฏิ. ในกาลนั้น
พระโพธิสัตวเปนมาณพนามวา กัสสปะ. เรียนจบเวททั้งสาม ไดฟงพระธรรม
เทศนาของพระศาสดา ไดบริจาคทรัพยแสนโกฏิสรางสังฆาราม ตั้ง อยูในสรณะ
และศีลแลว ที่นั้นพระศาสดาทรงพยากรณเขาวา จักไดเปนพระพุทธเจา
เมื่อลวงไปพันแปดรอยกัป. พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนาม
อโนปมะ พระราชาทรงพระนามวา สุทินนะ เปนพระราชบิดา พระราช
มารดาทรงพระนามวา จันทา พระอัครสาวกนามวา ปาลิตะองคหนึ่ง นามวาสัพพทัสสีองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา โสภิตะ พระอัครสาวิกานามวา สุชาตา
องคหนึ่ง นามวา ธรรมทินนาองคหนึ่ง กกุธพฤกษ (ตนกุม) เปนไมที่
ตรัสรู พระสรีระสูงได ๘๐ ศอก พระชนมายุได ๙๐,๐๐๐ ป.
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา สุชาตะ
พระปยทัสสี ผูเปนพระโลกนาถ ผูเปนพระสยัมภู ยาก
ที่ใครจะตอกรได หาใครเสมอมิได ผูม ีพระยศใหญ
ฉะนั้นแล.
ในกาลตอจากพระองค พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อัตถทัสสี
เสด็จอุบัติขึ้นแล. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง ในสันนิบาต
ครั้งแรก มีภิกษุเกาลานแปดแสน ครั้งที่ ๒ แสนแปด ครั้งที่ ๓ ก็เทากัน
ในกาลนั้น พระโพธิสตั วเปนดาบสผูมีฤทธิ์มากชื่อวา สุสมิ ะ นําฉัตรดอก
มณฑารพ มาจากเทวโลก บูชาพระศาสดา แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขา
วา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต พระนครของพระผูมีพระภาคเจา นาม
วา โสภิตะ พระราชาทรงพระนามวา สาคระ เปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวา สุทัสสนา พระอัครสาวกนามวา สันตะองคหนึ่ง
นามวา อุปสันตะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา อภยา. พระอัครสาวิกานามวา
ธรรมาองคหนึ่ง นามวา สุธรรมาองคหนึ่ง จัมปกพฤกษ (ตนจัมปา)
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เปนตนไมที่ตรัสรู. พระสรีระสูงได ๘๘ ศอก รัศมีจากพระสรีระแผไปโดย
รวมประมาณโยชนหนึ่ง ตั้งอยูตลอดเวลา พระชนมายุได แสนป.
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล พระนาราสภ อัตถทัสสี
ทรงกําจัดความมืดอยางใหญแลว บรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม.
ในกาลตอจากพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา ธรรมทัสสี
เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง ครั้งแรกมีภิกษุ
รอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เจ็ดสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ เเปดสิบโกฏิ. ในครั้งนั้น พระ
มหาสัตว เปนทาวสักกเทวราช ไดกระทําการบูชา ดวยดอกไมมีกลิ่นอันเปน
ทิพย และดวยเครื่องดนตรีทิพย แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขาวา จักได
เปนพระพุทธเจาในอนาคต. พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนาม
วา สรณะ พระราชาทรงพระนามวา สรณะ เปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวา สุนันทา พระอัครสาวกนามวา ปทุมะองคหนึ่ง นาม
วา ปุสสเทวะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา สุเนตตะ พระอัครสาวิกานามวา
เขมาองคหนึ่ง นามวา สัพพนามาองคหนึ่ง ตนรัตตกุรวกพฤกษเปนไมตรัสรู.
ตนพิมพชาละ (ไมมะกล่าํ เครือ) ก็เรียก. ก็พระสรีระของพระองคสงได ๘๐
ศอก พระชนมายุได แสนป.
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแหละ พระธรรมทัสสี ผูม ี
พระยศใหญ ทรงกําจัดความมืดมนอนธการแลว รุงโรจนอยูในโลก พรอมทั้งเทวโลก.
ในกาลตอจากพระองค ในกัปหนึ่งในที่สุดแหงเกาสิบกัปแตกัปนี้ พระพุทธเจาพระองคเดียวทรงพระนามวา สิทธัตถะ เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมสาวก
๑

๑. บาลีพุทธวงศ เปน ติมพชาละ (ไมพลับ)
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สันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง
ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุแสนโกฏิ
ครั้งที่ ๒ เกาสิบโกฏิ ครัง้ ที่ ๓ แปดสิบโกฏิ. ในครั้งนั้นพระโพธิสัตวเปน
ดาบส นามวา มังคละ มีเดชกลาสมบูรณดวยอภิญญาพละ ไดนําผลหวา
ใหญมาถวายแดพระตถาคต. แมพระศาสดาเสวยผลไมนั้นแลว ไดทรงพยากรณ
พระโพธิสัตววา ในทีส่ ุดแหงกัปเกาสิบสี่กัป ทานจักไดเปนพระพุทธเจา.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น นามวา เวภาระ พระราชาทรง
พระนามวา ชยเสนะ เปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวา
สุผัสสา พระอัครสาวกนามวา สัมพละองคหนึ่ง นามวา สุมิตตะองคหนึ่ง
พระอุปฐากนามวา เรวตะ พระอัครสาวิกานามวา สิจลาองคหนึ่ง นามวา
สุรามาองคหนึ่ง กัณณิกพฤกษ เปนตนไมที่ตรัสรู พระสรีระสูงได ๖๐ ศอก
พระชนมายุได แสนป.
หลังจากพระธรรมทัสสี พระโลกนายกทรงพระนามวาสิทธัตถะ ทรงกําจัดความมืดเสียสิ้น เหมือน
ดวงอาทิตยโผลขึ้นมาแลว ฉะนัน้ .
ในกาลตอจากพระองค ในที่สดุ แหงกัปที่เกาสิบสอง มีพระพุทธเจา
เสด็จอุบัติขึ้นสององคในกัปหนึ่งคือ ทรงพระนามวาติสสะ ทรงพระนามวา
ปุสสะ สําหรับพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ติสสะ มีสาวกสันนิบาต
สามครั้ง ในครั้งแรกมีภิกษุรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีเกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ มี
แปดสิบโกฏิ ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวเปนกษัตริยมีโภคสมบัติมาก มียศ
ใหญนามวา สุชาตะ ทรงผนวชเปนฤาษี ถึงความเปนผูมีฤทธิ์มาก ไดสดับ
วา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลว ถือเอาดอกมณฑารพ ดอกบัวหลวงและ
ดอกปาริฉัตรอันเปนทิพยมาบูชาพระตถาคต ผูประทับอยูในทามกลางบริษัท
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สี่ ในอากาศไดกระทําเพดานดอกไมไว. แมพระศาสดาพระองคนันก็ทรง
พยากรณเขาวา ในกัป ที่เกาสิบแตกัปนี้ จักไดเปนพระพุทธเจา. พระนครของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น นามวา เขมะ กษัตริยทรงพระนามวา ชนสันธะ
เปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวา ปทุมา พระอัครสาวกนาม
วา พรหมเทวะองคหนึ่ง นามวาอุทยะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา สัมภวะ
พระอัครสาวิกา นามวาปุสสาองคหนึ่ง นามวา สุทัตตาองคหนึ่ง อสนพฤกษ
(ตนประดูลาย) เปนตนไมที่ตรัสรู พระสรีระสูงได ๖๐ ศอก พระชนมายุได
แสนป.
กาลตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวาสิทธัตถะ
ก็มาถึงพระนายกผูเลิศในโลก ทรงพระนามวาติสสะ
หาผูเสมอมิได หาผูเ ปรียบมิได ทรงมีศีลหาที่สุดมิได
ทรงมีพระยศนับไมได.
กาลตอจากพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา ปุสสะ เสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรก มี
ภิกษุหกสิบแสน ครั้งที่ ๒ หาสิบแสน ครั้งที่สาม สามสิบสองแสน. ใน
กาลนั้น พระโพธิสัตวเปนกษัตริย ทรงพระนามวา วิชิตาวี ทรงสละราชสมบัติอันใหญ แลวผนวชในสํานักของพระศาสดา ทรงเลาเรียนพระไตรปฎก
แลวทรงแสดงธรรมกถาแกมหาชน ทรงบําเพ็ญศีลบารมี. แมพระปุสสะก็
พยากรณเขาวา จักเปนพระพุทธเจา. พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น นามวา กาสี พระราชาทรงพระนามวา ชยเสนะ เปนพระราชบิดา
พระราชมารดาทรงพระนามวา สิรมิ า พระอัครสาวกนามวา สุรกั ขิตะองค
หนึ่ง นามวา ธรรมเสนะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา โสภิยะ. พระอัครสาวิกานามวา จาลาองคหนึ่ง นามวา อุปจาลาองคหนึ่ง อามลกพฤกษ (ตน
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มะขามปอม) เปนตนไมตรัสรู พระสรีระสูงได ๕๘ ศอก พระชนมายุ
๙๐,๐๐๐ ป.
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแหละ ไดมีพระศาสดาผู
ยอดเยี่ยมหาผูเทียมมิได ไมเปนเชนกับใคร ผูเปน
พระนายกผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงพระนามวา ปุสสะ.
กาลตอจากพระองค ในกัปที่เกาสิบเจ็ดแตกัปนี้ พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มี
สามครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุหกสิบแปดแสน ครั้งที่ ๒ มีเกาสิบเจ็ด
แสน ครั้งที่ ๓ มีแปดหมื่น. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปนพระยานาคนาม
วา อตุละ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ไดถวายตั่งใหญทําดวยทองคําขจิต
ดวยแกว เจ็ดประการ แดพระผูมีพระภาคเจา. แมพระองคทานก็ไดทรงพยากรณ
เขาวา ในกัปที่เกาสิบเอ็ดแตกัปนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจา. พระนครของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น นามวา พันธุมดี พระราชาทรงพระนามวา พันธุมะ
เปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวา พันธุมดี พระอัครสาวก
นามวาขันธะองคหนึ่ง นามวา ติสสะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา อโศกะ
พระอัครสาวิกานามวา จันทาองคหนึ่ง นามวา จันทมิตตาองคหนึ่ง ปาตลิพฤกษ (ตนแคฝอย) เปนตนไมตรัสรู พระสรีระสูงได ๘๐ ศอก พระรัศมีจากพระสรีระแผออกไปจด ๗ โยชน พระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ ป.
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปุสสะ
พระสัมพุทธเจา ผูสูงสุดในทวีป ทรงพระนามวา
วิปสสี ผูมีพระจักษุ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก.
ในกาลตอจากพระองค ในกัปทีส่ ามสิบเอ็ดแตกัปนี้ ไดมพี ระพุทธเจา
สองพระองคคือ พระสิขีและพระเวสสภู. แมสาวกสันนิบาตของพระสิขีก็มี
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สามครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุแสนหนึ่ง ครั้งที่ ๒ มีแปดหมื่น ครั้ง
ที่ ๓ มีเจ็ดหมื่น. ในกาลครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวา
อรินทมะ ไดถวายมหาทานพรอมดวยจีวรแดพระสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ถวายชางแกวซึ่งตกแตงดวยแกวเจ็ดประการ ไดถวายกัปปยะภัณฑ
ทําใหมีขนาดเทาตัวชาง. แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขาวา จักไดเปนพระ
พุทธเจาในกัปที่สามสิบเจ็ดแตกัปนี้ พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น มีนามวา อรุณวดี กษัตริยนามวา อรุณะ เปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรงพระนามวา ปภาวดี พระอัครสาวกนามวา อภิภูองคหนึ่ง นาม
วา สัมภวะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวา เขมังกระ พระอัครสาวิกานามวา
เขมาองคหนึ่ง นามวา ปทุมาองคหนึ่ง ปุณฑรีกพฤกษ (ตนมะมวง)
เปนตนไมตรัสรู พระสรีระสูงได ๓๗ ศอก พระรัศมีจากพระสรีระแผซาน
ไปจด ๓๐๐ โยชน พระชนมายุได ๓๗,๐๐๐ ป
ในกาลตอจากพระวิปสสี พระสัมพุทธเจาผูสูง
สุดในทวีป เปนพระชินเจาทรงพระนามวา สิขี หา
เสมอมิได หาบุคคลเปรียบปานมิได.
ในกาลตอจากพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา เวสสภู เสด็จ
อุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรกไดมี
ภิกษุแปดลาน ครั้งที่ ๒ มีเจ็ดลาน ครั้งที่ ๓ มีหกลาน ครั้งนั้น พระโพธิสตั ว
เปนพระราชาทรงพระนามวา สุทัสนะ ถวายมหาทานพรอมทั้งจีวร แดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวทรงผนวชในสํานักของพระองคไดเปนผู
สมบูรณดวยอาจารคุณ มากไปดวยความยําเกรงและปติในพระพุทธรัตนะ แม
พระองคก็ไดทรงพยากรณพระองควา ในกัปที่สามสิบเอ็ดแตกัปนี้ จักไดเปน
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พระพุทธเจา ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนามวา อโนมะ
พระราชาทรงพระนามวา สุปปติตะ เปนพระราชบิดา พระราชมารดาทรงพระ
นามวา ยสวดี พระอัครสาวกนามวา โสณะองคหนึ่ง นามวา อุตตระองคหนึ่ง
พระอุปฐากนามวา อุปสันตะ พระอัครสาวิกานามวา รามาองคหนึ่ง นามวา
สมาลาองคหนึ่ง สาลพฤกษเปนตนไมที่ตรัสรู พระสรีระสูงได ๖๐ ศอก
พระชนมายุได ๖๐,๐๐๐ ป
ในมัณกัปนั้นนั่นแล พระชินเจาผูหาใครเสมอ
มิได หาใครเปรียบปานมิได ทรงพระนามวา เวสสภู
เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก.
ในกาลตอจากพระองคในกัปนี้มีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นสี่พระองค คือ
พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระผูมีพระภาคเจา
ของพวกเรา สําหรับพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กกุสันธะ มี
สาวกสันนิบาตครั้งเดียว ในสาวกสันนิบาตนั้นนั่นแหละมีภิกษุสี่หมื่น ในกาล
นั้นพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวา เขมะ ถวายมหาทานพรอมดวย
จีวรและเภสัชมียาหยอดดาเปนตน แกพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขสดับ
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ทรงผนวช แมพระศาสดาพระองคนั้นก็ได
ทรงพยากรณเขาไวแลว ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
กกุสันธะนามวา เขมะ พราหมณนามวา อัคคิทัตตะ เปนพระบิดา นาง
พราหมณีนามวา วิสาขา เปนพระมารดา พระอัครสาวกนามวาวิธุระองกหนึ่ง
นามวา สัญชีวะองคหนึ่ง พระอุปฐากนามวาพุทธิชะ พระอัครสาวิกานามวา
สาขาองคหนึ่ง นามวา สารัมภาองคหนึ่ง มหาสิรสิ พฤกษ [ตนซึกใหญ] เปน
ตนไมตรัสรู พระสรีระสูงได ๔๐ ศอก พระชนมายุได ๔๐,๐๐๐ ป.
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ตอจากพระเวสสภูก็มาถึง พระสัมพุทธเจาผูเปน
ใหญในทวีป ทรงพระนามวา กกุสันธะ หาคนเทียบ
เคียงมิได ยากที่ใครๆ จะตอกรได.
ในกาลตอจากพระองค พระศาสดาทรงพระนามวา โกนาคมนะ
เสด็จอุบัติขึ้นแลว แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีครั้งเดียว ในสันนิบาตนั้น
ไดมีภิกษุสามหมื่นรูป ในกาลนั้นพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวา
ปพพตะ มีหมูอํามาตยแวดลอมเสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา สดับพระธรรมเทศนาแลวนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ถวายมหาทานแลว
ถวายผาปตตุณณะ [ผาไหม] จีนปฏะ [ผาขาวในเมืองจีน] ผาไหมผากัมพล
และผาเปลือกไมเนื้อดี รวมทั้งผาที่ทอดวยทองคํา แลวทรงผนวชในสํานัก
ของพระศาสดา แมพระองคก็ทรงพยากรณเขาไว พระนครของพระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนั้น นามวา โสภวดี พราหมณนามวา ยัญญทัตตะ เปน
พระบิดา นางพราหมณนามวา อุตตรา เปนพระมารดา พระอัครสาวกนามวา
ภิยโยสะองคหนึ่ง นามวาอุตตระองคหนึ่ง อุทุมพรพฤกษ [ตนมะเดื่อ] เปน
ตนไมตรัสรู พระสรีระสูงได ๒๐ ศอก พระชนมายุได ๓๐,๐๐๐ ป.
ตอจากพระกกุสันธะ พระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา
นระทรงพระนามวา โกนาคมนะ ผูเปนพระชินเจา ผู
เปนพระโลกเชษฐพระนราสภ.
ในกาลตอจากพระองค พระศาสดาทรงพระนามวากัสสปะเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีครั้งเดียวเทานั้น ในสันนิบาตนั้นมี
ภิกษุสองหมื่น ในคราวนัน้ พระโพธิสัตวเปนมาณพชื่อ โชติปาละ เรียนจบ
ไตรเทพ เปนผูมีชื่อเสียงทั้งบนแผนดินและกลางหาว ไดเปนมิตรของชางหมอ
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ชื่อฆฏิการะ เขาพรอมกับชางหมอนั้นเขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรมกถาแลว
บวชลงมือทําความเพียร เลาเรียนพระไตรปฎก ดูงดงามในพระพุทธศาสนา
เพราะถึงพรอมดวยวัตรปฏิบัติ พระศาสดาก็ไดทรงพยากรณเขาไวแลว พระ
นครอัน เปนที่ประสูติของพระผูมีพระภาคเจานั้นมีนามวา พาราณสี พราหมณ
นามวา พรหมทัต เปนพระบิดา นางพราหมณีนามวา ธนวดี เปนพระมารดา พระอัครสาวกนามวา ติสสะองคหนึ่ง นามวา ภารทวาชะองคหนึ่ง
พระอุปฐากนามวา สัพพมิตตะ พระอัครสาวิกานามวาอนุลาองคหนึ่ง นามวา
อุรุเวลาองคหนึ่ง ตนนิโครธพฤกษ [ตนไทร] เปนตนไมตรัสรู พระสรีระ
สูงได ๒๐ ศอก พระชนมายุได ๒๐,๐๐๐ ป
ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา โกนาคมนะ
พระสัมพุทธเจา ผูสูงสุดกวานระ ทรงพระนามวา
กัสสปะ ผูเปนพระชินเจา เปนพระธรรมราชา ทรงทํา
โลกใหสวาง.
ก็ในกัปที่พระทศพลทีปงกรเสด็จอุบัติขึ้น แมพระพุทธเจาจะมีถึง
สามองค พระโพธิสัตวไมไดรับการพยากรณจากสํานักพระพุทธเจาเหลานั้น
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น ทานจึงมิไดแสดงไวในที่นี้ แตในอรรถกถา เพื่อที่จะแสดงพระพุทธเจาทั้งหมดจําเดิมแตกัปนั้น ทานจึงกลาวคํานี้
ไววา
พระสัมพุทธเจาเหลานี้คือ พระตัณหังกร พระเมธังกรและพระสรณังกร พระทีปงกรสัมพุทธเจา
พระโกณฑัญญะผูสูงสุดกวานระ พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระมุนีโสภิตะ พระอโนมทัสสี
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พระปทุมะ พระนารทะ พระปทุมุตตระ พระสุเมธะ
พระสุชาตะ พระปยทัสสีผูมีพระยศใหญ พระอัตถทัสสี พระธรรมทัสสี พระสิทธัถะผูเปนโลกนายก
พระติสสะ พระปุสสสัมพุทธเจา พระวิปสสี พระสิขี
พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และ
พระนายกกัสสปะ ลวนทรงมีราคะกําจัดไดแลว มี
พระหทัยตั้งมั่นทรงกําจัดความมืดอยางใหญหลวงได
ประหนึ่งดวงอาทิตยเสด็จอุบัติขึ้นแลว ลุกโพลงอยู
ราวกะวากองไฟ เสด็จปรินิพพานแลว พรอมทั้งสาวก
ดังนี้.
ในเรื่องนั้น พระโพธิสัตวของพวกเราสรางคุณงามความดีในสํานัก
ของพระพุทธเจายี่สิบสี่องค มีพระทีปงกรเปนตน มาถึงตลอดสี่อสงไขยยิ่งดวย
แสนกัป ตอจากพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ไมมีพระพุทธเจา
องคอื่น เวนพระสัมมาสัมพุทธเจาองคนี้ ก็พระโพธิสัตวไดรับคําพยากรณ ใน
สํานักของพระพุทธเจายี่สิบสี่องค มีพระทีปงกรเปนตนดวยประการฉะนี้ เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เพราะประมวลธรรม ๘ ประการ คือ ความ
เปนมนุษย ความสมบูรณ ดวยเพศ ดวยเหตุ การไดพบ
พระศาสดา การบรรพชา การถึงพรอมดวยคุณ การ
กระทํายิ่งใหญ ความพอใจ ความปรารถนาที่ตั้งใจจริง
ยอมสําเร็จได.
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พระมหาสัตวผูไดกระทําความปรารถนาที่ตั้งใจจริงไวแทบบาทมูลของ
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ทีปงกร ประมวลธรรม ประการเหลานี้ มาแลว
กระทําอุตสาหะวา เอาเถอะ เราจะเลือกเฟนธรรมที่กระทําใหเปนพระพุทธเจา
จากที่โนน บางที่นี้บาง ไดเห็นพุทธการกธรรมมีทานบารมีเปนตน ดวยกลาววา
ในกาลเมื่อเราเลือกเฟนอยูไดเห็นทานบารมีเปนขอแรก เขาบําเพ็ญธรรมเหลา
นั้น อยูมาจนถึงอัตภาพเปนพระเวสสันดร และเมื่อมาถึงก็ไดมาบรรลุอานิสงส
สําหรับพระโพธิสัตวผูไดกระทําความปรารถนาที่ตั้งใจจริง ดังที่ทานพรรณนา
ไวมากมายวา
นรชนผูสมบูรณดวยองคคุณทุกประการผูเที่ยง
ตอโพธิญาณ ตลอดสงสารอันมีระยะกาลยาวนาน แม
นับดวยรอยโกฎิกัป จะไมเกิดในอเวจี แมในโลกันตรนรกก็เชนกัน แมเมื่อเกิดในทุคติ จะไมเกิดเปนนิชฌามตัณหิกเปรต ขุปปปาสาเปรต กาลกัญชิกาสูร
ไมเปนสัตวตัวเล็ก ๆ เมื่อจะเกิดในมนุษย ก็ไมเปน
คนบอดแตกําเนิด ไมเปนคนหูหนวก ไมเปน
คนใบ ไมเกิดเปนสตรี ไมเปนอุภโตพยัญชนก (คน
สองเพศ) และกะเทย นรชนผูเทีย่ งตอโพธิญาณจะไม
มีใจติดพันในสิงใด พนจากอนันตริยกรรม เปนผูมี
โคจรสะอาดในที่ทั้งปวง ไมซองเสพมิจฉาทิฏฐิ เพราะ
เห็นผลในการกระทํากรรม แมจะอยูในพวกสัตวทั้ง
หลายก็ไมเกิดเปนอสัญญีสัตว ในพวกที่อยูในสุทธา-
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วาส ก็ไมมีเหตุไปเกิด เปนสัตบุรุษนอมใจไปในเนกขัมมะ ปลดเปลื้องภพนอยใหญออก ประพฤติแต
ประโยชนแกโลก มุง บําเพ็ญบารมีทุกประการเที่ยวไป.
เมื่อพระมหาสัตวทรงบําเพ็ญบารมีอยูนั่นแหละ อัตภาพที่บําเพ็ญทาน
บารมีคือในกาลเปนพราหมณชื่อ อกิตติ ในกาลเปนพราหมณชื่อสังขะ ใน
กาลเปนพระราชาทรงพระนามวา ธนัญชยะ ในกาลเปนพระเจามหาสุทัสสนะ
ในกาลเปนมหาโควินทะ ในกาลเปนนิมิมหาราช ในกาลเปนจันทกุมาร ใน
กาลเปนวิสัยหเศรษฐี ในกาลเปนพระเจาสิวิราช ในกาลเปนพระเวสสันดรก็
เหลือที่จะนับได แตทานบารมีของพระโพธิสัตวผูกระทําการบริจาคตน ใน
สสบัสณฑิตชาดก อยางนี้วา
เราเห็นเขาเขามาเพื่อขอ จึงไดบริจาคตัวของตน
สิ่งที่เสมอดวยทานของเราไมมี นี้เปนทานบารมีของ
เรา ดังนี้.
จัดเปน ปรมัตถบารมีแนนอน.
ก็เชนเดียวกัน อัตภาพที่บําเพ็ญศีลบารมี คือ ในกาลเปนสีลวนาคราช
ในกาลที่เปนจัมเปยยนาคราช ในกาลที่เปนภูริทัตตนาคราช ในกาลที่เปน
ฉัททันตนาคราช ในกาลเปนชัยทิสราชบุตร ในกาลที่เปนอลีนสัตตุกุมาร
ก็เหลือที่จะนับได แตศีลบารมีของพระโพธิสัตวผูทําการบริจาคตน ใน
สังขปาลชาดกอยางนี้วา
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เราเมื่อถูกทิ่มแทงอยูดวยหลาว แมจะถูกตีซ้ํา
ดวยหอกก็มิไดโกรธเคืองลูกผูใหญบานเลย นี้เปนศีล
บารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปน ปรมัตถบารมีแนนอน.
ก็เชนเดียวกัน อัตภาพที่พระโพธิสัตวสละราชสมบัติอยางใหญบําเพ็ญ
เนกขัมบารมีคือ ในกาลที่เปนโสมนัสกุมาร ในกาลที่เปนหัตถิปาลกุมาร ในกาล
ที่เปนอโยฆรบัณฑิต ก็เหลือที่จะนับได. แตเนกขัมมบารมีของพระโพธิสัตวผู
ทิ้งราชสมบัติออกบวช เพราะเปนผูปราศจากเครื่องของในจูฬสุตโสมชาดก
อยางนี้วา
เราละทิ้งราชสมบัติอยางใหญหลวง ที่อยูใน
เงื้อมมือแลวไปดุจกอนเขฬะ เมื่อเราสละแลว ไมมี
ความของอยูเลย นี้เปนเนกขัมมบารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปน ปรมัตถบารมีแนนอน.
ก็เชนเดียวกัน อัตภาพที่บําเพ็ญปญญาบารมีคือ ในกาลที่เปนวิธูรบัณฑิต ในกาลที่เปนมหาโควินทบัณฑิต ในกาลที่เปนขุททาลบัณฑิต ในกาล
ที่เปนอรกบัณฑิต ในกาลที่เปนโพธิปริพพาชก ในกาลที่เปนมโหสถบัณฑิต
ก็เหลือที่จะนับได แตปญญาบารมีของพระโพธิสัตวผูแสดงงูที่อยูขางในกระสอบ ในกาลที่เปนเสนกบัณฑิต ในสัตตุภัตตชาดกอยางนี้วา
เราเมื่อใครครวญอยูดวยปญญา ปลดเปลื้อง
พราหมณใหพนจากทุกขได ผูที่เสมอดวยปญญาของ
เราไมมี นี้เปนปญญาบารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปน ปรมัตถบารมีแนนอน.
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ก็เชนเดียวกัน อัตภาพที่บําเพ็ญแมวิริยบารมีเปนตน ก็เหลือที่จะ
นับได. แตวิริยบารมีของพระโพธิสัตวผูขามมหาสมุทร ในมหาชนกชาดก
อยางนี้วา
ในทามกลางน้ําเราไมเห็นฝงเลย พวกมนุษยลกู
ฆาตายหมด ความเปนอยางอื่นแหงจิตไมมีเลย นี้เปน
วิริยบารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปน ปรมัตถบารมี.
ขันติบารมีของพระโพธิสัตวผูอดกลั้นทุกขหนัก เพราะทําเปนเหมือนกับ
ไมมีจิตใจในขันติวาทีชาดก อยางนี้วา
เราไมโกรธในพระเจากาสิกราช ผูทุบตีเราผู
เหมือนกับไมมีจิตใจ ดวยขวานอันคมกริบ นี้เปน
ขันติบารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
สัจบารมีของพระโพธิสัตว ผูสละชีวิตคามรักษาอยูซึ่งสัจจะ ในมหา
สุตโสมชาดก อยางนี้วา
เราเมื่อตามรักษาอยูซงึ่ สัจวาจา สละชีวิตของเรา
ปลดเปลื้องกษัตริย ๑๐๑ พระองคไดแลว นี้เปนสัจบารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว ผูถ ึงกับสละชีวิตอธิษฐานวัตร ใน
มูคปกขชาดก อยางนี้วา
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มารดาบิดามิไดเปนที่เกลียดชังของเรา ทั้งยศ
ใหญเราก็มิไดเกลียดชัง แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่
รักของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัตร ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
เมตตาบารมีของพระโพธิสัตวผูไมเหลียวแลแมแตชีวิต ยังคงมีเมตตาอยู
ในเอกราชชาดก อยางนี้วา
ใคร ๆ ก็ทาํ ใหเราสะดุงไมได ทั้งเรา มิไดหวาด
ตอใคร ๆ เราไมแข็งกระดางเพราะกําลังเมตตา จึง
ยินดีอยูในปาเขาทุกเมื่อ ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
อุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว ผูไมประพฤติลวงอุเบกขา เมื่อพวก
เด็กชาวบาน แมจะกอใหเกิดทุกขและสุขดวยการถมน้ําลายใสเปนตนบาง ดวย
การนําดอกไมและของหอมมาใหบาง ในโลมหังสชาดกอยางนี้วา
เราหนุนซากศพเหลือแตกระดูกสําเร็จการนอน
ในปาชา พวกเด็กตางพากันกระโดดจากสนามวัวแลว
แสดงรูปตาง ๆ เปนอันมาก ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
ความสังเขปในที่นี้มีเพียงเทานี้. สวนโดยพิศดารพึงถือใจความนั้นจาก
จริยาปฎก. พระโพธิสตั วบําเพ็ญบารมีอยางนี้แลว ดํารงอยูในอัตภาพเปน
พระเวสสันดร กระทําบุญใหญ อันเปนเหตุใหแผนดินใหญไหวอยางนี้วา
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แผนดินนีไ้ มมีจิตใจ ไมรับรูสุขทุกข แมแผนดินนั้นก็ไดไหวแลวถึง ๗ ครั้ง เพราะอํานาจแตงทาน
ของเรา ดังนี้
ในเวลาสิ้นสุดแหงอายุ จุติจากนั้นไดไปเกิดในดุสิตพิภพ. จําเดิมแต
บาทมูลของพระพุทธเจาทรงพระนามวาทีปงกร จนถึงพระโพธิสัตวนี้เกิดใน
ดุสิตบุรี ขอนั้นพึงทราบวา ชื่อทูเรนิทาน.
อวิทูเรนิทาน
ก็เมื่อพระโพธิสัตวอยูในดุสิตบุรีนั่นแล ความแตกตื่นเรื่องพระพุทธเจาไดบังเกิดขึ้นแลว. จริงอยู ในโลกยอมมีโกลาหล ๓ อยางเกิดขึ้นคือ
โกลาหลเรื่องกัป ๑ โกลาหลเรื่องพระพุทธเจา ๑ โกลาหลเรื่องพระ
เจาจักรพรรดิ ๑
พวกเทวดาชั้นกามาวจรที่ชื่อวาโลกพยุหะทราบวา เหตุที่จะเกิด
เมื่อสิ้นกัปจักมีโดยลวงไปไดแสนปนั้น ดังนี้ ตางมีศีรษะเปยก สยายผมมีหนา
รองไห เอามือทั้งสองเช็ดน้ําตา นุงผาแดง มีรูปรางแปลก เที่ยวเดิน
บอกกลาวไปในเมืองมนุษยวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย โดยกาลลวงไป
แหงแสนปแตนี้ เหตุที่จะเกิดเมื่อสิ้นกัปจักมีขึ้น แมโลกนี้ก็จักพินาศไป แม
มหาสมุทรก็จักพินาศ แผนดินใหญนี้และพญาแหงภูเขาสิเนรุ จักถูกไฟไหม
จักพินาศไป ความพินาศจักมีจนถึงพรหมโลก ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ขอพวกทานจงเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาจงบํารุงมารดาบิดา จงเปน
ผูนอบนอมตอผูใหญในตระกูลดังนี้ นี้ชื่อวาโกลาหลเรื่องกัป.
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พวกเทวดาชื่อวาโลกบาลทราบวา ก็โดยลวงไปแหงพันป พระสัพพัญู
พุทธเจาจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ดังนี้ แลวพากันเที่ยวปาวรอง นี้ชื่อวาโกลาหลเรื่องพระพุทธเจา.
เทวดาพวกนั้นแหละทราบวา โดยลวงไปแหงรอยปพระเจาจักรพรรดิ
จักเสด็จอุบัติขึ้นพากันเที่ยวปาวประกาศวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย โดย
ลวงไปแหงรอยปแตนี้ พระเจาจักรพรรดิจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ดังนี้.
นี้ชื่อวาโกลาหลเรื่องพระเจาจักรพรรดิ.
โกลาหลทั้งสามประการนี้นับวาเปนของใหญ. บรรดาโกลาหลทั้งสาม
นั้น เทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้นไดฟงเสียงโกลาหลเรื่องพระพุทธเจาแลว จึง
รวมประชุมพรอมกันทราบวา สัตวชื่อโนนจักเปนพระพุทธเจา เขาไปหาเขา
แลวตางจะออนวอนและเมื่อออนวอนอยูก็จะออนวอนในเมื่อบุรพนิมิตเกิดขึ้น
แลว. ก็ในกาลนั้นเทวดาแมทั้งปวง พรอมกับทาวจาตุมมหาราช ทาวสักกะ
ทาวสุยาม ทาวสันดุสิต ทาวนิมมานรดี ทาวปรนิมมิตวสวัตดี และทาวมหาพรหม ในแตละจักรวาลมาประชุมพรอมกันในจักรวาลหนึ่ง แลวพากันไปยัง
สํานักของพระโพธิสัตว ในภพดุสิตตางออนวอนวา "ขาแตทานผูนิรทุกข
ทานเมื่อบําเพ็ญบารมีสิบ ก็มิไดปรารถนาสมบัติของทาวสักกะ สมบัติของมาร
สมบัติของพระเจาจักรพรรดิ สมบัติของพรหมบําเพ็ญ แตทานปรารถนาพระ
สัพพัญุตญาณบําเพ็ญแลว เพื่อตองการจะขนสัตวออกจากโลก ขาแตทานผู
นิรทุกข บัดนี้ถึงเวลาที่ทานจะเปนพระพุทธเจาแลว ถึงสมัยที่ทานจะเปนพระ
พุทธเจาแลว".
ลําดับนั้น พระมหาสัตวยังไมใหปฏิญาณแกเทวดาทั้งหลาย จะตรวจดู
มหาวิโลกนะ คือที่จะตองเลือกใหญ ๕ ประการคือ กาล ทวีป ประเทศ ตระกูล
และการกําหนดอายุของมารดา. ใน ๕ ประการนั้น พระโพธิสัตวจะตรวจดูกาล
กอนวา เปนกาลสมควรหรือไมสมควร. ในขอนั้นกาลแหงอายุที่เจริญขึ้นถึง
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แสนปจัดวา เปนกาลไมสมควร. เพราะเหตุไร. เพราะในกาลนั้น ชาติชราและ
มรณะไมปรากฏแกสัตวทั้งหลาย และพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ที่จะพนจากไตรลักษณไมมี เมื่อพระองคตรัสวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พวก
เขาก็จะคิดวา พระองคตรัสขอนั้นทําไม แลวจะไมเห็นเปนสําคัญวาควรจะฟง
ควรจะเชื่อ ตอนั้นก็จะไมมีการตรัสรู เมื่อไมมีการตรัสรูศาสนาก็จะไมเปนสิ่งนํา
ออกจากทุกข เพราะฉะนั้น จึงเปนกาลที่ยังไมควร. แมกาลแหงอายุหยอน
กวารอยป ก็จัดเปนกาลที่ยังไมควร. เพราะเหตุไร. เพราะในกาลนั้น สัตว
ทั้งหลายมีกิเลสหนา และโอวาทที่ใหแกผูมีกิเลสหนาจะไมตั้งอยูในที่เปนโอวาท
โอวาทนั้น ก็จะพลันปราศไปเร็วพลันเหมือนรอยไมเทาในน้ําฉะนั้น เพราะฉะนั้น
แมกาลนั้น ก็จัดไดวาเปนกาลไมควร. กาลแหงอายุต่ําลงมาตั้งแตแสนป สูงขึ้น
ไปตั้งแตรอยป จัดเปนกาลอันควร. และในกาลนั้นก็เปนกาลแหงอายุรอยป.
ที่นั้นพระมหาสัตวก็มองเห็นวาเปนกาลที่ควรจะเกิดไดแลว. ตอจากนั้นเมื่อจะ
ตรวจดูทวีปก็ตรวจดูทวีปใหญ ๔ ทวีป เห็นทวีปหนึ่งวา ในทวีปทั้งสามพระพุทธ
เจาทั้งหลายยอมไมเสด็จอุบัติขึ้น เสด็จอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเทานั้น. ตอจากนั้น
ก็ตรวจดูประเทศวา ธรรมดาชมพูทวีปกวางใหญมาก มีปริมาณถึงหมื่นโยชน
พระพุทธเจาทั้งหลาย เสด็จอุบัติขึ้นในประเทศไหนหนอ. จึงมองเห็นมัชฌิม
ประเทศ. ชือ่ วามัชฌิมประเทศ คือประเทศที่ทานกลาวไวในวินัยอยางนี้วา ใน
ทิศตะวันออกมีนิคมชื่อกชังคละ ที่อนื่ จากนิคมนั้นเปนที่กวางขวาง อื่นไปจาก
ที่นั้น เปนชนบทตั้งอยูในชายแดน รวมในเปนมิชฌิมประเทศ ในทิศใต มีแมน้ํา
ชื่อสัลลวดี ตอจากนั้น เปนชนบทตั้งอยูชายแดน รวมในเปนมัชฌิมประเทศ ใน
ทิศทักษิณมีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ ตอจากนั้นเปนชนบทตั้งอยูในชายแดน รวม
ในเปนมัชฌิมประเทศ ในทิศตะวันตก มีพราหมณคามชื่อถูนะ ตอจากนั้นเปน
ชนบทตั้งอยูในชายแดน รวมในเปนมัชฌิมประเทศ ในทิศเหนือ มีภูเขาชื่อ
อุสีรธชะ ตอจากนั้นเปนชนบทตั้งอยูในชายแดน รวมในเปนมัชฌิมประเทศ.
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มัชฌิมประเทศนั้นโดยยาววัดไดสามรอยโยชน โดยกวางไดสองรอยหาสิบโยชน
โดยวงรอบไดเการอยโยชน. ในประเทศนั้น พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
พระอัครสาวก พระเจาจักรพรรดิ และกษัตริยพราหมณคฤหบดีมหาศาล ผูมี
ศักดาใหญเหลาอื่นยอมเกิดขึ้น และนครชื่อวากบิลพัสดุนี้ก็ตั้งอยูในมัชฌิมประเทศนี้ พระโพธิสัตวจึงไดถึงความตกลงใจวา เราควรจะไปเกิดในนครนั้น.
ตอจากนั้นพระโพธิสัตวเมื่อจะเลือกตระกูล จึงเห็นตระกูลวา มารดาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมไมเสด็จอุบัติในตระกูลแพศย หรือในตระกูลศูทร แตจะเสด็จ
อุบัติในตระกูลกษัตริยหรือในตระกูลพราหมณที่โลกยกยอง สองตระกูลนี้เทานั้น
ก็บัดนี้มีตระกูลกษัตริยทโี่ ลกยกยองแลว เราจักเกิดในตระกูลนั้น พระเจาสุทโธทนมหาราช จักเปนพระราชบิดาของเราดังนี้. ตอจากนั้นเมื่อจะเลือกมารดา
ก็เห็นวา ธรรมดาพระพุทธมารดายอมไมโลเลในบุรุษ ไมเปนนักเลงสุรา แตจะ
เปนผูบําเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป จําเดิมแตเกิดจะมีศีล ๕ ไมขาดเลย และ
พระเทวีทรงพระนามวา มหามายา นี้ทรงเปนเชนนี้ พระนางจะทรงเปน พระราชมารดาของเรา ดังนี้ เมื่อตรวจดูวา ก็พระนางจะทรงมีพระชนมายุเทาไร
ก็เห็นวามีอายุเกินกวา ๑๐ เดือนไป ๗ วัน.
พระโพธิสัตวตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการนี้ ดวยประการฉะนี้แลว
คิดวา ดูกอนทานผูนิรทุกข ถึงกาลอันควรของเราแลวที่จะเปนพระพุทธเจา
เมื่อจะกระทําการสงเคราะหเทวดาทั้งหลายจึงใหปฏิญญาแลวกลาววา ขอพวก
ทานไปได สงเทวดาเหลานั้นกลับไป มีเทวดาชั้นดุสิตหอมลอมแลว ไปสู
นันทวันในดุสิตบุรี. จริงอยู นันทวันมีอยูในทุกเทวโลกทีเดียว. เทวดาใน
นันทวันในเทวโลกนั้น กลาววา ขาแตทานผูนิรทุกข ขอทานจงจุติจากนันทวัน
นี้ไปสูสุคติเถิด เที่ยวคอยเตือนใหพระมหาสัตวรําลึกถึงโอกาสแหงกุศลกรรมที่
เคยกระทําไวครั้งกอน. พระโพธิสัตวอันพวกเทวดาผูคอยเตือนใหรําลึกถึงกุศล
กรรมหอมลอมแลวอยางนี้ เที่ยวไปอยูในเทวโลกนั้น จุติแลวถือเอาปฏิสนธิ
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ในพระครรภของพระมหามายาเทวี ก็เพื่อที่จะใหชัดแจงถึงวิธีที่พระโพธิสัตว
ถือปฏิสนธิ มีถอยคําที่จะบรรยายตามลําดับ ดังนี้
ไดยินวา ในกาลนัน้ ในนครกบิลพัสดุไดมีงานนักขัตฤกษ เดือน ๘
กันอยางเอิกเกริก มหาชนเลนงานนักขัตฤกษกัน ฝายพระนางมหามายาเทวี
อีก ๗ วันจะถึงวันบุรณมี ทรงรวมเลนงานนักขัตฤกษแตไมมีการดื่มสุรากัน
มีแตจัดดอกไมของหอมและเครื่องประดับ ในวันที่ ๗ ทรงลุกขึ้นแตเชาตรู
ทรงสนานดวยน้ําหอม ทรงสละพระราชทรัพยสี่แสน ถวายมหาทานแลว
ทรงแตงพระองคดวยเครื่องประดับครบทุกอยาง เสวยพระกระยาหารอยางดี
ทรงอธิษฐานองคอุโบสถ เสด็จเขาหองอันมีสิริ บรรทมบนพระสิริไสยาสน
กาวลงสูนิทรารมณ ไดทรงพระสุบินนี้วา นัยวาทาวมหาราชทั้ง ๔ ยก
พระนางขึ้นพรอมกับพระแทนที่บรรทมทีเดียว ไปยังปาหิมพานต แลววาง
บนพื้นแผนศิลามีประมาณ ๖๐ โยชน ภายใตตนสาละใหญมีประมาณ ๗ โยชน
ไดยืน ณ ที่ควรขางหนึ่ง. ที่นั้นเหลานางเทวีของทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น ตาง
พากันมานําพระเทวีไปยังสระอโนดาต ใหสรงสนานเพื่อที่จะชําระลางมลทิน
ของมนุษยออก ใหทรงนุงหมผาทิพย ลูบไลดวยของหอมทิพย ประดับประดาดวยดอกไมทิพย ในทีไ่ มไกลจากที่นั้น มีภูเขาเงินอยูลูกหนึ่ง ภายในภูเขา
นั้นมีวิมานทอง พวกเขาก็ตั้งพระแทนที่บรรทมอันเปนทิพย บายพระเศียร
สูงขึ้นทางปราจีนทิศ (ตะวันออก) ทูลใหบรรทมในวิมานทองนั้น พระโพธิสัตวเปนพระยาชางตัวประเสริฐสีขาวผอง เดินเที่ยวไปที่ภูเขาทองลูกหนึ่ง ใน
ที่ไมไกลแตที่นั้น เดินลงจากภูเขาทองนั้น ขึ้นไปยังภูเขาเงิน มาทางดานอุตตร
ทิศ (ทิศเหนือ) เอางวงอันมีสีราวกะวาพวงเงินจับดอกปทุมชาติสีขาว เปลง
โกญจนาท เขาไปยังวิมานทอง กระทําประทักษิณแทนบรรทมของพระราชมารดา ๓ รอบแลว ปรากฏเหมือนกับวาทะลุทางดานเบื้องขวาเขาไปในพระ
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อุทรของพระนาง. พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิ ในวันนักขัตฤกษเดือน ๘ หลัง
ดวยประการฉะนี้.
ในวันรุง ขึ้นพระเทวีทรงตื่นบรรทมแลว กราบทูลถึงพระสุบินนั้นแด
พระราชา พระราชารับสั่งใหเชิญพราหมณชั้นหัวหนา ๖๔ คนเขาเฝา ให
จัดปูลาดอาสนะมีคามากบนพื้นที่ฉาบดวยโคมัยสด มีเครื่องสักการะอันเปน
มงคลกระทําดวยขาวตอกเปนตน ใหใสขาวปายาสอยางเลิศ ซึ่งปรุงดวยเนย
ใส น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวดลงจนเต็มถาดทองและเงิน เอาถาดทองและเงิน
ครอบแลว ถวายใหพวกเขาอิ่มหนํา พรอมกับถวายผาหมและแมโคแดงเปนตน
ที่นั้น เมื่อพวกพราหมณเหลานั้น อิ่มหนําดวยของที่ตองการทุกอยางแลว จึง
ตรัสบอกพระสุบิน แลวตรัสถามวา จักมีอะไรเกิด. พวกพราหมณกราบทูล
วา ขาแตมหาราช พระองคอยาทรงวิตกอะไรเลย พระเทวีทรงตั้งพระครรภ
แลว และพระครรภที่ตั้งขึ้นนั้น เปนครรภบุรุษ มิใชครรภของสตรี พระองค
จักมีพระราชบุตร ถาพระราชบุตรนั้นทรงอยูครองเรือน จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ถาเสด็จออกจากเรือนบวชจักไดเปนพระพุทธเจา ผูทรงมีกิเลส
ประดุจหลังคาอันเปดแลวในโลก.
ก็ในขณะที่พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิในพระคัพโภทรของพระมารดา
นั่นแหละ ตลอดหมืน่ โลกธาตุก็ไหวหวั่นสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นพรอมกันทันที.
บุรพนิมิต ๓๒ ประการปรากฏขึ้นแลว. ในหมื่นจักรวาลไดมีแสงสวางสุดจะ
ประมาณแผซานไป. พวกคนตาบอดตางก็ไดตาดีขึ้น ดูประหนึ่งวามีประสงค
จะดูพระสิรินั้นของพระโพธิสัตวนั้น. พวกคนหูหนวกก็ฟงเสียงได พวกคนใบ
ก็พูดจาได พวกคนคอมก็มีตัวตรงขึ้น คนงอยเปลี้ยเสียขาก็เดินดวยเทาได.
สัตวทั้งปวงที่ถูกจองจําก็พนจากเครื่องจองจํามีขื่อคาเปนตน. ในนรกทุกแหง
ไฟก็ดับ. ในเปรตวิสัยความหิวกระหายก็สงบระงับ. เหลาสัตวดิรัจฉานก็ไม
มีความกลัวภัย. โรคและไฟกิเลสมีราคะเปนตนของสัตวทั้งปวงก็สงบระงับ.
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สัตวทั้งปวงตางมีวาจานารัก มาทัง้ หลายตางก็รอง ชางทั้งหลายตางก็รอง
ดวยอาการอันออนหวาน. บรรดาดนตรีทุกชนิดตางก็เปลงเสียงกึกกองของตน
ไดเอง ไมตองมีใครตีเลย เครื่องอาภรณที่สวมอยูที่มือของมนุษยทั้งหลาย
รองขึ้นได ทิศทุกทิศตางก็แจมใสไปทั่ว สายลมออนเย็นที่จะใหเกิดสุขแก
สัตวทั้งหลายก็พัดโชยมา. เมฆที่มิใชกาลก็ใหฝนตก. แมจากแผนดิน น้ําก็ชําแรกไหลออกมา เหลานกก็ไมบินไปในอากาศ แมน้ําก็นิ่งไมไหล น้ําใน
มหาสมุทรก็มีรสอรอย พื้นทั่วไปทุกแหงก็ดาดาษดวยดอกบัวหลวงมี ๕ สี.
ดอกไมทุกชนิดที่เกิดบนพื้นดินและเกิดในน้ําตางก็บานไปทั่ว. ที่ลําตนตนไมก็
มีดอกปทุมลําตนบาน ที่กิ่งก็มีดอกปทุมกิ่งบาน ที่เถาวัลยก็มีดอกปทุมเถาวัลย
บาน. ที่พื้นดินก็มีดอกปทุมมีกานชําแรกพื้นหินโผลขึ้นเบื้องบน ๆ แหงละ ๗
ดอก ในอากาศก็มีดอกปทุมหอยยอยเกิดขึ้น ฝนดอกไมโปรยปรายไปโดย
รอบ ๆ ทิพยดนตรีตางก็บรรเลงขึ้นในอากาศ. ทั้งหมื่นโลกธาตุเปนประดุจ
พวงมาลัยที่เขาจับเหวี่ยงใหหมุนแลวปลอยไป ดูราวกะวากําดอกไมที่เขาจับบีบ
เขาแลวมัดใหรวมกัน และเปนเสมือนที่นอนดอกไมที่ประดับประดาและตกแตงแลว มีดอกไมเปนพวงเดียวกัน เหมือนพัดวาสวีชนีที่กําลังโบกสะบัดอยู
อบอวลไปดวยกลิ่นของดอกไมและธูป ไดเปนโลกธาตุที่ถึงความงามสุดยอด
แลว.
จําเดิมแตปฏิสนธิของพระโพธิสัตว ผูถือปฏิสนธิแลวอยางนี้ เพื่อที่
จะปองกันมิใหเกิดอันตรายแกพระโพธิสัตว และพระราชมารดาของพระโพธิ
สัตว เทวบุตร ๔ องค มีมือถือพระขรรคคอยใหการอารักขา ความคิดเกี่ยว
กับราคะในบุรุษทั้งหลาย มิไดเกิดแตพระราชมารดาของพระโพธิสัตว. พระนางมีแตถึงความเลิศดวยลาภและความเลิศดวยยศ มีความสุข มีพระวรกาย
ไมลําบาก และทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว ซึ่งอยูในพระคัพโภทร
ประดุจดายสีขาวที่รอยไวในแกวมณีที่ใสแจว ธรรมดาคัพโภทรที่พระโพธิสัตว
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อาศัยอยูเปนเชนกับทองของเจดีย สัตวอื่นไมสามารถจะอาศัยอยูหรือบริโภค
ได เพราะฉะนั้น พระราชมารดาของพระโพธิสัตวจึงสวรรคต แลวไป
อุบัติในดุสิตบุรี ในเมื่อพระโพธิสัตวประสูติแลวได ๗ วัน หญิงอื่นไมถึง
๑๐ เดือนบาง เลยไปบาง นั่งคลอดบาง นอนตลอดบาง ฉันใด พระราชมารดาของพระโพธิสัตวหาเปนฉันนั้นไม. แตพระนางจะบริบาลพระโพธิสัตว
ไวในพระคัพโภทรสิ้น ๑๐ เดือน แลวประทับยืนตลอด และก็ขอนี้เองเปน
ธรรมดาของพระราชมารดาของพระโพธิสัตว แมพระนางมหามายาเทวีทรง
บริบาลพระโพธิสัตวในพระคัพโภทรสิ้น ๑๐ เดือน ประดุจบริบาลน้ํามันไว
ดวยบาตรฉะนั้น มีพระครรภแกเต็มที่แลว มีพระราชประสงคจะเสด็จไปยัง
เรือนพระญาติ จึงกราบทูลพระเจาสุทโธทนมหาราชวา ขาแตสมมติเทพ
หมอมฉันปรารถนาจะไปยังนครเทวหะที่เปนของตระกูล. พระเจาสุทโธทนะ
ทรงรับวาได แลวรับสั่งใหปราบทางจากพระนครกบิลพัสดุจนถึงเทวทหนคร
ใหราบเรียบดีแลว ประดับประดาดวยตนกลวย หมอเต็มดวยน้ํา ธงชายและ
ธงแผนผา ใหพระเทวีประทับนั่งในพระวอทอง ใหอํามาตยพันคนหามไป ทรง
สงไปพรอมดวยบริวารเปนอันมาก. ก็ในระหวางพระนครทั้งสองแมชาวพระ
นครทั้งสอง ก็มีสาลวันอันเปนมงคล ชื่อวาลุมพินีวัน. ในสมัยนั้น สาลวัน
ทั้งปวงไดมีดอกไมบานเปนอยางเดียวกัน ตั้งแตโคนตนจนถึงปลายกิ่ง. จาก
ระหวางกิ่งและระหวางดอก มีฝูงนกหาสี มีสีดั่งแมลงภูจํานวนมากมาย เที่ยว
บินรองประสานเสียง ลุมพินีวันทั้งสิ้นจึงเปนเชนกับจิตรลดาวัน ดูประหนึ่ง
เปนมณฑลของพื้นที่มารวมดื่มกัน. พระเทวีไดเกิดมีพระประสงคจะทรงเลน
กีฬาในสาลวัน เพราะทอดพระเนตรเห็นลุมพินีวันนั้น. พวกอํามาตยพาพระเทวีเขาไปยังสาลวัน พระนางไดทรงมีพระประสงคจะเสด็จไปยังโคนตนสาละ
อันเปนมงคลแลว ทรงจับที่กิ่งตนสาละ กิ่งตนสาละก็นอมลง ประดุจยอด
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หวายที่ถูกรมใหรอนแลว พระหัตถพระเทวีพอจะเอื้อมถึงได. พระนางทรง
เหยียดพระหัตถออกจับกิ่ง.
ก็ในขณะนั้นนั่นเองลมกันมัชวาตของพระนางเกิดปนปวน ทีนั้น
มหาชนแวดวงพระวิสูตรแกพระนางแลวก็หลีกไป. เมื่อพระนางทรงจับกิ่งตน
สาละประทับยืนอยูนั่นแหละ ไดทรงประสูติแลว. ในขณะนั้นนั่นเอง
ทาวมหาพรหมผูมีจิตบริสุทธิ์ ๔ องค ก็มาถึงพรอมกับถือขายทองมาดวย เอา
ขายทองนั้นรับพระโพธิสัตว วางไวตรงพระพักตรของพระราชมารดา พลาง
ทูลวา ขาแตพระเทวี ขอพระองคจงดีพระทัยเถิด พระราชบุตรของพระองค
มีศักดาใหญอุบัติขึ้นแลว เหมือนอยางวา สัตวเหลาอื่นเมื่อตลอดออกจากทอง
มารดายอมแปดเปอนดวยสิงปฏิกูลอันไมสะอาดตลอดออกมาฉันใด พระโพธิสัตวหาเปนฉันนั้นไม ก็พระโพธิสัตวนั้นเหยียดมือและเทาสองขางออกยืนตรง
ดุจพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน และดุจบุรุษลงจากบันได มิไดแปดเปอน
ดวยของไมสะอาดใด ๆ ที่มีอยูในครรภมารดา เปนผูสะอาดบริสุทธิ์รุงโรจน
อยูประดุจแกวมณีที่เขาวางไวบนผากาสิกพัสตร ตลอดออกมาจากครรภมารดา
แมเมื่อเปนเชนนั้นแลวก็ตาม สายธารแหงน้ําสองสายก็พลุงออกมาจากอากาศ
โสรจสรงพระสรีระของพระโพธิสัตวและพระมารดาทําใหอบอุนสบาย เพื่อเปน
เครื่องสักการะแกพระโพธิสัตวและพระมารดา ตอนั้นทาวมหาราช ๘ องคได
รับพระโพธิสัตวนั้น จากมือของพรหมผูยืนเอาขายทองรับอยู ดวยเครื่องปู
ลาดที่ทําดวยหนังเสือดาวที่มีสัมผัสออนนุมซึ่งสมมติกันวาเปนมงคล พวก
มนุษยจึงเอาพระยี่ภูผาทุกูลพัสตรรับจากมือของทาวมหาราชเหลานั้น พอพน
จากมือของพวกมนุษย พระโพธิสัตวก็ประทับยืนบนแผนดินทอดพระเนตรดู
ทิศตะวันออก จักรวาลนับไดหลายพันไดเปนที่โลงเปนอันเดียวกัน พวกเทวดา
และมนุษยในที่นั้นตางพากัน บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน กราบทูลวา
ขาแตทาน บุรุษคนอื่นในที่นี้เชนกับทานไมมี คนที่ยิ่งกวาทานจักมีแตที่ไหน
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พระโพธิสัตวมองตรวจดูตลอดทิศใหทิศเล็กแมทั้ง ๑๐ คือทิศใหญ ๔ ทิศเล็ก
๔ เบื้องลาง เบื้องบน ก็มิไดทรงมองเห็นใครที่เชนกับคนทรงดําริวา นี้เปน
ทิศเหนือ แลวไดเสด็จไปโดยยางพระบาท ๗ กาว มีทาวมหาพรหมกั้นเศวตฉัตร ทาวสุยามเทวบุตรถือพัดวาลวีชนี และเทวดาเหลาอื่นมีมือถือเครื่อง
ราชกกุธภัณฑที่เหลือเดินตามเสด็จ ตอจากนั้นประทับยืนที่พระบาทที่ ๗ ทรง
เปลงอาสภิวาจา [วาจาแสดงความยิ่งใหญ] เปนตนวา เราเปนผูเลิศของโลก
ทรงบรรลือสีหนาทแลว.
จริงอยูพระโพธิสัตว เพียงตลอดออกมาจากครรภมารดาเทานั้น ก็เปลง
วาจาไดในสามอัตภาพเทานั้นคือ ในอัตภาพเปนมโหสถ ในอัตภาพเปนพระเวสสันดร ในอัตภาพนี้. นัยวาในอัตภาพเปนมโหสถเมื่อพระโพธิสัตวตลอด
ออกจากครรภมารดาเทานั้น ทาวสักกเทวราชเสด็จมา ทรงวางแกนจันทนที่
มือแลวเสด็จไป พระโพธิสัตวกําแกนจันทรนั้นไวในกํามือตลอดออกมา. ทีนั้น
มารดาจึงถามเขาวา แนะพอ ลูกถืออะไรมา. ขาแตแม ยาครับ พระโพธิสัตว
ตอบ. เพราะเหตุที่ถือเอายามา คนทั้งหลายจึงตั้งชื่อใใหแกเขาวา โอสถทารก[เด็ก
ถือยา] ชนทัง้ หลายจึงถือเอายานั้นใสไวในตุม โอสถนั้นนั่นแหละไดเปนยารักษา
โรคสารพัดใหหายได แกคนตาบอดและหูหนวกเปนตน ที่พากันมา ๆ ตอมา
เพราะถือเอาคําที่พูดกันวา โอสถนี้มคี ุณมาก โอสถนี้มีคุณมาก เขาจึงไดเกิดมีชื่อ
ขึ้นอีกวา มโหสถ. สวนในอัตภาพเปนพระเวสสันดร พระโพธิสัตวเพียงตลอด
ออกจากครรภของมารดา ก็เหยียดแขนออก พลางกลาววา ขาแตแม ในเรือน
มีทรัพยบางไหม ลูกจะใหทาน แลวตลอดออกมาทีนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตวนั้นกลาววา แนะพอ ลูกเกิดในตระกูลที่มีทรัพย วาแลวใหวางถุงเงินพัน
หนึ่งไวแลว จึงวางมือของลูกไวบนฝามือของพระองค ในอัตภาพเปนพระโพธิ
สัตวบรรลือสีหนาทแมนี้ ดวยประการฉะนี้.
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พระโพธิสัตวเพียงแตวาตลอดออกจากครรภมารดาเทานั้น ก็เปลงวาจา
ไดในสามอัตภาพโดยอาการอยางนี้. เหมือนอยางวาในขณะถือปฏิสนธิฉันใด
แมในขณะอุบัติขึ้นก็ฉันนั้น. บุรพนิมิต ๓๒ ประการก็ไดปรากฏขึ้น ก็ใน
สมัยที่พระโพธิสัตวของพวกเราอุบัติ แลวในลุมพินีวัน ในสมัยนั้นนั่นแล พระเทวีผูเปนพระราชมารดาของพระราหุล ฉะนั้นอํามาตย กาฬุทายีอํามาตย
ราชกุมารอานนท พระยามากัณฐกะ มหาโพธิพฤกษ ชุมทรัพย ๔ ขุมก็เกิดขึ้น
พรอมกัน บรรดาชุมทรัพยเหลานั้น ขุมทรัพยหนึ่งมีประมาณคาวุตหนึ่ง ขุมหนึ่ง
ประมาณกึ่งโยชน ขุมหนึ่งมีประมาณ ๓ คาวุต ขุมหนึ่งมีประมาณโยชนหนึ่ง
เพราะฉะนั้น จึงรวมเปนสหชาต ๗ อยางเหลานี้. พวกชาวเมืองลองนครตางได
พาพระโพธิสัตวกลับ ไปยังนครกบิลพัสดุเลยทีเดียว ในวันนั้นนั่นเอง ชุมนุม
เทวดาในดาวดึงสพิภพตางราเริงยินดีวา พระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนมหาราช อุบตั ิแลวในนครกบิลพัสดุ พระราชกุมารนี้จักประทับนั่งที่ลานตน
โพธิแลวจักเปนพระพุทธเจาดังนี้ แลวพากันโบกสะบัดผา [แสดงความยินดี]
เลนสนุกกัน.
ในสมัยนั้นมีดาบสผูคุนเคยกับตระกูลของพระเจาสุทโธทนมหาราชได
สําเร็จสมาบัติ ๘ ชื่อกาลเทวละ เขาฉันเสร็จสรรพแลวจึงเหาะไปยังดาวดึงส
พิภพ เพื่อพักผอนในเวสากลางวัน นั่งพักผอนกลางวันในที่นั้น เห็นเทวดา
เหลานั้น จึงถามวาเพราะเหตุไรพวกทานจึงมีใจยินดีเลนสนุกกันอยางนี้ ขอ
ไดโปรดบอกเหตุนั้นแกอาตมภาพดวย พวกเทวดาไดบอกเหตุนั้นวา ขาแต
ทานผูนิรทุกข พระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะอุบัติขึ้นแลว ในกาลนั้น
พระองคจักประทับนั่งที่ลานแหงตนโพธิแลวจักเปนพระพุทธเจาประกาศพระธรรมจักร พวกขาพเจาตางยินดีเพราะเหตุนี้วา พวกเราจักไดเห็นพระพุทธลีลา
อันหาที่สุดมิได และจักไดฟงพระธรรมของพระองค ดาบสนั้นฟงคําของเหลา
เทวดาแลว ลงจากเทวโลกทันทีเขาไปยังพระราชนิเวศน นั่งบนอาสนะที่เขาปู
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ไวแลว กราบทูลวา ขาแตมหาบพิตร ไดยินวาพระราชโอรสของพระองคอุบัติ
แลว อาตมภาพอยากเห็นพระองค พระราชามีรับสั่งใหพาพระราชกุมารผูประดับประดาตกแตงแลวมา ทรงอุมไปเพื่อใหนมัสการดาบส พระบาททั้งสอง
ของพระโพธิสัตวกลับไปประดิษฐานอยูบนชฎาของดาบส จริงอยูบุคคลอื่น
ที่ชื่อวาพระมหาสัตวจะพึงไหวโดยอัตภาพนั้นไมมี ถาคนผูไมรูพึงวางศีรษะ
ของพระโพธิสัตวที่บาทมูลของดาบส ศีรษะของดาบสนั้น พึงแตกออก ๗ เสี่ยง
ดาบสคิดวา การทําคนของเราใหพินาศไมสมควร จึงลุกจากอาสนะแลว
ประคองอัญชลีแกพระโพธิสัตว พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรยนั้น
จึงทรงไหวบุตรของตน. ดาบสระลึกไดชาติ ๘๐ กัป คือ ในอดีต ๔๐ กัป ใน
อนาคต ๔๐ กัป เห็นลักษณสมบัติของพระโพธิสัตวจึงใครครวญดูวา เธอจักได
เปนพระพุทธเจาหรือไมหนอ ทราบวา จักไดเปนพระพุทธเจาโดยมิตองสงสัย
คิดวา พระราชบุตรนี้เปนอัจฉริยบุรุษจึงไดกระทําความยิ้มแยมใหปรากฏ ตอ
นั้นจึงใครครวญดูวา เราจักไดทันเห็นความเปนพระพุทธเจานี้หรือไมหนอ ก็
เห็นวา เราจักไมไดทันเห็น จักดายเสียกอนในระหวางนั้นแหละ แลวจักไป
บังเกิดในอรูปภพที่พระพุทธเจาตั้งรอยพระองคก็ดี ตั้งพันพระองคก็ดี ไมสามารถที่จะเสด็จไปเพื่อใหตรัสรูได แลวคิดวา เราจักไมเห็นอัจฉริยบุรุษผูเปน
พระพุทธเจาเห็นปานนี้ และเราจักมีความเสื่อมใหญ ดังนี้แลวรองไหลั่นไป.
พวกมนุษยเห็นแลวจึงเรียนถามวา พระผูเปนเจาของพวกเรา เมื่อตะกี้นี้เอง
หัวเราะแลวกลับปรากฏรองไหอีกเลา ขาแตทานผูเจริญ อันตรายอะไรจักเกิด
แกพระลูกเจาของพวกเราหรือหนอ. ดาบสตอบวา พระองคไมมีอันตรายจักได
เปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย.
พวกมนุษยถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงรองไหลั่นไป.
ดาบสตอบวา เราเศราโศกถึงตนวา จักไมไดทันเห็นพระมหาบุรุษผูเปนพระพุทธเจา เห็นปานนี้ ความเสื่อมใหญจักมีแกเราดังนี้ จึงไดรองไห.
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ตอจากนั้น ดาบสใครครวญอยูวา ในวงญาติของเรามีใครบางจักได
เห็นความเปนพระพุทธเจานั้น ไดมองเห็นนาลกทารกผูเปนหลาน เขาจึงไปยัง
เรือนของนองสาว ถามวา นาลกะ. บุตรของเจาอยูไหน. ขาแตพระคุณเจา เขา
อยูในเรือน นองสาวตอบ. จงเรียกเขามาที ใหเรียกมาแลว. ดาบสพูดกะเขาผู
มายังสํานักของตนวา นี่แนะพอ พระราชโอรสอุบตั ิแลวในตระกูลของพระเจา
สุทโธทนมหาราชเปนหนอพุทธางกูร พระองคจักไดเปนพระพุทธเจาเมื่อลวงได
๓๕ ป เจาจักไดเห็นพระองค เจาจงบวชในวันนี้ทีเดียว. เด็กเกิดในตระกูลนี้
ทรัพยได ๘๗ โกฏิ คิดวา ลุงคงจักไมชักชวนเราในสิ่งที่ไมมีประโยชนทนั ใด
นั้นนั่นเองใหคนซื้อผากาสาวพัสตร และบาตรดินจากตลาด ใหปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตรประคองอัญชลีบายหนาไปทางพระโพธิสัตว ดวย
กลาววา บุคคลผูสูงสุดในโลกพระองคใด ขาพเจาขอบวชอุทิศบุคคลนั้น แลว
กราบดวยเบญจางคประดิษฐ เอาบาตรใสถุง คลองที่จะงอยบาแลวไปยังหิมวันตประเทศบําเพ็ญสมณธรรม ทานเขาไปเฝาพระตถาคตผูไดบรรลุพระอภิสัมโพธิครั้งแรก ทูลขอใหพระองคทรงแสดงนาลกปฏิปทา แลวเขาไปยังปา
หิมพานตอีก บรรลุพระอรหัตปฏิบัติขอปฏิปทาอยางเครงครัด รักษาอายุมาได
ตลอด ๗ เดือน ยืนพิงภูเขาทองอยูนั่นแหละ ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ.
ในวันที่ ๕ พระประยูรญาติทั้งหลายคิดวาในวันที่ ๕ พวกเราจักโสรจสรงเศียรเกลาพระโพธิสัตว แลวเฉลิมพระนามแดพระองคดังนี้ แลวฉาบทา
พระราชมณเฑียรดวยคันธชาติ ๔ ชนิด โปรยดอกไมมีขาวดอกเปนที่ ๕ ให
หุงขาวปายาสลวนๆ แลวนิมนตพรหมณผูเรียนจบไตรเพทจํานวน ๑๐๘ คน
ใหนั่งในพระราชมณเฑียร ใหฉันโภชนะอยางดี ถวายสักการะมากมายแลว
ถามวา อะไรหนอจักมี แลวใหตรวจดูพระลักษณะ บรรดาพราหมณเหลานั้น.
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พราหมณ ๘ คนเหลานี้คือ พราหมณชื่อรามะ
ชื่อธชะ ชื่อลักขณะ ชื่อสุชาติมันตี ชื่อโภชะ ชื่อ
สุยานะ ชื่อโกณฑัญญะ ชื่อสุทัตตะ ในครั้งนัน้ พวก
เขาไดเปนพราหมณ ๘ คน ผูเรียนจบเวทางคศาสตร
ทั้ง ๖ พยากรณมนตแลว.
ไดเปนผูตรวจดูพระลักษณะ แมพระสุบินในวันที่ถือปฏิสนธิ พราหมณ
เหลานี้แหละก็ไดตรวจดูแลว บรรดาพราหมณทั้ง ๘ นั้น ๗ คนยกสองนิ้ว
พยากรณเปนสองทางวา ผูประกอบดวยลักษณะเหลานี้ เมื่ออยูครองเรือน
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ เมื่อบวชจักไดเปนพระพุทธเจา ดังนี้ ตางพา
กันบอกถึงสมบัติอันมีสิริของพระเจาจักรพรรดิ. แตมาณพชื่อโกณฑัญญะโดย
โคตร เด็กกวาพราหมณเหลานั้นทุกคน พิจารณาดูความสมบูรณแหงพระลักษณะของพระโพธิสัตว ชูน้วิ มือนิ้วเดียวเทานั้นแลวพยากรณอยางเดียววา
พระโพธิสัตวนี้ไมมีเหตุที่จะดํารงอยูในทามกลางเรือน จักไดเปนพระพุทธเจา
ผูทรงปราศจากกิเลสประดุจหลังคาโดยสวนเดียวเทานั้น. จริงอยูโกณฑัญญพราหมณนี้เปนผูสรางความดียิ่งมาแลว เปนสัตวที่จะเกิดเปนภพสุดทาย มี
ปญญาเหนือกวาคนทั้ง ๗ ไดเห็นคติเดียวเทานั้นวา สําหรับผูที่ประกอบ
ดวยลักษณะเหลานั้น ไมมีฐานะที่จะดํารงอยูในทามกลางเรือน จักตองเปนพระพุทธเจาอยางไมตองสงสัย เพราะฉะนั้น เขาจึงชูนิ้วขึ้นนิ้วเดียว แลวพยากรณ
อยางเดียว. ตอมา พวกพราหมณเหลานั้น กลับไปยังเรือนของตน แลวตาง
พากันเรียกบุตรมาบอกวา นี่แนะพอทั้งหลาย พวกเราแกแลวจะทันไดเห็น
พระราชบุตรของพระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณหรือ
ไมก็ไมรู พวกเจาเมื่อพระราชกุมารนี้บรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว พึงบวช
ในศาสนาของพระองคเถิด ชนแมทั้ง ๗ คนเหลานั้น ดํารงอยูตราบเทาอายุขัย
ก็ตายไปตามยถากรรม โกณฑัญญมาณพเทานั้น ไมมีโรคภัยไขเจ็บ (ยังมี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 94

ชีวิตอยู). เมือ่ พระมหาสัตวเติบโตเจริญวัยขึ้นแลว เสด็จออกพระมหาภิเนษกรมณ เสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศตามลําดับ ทรงเกิดพระดําริวา ภูมิภาคนี้
นารื่นรมยจริงหนอ สถานที่นี้เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผูมคี วาม
ตองการความเพียร ดังนี้แลวเสด็จเขาจําพรรษา ณ ที่นั้น เขาไดฟงขาววา
พระมหาบุรุษทรงผนวชแลว จึงเขาไปหาบุตรของพราหมณเหลานั้น พูดอยาง
นี้วา ไดทราบขาววา พระสิทธีตถกุมารทรงผนวชแลว พระองคจักไดเปน
พระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย ถาบิดาของพวกทานยังมีชีวิตอยู พวกเขาพึง
ออกบวชในวันนี้แน หากพวกทานพึงตองการเชนนั้นบาง มาซิ เราจักบวช
ตามพระมหาบุรุษนั้น พวกเขาทุกคนไมสามารถที่จะมีความเห็นเปนเอกฉันท
กันได. สามคนไมบวช. สี่คนนอกนี้บวชตั้งใหโกณฑัญญพราหมณเปนหัวหนา
ชนทั้ง ๕ คนเหลานั้น จึงไดมีชื่อวา พระปญจวัคคียเถระ.
ก็ในกาลนั้น พระราชาตรัสถามวา บุตรของเราเห็นอะไรจึงจักบวช
พวกอํามาตยกราบทูลวา บุพนิมิต ๔ (ลางบอกเหตุลวงหนา). ตรัสถามวา
อะไรบาง ๆ กราบทูลวา คนแกเพราะชรา คนเจ็บปวย คนตาย บรรพชิต
พระราชาตรัสวา จําเดิมแตนี้ไป พวกทานอยาไดใหนิมิตเห็นปานนี้ เขาไป
สํานักแหงบุตรของเรา เราไมตองการใหบุตรเราเปนพระพุทธเจา เราตอง
การอยากจะเห็นบุตรของเรา ครอบครองราชสมบัติที่เปนใหญและปกครอง
ทวีปใหญทั้ง ๔ ซึ่งมีทวีปเล็กสองหมื่นเปนบริวาร หอมลอมไปดวยบริษัท
มีปริมณฑลไดสามสิบหกโยชน ทองเที่ยวไปในพื้นนภากาศ. ก็แล เมื่อ
พระองคตรัสอยางนั้นแลว ทรงมีรบั สั่งใหวางอารักขาไวในที่ทุก ๆ คาวุต ใน
ทิศทั้งสี่ เพื่อจะหามมิใหบริษัท ๔ ประการเหลานั้น เขามายังคลองจักษุของ
พระกุมาร ก็ในวันนั้น เมื่อตระกูลพระญาติแปดหมื่นประชุมกันในที่มงคลสถาน
พระญาติแตละพระองคตางยินยอมยกบุตรให แตละคนวา พระราชกุมาร
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สิทธัตถะนี้จะเปนพระพุทธเจาหรือพระราชาก็ตาม พวกเราจักใหบุตรคนละคน
แมถาจักเปนพระพุทธเจา ก็จักมีสมณกษัตริยไหเกียรติและหอมลอม แมถา
เปนพระราชา ก็จักมีขัตติยกุมารใหเกียรติและหอมลอม เที่ยวไป. ฝาย
พระราชาก็ทรงตั้งนางนม ลวนมีรูปทรงชั้นเยี่ยม ปราศจากสรรพโทษทุก
ประการแกพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวทรงเจริญวัยดวยบริวารอเนกอนันต
ดวยสวนแหงความงามอันยิ่งใหญ.
ตอมาวันหนึ่ง พระราชาไดมีพระราชพิธีวัปปมงคล (แรกนาขวัญ)
วันนั้น พวกชาวนครตางประดับประดา พระนครทุกหนทุกแหงดุจดังเทพวิมาน
เหลาพวกทาสและกรรมกรทั้งหมด ตางนุงหมผาใหม ประดับประดาดวยของ
หอมและดอกไม ประชุมกันในราชตระกูล. ในพระราชพิธีมีการเทียมไถถึง
พันคัน ก็ในวันนั้น ไถ ๑๐๘ อันหยอนหนึ่งคัน (๑๐๗ คัน) หุมดวยเงิน
พรอมดวยโคผู ตะพาย และเชือก. สวนที่งอนพระนังคัลของพระราชา
หุมดวยทองคําสุกปลั่ง. เขาของโคผู ตะพาย เชือก และปฏัก ก็หุมดวย
ทองคําทั้งนั้น. พระราชาทรงพรอมดวยบริวารเปนอันมาก เสด็จออกจากพระ
นครทรงพาพระราชโอรสไปดวย. ในที่ประกอบพระราชพิธี มีตนหวาอยูตน
หนึ่ง มีใบหนาแนน มีเงาทึบ. ภายใตตนหวานั้นนั่นแหละ พระราชาทรง
รับสั่งใหปูลาดพระแทนบรรทมของพระราชโอรส เบื้องบนใหผูกเพดานปก
ดวยดาวทองคํา ใหแวดวงดวยปราการพระวิสูตร วางอารักขา สวนพระองค
ก็ทรงประดับประดาดวยเครื่องสรรพอลงกรณ มีหมูอํามาตยแวดลอม ไดเสด็จ.
ไปยังที่จรดพระนังคัล ในที่นั้น พระราชาทรงถือพระนังคัลทองคํา พวก
อํามาตยถือคันไถเงิน ๑๐๗ คัน พวกชาวนาตางพากัน ถือคันไถที่เหลือ. เขา
เหลานั้นตางถือคันไถไถไปขางโนนบางขางนี้บาง. แตพระราชาทรงไถไปจาก
ดานในสูดานนอก จากดานนอกสูดานใน. ในทีน่ ั้นมีมหาสมบัติ. นางนมที่
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นั่งหอมลอมพระโพธิสัตวอยู ตางพากันออกมาขางนอก จากภายในพระวิสูตร
ดวยคิดวา พวกเราจะดูสมบัติของพระราชา. พระโพธิสัตวทอดพระเนตรดู
ขางโนนและขางนี้ ไมทรงเห็นใครจึงเสด็จลุกขึ้นโดยเร็ว ทรงนั่งขัดสมาธิ
กําหนดลมหายใจเขาออก ทําปฐมฌานใหเกิดขึ้นแลว. พวกนางนมพากัน
เที่ยวไปในระหวางเวลากินอาหาร ชักชาไปหนอยหนึ่ง. เงาของตนไมที่เหลือ
ชายไป สวนเงาของตนไมนั้นตั้งเปนปริมณฑลตรงอยู. พวกนางนมคิดไดวา
พระลูกเจาประทับอยูพระองคเดียว จึงรีบเปดพระวิสูตรขึ้น เขาไปขางใน
เห็นพระโพธิสัตวประทับนั่งขัดสมาธิบนแทนบรรทม และปาฏิหาริยนั้น จึง
ไปกราบทูลแดพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ พระราชกุมารประทับนั่งอยางนี้
เงาของตนไมเหลาอื่นชายไป ของตนหวาตั้งเปนปริมณฑลตรงอยูอยางนี้.
พระราชารีบเสด็จมา ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยจึงตรัสวา นี่แนะพอ นี้เปน
การไหวเจาครั้งที่สอง แลวทรงไหวลูก.
ตอมา พระโพธิสัตวมีพระชนมายุได ๑๖ พรรษาโดยลําดับ พระราชาทรงมีรับสั่งใหสรางปราสาทสามหลังเหมาะสมกับสามฤดู คือ หลังหนึง่ มี
๙ ชั้น หลังหนึ่งมี ๗ ชั้น หลังหนึ่งมี ๕ ชัน้ และใหจดั หาหญิงฟอนรําไว
สี่หมื่นคน พระโพธิสตั วมีหญิงฟอนรําแตตัวสวยหอมลอมอยูเปนประหนึ่ง
เทพเจาผูหอมลอมอยูดวยหมูนางอัปสร ฉะนั้น ถูกบําเรออยูดวยดนตรี ไมมี
บุรุษเลย ทรงเสวยสมบัติใหญ ประทับอยูในปราสาทเหลานั้นตามคราวแหง
ฤดู. สวนพระราหุลมารดาไดเปนพระอัครมเหสีของพระองค. เมื่อพระองค
เสวยมหาสมบัติอยู วันหนึ่งไดมีพูดกันขึ้นในระหวางหมูพระญาติอยางนี้วา
พระสิทธัตถะทรงขวนขวายอยูแตการเลนเทานั้น มิไดทรงศึกษาศิลปะใด ๆ
เลย เมื่อเกิดสงความขึ้นจักทําอยางไรกัน. พระราชาทรงมีรับสั่งใหเรียกพระโพธิสัตวมาแลวตรัสวา นี่แนะพอ พวกญาติ ๆ ของลูกพูดกันวา พระ-
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สิทธัตถะมิไดศึกษาศิลปะใด ๆ เลย เที่ยวขวนขวายแตการเลน ดังนี้ ลูกจะ
เห็นวาถึงกาลอันควรหรือยัง พระโพธิสัตวทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองค
ไมมีกิจที่จะตองศึกษาศิลปะ ขอพระองคไดโปรดใหตีกลองปาวรองไปในพระ
นคร เพื่อใหมาดูการแสดงศิลปะของขาพระองค แตนี้อีก ๗ วันขาพระองคก็
จักแสดงศิลปะแกพระญาติทั้งหลาย. พระราชาไดทรงกระทําตามเชนนั้น. พระโพธิสัตวรับสั่งใหประชุมเหลานายขมังธนูที่สามารถยิงไดดังสายฟาแลบ ยิงขน
หางสัตวได ยิงตานลูกศรได ยิงตามเสียงได และยิงลูกศรตามลูกศรได
แลวไดทรงแสดงศิลปะ ๑๒ อยาง ทีพ่ วกนายขมังธนูเหลาอื่นไมมีแกพระญาติ
ทั้งหลาย ในทามกลางมหาชน ขอนั้นพึงทราบตามนัยที่มีมาในสรภังคชาดก
นั้นเถิด ในคราวนั้น หมูพระญาติของพระองคไดหมดพระทัยสงสัยแลว.
ตอมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตวมีพระประสงคจะเสด็จยังภูมิภาคในพระ
อุทยานจึงตรัสเรียกสารถีมาตรัสวา จงเทียมรถ เขารับพระดํารัสวาดีแลว จึง
ประดับประดารถชั้นดีทสี่ ุด มีดามากดวยเครื่องอลังการทุกชนิด เทียมมาสินธพ
อันเปนมงคล ซึ่งมีสีดุจกลีบดอกบัวขาว ๔ ตัวเสร็จแลวไปทูลบอกแดพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวเสด็จขึ้นรถอันเปนเชนกับเทววิมานทรงบายพระพักตร
สูพระอุทยาน เทวดาทั้งหลายคิดวา กาลที่จะตรัสรูของพระสิทธัตถราชกุมาร
ใกลเขามาแลว พวกเราจักแสดงบุพนิมิต เเลวแสดงเทวบุตรคนหนึ่งทําให
เปนคนแกหงอม มีฟนหัก มีผมหงอก มีหลังโกงดุจกลอนเรือน มีตัวโคงลง
มีมือถือไมเทา เดินงก ๆ เงิน ๆ อยู พระโพธิสัตวและสารถีก็ไดทอดพระเนตร
เห็นและแลเห็นภาพนั้น. ทีนั้นพระโพธิสัตวตรัสถามตามนัยที่มีมาในอุปทาน
นั่นแหละวา นี่แนะสหายผูเจริญชายคนนี้ชื่ออะไรกันนะ แมแตผมของเขาก็ไม
เหมือนของผูอื่นดังนี้ ทรงสดับคําของสารถีแลว ทรงมีพระทัยสังเวชวา นี่แนะ
ผูเจริญ นาติเตียนจริงหนอความเกิดนี้ ความแกจักตองปรากฏแกสัตวผูเกิด
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แลวอยางแนนอน ดังนีแ้ ลว เสด็จกลับจากพระอุทยานเสด็จขึ้นสูปราสาท
ทีเดียว พระราชาตรัสถามวา เพราะเหตุไรบุตรของเราจึงกลับเร็วนัก พวก
อํามาตยทูลวา เพราะทอดพระเนตรเห็นคนแก พระเจาขา พระราชาตรัสวา
พวกเจาพูดวา ลูกของเราเห็นคนแกแลวจักบวช เพราะเหตุไร จึงมาทําลาย
เราเสียเลา จงรีบจัดหาละครมาแสดงแกบุตรของเรา เธอเสวยสมบัติอยูจักไม
ระลึกถึงการบรรพชา แลวใหเพิ่มอารักขามากขึ้น วางไวทุก ๆ ครั้งโยชนในทุก
ทิศ. ในวันรุงขึ้น พระโพธิสัตวก็เสด็จไปยังพระอุทยานเหมือนเดิม ทอดพระ
เนตรเห็นคนเจ็บที่เทวดาเนรมิตขึ้น จึงตรัสถามโดยนัยกอนนั่นแหละ ทรงมี
พระหฤทัยสังเวชแลวกลับในรูปสูปราสาท. ฝายพระราชาก็ตรัสถามแลวทรงจัด
แจงตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ ทรงวางอารักขาเพิ่มขึ้นอีก ในที่มี
ประมาณ ๓ คาพยุตโดยรอบ. ตอมาอีกวันหนึ่งพระโพธิสัตวเสด็จไปยังพระอุทยานเหมือนเดิม ทอดพระเนตรเห็นคนตายที่เทวดาเนรมิตขึ้น ตรัสถามโดย
นัยกอนนั่นแหละ มีพระหฤหัยสังเวชแลว เสด็จกลับในรูปสูปราสาทอีก ฝาย
พระราชาก็ตรัสถามแลวทรงจัดแจงตามนัยทีกลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ ทรง
วางอารักขาเพิ่มขึ้นอีกในที่ประมาณโยชนหนึ่งโดยรอบ. ก็ในวันหนึ่งตอมาอีก
พระโพธิสัตวเสด็จไปสูพระอุทยาน ไดทอดพระเนตรเห็นบรรพชิตนุงหมเรียบ
รอย มีเทวดาเนรมิตขึ้นเชนเดิมนั่นแหละ จึงตรัสถามสารถีวา นี่แนะเพื่อน
คนนั้นเขาเรียกชื่ออะไรนะ สารถีไมทราบถึงบรรพชิตหรือคนที่ทําใหเปน
บรรพชิตเลย เพราะไมมีการอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจาก็จริง แตดวยอานุภาพ
แหงเทวดาจึงกราบทูลวา คนนั้นเขาเรียกชื่อวาบรรพชิตพระเจาขา แลว
พรรณนาคุณแหงการบวช พระโพธิสัตวใหรูสึกเกิดความพอพระทัยในบรรพชิต
ไดเสด็จไปยังพระอุทยานในวันนั้น. แตทานผูกลาวทีฆนิกายกลาววา พระโพธิสัตวไดเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง ๔ ในวันเดียวเทานั้น พระโพธิ-
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สัตวเสด็จเทียวเตรตลอดวัน ทรงสระสนานในสระโบกขรณีอันเปนมงคล เมื่อ
พระอาทิตยอัสดงแลว ประทับนั่งบนแผนศิลาอันเปนมงคลมีพระประสงคจะ
ประดับประดาพระองค ทีนั้นพวกบริจาริกาของพระองคพากันถือผามีสีตาง ๆ
เครื่องอาภรณตางชนิดมากมาย และดอกไมของหอม เครื่องลูบไล มายืน
หอมลอมอยูโดยรอบ ในขณะนั้น อาสนะที่ประทับนั่งของทาวสักกะไดเกิดรอน
ขึ้นแลว ทาวเธอทรงใครครวญดูวา ใครหนอมีประสงคจะใหเราเคลื่อนจาก
ที่นี้ ทอดพระเนตรเห็นกาลที่จะตองประดับประดาพระโพธิสัตว จึงตรัสเรียก
วิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสวา ดูกอนวิสสุกรรมผูส หาย วันนีส้ ิทธัตถราชกุมาร
จักเสด็จออกมหาภิเนษกรมนในเวลาเที่ยงคืน นีเ้ ปนเครื่องประดับอันสุดทาย
ของพระองค ทานจงไปยังพระอุทยานพบพระมหาบุรุษแลว จงประดับดวย
เครื่องประดับทุกชนิด วิสสุกรรมเทพบุตรทูลรับ พระดํารัสวาดีแลว เขาไปหา
ในขณะนั้นนั่นเองดวยเทวานุภาพ แปลงเปนชางกัลบกของพระองคทีเดียว
แลวรับเอาผาโพกจากมือของชางกัลบก มาพันพระเศียรของพระโพธิสัตวพระโพธิสัตวทรงทราบดวยสัมผัสแหงมือเทานั้นวา ผูนี้มิใชมนุษยเขาเปนเทวบุตร
พอพันผาโพกเขา ผาพันผืนก็ปลิวสูงขึ้นโดยอาการเหมือนแกวมณี ที่พระเมาลี
บนพระเศียร เมื่อพันอีกก็เปนผาพันผืน เพราะฉะนั้น เมื่อพันสิบครั้ง ผา
หมื่นผืนก็ปลิวสูงขึ้น. ไมควรคิดวา พระเศียรเล็กผามีมาก ปลิวสูงขึ้นไดอยางไร
ก็บรรดาผาเหลานั้นผืนที่ใหญที่สุด มีประมาณเทาดอกสามลดา (เถาจิงจอ)
ที่เหลือนอกนี้มีประมาณเทาดอกกุตุมพกะ พระเศียรของพระโพธิสัตวหนา
แนนดวยศก เปนเหมือนดอกสารภีที่แนนทึบดวยเกสร ตอมาเมื่อพวกนักดนตรี
แสดงปฏิภาณของตน ๆ อยู เมื่อพวกพราหมณกลาวยกยองดวยคําเปนตนวา
ขาแตพระจอมนรินทร ขอพระองคจงทรงชํานะเถิด และเมื่อพวกสารถีและ
มาฆตันธกะเปนตน กลาวยกยองอยูดวยถอยคําอันเปนมงคล คําชมเชยและ
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คําปาวประกาศนานัปการแกพระโพธิสัตวผูประดับประดาแลวดวยเครื่องประดับ
สารพัด พระองคก็เสด็จขึ้นยังพระราชรถอันประเสริฐ ซึ่งประดับดวยเครื่อง
ประดับทุกอยาง.
ในสมัยนั้น พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสดับขาววา พระราชมารดา
ของพระราหุล ทรงประสูติพระราชโอรสแลว จึงทรงสงขาวสารไปดวยตรัสวา
พวกเธอจงบอกความดีใจของเราแกลูกดวย พระโพธิสัตวทรงสดับขาวนั้นแลว
ตรัสวา ราหุลเกิดแลว เครื่องจองจําเกิดแลว พระราชาตรัสถามวา ลูกของเรา
พูดอะไรบาง ทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา จําเดิมแตนี้หลานของเราจงมีชื่อ
วา ราหุลกุมาร เถิด ฝายพระโพธิสัตวเสด็จขึ้นยังพระราชรถอันประเสริฐ
เสด็จเขาพระนครดวยพระยศอันยิ่งใหญดวยพระสิริโสภาคยอันนารื่นรมยใจยิ่ง
นัก ในสมัยนั้นพระนางกิสาโคตมีขัตติยกัญญา เสด็จอยู ณ พื้นปราสาทชั้นบน
ทอดพระเนตรเห็นพระรูปสิริของพระโพธิสัตว ผูทรงกระทําประทักษิณพระ
นครอยู ทรงเกิดพระปติและโสมนัส จึงทรงเปลงอุทานนี้วา
หญิงใดเปนมารดาของพระกุมารนี้ หญิงนั้นดับ
ทุกขได ชายใดเปนบิดาของพระกุมารนี้ ชายนั้นดับ
ทุกขได พระกุมารนี้เปนพระสวามีของหญิงใด หญิง
นั้นดับทุกขได
พระโพธิสัตวสดับคําเปนคาถานั้นแลว ทรงดําริวา พระนางกิสาโคตมีนี้ตรัสอยางนี้วา หทัยของมารดา หทัยของบิดา หทัยของภริยา ดูเห็น
อัตภาพเห็นปานนี้อยู ยอมดับทุกขได เมื่ออะไรหนอดับ หทัยจึงชื่อวาดับทุกข
ได ทีนั้น พระโพธิสัตวผูมีน้ําพระทัยคลายกําหนัดแลวในกิเลสทั้งหลาย ไดทรง
มีพระดําริวา เมื่อไฟคือราคะดับ ขึ้นชื่อวาความดับทุกขก็มีได เมื่อไฟคือโทสะ
ดับ ขึ้นชื่อวาความดับทุกขก็มีได เมื่อไฟคือโมหะดับ ขึ้นชือ่ วาความดับทุกข
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ก็มีได เมื่อความเรารอนทั้งหลายในกิเลสทั้งปวงมีฐานะและทิฏฐิเปนตน ดับ
แลว ขึ้นชื่อวาความดับทุกขก็มีได พระนางใหเราไดฟงคําที่ดี ความจริงเรา
ก็กําลังเที่ยวแสวงหานิพพานอยู เราควรจะทิ้งฆราวาสออกไปบวชและแสวงหา
นิพพานเสียวันนี้ทีเดียว แลวทรงปลดสรอยไขมุกมีคาพันหนึ่งจากพระศอก
สงไปมอบใหแกพระนางกิสาโคตมี ดวยทรงดําริวา นี้จงเปนอาจริยภาค
[คาเลาเรียนของครู] สําหรับพระนางเถิด. พระนางเกิดปติและโสมนัสวา
สิทธัตถราชกุมารมีจิตรักใครในเรา จึงสงบรรณาการมาให.
ฝายพระโพธิสัตว เสด็จขึ้นสูปราสาทของพระองค ดวยพระสิริโสภาคย
อันใหญหลวง เสด็จบรรทมบนพระสิริไสยาสน ในทันใดนั่งเอง เหลาสตรีผู
ประดับประดาดวยเครื่องประดับทุกอยาง ไดศึกษามาดีแลวในเรื่องการฟอนและ
การขับเปนตน ทั้งมีรูปโฉมเลอเลิศ ประดุจดังนางเทพกัญญา ถือเอาดนตรี
นานาชนิดมาลอมวงเขาแลวบําเรอพระโพธิสัตวใหรื่นรมย ตางพากันแสดงการ
ฟอนรําขับรองและการบรรเลง พระโพธิสัตวเพราะเหตุที่พระองคทรงมีพระทัย
คลายกําหนัดแลวในกิเลสทั้งหลาย จึงมิตรงอภิรมยในการฟอนรําเปนตน ครู
เดียวก็ทรงเขาสูนิทรา พวกสตรีเหลานั้นคิดวา พวกเราแสดงการฟอนรํา
เปนตน เพื่อประโยชนแกพระราชกุมารใด พระราชกุมารนั้นทรงเขาสูนิทรา
แลว บัดนี้ จะลําบากไปเพื่ออะไร ตางพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไว ๆ ลง
แลวก็นอนหลับไป ควงประทีปน้ํามันหอมยังคงลุกไหมอยู พระโพธิสัตวทรง
ตื่นบรรทม ประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแทนบรรทม ไดทอดพระเนตรเห็นสตรี
เหลานั้น นอนหลับทับเครื่องดนตรีอยู บางพวกมีน้ําลายไหล มีตัวเปรอะเปอน
ดวยน้ําลาย บางพวกกัดฟน บางพวกกรน บางพวกละเมื่อ บางพวกอาปาก บาง
พวกผานุงหลุดลุย ปรากฏใหเห็นอวัยวะสตรีเพศที่นาเกลียด พระโพธิสัตวทอด
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พระเนตรเห็นอาการผิดปกติของสตรีเหลานั้น ไดทรงมีพระทัยคลายกําหนัด
ในกามทั้งหลายเปนอยางมาก พื้น [ปราสาท] ใหญนั้นประดับประดาตกแตงแลว
แมจะเปนเชนกับพิภพของทาวสักกะ ไดปรากฏแกพระโพธิสัตวนั้น ประหนึ่ง
วาปาชาผีดิบ ที่กองเต็มไปดวยซากศพตาง ๆ ที่เขาทิ้งไว ภพสามปรากฏ
ประหนึ่งวาเรือนที่ไฟลุกไหม พระอุทานจึงมีขึ้นวา วุนวายจริงหนอ ขัดของ
จริงหนอ พระทัยทรงนอมไปในการบรรพชาเหลือเกิน.
พระโพธิสัตวทรงดําริวา ควรเราจะออกมหาภิเนษกรมนเสียวันนี้ที
เดียว จึงเสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทม ไปยังที่ใกลประตูตรัสวา ใครอยูในที่นี้
นายฉันนะนอนเอาศีรษะหนุนธรณีประตูอยูทูลตอบวา ขาแตพระลุกเจา ขาพระองคฉันนะ. นี่แนะฉันนะ วันนี้เรามีประสงคจะออกมหาภิเนษกรมน จงจัดหา
มาใหเราตัวหนึ่ง เขาทูลรับวาไดพระเจาขา แลวเอาเครื่องแตงมาไปยังโรงพัก
มา เมื่อดวงประทีปน้ํามันหอมลุกโพลงอยู เห็นพระยามากัณฐกะยืนอยูบนภูมิ
ภาคนารื่นรมย ภายใตเพดานที่ขึงไวโดยรอบ คิดวา วันนี้เราควรจัดมา
กัณฐกะตัวนี้แหละถวาย จึงจัดมากัณฐกะถวาย มากัณฐกะนั้นเมื่อเขาจัดเตรียม
อยูไดรูวา การจัดเตรียมเราคราวนี้กระชับแนนจริงไมเหมือนกับการจัดเตรียม
ในเวลาเสด็จไปทรงเลนในพระราชอุทยานในวันอื่นเปนตน วันนี้พระลูกเจา
ของเราคงจักทรงมีพระประสงคจะเสด็จออกมหาภิเนษกรมน ทีนั้นมีใจยินดี
จึงรองเสียงดังลั่นไปหมด เสียงนั้นพึงดังลั่นกลบทั่วพระนครทั้งสิ้น แตเทวดา
คอยปดกั้นไวมิใหใคร ๆ ไดยิน ฝายพระโพธิสัตวทรงใชนายฉันนะไปแลว
ทรงดําริวา เราจักดูลูกเสียกอน จึงเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่งขัดสมาธิ ไป
ยังที่บรรทมของพระมารดาของพระราหุล เปดพระทวารหองแลว ในขณะนั้น
ประทีปที่เต็มดวยน้ํามันหอมยังคงลุกไหมอยู แมพระราหุลมารดาก็บรรทมวาง
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พระหัตถบนพระเศียรของพระโอรส บนที่บรรทมอันเกลื่อนกลนไปดวยดอก
มะลิซอนและดอกมะลิลาเปนตน ประมาณ ๑ อัมมณะ [มาตราตวงขาวสารมีนาหนัก ๑๑ โทณะ (ทะนาน)] พระโพธิสัตวประทับยืนวางพระบาทบนธรณี
ประตูนั่นแหละ ทอดพระเนตรดูแลวทรงดําริวา ถาเราจักจับมือพระเทวีออก
แลวจับลูกของเรา พระเทวีจักตื่น เมื่อเปนเชนนี้อันตรายแหงการไปจักมีแก
เรา แมเราเปนพระพุทธเจาแลว ก็จักมาเยี่ยมลูกได ดังนี้จึงเสด็จลงจากพื้น
ปราสาทไป ก็คําที่ทานกลาวไวในอรรกถาชาดกวา ตอนนั้นพระราหุลกุมาร
ประสูติได ๗ วัน ไมมีในอรรกถาที่เหลือ เพราะฉะนั้น พึงถือเอาคํานี้
นี่แหละ.
พระโพธิสัตวเสด็จลงจากพื้นปราสาทโดยประการนี้แลว ไปใกลมาแลว
ตรัสวา นี่แนะพอกัณฐกะ วันนี้เจาจงใหเราขามฝงสักคืนหนึ่งเถิด เราอาศัย
เจาเปนพระพุทธเจาแลว จักใหโลกพรอมทั่งเทวโลกขามฝงดวย. ทีนั้นพระโพธิสัตวก็ทรงกระโดดขึ้นหลังมากัณฐกะ. มากัณฐกะโดยยาววัดได ๑๘ ศอก
เริ่มแตคอประกอบดวยสวนสูงก็เทากัน สมบูรณดว ยกําลังและความเร็ว ขาวลวน
ประดุจสังขที่ขัดสะอาดแลว. ถามากัณฐกะนั้นพึงรองหรือย่ําเทา เสียงก็จะดังกลบ
ทั่วพระนครหมด เพราะเหตุนั้นเทวดาจึงกั้นเสียงรองของมานั้น โดยอาการที่
ใคร ๆ จะไมไดยิน ดวยอานุภาพของตน. พระโพธิสัตวเสด็จขึ้นสู หลังมาตัว
ประเสริฐ ทรงใหนายฉันนะจับทางของมาไวเสด็จถึงที่ใกลประตูใหญตอนเที่ยง
คืน ก็ในกาลนั้นพระราชาทรงดําริวา พระโพธิสัตวจักไมสามารถเปดประตู
พระนครออกไปได ไมวาในเวลาใด ๆ จึงรับสั่งใหกระทําบานประตูสองบาน
แตละบาน บุรุษพันคนจึงจะเปดไดดวยประการฉะนี้. พระโพธิสัตวทรง
สมบูรณพระกําลังยิ่ง ทรงมีพระกําลัง เมื่อเทียบกับชางก็นับไดพันโกฏิ เมื่อ
เทียบกับบุรุษ ก็ทรงมีพระกําลังนับไดสิบแสนโกฏิ. เพราะฉะนั้นพระองคจึง
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ทรงดําริวา ถาประตูไมเปด วันนี้เรานั่งอยูบนหลังมากัณฐกะนี่แหละจักเอาขา
ออนหนีบมากัณฐกะแลว กระโดดขามกําแพงซึ่งสูงได ๑๘ ศอกไป. นายฉันนะ
ก็คิดวา ถาประตูไมเปด เราจักใหพระลูกเจาประทับนั่งที่คอของเราแลวเอา
แขนขวาโอบรอบมากัณฐกะที่ทอง กระทําใหอยูในระหวางรักแร จักกระโดด
ขามกําแพงไป แมมากัณฐกะก็ติดวา ถาประตูไมเปดเราจักยกนายของเราทั้ง ๆ
ที่นั่งอยูบนหลังนี่แหละ พรอมกันทีเดียวกับนายฉันนะผูจับทางยืนอยู กระโดด
ขามกําเเพงไป ถาประตูจะไมมีใครเปดให บรรดาคนทั้งสามคนใดคนหนึ่งคง
จะทําสมกับที่คิดไวแนเเทเทวดาผูสิงอยูที่ประตูเปดประตูให.
ในขณะนั้นนั่นเอง มารผูมีบาปมาดวยคิดวา เราจักใหพระโพธิสัตว
กลับ แลวยืนอยูในอากาศทูลวา ขาแตทานผูนิรทุกขผูเจริญ ทานอยาออกไป
ในวันที่ ๗ นับเเตวันนี้ไปจักรรัตนะจักปรากฏแกทาน ทานจักครอบครองราช
สมบัติแหงทวีปใหญทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร ขาแตทานผูนิรทุกข
ทานจงกลับเสียเถิด. จึงตรัสถามวา ทานเปนใคร. มารตอบวา เราเปน
วสวัตดีมาร. ตรัสวา ดูกอ นมาร เราทราบวาจักรรัตนะจะปรากฏแกเรา เราไม
มีความตองการดวยราชสมบัตินั้น เราจักไหหมื่นโลกธาตุบรรลือแลนแลวเปน
พระพุทธเจา. มารกลาววา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ในเวลาที่ทานทรงดําริ
ถึงกามวิตกก็ดี พยาบาทวิตกก็ดี วิหงิ สาวิตกก็ดี เราจักรูดังนี้ คอยแสวงหา
ชองอยู ติดตามพระองคไปประดุจเงา.
ฝายพระโพธิสัตวมิไดมีความอาลัยละทิ้งจักรพรรดิราชสมบัติอันอยูใน
เงื้อมพระหัตถ ประหนึ่งทิ้งกอนเขฬะเสด็จออกจากพระนครดวยสักการะอันใหญ
ก็แหละในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เดือน ๘ เมื่อนักขัตฤกษในเดือนอุตตราสาฬหะ เดือน ๘ หลัง กําลังดําเนินไปอยู ครั้น เสด็จออกจากพระนครแลว มี
พระประสงคจะแลดูพระนคร. ก็แหละเมื่อพระโพธิสัตวนั้นมีความคิดพอเกิด
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ขึ้นเทานั้น ปฐพีประหนึ่งจะทูลวา ขาแตพระมหาบุรุษ พระองคไมตองหันกลับ
มากระทําการทอดพระเนตรดอก จึงแยกหมุนกลับ ประดุจจักรของนายชางหมอ.
พระโพธิสัตวประทับยืนบายพระพักตรไปทางพระนคร ทอดพระเนตรดูพระนครแลวทรงแสดงเจดียสถานเปนที่กลับของมากัณฐกะ ณ ที่นั้น ทรงกระทํามา
กัณฐกะใหบายหนาตอหนทางที่จะเสด็จ ไดเสด็จไปแลวดวยสักการะอันยิ่งใหญ
ดวยความงามสงาอันโอฬาร. ไดยนิ วา ในกาลนั้นเทวดาทั้งหลายชูคบเพลิง
๖๐,๐๐๐ อันขางหนาพระโพธิสัตวนั้น ขางหลัง ๖๐,๐๐๐ อัน ขางขวา ๖๐,๐๐๐
อัน ขางซาย ๖๐,๐๐๐ อัน. เทวดาอีกพวกหนึ่ง ชูคบเพลิงหาประมาณมิได ณ
ที่ขอบปากจักรวาล. เทวดา กับนาคและครุฑเปนตนอีกพวกหนึ่ง เดินบูชา
ดวยของหอม ดอกไม จุรณและธูปอันเปนทิพย. พื้นทองฟานภาดลไดตอ
เนื่องกันไปไมวางเวนดวยดอกปาริชา และดอกมณฑารพ เหมือนเวลามีเมฆฝน
อันหนาทึบ ทิพยสังคีตทั้งหลายไดเปนไปแลว. ดนตรีหกหมื่นแปดพันชนิด
บรรเลงขึ้นแลวโดยทั่ว ๆ ไป. กาลยอมเปนไป เหมือนเวลาที่เมฆคํารามใน
ทองมหาสมุทร และเหมือนเวลาที่สาครมีเสียงกึกกองในตองภูเขายุคนธร.
พระโพธิสัตว เมื่อเสด็จไปอยูดวยสิริโสภาคยนี้ ลวงเลยราชอาณาจักร
ทั้ง ๓ โดยราตรีเดียวเทานั้น เสด็จถึงฝงแมน้ําอโนมานที่ในที่สุดหนทาง ๓๐
โยชน. ถามวา ก็มาสามารถจะไปใหยิ่งกวานั้นไดหรือไม ? ตอบวา สามารถ
ไปได เพราะมานั้นสามารถเที่ยวไปตลอดหวงจักวาลโดยไมมีขอบเขตอยางนี้
เหมือนเหยียบวงแหงกงลอที่สอดอยูในดุมแลว กลับมากอนอาหารเชา บริโภค
อาหารที่เขาจัดไวสําหรับตน. ก็ในกาลนั้น มาดึงรางอันทับถมดวยของหอมและ
ดอกไมเปนตน ซึ่งเทวดา นาค และครุฑเปนตน ยืนอยูในอากาศแลวโปรยลงมา
ทวมจนกระทั่งอุรุประเทศขาออน เเลวตลุยชัฏแหงของหอมและดอกไมไป จึง
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ไดมีความลาชามาก เพราะฉะนั้นมาจึงไดไปเพียง ๓๐ โยชนเทานั้น พระโพธิสัตวประทับยืนที่ฝงแมน้ําแลวตรัสถามนายฉันนะวา แมน้ํานี้ชื่ออะไร ? นาย
ฉันนะกราบทูลวา ชื่ออโนมานทีพะยะคะ. พระโพธิสัตวทรงดําริวา บรรพชา
แมของเราก็จักไมทราม จึงเอาสนพระบาทกระตุนใหสัญญาณมา. มาไดโดดขาม
แมน้ําอันกวางประมาณ ๘ อุสภะไปยืนที่ฝงโนน พระโพธิสัตวเสด็จลง
จากหลังมาประทับยืนที่เนินทรายอันเหมือนแผนเงิน ตรัสเรียกนายฉันนะมา
วา ฉันนะผูสหาย เธอจงพาเอาอาภรณและมาของเราไป เราจักบวช ณ ที่นี้
แหละ. นายฉันนะกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ แมขาพระพุทธเจาก็จักบวช
กับพระองค พระเจาขา. พระโพธิสตั วตรัสหามถึง ๓ ครั้งวา เธอยังบวชไม
ได เธอจะตองไป แลวทรงมอบเครื่องอาภรณและมากัณฐกะใหนายฉันทะรับ
ไปแลว ทรงดําริวา ผมทั้งหลายของเรานี้ ไมสมควรแกสมณะ ทรงดําริ
ตอไปวา ผูอื่นที่สมควรจะตัดผมของพระโพธิสัตว ยอมไมมี เพราะเหตุนั้น
เราจักตัดดวยพระขรรคนั้นดวยตนเอง จึงเอาพระหัตถขวาจับพระขรรค เอา
พระหัตถซายจับพระจุฬา (จุก) พรอมกับพระโมลี (มวยผม) แลวจึงตัดออก
เสน พระเกศาเหลือประมาณ ๒ องคุลีเวียนขวาแนมติดพระเศียร พระเกศา
ไดมีประมาณเทานั้น จนตลอดพระขนมชีพ. และพระมัสสุ (หนวด) ก็ไดมี
พอเหมาะพอควรกับพระเกศานั้น ชื่อวากิจดวยการปลงผมและหนวดมิไดมีอีก
ตอไป. พระโพธิสัตวจับพระจุฬาพรอมดวยพระโมลีทรงอธิษฐานวาถาเราจักได
เปนพระพุทธเจาไซร พระโมลีจงตั้งอยูในอากาศ ถาจักไมไดเปนพระพุทธเจา
จงตกลงบนภาคพื้น แลวทรงโยนขึ้นไปในอากาศ มวนพระจุฬามณีนั้นไปถึง
ที่ประมาณโยชนหนึ่งแลวไดคงอยูในอากาศ. ทาวสักกเทวราชตรวจดูดวยทิพยจักษุ จึงเอาผอบแกวประมาณโยชนหนึ่งรับไว นําไปประดิษฐานไวในพระเจดีย
ชื่อวาจุฬามณีในภพชั้นดาวดึงส เหมือนดังที่ทานกลาวไววา
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อัครบุคคลผูเลิศไดตัดพระโมลีอันอบดวยกลิ่น
หอมอันประเสริฐแลว โยนขึ้นไปยังเวหา ทาววาสวะ
ผูมีพระเนตรตั้งพันเอาผอบทองอันประเสริฐทูนพระ
เศียรรับไวแลว.
พระโพธิสัตวทรงพระดําริอีกวา ผากาสิกพัสตรเหลานั้นไมสมควรแก
สมณะสําหรับเรา. ลําดับนั้น ฆฏิการมหาพรหมผูเปนสหายเกาในครั้งพระกัสสปพุทธเจา มีความเปนมิตรยังไมถึงพุทธันดร คิดวา วันนี้สหายของเรา
ออกมหาภิเนษกรมณ เราจักถือเอาสมณบริขารของสหายเรานั้นไป จึงไดนํา
เอาบริขาร ๘ เหลานั้นคือ
บริขารเหลานี้คือ ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม
รัดประคด เปน ๘ กับผากรองน้ํา ยอมควรแกภิกษุ
ประกอบความเพียร.
ไปให พระโพธิสัตวทรงนุงหมธงชัยแหงพระอรหัตแลว ถือเพศบรรพชา
อันสูงสุด จึงทรงสงนายฉันนะไปดวยพระดํารัสวา ฉันนะ เธอจงทูลถึง
ความไมมีโรคปวยไขแกพระชนกเเละชนนี ตามคําของเราดวยเถิด. นายฉันนะ
ถวายบังคมพระโพธิสัตว กระทําประทักษิณแลวหลีกไป. สานมากัณฐกะยืนฟง
คําของพระโพธิสัตวซึ่งตรัสกับนายฉันนะ คิดวา บัดนี้ เราจะไมมีการไดเห็น
นายอีกตอไป เมื่อละคลองจักษุไป ไมอาจอดกลั้นความโศกไวได เมื่อหทัย
แตก ตายไปบังเกิดเปนกัณฐกเทวบุตรในภพดาวดึงส. ครั้งแรก นายฉันนะ
ไดมีความโศกเพียงอยางเดียว แตเมื่อมากัณฐกะตายไป นายฉันนะถูกความ
โศกครั้งที่สองบีบคั้น ไดรองไหคร่ําครวญเดินไป.
ฝายพระโพธิสัตวครั้นบรรพชาแลว ไดยับยั้งอยูดวยความสุขอันเกิด
จากการบรรพชา ตลอดสัปดาห ในอนุปยอัมพวันซึ่งมีอยูในประเทศนั้นนั่น
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แล แลวเสด็จดําเนินดวยพระบาทสิ้นหนทาง ๓๐ โยชน โดยวันเดียวเทานั้น
แลวเสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห ก็แหละครั้นเสด็จเขาไปแลว เสด็จเที่ยวบิณฑบาตรไปตามลําดับตรอก. พระนครทั้งสิ้นไดถึงความตื่นเตน เพราะไดเห็น
พระรูปโฉมของพระโพธิสัตว เหมือนตอนชางธนบาลเขาไปกรุงราชคฤห และ
เหมือนเทพนครตอนจอมอสูรเขาไปฉะนั้น. ลําดับนั้น ราชบุตรทั้งหลายมา
กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ บุคคลชื่อเห็นปานนี้เที่ยวบิณฑบาตอยูในพระนคร ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไมทราบเกลาวา ผูนี้ชื่อไร จะเปนเทพ มนุษย
นาค หรือครุฑ พระราชาประทับยืนที่พื้นปราสาททอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษ เกิดอัศจรรยไมเคยเปน ทรงสัง่ พวกราชบุรุษวา แนะพนาย ทานทัง้
หลายจงไปพิจารณาดู ถาจักเปนอมนุษย เขาออกจากพระนครแลวจักหายไป
ถาเปนเทวดาจักเหาะไป ก็ถาเปนนาคจักดําดินไป ถาเปนมนุษยจักบริโภค
ภิกษาหารตามที่ได. ฝายพระมหาบุรุษแล รวบรวมภัตอันสํารวมกันแลวรูวา
ภัตมีประมาณเทานี้พอสําหรับเรา เพื่อยังอัตภาพใหเปนไป เสด็จออกจาก
พระนครทางประตูที่เสด็จเขามานั่นแล บายพระพักตรไปทางทิศตะวันออก
ประทับนั่งที่รมเงาของปณฑวบรรพต เริ่มเพื่อเสวยพระกระยาหาร. ลําดับนั้น
พระอันตะไสใหญของพระมหาบุรุษไดถึงอาการจะออกมาทางพระโอษฐ. ลําดับ
นั้น พระโพธิสัตวทรงอึดอัดกังวลพระทัยดวยอาหารอันปฏิกูล เพราะดวยทั้ง
อัตภาพนั้น พระองคไมเคยเห็นอาหารเห็นปานนั้น แมดวยพระเนตร จึง
ทรงโอวาทตนดวยพระองคเองอยางนี้วา ดูกอนสิทธัตถะ เธอเกิดในสถานที่มี
โภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ดวยโภชนะแหงขาวสาลีมีกลิ่นหอม ซึ่งเก็บไว ๓ ป
ในตระกูลอันมีขาวและน้ําหาไดงายมาก ไดเห็นบรรพชิตผูท รงผาบังสุกุลรูป
หนึ่งแลวคิดวา เมื่อไรหนอ แมเราก็จักเปนผูเห็นปานนั้นเที่ยวบิณฑบาต
บริโภค กาลนั้น จักมีไหมหนอสําหรับเรา จึงออกบวช บัดนี้ เธอจะทําขอ
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นั้นอยางไร ครั้นทรงโอวาทพระองคอยางนี้แลว ไมทรงมีอาการอันผิดแผก
ทรงเสวยพระกระยาหาร ราชบุรุษทัง้ หลายเห็นความเปนไปนั้นแลว จึงไป
กราบทูลพระราชาใหทรงทราบ พระราชาไดสดับคําของทูตเทานั้น รีบเสด็จ
ออกจากพระนคร เสด็จไปยังสํานักของพระโพธิสัตว ทรงเลื่อมใสเฉพาะใน
พระอิริยาบถเทานั้น จึงทรงมอบความเปนใหญใหแกพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวตรัสวา มหาบพิตร อาตมภาพไมมีความตองการวัตถุกามหรือกิเลสกาม
ทั้งหลาย อาตมภาพปรารถนาปรมาภิสัมโพธิญาณ จึงออกบวช. พระราชา
แมจะทรงออนวอนเปนอเนกประการ ก็ไมไดน้ําพระทัยของพระโพธิสัตวนั้น
จึงตรัสวา พระองคจักไดเปนพระพุทธเจาแนแลว ก็พระองคไดเปนพระพุทธ
เจาแลว พึงเสด็จมายังแควนของหมอมฉันกอน นี้เปนความยอในที่นี้ สวน
ความพิศดาร พึงตรวจดูศัพทในบรรพชาสูตรนี้วา เราจักสรรเสริญการบวช
เหมือนผูมีจักษุบวชแลว ดังนี้ ในอรรถกถา แลวพึงทราบเถิด.
ฝายพระโพธิสัตวทรงใหปฏิญญาแกพระราชาแลว เสด็จจาริกไปโดย
ลําดับ เขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทกดาบสรามบุตร ทําสมาบัติ
ใหบังเกิดแลว ทรงดําริวา นี้มิใชทางเพื่อจะตรัสรู จึงยังไมทรงพอพระทัย
สมาบัติภาวนาแมนั้น มีพระประสงคจะเริ่มตั้งมหาปธานความเพียรใหญ เพื่อ
จะทรงแสดงเรี่ยวแรงและความเพียรของพระองคแกโลก พรอมทั้งเทวโลก
จึงเสด็จไปยังตําบลอุรุเวลา ทรงพระดํารัสวา ภูมิภาคนินารื่นรมยหนอ จึง
เสด็จเขาอยู ณ ตําบลอุรุเวลานั้น ทรงเริ่มตั้งมหาปธานความเพียรใหญ. บรรพชิต ๕ รูป มีโกณฑัญญะเปนประธานแมเหลานั้นแล พากันเที่ยวภิกขาจารไป
ในคาน นิคม และราชธานีไดถึงทันพระโพธิสัตว ณ ตําบลอุรุเวลานั้น. ลําดับ
นั้น บรรพชิตทั้ง ๕ รูปนั้น อุปฏฐากพระโพธิสัตวนั้นผูเริ่มตั้งมหาปธานความ
เพียรตลอด ๖ พรรษา ดวยวัตรปฏิบัติมีการกวาดบริเวณเปนตน ดวยหวังใจ
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วา จักเปนพระพุทธเจาในบัดนี้ และไดเปนผูอยูในสํานักของพระโพธิสัตว
นั้น.
ฝายพระโพธิสัตวทรงพระดําริวา จักกระทําทุกรกิริยาใหถึงที่สุด
จึงทรงยับยั้งอยูดวยขาวสารเพียงเมล็ดงาหนึ่งเปนตน ไดทรงกระทําการตัด
อาหารเสียโดยประการทั้งปวง. ฝายเทวดาก็นําเอาโอชะใสเขาไปทางขุมพระโลมา
ทั้งหลาย ครั้นเมื่อพระโพธิสัตวนั้น มีพระวรกายอันถึงความออนเปลี้ยอยางยิ่ง
เพราะความเปนผูที่ไมมีพระกระยาหารนั้น พระวรกายอันมีฉวีวรรณดุจทอง
ไดมีพระฉวีวรรณคําไป พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ก็ไดถูกปกปดไม
ปรากฏ. ในกาลบางคราว เมื่อทรงเพงฌานอันไมมีลมปราณ ถูกเวทนา
ใหญหลวงครอบงํา ทรงวิสัญญีสลบลมลงในที่สดุ ที่จงกรม. ลําดับนั้น เทวดา
บางพวกกลาวถึงพระโพธิสัตวนั้นวา พระสมณโคดมกระทํากาลกิริยาแลวเทวดา
บางพวกกลาววา นี้เปนธรรมเครื่องอยูของพระอรหันตทีเดียว บรรดาเทวดา
เหลานั้น เหลาเทวดาผูพูดวา พระสมณโคดมไดกระทํากาลกิริยาแลวนั้น พากัน
ไปกราบทูลแกพระเจาสุทโธทนะมหาราชวา พระราชโอรสของพระองคสวรรคต
แลว. พระเจาสุทโธทนะมหาราชตรัสวา บุตรของเรายังไมเปนพระพุทธเจาจะ
ยังไมตาย. เทวดาเหลานั้นกราบทูลวา พระโอรสของพระองคไมอาจเปนพระพุทธเจา ทรงลมลงที่พื้นสําหรับบําเพ็ญเพียรสวรรคตแลว. พระราชาทรงสดับ
คํานี้จึงตรัสหามวา เราไมเชื่อ ชือ่ วาบุตรของเรายังไมบรรลุโพธิญาณแลว
กระทํากาลกิริยา ยอมไมมี. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระราชาจึงไมทรงเชื่อ ?
ตอบวา เพราะพระองคไดทรงเห็นปาฏิหาริยทั้งหลาย ในวันทีใ่ หไหวพระกาลเทวลดาบส และที่ควงไมหวา. พระโพธิสัตวทรงกลับไดสัญญาลุกขึ้นไดอีก
เมื่อพระมหาสัตวลุกขึ้นแลว เทวดาเหลานั้นมากราบทูลแกพระราชาวา ขาแต
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มหาราช พระราชโอรสของพระองคไมมีพระโรคแลว. พระราชาตรัสวา เรา
ยอมรูวาบุตรของเราไมตาย.
เมื่อพระมหาสัตวทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยู ๖ พรรษา กาลเวลา
ไดเปนเหมือนขอดปมในอากาศ. พระมหาสัตวนั้นทรงพระดําริวา ชื่อวาการ
ทําทุกรกิริยานี้ ไมใชทาง (บรรลุ) จึงเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในคามและ
นิคมทั้งหลาย เพื่อตองการอาหารหยาบ แลวนําอาหารมา ครั้งนัน้
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของพระโพธิสัตวนั้นไดกลับเปนปกติ พระกาย
ไดมีพระฉวีวรรณดุจทองคํา พระภิกษุปญจวัคคียพากันคิดวา พระมหาบุรุษ
นี้แมกระทําทุกรกิริยาถึง ๖ ป ก็ไมสามารถแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณได
บัดนี้ เที่ยวบิณฑบาตไปในบานเปนตน นําอาหารหยาบมา จักสามารถ
ไดอยางไร พระมหาบุรุษนี้กลายเปนผูมักมากคลายความเพียร ชื่อการคาด
คะเนถึงคุณวิเศษจากสํานักของพระมหาบุรุษนี้แหงพวกเรา ก็เหมือนคนผูจะ
สรงสนานศีรษะคิดคาดคะเนเอาหยาดน้ําคางฉะนั้น พวกเราจะประโยชนอะไร
ดวยพระมหาบุรุษนี้ จึงพากันละพระมหาบุรุษ ถือเอาบาตรและจีวรของ
ตน ๆ เดินทางไปประมาณ ๑๘ โยชน เขาไปยังปาอิสิปตนะ.
ก็สมัยนั้นแล ทาริกาชื่อวา สุชาดา บังเกิดในเรือนของเสนากุฎมพี
ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคม พอเจริญแลว ไดกระทําความปรารถนาที่ตนไทร
แหงหนึ่งวา ถาเราไปยังเรือนสกุลที่มชี าติเสมอกัน จักไดบุตรชายในครรภแรก
เราจักทําพลีกรรม โดยบริจาคทรัพยแสนหนึ่งแกทานทุกป ๆ ความปรารถนา
อันนั้นของนางก็สําเร็จแลว. เมื่อพระมหาสัตวนั้นกระทําทุกรกิริยา. เมื่อครบ
ปที่ ๖ บริบรู ณ นางสุชาดานั้นประสงคจะพลีกรรมในวันเพ็ญเดือน ๖. และกอน
หนานั้นแหละ ไดปลอยโคนม ๑,๐๐๐ ตัว ใหทองเที่ยวอยูในปาชะเอม ใหโคนม
๕๐ ตัว ดื่มน้ํานมองโคนม ๑,๐๐๐ ตัวนั้น แลวใหโคนม ๒๕๐ ตัว ดื่มน้ํา
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นมของโคนม ๕๐๐ ตัวนั้น นางปรารถนาน้ํานมขนและมีโอชะจึงไดกระทําการ
หมุนเวียนใหโคดื่มน้ํานมตราบเทา ๘ ตัว ดื่มน้าํ นมของแมโคนม ๑๖ ตัวนั้น
อยางนี้ดวยประการฉะนี้. เชาตรูวันวิสาขบูรณมี นางสุชาดานั้นลุกขึ้นในเวลา
ใกลรุงแหงราตรี ใหรีดนมโคนม ๘ ตัวนั้น. ลูกโคทั้งหลายยังไมไดไปถึง
เตานมเหลานั้น แตพอนําภาชนะใหมเขาไปใกลเตานมเทานั้น ธารน้ํานมก็
ไหลออกตามธรรมดาของตน นางสุชาดาไดเห็นความอัศจรรยนั้น จึงตักน้ํา
นมดวยมือของตนเองใสลงในภาชนะใหมแลวกอไฟดวยมือของตนเอง เริ่มจะ
หุง เมื่อกําลังหุงขาวปายาสนั้นนั่นแหละ ฟองใหญ ๆ ตั้งขึ้นไหลวนเปนทักษิณา
วัฏ. แมหยาดสักหยดหนึ่งก็ไมหกออกภายนอก ควันไฟแมมีประมาณนอยก็ไม
ตั้งขึ้นจากเตา สมัยนั้น ทาวจตุโลกบาลมาถือการอารักขาที่เตา. ทาวมหาพรหมกั้นฉัตร ทาวสักกะนําดุนฟนมาใสไฟใหลุกโพลงอยู. จริงอยู เทวดา
ทั้งหลายรวบรวมโอชะอันเขาไปสําเร็จแกเทวดา และมนุษยทั้งหลายใน
ทวีปทั้ง ๔ อันมีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร ใสเขาไปในขาวปายาสนั้นดวย
เทวานุภาพของตน ๆ เหมือนบุคคลคั้นรวงผึ้งอันติดอยูที่ทอนไม แลวถือเอา
แตน้ําหวานฉะนั้น.
จริงอยูในเวลาอื่น ๆ เทวดาทั้งหลายใสโอชะในคําขาว ก็แตวาในวัน
ตรัสรูและวันปรินิพพาน ใสโอชะในหมอเลยทีเดียว.
นางสุชาดาไดเห็นความอัศจรรยมิใชนอย ซึ่งปรากฏแกตนในที่นั้น
โดยวันเดียวเทานั้น จึงเรียกนางปุณณาทาสีมาพูดวา แนะแมปุณณา วันนี้เทวดา
ของเราทั้งหลายนาเลื่อมใสยิ่งนัก ในกาลมีประมาณเทานี้ เราไมเคยเห็นความ
อัศจรรยเห็นปานนี้ เธอจงรีบไปดูแลเทวสถานโดยเร็ว. นางปุณณาทาสีนั้น รับ
คําของนางสุชาดานั้นแลว ไดรีบดวนไปยังโคนตนไม. ฝายพระโพธิสัตวได
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ทรงเห็นมหาสุบิน ๕ ประการ ในตอนกลางคืนนั้น ทรงใครครวญอยู จึงทรง
กระทําสันนิษฐานวา วันนี้ เราจักไดเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย พอ
ราตรีนั้นลวงไป ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระ คอยเวลาภิกขาจารอยู พอ
เชาตรู จึงเสด็จมาประทับนั่งที่โคนไมนั้น ทรงกระทําโคนไมทั้งสิ้นใหสวางไสว
ดวยรัศมีของพระองค.
ลําดับนั้น นางปุณณาทาสีนั้นมา ไดเห็นพระโพธิสัตวประทับนั่ง
ที่โคนไมทอดพระเนตรดูโลกธาตุดานทิศตะวันออก. และเพราะไดเห็น
ตนไมทั้งสิ้นมีสีดังสีทอง ดวยพระรัศมีอันซานออกจากพระสรีระของพระ
โพธิสัตวนั้น นางจึงไดคิดดังนี้วา วันนี้ เทวดาของเราทั้งหลาย เห็นจะลง
จากตนไมมานั่งเพื่อจะรับพลีกรรมดวยมือของตนเองทีเดียว จึงเปนผูถึงความ
สลดใจ รีบไปบอกเนื้อความนั้น แกนางสุชาดา. นางสุชาดาไดฟงคําของนาง
ปุณณาทาสีนั้น แลวก็ดใี จจึงกลาววา วันนี้ ตั้งแตบัดนี้ไปเจาจงดํารงอยูในฐานะ
ธิดาคนใหญของเรา แลวไดใหเครื่องประดับทั้งปวงอันสมควรแกธิดา. ก็เพราะ
เหตุที่ในวันจะบรรลุความเปนพระพุทธเจา การไดถาดทองมีคาแสนหนึ่งจึงจะ
ควร เพราะฉะนั้น นางสุชาดานั้นจึงทําความคิดใหเกิดขึ้นวา จักใสขาวปายาส
ในถาดทองจึงใหคนใชนําถาดทองมีคาแสนหนึ่งออกมา ประสงคจะใสขาวปายาส
ในถาดทองนั้น จึงรําพึงถึงโภชนะที่ลุกแลว. ขาวปายาสทั้งหมดก็กลิ้งไป
ประดิษฐานอยูในถาด เหมือนน้ํากลิ้งจากใบบัวฉะนั้น ขาวปายาสนั้นได
มีปริมาณเต็มถาดหนึ่งพอดี. นางจึงเอาถาดทองใบอื่น ครอบถาดใบนั้น แลว
เอาผาขาวหอ ประดับรางกายดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เอาถาดนั้นทูน
บนศีรษะของตน เดินไปยังโคนตนไทรนั้นดวยอานุภาพใหญ แลดูพระโพธิสัตว เกิดความโสมนัสเปนกําลัง สําคัญวาเปนเทวดา จึงคอมกายลงเดินไปจํา
เดิมแตที่ไดเห็น ปลงถาดลงจากศีรษะแลว เปดฝาเอาสุวรรณภิงคารใสน้ําอันอบ
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ดวยดอกไมหอมแลวไดเขาไปยืนอยูใกล ๆ พระโพธิสัตว. บาตรดินที่ทาวฆฏิการมหาพรหมถวาย ไมหางพระโพธิสัตวมาตลอดกาลนานมีประมาณเทานี้ ได
หายไปในขณะนั้น. พระโพธิสัตวเมื่อแลไมเห็นบาตร จึงเหยียดพระหัตถขวา
ออกรับ. นางสุชาดาจึงวางถาดทองขาวปายาสในพระหัตถของพระมหาบุรุษ.
พระมหาบุรุษทอดพระเนตรดูนางสุชาดา. นางสุชาดากําหนดอาการแลวจึงทูลวา
ขาแตเจา ขอทานจงถือเอาสิ่งที่ขาพเจาบริจาคแกทานไปเถิด ไหวแลวทูลวา
มโนรถความปรารถนาจงสําเร็จแกทานเหมือนดังสําเร็จแกขาพเจาเถิด นางไม
หวงอาลัยถาดทองอันมีคาแสนหนึ่ง เปนเหมือนภาชนะดินเกา หลีกไปแลว.
ฝายพระโพธิสัตวเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงทําประทักษิณตนไม
ถือถาดเสด็จไปยังฝงแมน้ําเนรัญชรา ในวันที่พระโพธิสัตวหลายแสนจะตรัสรู
มีทาชื่อวาสุปติฏฐิตะ (สุประดิษฐ) เปนสถานที่เสด็จลงสรงสนาน จึง
ทรงวางถาดที่ฝงแหงทาชื่อวาสุปติฏฐิตะนั้น เสด็จลงสรงสนานเสร็จแลวทรงนั่ง
ธงชัยแหงพระอรหัตอันเปนเครื่องนุงหมของพระพุทธเจาหลายแสนพระองค
ทรงนั่งผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก ทรงกระทําปนขาว ๔๙ ปนประมาณ
เทาจาวตาลสุกจาวหนึ่ง ๆ แลวเสวยมธุปายาสมีน้ํานอยทั้งหมด. ก็เปนอยาง
นั้น ขาวมธุปายาสนั้นไดเปนอาหารอยูไดตลอด ๗ สัปดาห สําหรับพระโพธิ
สัตวนั้น ผูจะไดเปนพระพุทธเจาซึ่งประทับอยูที่โพธิมัณฑ ประเทศเปนที่ผอง
ใสแหงพระปญญาเครื่องตรัสรู. ในกาลมีประมาณเทานั้น ไมมีอาหารอยางอื่น
ไมมีการสรงสนาน ไมมีการชําระพระโอษฐ ไมมีการถายพระบังคนหนัก ทรง
ยับยั้งอยูดวยฌานสุข มรรคสุขและผลสุขเทานั้น. ก็พระโพธิสัตวครั้นเสวยขาว
ขาวปายาสนั้นแลว จับถาดทองทรงอธิษฐานวา ถาเราจักไดเปนพระพุทธเจาใน
วันนี้ไซร ถาดของเราใบนี้ จงลอยทวนกระแสน้ําไป ถาจักไมไดเปน จง
ลอยไปตามกระแสน้ํา ครั้นทรงอธิษฐานแลวไดลอยถาดไป. ถาดนั้นลอยตัด
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กระแสน้ําไปถึงกลางแมน้ํา ณ ที่ตรงกลางแมน้ํานั่นแลไดลอยทวนกระแสน้ําไป
สิ้นสถานที่ประมาณ ๘๐ ศอก เปรียบเหมือนมาซึ่งเพียบพรอมดวยฝเทาอันเร็ว
ไวฉะนั้น แลวจมลงที่น้ําวนแหงหนึ่งจมลงไปถึงภพของกาลนาคราช กระทบถาด
เครื่องบริโภคของพระพุทธเจาทั้ง ๓ พระองค มีเสียงดังกริ๊ก ๆ แลวไดวางรอง
อยูใตถาดเหลานั้น. กาลนาคราชครั้นไดสดับเสียงนั้นแลว กลาววา เมื่อวานนี้
พระพุทธเจาทรงบังเกิดแลวองคหนึ่ง วันนี้บังเกิดอีกองคหนึ่ง จึงไดยืนกลาว
สดุดีดวยบทหลายรอยบท. ไดยินวา เวลาที่มหาปฐพีงอกขึ้นเต็มทองฟา
ประมาณหนึ่งโยชนสามคาวุต ไดเปนเสมือนวันนี้ หรือวันพรุงนี้ แกกาล
นาคราชนั้น.
ฝายพระโพธิสัตวทรงพักผอนกลางวันอยูในสาลวันอันมีดอกบานสะพรั่ง
ใกลฝงแมน้ํา เวลาเย็น ในเวลาดอกไมทั้งหลายหลุดจากขั้ว ไดเสด็จบายหนา
ไปยังโพธิพฤกษ ตามหนทางกวางประมาณ ๘ อุสภะ ซึ่งเทวดาทั้งหลายตก
แตงไว ดุจราชสีหเยื้องกรายฉะนั้น นาค ยักษและสุบรรณเปนตน ไดบูชาดวย
ของหอมและดอกไมเปนตนอันเปนทิพย หมื่นโลกธาตุไดมีกลิ่นหอมเปนอัน
เดียวกัน มีระเบียบดอกไมเปนอันเดียวกัน และมีเสียงสาธุการเปนอันเดียวกัน
สมัยนั้นพราหมณชื่อโสตถิยะ เปนคนหาบหญา ถือหญาเดินสวนทางมา รู
อาการของมหาบุรุษจึงไดถวายหญา ๘ กํา พระโพธิสัตวรับหญาแลวเสด็จขึ้นสู
โพธิมัณฑ ไดประทับยืนในดานทิศใตผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ ขณะนั้น
จักรวาลดานทิศใตทรุดลง ไดเปนประหนึ่งวาจรดถึงอเวจีเบื้องลาง จักรวาล
ดานทิศเหนือลอยขึ้น ไดเปนประหนึ่งจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน พระโพธิสัตวทรงดําริวา ที่ตรงนี้เห็นจะไมเปนสถานที่ที่จะใหบรรลุพระสัมโพธิญาณ
จึงการทําประทักษิณ เสด็จไปยังดานทิศตะวันตกไดประทับยืนผินพระพักตร
ไปทางทิศตะวันออก. ลําดับนั้น จักรวาลดานทิศตะวันตกไดทรุดลง ไดเปน
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ประหนึ่งวาจรดถึงอเวจีในเบื้องลาง จักรวาลดานเวนออกลอยขึ้น ไดเปน
ประหนึ่งวาจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน นัยวา ในที่ทพี่ ระมหาบุรุษนั้น
ประทับยืนแลว ๆ มหาปฐพีไดยุบลงและฟูขึ้น เหมือนลอเกวียนใหญซึ่งติด
อยูในดุมถูกคนเหยียบริมขอบวงของกงลอฉะนั้น พระโพธิสัตวทรงดําริวา
สถานที่นี้เห็นจะไมเปนสถานที่ใหบรรลุพระสัมโพธิญาณ จึงกระทําประทักษิณ เสด็จไปทางดานทิศเหนือประทับยืนผินพระพักตรใปทางดานทิศใต.
ลําดับนั้นจักรวาลดานทิศเหนือไดทรุดลง ไดเปนประหนึ่งจรดถึงอเวจีในเบื้อง
ลาง จักรวาลดานทิศใตลอยขึ้น ไดเปนประหนึ่งจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน
พระโพธิสัตวทรงพระดําริวา แมสถานที่นี้ก็เห็นจะไมใชสถานที่เปนที่ตรัสรู
พระสัมโพธิญาณ จึงทรงกระทําประทักษิณ เสด็จไปยังดานทิศตะวันออก ได
ประทับยืนผินพระพักตรไปทางดานทิศตะวันตก. ก็สถานที่ตั้งบัลลังกของพระพุทธเจาทั้งหลายทั้งปวง มีอยูในดานทิศตะวันออก สถานที่นั้นจึงไมหวั่นไหว
ไมสั่นสะเทือน พระมหาสัตวทรงทราบวา สถานที่นี้ เปนที่อันพระพุทธเจาทั้ง
ปวงไมทรงละ เปนสถานที่ไมหวั่นไหว เปนสถานที่กําจัดกรงคือกิเลสจึงทรง
จับปลายหญาแลวเขยาใหสั่น. ทันใดนั่งเอง ไดมีบัลลังก ๑๔ ศอก หญาแม
เหลานั้นก็คงตั้งอยู โดยการลาดเห็นปานนั้นซั้งชางเขียนหรือชางฉาบแมผูฉลาด
ยิงก็ไมสามารถจะเขียนหรือฉาบทาได.
พระโพธิสัตวผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก โดยใหลําตนโพธิ์อยู
เบื้องพระปฤษฎางค เปนผูมีพระมนัสมั่นคง ทรงนั่งคูอปราชิตบัลลังกซึ่งแม
สายฟาจะผาลงตั้ง ๑๐๐ ครั้งก็ไมแตกทําลาย โดยทรงอธิษฐานวา
เนื้อ และเลือดในสรีระนี้แมทั้งสิ้นจงเหือดแหงไป
จะเหลือแตหนังเอ็น และกระดูก ก็ตามที.่
เราไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณบนบัลลังกนี้แหละ จักไมทําลายบัลลังกนี้.
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สมัยนัน้ เทวปุตตมารคิดวา สิทธัถกุมารประสงคจะกาวลวงอํานาจของ
เรา บัดนี้ เราจักไมใหสิทธัตถกุมารนั้นลวงพนไปได จึงไปยังสํานักของพล
มารบอกความนั้น ใหโหรองอยางมารแลวพาพลมารออกไป ก็เสนามารนั้น
มีขางหนามาร ๑๒ โยชน ขางขวาและขางซายขางละ ๑๒ โยชน สวนขางหลัง
เสนามารตั้งจรดขอบจักรวาลสูงขึ้นดานบน ๙ โยชน ซึ่งเมื่อบันลือขึ้น เสียง
บันลือจะไดยินเหมือนเสียงแผนดินทรุดตั้งแตที่ประมาณพันโยชน ลําดับนั้น
เทวปุตตมารขึ้นขี่ขางชื่อคีรีเมขสูง ๑๕๐ โยชน นิรมิตแขนพันแขนถืออาวุธ
นานาชนิด แมในบริษัทมารนอกนี้ มาร ๒ คนจะไมถืออาวุธเหมือนกัน เปน
ผูมีหนาตางๆ คนละอยางกันพากันมา เหมือนดังจะทวมทับพระมหาสัตว ก็
เทวดาในหมื่นจักรวาลไดยืนกลาวชมเชยพระมหาสัตว สวนทาวสักกเทวราชได
ยืนเปาสังขวิชัยยุตร ไดยินวา สังขนั้นมีขนาด ๑๒๐ ศอก เพื่อใหเก็บลมไว
คราวเดียวแลวเปา จะมีเสียงอยูถึง ๔ เดือนจึงจะหมดเสียง มหากาลนาคราช
ไดยืนกลาวสรรเสริญคุณเกินกวารอยบท ทาวมหาพรหมไดยืนกั้นเศวตฉัตร
แตเมื่อพลมารเขาไปใกลโพธิมัณฑ บรรดาเทวดาเปนตนเหลานั้น แมคน
หนึ่งก็ไมอาจดํารงอยูได ตางพากันหนีไปเฉพาะในที่ที่ตรงหนา ๆ กาลนาคราช
ดําดินลงไปยังนาคภพอันมีมณเฑียรประมาณ ๕๐๐ โยชนนอนเอามือทั้งสองปด
หนา ทาวสักกะเอาสังขวิชัยยุตรไวขางหลัง ไดยืนอยูที่ขอบปากจักรวาล. ทาวมหาพรหมจับปลายเศวตฉัตรไปยังพรหมโลกทันที แมเทวดาคนหนึ่งซึ่งวาผู
สามารถดํารงอยูมิไดมี พระมหาบุรุษพระองคเดียวเทานั้น ประทับนั่งอยู.
ฝายมารก็กลาวกะบริษัทของคนวา พอทั้งหลาย ชื่อวาบุรุษอื่นเชนกับ
สิทธัตถะโอรสของพระเจัาสุทโธทนะ ยอมไมมี พวกเราจักไมอาจทําการสูรบ
ซึ่งหนา พวกเราจักสูรบทางดานหลัง. ฝายพระมหาบุรุษก็เหลียวดูแมทั้ง ๓ ดาน
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ไดทรงเห็นแตความวางเปลา เพราะเทวดาทั้งปวงพากันหนีไปหมด ไดทรง
เห็นพลมารหนุนเนื่องเขามาทางดานเหนืออีก ทรงพระดําริวา ชนนี้มีประมาณ
เทานี้ มุงหมายเราผูเดียวกระทําความพากเพียรพยายามอยางใหญหลวง. ในที่นี้
ไมมีบิดามารดา บุตร ธิดา พี่นองชาย หรือญาติไร ๆ อื่น มีแตบารมี ๑๐ นี้เทานั้น
จะเปนเชนกับบุตรแลบริวารชนของเราไปตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น เราจะ
กระทําบารมีใหเปนโล แลวประหารดวยศัสตราคือบารมีนั่นแหละ กําจัดหมูพล
นี้เสียจึงจะควร จึงทรงนั่งระลึกถึงบารมีทั้ง ๑๐ อยู ลําดับนั้นเทวปุตตมารได
บันดาลมณฑลประเทศแหงลมใหตั้งขึ้น ดวยคิดวา เราจักใหสิทธัตถะหนี
ไปดวยลมนี้ทีเดียว ขณะนั้นเองลมอันตางดวยลมทิศตะวันออกเปนตนไดตั้งขึ้น
แมสามารถทําลายยอดเขาขนาดกึ่งโยชน ๑ โยชน ๒ โยชน และ ๓ โยชนถอน
รากไม กอไม และตนไมเปนตน กระทําตามและนิคมรอบดานใหเปน
จุรณวิจุรณไปได ก็มีอานุภาพอันเดชแหงบุญของมหาบุรุษจัดเสียแลว พอมา
ถึงพระโพธิสัตวก็ไมอาจทําแมสักวาชายจีวรใหไหว ลําดับนั้นเทวปุตตมาร ได
บันดาลใหหาฝนใหญตั้งขึ้นดวยหวังวาจักใหน้ําทวมตาย ดวยอานุภาพของเทวปุตตมารนั้น เมฆฝนอันมีหลืบไดรอยหลืบพันหลืบเปนตนเปนประเภทตั้งขึ้น
ในเบื้องบนแลวตกลงมา แผนดินไดเปนชองๆ ไปดวยกําลังแหงสายธารน้ําฝน
มหาเมฆลอยมาทางดานบนปาไม และตนไมเปนตน ก็ไมอาจใหน้ําสักเทา
หยาดน้ําคางหยดใหเปยกที่จีวรของพระมหาสัตว แตนั้น ไดบันดาลใหหาฝน
หินตั้งขึ้น ยอดภูเขาใหญ ๆ คุกรุนเปนควันลุกเปนเปลวไฟ ลอยมาทางอากาศ
พอถึงพระโพธิสัตว ก็กลับกลายเปนกลุมดอกไมทิพย แตนั้นไดบันดาลใหหา
ฝนเครื่องประหารตั้งขึ้น ศัสตราวุธมีดาบ หอก และลูกศรเปนตน มีคมขาง
เดียวบาง มีคมสองขางบาง คุกรุนเปนควัน ลุกเปนเปลวไฟ ลอยมาทาง
อากาศ พอถึงพระโพธิสัตวก็กลายเปนดอกไมทิพย แตนั้นไดบันดาลใหหาฝน
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ถานเพลิงตั้งขึ้น ถานเพลิงทั้งหลายมีสีดังดอกทองกวาว ลอยมาทางอากาศ
กลายเปนดอกไมทิพยโปรยปรายลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว แตนนั้ ได
บันดาลใหหาฝนเถารึงตั้งขึ้น เถารึงรอนจัดมีสีดังไฟลอยมาทางอากาศ กลาย
เปนฝุนไมจันทนตกลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว แตนั้น ไดบันดาลใหหา
ฝนทรายตั้งขึ้น ทรายทั้งหลายละเอียดยิบ คุเปนควันลุกเปนไฟ ลอยมาทาง
อากาศ กลายเปนดอกไมทิพยตกลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว แตนั้น จึง
บันดาลหาฝนเปอกตมใหตั้งขึ้น เปอกตมคุเปนควันลุกเปนไฟ ลอยมาทาง
อากาศ กลายเปนเครื่องลูบไลทิพยตกลงที่บาทมูลของพระโพธิสัตว แตนั้นได
บันดาลความมืดใหตั้งขึ้นดวยคิดวา เราจักทําใหตกใจกลัวดวยความมืดนี้แลว
ใหสิทธัตถะหนีไป ความมืดนั้นเปนความมืดตื้อประดุจประกอบดวยองค ๔
[คือแรม ๑๔ ค่ํา ปาชัฏ เมฆทึบ และเที่ยงคืน] พอถึงพระโพธิสัตวก็อันตรธานไป เหมือนความมืดที่ถูกขจัดดวยแสงสวางแหงพระอาทิตย มารไมอาจทํา
ใหพระโพธิสัตวหนีไปดวยลม ฝน หาฝนหิน หาฝนเครื่องประหาร หาฝน
ถานเพลิง หาฝนเถารึง หาฝนทราย หาฝนเปอกตม และหาฝนคือความมืด
รวม ๙ อยางนี้ ดวยประการฉะนี้ จึงสั่งบริษัทนั้นวา แนะพนาย พวกทาน
จะหยุดอยูทําไม จงจับสิทธัตถกุมารนี้ จงฆา จงทําใหหนีไป สวนตนเอง
นั่งบนคอชางคีรีเมข ถือจักราวุธเขาไปใกลพระโพธิสัตวแลวกลาววา สิทธัตถะ
ทานจงลุกขึ้นจากบัลลังกนี้ บัลลังกนี้ไมถึงแกทาน บัลลังกนี้ถึงแกเรา พระมหาสัตวไดฟงคําของมารนั้น จึงไดตรัสวา ดูกอ นมาร ทานไมไดบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ ทั้งไมไดบริจาคมหาบริจาค ๕
ไมไดบําเพ็ญญาตัตถจริยา โลกัตถจริยาและพุทธัตถจริยา บัลลังกนี้จึงไมถึง
แกทาน บัลลังกนี้ไดถึงแกเรา. มารโกรธอดกลั้นกําลังความโกรธไวไมไดจึง
ขวางจักราวุธใสพระมหาสัตว เมื่อพระมหาสัตวนั้นทรงรําพึงถึงบารมี ๑๐ ทัศ
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อยู จักราวุธนั้น ไดตั้งเปนเพดานดอกไมอยูในสวนเบื้องบน ไดยินวาจักราวุธ
นั้นคมกลานัก มารนั้นโกรธแลวขวางไปในที่อื่น ๆ จะตัดเสาหินแตงทึบเปน
อันเดียวไปเหมือนตัดหนอไมไผ แตบัดนี้ เมือจักราวุธนั้น กลายเปนเพดาน
ดอกไมตั้งอยู บริษัทมารนอกนี้คิดวา สิทธัตถกุมารจักลุกจากบัลลังกหนีไปใน
บัดนี้ จึงพากันปลอยยอดเขาหินใหญ ๆ ลงมา เนื้อพระมหาบุรุษทรงรําพึงถึง
บารมี ๑๐ ทัศ แมยอดเขาหินเหลานั้นก็ถึงภาวะเปนกลุมดอกไมตกลงยังภาค
พื้นเทวดาทั้งหลายผูยืนอยูที่ขอบปากจักรวาล ยืดคอชะเงอศีรษะออกดูดวยคิด
กันวา ทานผูเจริญ อัตภาพอันถึงความงามแหงพระรูปโฉมของสิทธัตถกุมาร
ฉิบหายเสียแลวหนอ สิทธัตถกุมารจักทรงกระทําอยางไรหนอ.
ลําดับนั้น พระมหาบุรุษตรัสวา บัลลังกไดถึงแกเราในวันที่พระโพธิสัตวทั้งหลายบําเพ็ญบารมีแลวตรัสรูย ิ่ง ดังนี้ แลวตรัสกุมารผูยืนอยูสืบไปวา
ดูกอนมาร ใครเปนสักขีพยานในความที่ทานใหทานแลว. มารเหยียดมือไป
ตรงหนาหมูมาร โดยพูดวา มารเหลานั้นมีประมาณเทานี้เปนพยาน. ขณะนั้น
เสียงของบริษัทมารซึ่งเปนไปวา เราเปนพยาน เราเปนพยาน ดังนี้ ไดเปน
เชนกับเสียงแผนดินทรุด. ลําดับนั้น มารจึงกลาวกะพระมหาบุรุษวา ดูกอน
สิทธัตถะ. ในภาวะที่ทานใหทาน ใครเปนสักขีพยาน พระมหาบุรุษตรัสวา
กอนอื่น ในภาวะที่ทานใหทาน พลมารทั้งหลายผูมีจิตใจเปนพยาน แต
สําหรับเรา ใคร ๆ ผูมีจิตใจชื่อวาจะเปนพยานให ยอมไมมีในที่นี้ ทานที่
เราใหแลวในอัตภาพอื่น ๆ จงยกไว ก็ในภาวะที่เราดํารงอยูในอัตภาพเปน
พระเวสสันดรแลว ไดใหสัตตสตกมหาทาน ใหสิ่งของอยางละ ๗๐๐ มหาปฐพีอันหนาทึบนี้ แมจะไมมีจิตใจก็เปนสักขีพยานใหกอน จึงทรงนําออก
เฉพาะพระหัตถขวา จากภายในกลีบจีวร แลวทรงเหยียดพระหัตถชี้ลงตรง
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หนามหาปฐพี พรอมกับตรัสวา ในคราวที่เราดํารงอยูในอัตภาพเปนพระเวสสันดรแลวใหสัตตสตกมหาทาน ทานไดเปนพยานหรือไมไดเปน. มหาปฐพีไดดั่งสนั่นหวั่นไหวประหนึ่งทวมทับพลมาร ดวยรอยเสียงพันเสียงวา
ในกาลนั้น เราเปนพยานทาน แตนนั้ มหาปฐพีไดกลาววา ทานสิทธัตถะ
ทานที่ทานใหแลว เปนมหาทาน เปนอุดมทาน เมื่อพระมหาบุรุษพิจารณา
ไป ๆ ถึงทานที่ไดใหโดยอัตภาพเปนพระเวสสันดร ชางคีรีเมขสูง ๑๕๐ โยชน
ก็คุกเขาลง. บริษัทของมารตางพากันหนีไปยังที่ศานุทิศ. ชื่อวามารสองตน
จะไปทางเดียวกัน ยอมไมมี ตางละทิ้งเครื่องประดับศีรษะ และผาที่นุงหม
หนีไปเฉพาะทิศทั้งหลายตรง ๆ หนา. ลําดับนั้น หมูเทพทั้งหลายเห็นมาร
และพลมารหนีไปแลว กลาวกันวา มารปราชัยพายแพแลว สิทธัตถกุมารมี
ชัยชนะแลว พวกเรามากระทําการบูชาความมีชัยกันเถิด ดังนี้ พวกนาคก็
ประกาศแกพวกนาค พวกครุฑก็ประกาศแกพวกครุฑ พวกเทวดาก็ประกาศ
แกพวกเทวดา พวกพรหมก็ประกาศแกพวกพรหม พวกวิชชาธร (ก็ประกาศ
แกพวกวิชชาธร) ตางมีมือถือของหอมและดอกไมเปนตนมายังโพธิบัลลังก
สํานักของพระมหาบุรุษ. ก็เมื่อมารและพลมารเหลานั้น หนีไปอยางนี้แลว
ในกาลนั้น หมูนาคมีใจเบิกบาน ประกาศความ
ชนะของพระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา ก็พระพุทธเจา
ผูมีสิรนิ ี้ทรงมีชัยชํานะ สวนมารผูลามกปราชัยพายแพ
แลว.
แตหมูครุฑก็มีใจเบิกบาน ประกาศความชนะ
ของพระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา ก็พระพุทธเจาผูมี
พระสิรินี้ทรงมีชัยชนะ สวนมารผูลามกปราชัยพายแพ
แลว.
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ในกาลนั้น หมูเทพมีใจเบิกบาน ประกาศความ
ชนะของพระมเหสีเจา ณ โพธิมณ
ั ฑวา ก็พระพุทธเจา
ผูมีสิรนิ ี้ทรงมีชัยชนะ สวนมารผูลามกปราชัยพายแพ
แลว.
ในกาลนั้น แมหมูพรหมก็มีใจเบิกบาน. ประกาศ
ความชนะของพระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา ก็พระพุทธเจาผูมีพระสิรนิ ี้ทรงมีชัยชนะ สวนมารผูลามก
ปราชัยพายแพแลว แล.
เทวดาในหมื่นจักรวาลที่เหลือ บูชาดวยดอกไมของหอม และเครื่อง
ลูบไลเปนตน ไดยืนกลาวสดุดีมีประการตาง ๆ เมื่อพระอาทิตยยังทอแสงอยู
อยางนี้นั่นแล พระมหาบุรุษทรงขจัดมารและพลมารไดแลว อันหนอโพธิพฤกษ
ซึ่งตกลงเหนือจีวร ประหนึ่งกลีบแกวประพาฬแดง บูชาอยู ทรงระลึกได
บุพเพนิวาสญาณในปฐมยาม ทรงชําระทิพยจักษุในมัชฉิมยาม ทรงยังญาณ
ใหหยั่งลงในปฏิจจสมุปบาทในปจฉิมยาม ครั้งเมื่อพระมหาบุรุษนั้น ทรงพิจารณา
ปจจยาการอันประกอบดวยองค ๑๒ โดยอนุโลมและปฏิโลมดวยอํานาจวัฏฏะ
และวิวัฏฏะ หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว ๑๒ ครั้ง จนจรดน้ํารองแผนดินเปนที่สุด
ก็พระมหาบุรุษทรงยังหมื่นโลกที่ใหบันลือลั่นหวัน่ ไหวแลว ไดทรงรูแจง
แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ในเวลาอรุณขึ้น เมื่อพระมหาบุรุษนั้นทรง
บรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว หมืน่ โลกธาตุทั้งสิ้นไดมีการประดับตกแตงแลว
รัศมีของธงชัยและธงปฏากที่ยกขึ้น ณ ปากขอบจักรวาลทิศตะวันออก กระทบ
ถึงขอบปากจักรวาลทิศตะวันตก ทีย่ กขึ้น ณ ชอบปากจักรวาลทิศตะวันตกก็
เหมือนกัน กระทบถึงขอบปากจักรวาลทิศตะวันออก ที่ยกขึ้น ณ ขอบปาก
จักรวาลทิศเหนือ กระทบถึงขอบปากจักรวาลทิศใต ทีย่ กขึ้น ณ ขอบปาก
จักรวาลทิศใต กระทบถึงขอบปากจักรวาลทิศเหนือ สวนรัศมีของธงชัยและ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 123

ธงปฏากที่ยกขึ้น ณ พื้นปฐพี ไดตั้งอยูจรดพรหมโลก. รัศมีที่ตั้งอยูในพรหม
โลก ก็ตั้งถึงพื้นปฐพี. ตนไมดอกในหมื่นจักรวาลก็ผลิดอก ตนไมผล
ก็ไดเต็มไปดวยพวงผล ปทุมชนิดลําตนก็ออกดอกที่ลําตน ปทุมชนิดกิ่งกานก็
ออกดอกที่กิ่งกาน ปทุมชนิดเครือเถาก็ออกดอกที่เครือเถา ปทุมชนิดหอยก็
ออกดอกในอากาศ ปทุมชนิดเปนชอไดเจาะทําลายชอหินตั้งขึ้นซอน ๆ
กันชอละ ๗ ชั้น หมื่นโลกธาตุไดหนุนไป เหมือนกลุมดายที่คลายออกและ
เหมือนเครื่องปูลาดที่จัดวางไวดีแลวฉะนั้น. โลกันตนรกกวาง ๕๐๐ โยชนใน
ระหวางจักรวาลทั้งหลาย ไมเคยสวางดวยแสงพระอาทิตย ๗ ดวง ก็ไดมีแสง
สวางไสวเปนอันเดียวกันมหาสมุทรลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน ไดกลายเปนน้ําหวาน
แมน้ําทั้งหลายไมไหล คนบอดแตกําเนิดแลเห็นรูป คนหนวกแตกําเนิดไดยิน
เสียง คนงอยเปลี้ยแตกําเนิดเดินได กรรมกรณทั้งหลายมีเครื่องจองจําเปนตน
แหงบรรดาเครื่องจองจําคือขื่อเปนตน ไดขาดหลุดไป. พระมหาบุรุษอัน
เทวดาและมนุษยทั้งหลายบูชาดวยสมบัติอัน ประกอบดวยสิริหาปริมาณมิได ดวย
ประการอยางนี้ เมื่ออัจฉริยธรรมอันนาอัศจรรยทั้งหลายมีประการตาง ๆ ปรากฏ
แลว ไดแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ จึงทรงเปลงอุทานที่พระพุทธเจาทั้ง
ปวงมิไดทรงละวา
เราเมื่อแสวงหานายชาง (คือตัณหา) ผูกระทํา
เรือน เมื่อไมประสบ ไดทองเที่ยวไปยังสงสารมิใช
นอย ความเกิดบอย ๆ เปนทุกข ดูกอนนายชางผู
กระทําเรือน เราเห็นทานแลว ทานจักทําเรือนไมได
อีกตอไป ซี่โครงทัง้ ปวงของทาน เราหักแลว ยอด
เรือนเรากําจัดแลว จิต (ของเรา) ถึงวิสังขาร (นิพพาน)
แลว เราไดถึงความสิ้นตัณหาแลว.
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ฐานะมีประมาณทาน เริ่มแตดสุ ิตบุรีจนกระทั่งบรรลุพระสัพพัญุตญาณที่โพธิมัณฑนี้ พึงทราบวา ชื่ออวิทูเรนิทาน ดวยประการฉะนี้.
สันติเกนิทาน
ก็สันติเกนิทาน ทานกลาววา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับอยู
ในที่นั้น ๆ อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวันอัน
เปนอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี (และวา) ประทับ
อยูในกูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลกรุงเวสาลี ดังนี้ สันติเกนิทานยอมมีได
ในที่นั้น ๆ นั่นเอง. ทานกลาวไวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น สันติเกนิทาน
นั้นพึงทราบอยางนั้น จําเดิมแตตนไป.
ก็พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนบัลลังกชัย เปลงอุทานนี้แลว ไดมี
พระดําริดังนี้วา เราแลนไปถึงสี่อสังไขยกับแสนกัป ก็เพราะเหตุบัลลังกนี้ เรา
ตัดศีรษะอันประดับ แลวที่ลําคอแลวใหทานไปตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ก็เพราะ
เหตุบัลลังกนี้ เราควักนัยนตาที่หยอดดีแลว (และ) ควักเนื้อหัวใจใหไปใหบุตร
เชนชาลีกุมาร ใหธิดาเชนกับกัณหาชินากุมารี และใหภรรยาเชนพระมัทรีเทวี
เพื่อเปนทาสของตนอื่น ๆ เพราะเหตุบัลลังกนี้. บัลลังกนี้เปนบัลลังกชัย เปน
บัลลังกประเสริฐของเรา ความดําริของเราผูนั่งบนบัลลังกนี้ ยังไมบริบูรณเพียง
ใด เราจักไมลุกขึ้นจากบัลลังกนี้เพียงนั้น ดังนี้ จึงทรงนั่งเขาสมาบัติหลายแสน
โกฏิอยู ณ บัลลังกนั้นนั่นแหละตลอดสัปดาห ซึ่งทานหมายกลาวไววา
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยบัลลังก
เดียว ตลอดสัปดาห ครั้งนั้น เทวดาบางเหลาเกิดความปริวิตกขึ้นวา แม
๑

๑. สัปดาหที่ ๑ หลังจากตรัสรู
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วันนี้ พระสิทธัตถะก็ยังมีกิจที่จะตองทําอยูหรือหนอ เพราะยังไมละความอาลัย
ในบัลลังก. พระศาสดาทรงทราบความวิตกของเทวดาทั้งหลาย เพื่อจะทรง
ระงับความปริวิตกของเทวดาเหลานั้น จึงทรงเหาะขึ้นยังเวหาส ทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย. จริงอยู ยมกปาฏิหาริยที่ทรงกระทํา ณ มหาโพธิมัณฑก็ดี
ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําในสมาคมพระญาติก็ดี ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําในสมาคม
ชาวปาตลีบุตรก็ดี ทั้งหมดไดเปนเหมือนยมกปาฏิหาริยที่ควงไมคัณฑามพพฤกษ.
พระศาสดาครั้นทรงระงับความปริวิตกของเทวดาทั้งหลายดวยปาฏิหาริยนี้แลว จึงประทับยืนทางดานทิศเหนือเยื้องไปทางทิศทะวันออกนิดหนอย
ทรงพระดําริวา เราไดรแู จงพระสัพพัญุตญาณบนบัลลังกนหี้ นอ จึงทอด
พระเนตรทั้งสองโดยไมกระพริบ มองดูบัลลังกอันเปนสถานที่บรรลุผลแหง
บารมีที่ทรงบําเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยแสนกัป ทรงยับยั้งอยูหนึ่งสัปดาห.
สถานที่นั้น จึงชื่อวา อนิมิสเจดีย
ลําดับนั้น ทรงนิรมิตที่จงกรมในระหวางบัลลังก และที่ที่ประทับยืน
แลวทรงจงกรมในรัตนจงกรมอันยาวจากตะวันออกไปตะวันตก ทรงยับยั้งอยู
หนึ่งสัปดาห. สถานที่นนั้ จึงชื่อวา รัตนจงกรมเจดีย.
แตในสัปดาหที่ ๔ เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแกวในดานทิศพายัพ
จากตนโพธิประทับนั่งบนบัลลังกในเรือนแกวนั้น ทรงพิจารณาพระอภิธรรม
ปฎกและสมันตปฏฐานอันนี้นัยในเรือนแกวนี้ โดยพิเศษ ทรงยับยั้งอยูหนึ่ง
สัปดาห. สวนนักอภิธรรมกลาววา เรือนอันลวนแลวดวยแกว ชื่อวา
รัตนฆระเรือนแกว สถานที่ทรงพิจารณาปกรณทั้ง ๗ พระคัมภีร ก็ชื่อวา
รัตนฆรเรือนแกว. ก็เพราะเหตุที่ปริยายแมทั้งสองนี้ยอมใชไดในที่นี้ ฉะนั้น
๑

๒

๑. สัปดาหที่ ๒ นับแตตรัสรู ๒. สัปดาหที่ ๓ นับแตตรัสรู
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คําทั้งสองนี้ควรเธอถือทีเดียว. ก็จําเดิมแตนั้นมา สถานที่นั้น จึงชื่อวา รัตนฆรเจดีย.
พระศาสดาทรงยับยั้งอยู ณ ที่ใกลตนโพธิ์นั่นเอง ตลอด ๔ สัปดาห
ดวยอาการอยางนี้ ในสัปดาหที่ ๕ จึงเสด็จจากควงโพธิพฤกษเขาไปยังตน
อชปาลนิโครธ ทรงนัง่ พิจารณาพระธรรมและเสวยวิมุตติสุขอยู ณ ตนอชปาลนิโครธ แมนั้น.
สมัยนัน้ เทวปุตรมารติดตามอยูตลอดกาลมีประมาณเทานี้ แมจะเพง
มองหาชองทางอยู ก็ไมไดเห็นความพลั้งพลาดอะไร ๆ ของพระสิทธัตถะนี้ จึง
ถึงความโทมนัสวา บัดนี้สิทธัตถะนี้ลวงพนวิสัยของเราแลว จึงนั่งที่หนทาง
ใหญคิดถึงเหตุ ๑๖ ประการ จึงขีดเสน ๑๖ เสนลงบนแผนดิน คือคิดวา เรา
ไมไดบําเพ็ญทานบารมีเหมือนสิทธัตถะนี้แลวขีดลงไปเสนหนึ่ง. อนึ่ง คิดวา
เราไมไดบําเพ็ญศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี
สัจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี เหมือนสิทธัตถะนี้
ดวยเหตุนั้น เราจึงไมเปนเหมือนสิทธัตถะนี้ แลวขีดเสน (ที่ ๒ ถึง) ที่ ๑๐.
อนึ่ง คิดวา เราไมไดบําเพ็ญบารมี ๑๐ อันเปนอุปนิสัยแกการแทงตลอด
อาสยานุสยญาณ อินทริยปโรปริยญาณ มหากรุณาสมาปตติญาณ ยมกปาฏิหาริยญาณ อนาวรณญาณ และสัพพัญุญาณ อันไมทั่วไปแกผูอื่น เหมือน
ดังสิทธัตถะนี้ ดวยเหตุนั้นเราจึงไมเปนเหมือนดังสิทธัตถะนี้ แลวขีดเสน (ที่
๑๑ ถึง) ที่ ๑๖ เมื่อเทวปุตตมารนั้นนั่งขีดเสน ๑๖ เสน อยูบนทางใหญ เพราะ
เหตุเหลานั้น ดวยประการอยางนี้แลว สมัยนั้น ธิดามารทั้ง ๓ คือ นางตัณหา
นางอรดีและนางราคา กลาวกันวา บิดาของพวกเราไมปรากฏ บัดนี้ อยูที่
๑

๒

๑. สัปดาหที่ ๔ นับแตตรัสรู ๑. สัปดาหที่ ๕ นับแตตรัสรู
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ไหนหนอ จึงมองหาอยู. ไดเห็นเทวปุตรมารนั้น ไดรับความโทมนัสขีดแผน
ดินอยู จึงพากันไปยังสํานักของบิดาถามวา ทานพอ เพราะเหตุไร ทานพอจึง
เปนทุกข หมนหมองใจ. เทวปุตรมารกลาววา ลูกเอย มหาสมณะนี้ลวงพน
อํานาจของเราเสียแลว พอคอยดูอยูตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ยังไมอาจเห็น
ชองโอกาสของมหาสมณะนี้ ดวยเหตุนั้น พอจึงเปนทุกขหมนหมองใจ. มารธิดา
กลาววา ถาเมื่อเปนอยางนั้น คุณพออยาไดเสียใจ พวกขาพเจาจักกระทํา
มหาสมณะนั้น ใหอยูในอํานาจของตน แลวจักพามา. เทวปุตรมารกลาววา
ลูกเอย ใคร ๆ ไมอาจทํามหาสมณะนี้ใหอยูในอํานาจ บุรษุ ผูนี้ตั้งอยูใน
ศรัทธาอันไมหวั่นไหว. ธิดามารกลาววา ทานพอ พวกขาพเจาเปนลูกผูหญิง
นะ พวกขาพเจาจักเอาบวงคือราคะเปนตน ผูกมหาสมณะใหมั่นแลวนํามาให
เดี๋ยวนี้ ทานพออยาคิดไปเลย. กลาวแลวธิดามารทั้ง ๓ นั้น จึงจากที่นี้เขาไป
หาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขาแตพระสมณะ พวกขาพระบาทจักบําเรอ
เทาของพระองค. พระผูมีพระภาคเจา มิไดลืมพระเนตรแลดู มีพระมนัสนอม
ไปในธรรมเครื่องสิ้นไปแหงอุปธิอันยอดเยี่ยม และประทับนั่งเสวยสุขอันเกิด
แตวิเวกเทานั้น. ธิดามารคิดกันอีกวาความประสงคของพวกผูชายไมเหมือนกัน
ผูชายบางคนรักหญิงกุมารีรุนสาว บางคนรักหญิงผูอยูในปฐมวัย บางคนรักหญิง
ผูตั้งอยูในมัชฌิมวัย บางคนรักหญิงผูตั้งอยูในปจฉิมวัย ถากระไร พวกเรา
ควรประเลาประโลมดวยรูปนานาประการ จึงนางหนึ่ง ๆ นิรมิตอัตภาพเปน
รอย ๆ อัตภาพ โดยเปนรูปหญิงรุนเปนตน เปนหญิงยังไมตลอด
เปนหญิงคลอดคราวเดียว เปนหญิงตลอด ๒ คราว เปนหญิงกลางคนและเปน
หญิงรุนใหญ เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึง ๖ ครั้ง แลวกลาววา ขาแต
พระสมณะ พวกขาพระบาทจักบําเรอบาทของพระองค. พระผูมีพระภาคเจา
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ไมทรงใสพระทัยถึงขอแมนั้น โดยประการที่ทรงนอมไปในธรรมเครื่องสิ้นไป
แหงอุปธิอันยอดเยี่ยม. สวนอาจารยบางพวกกลาววา พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงเห็นธิดามารเหลานั้นเขามาหาโดย ภาวะเปนหญิงผูใหญจึงทรงอธิษฐานวา หญิงเหลานี้จงเปนผูมีฟนหัก ผมหงอกอยางนี้ ๆ. คําของเกจิอาจารย
นั้น ไมควรเชื่อถือ. เพราะพระศาสดาจะไมทรงกระทําการอธิษฐานเห็นปาน
นั้น. ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกทานจงหลีกไป พวกทานผูเชนไร
จึงพากันพยายามอยางนี้ ชื่อวากรรมเห็นปานนี้ควรกระทําเบื้องหนาของตนผู
ยังไมปราศจากราคะเปนตน แตตถาคตละราคะ โทสะ โมหะไดแลว จึง
ทรงพระปรารภถึงการละกิเลสของพระองค. ทรงแสดงธรรมตรัสพระคาถา ๒
คาถาในพระธรรมบท พุทธวรรค ดังนี้วา
ความชนะอันผูใดชนะแลวไมกลับแพอันใคร ๆ จะ
นําความชนะของผูน ั้นไปในโลกได ทานทั้งหลายจักนํา
พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมอี ารมณไมมที ี่สุด ผูไมมี
รองรอยไปดวยรองรอยอะไร. พระพุทธเจาพระองคใด
ไมมีตณ
ั หาอันเปนดุจขายสายไปในอารมณตาง ๆ เพื่อ
จะนําไปในที่ไหน ๆ ทานทั้งหลายจักนําพระพุทธเจา
พระองคนั้นผูมีอารมณไมมีที่สดุ ผูไมมีรองรอย ไป
ดวยรองรอยอะไร.
ธิดามารเหลานั้นกลาวคําเปนตนวา นัยวา บิดาของพวกเราพูดจริง
พระอรหันตสุคตเจาเปนผูที่จะนําไปไมไดงาย ๆ ในโลกดวยราคะ แลวไดพากัน
ไปยังสํานักของบิดา.
๑

๑. ขุ. ๒๕/ขอ ๒๔
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ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งอยูที่อชปาลนิโครธนั้น หนึ่งสัปดาห
แลวไดเสด็จไปที่โคนไมมุจลินท ณ ที่นั้นฝนพรําเกิดขึ้น ๗ วัน พระองค
อันพระยามุจลินทนาคราชวงดวยขนด ๗ รอบ เพื่อปองกันความหนาวเปนตน
เสวยวิมุตติสุขประหนึ่งประทับอยูในพระคันธกุฏีอันไมคับแคบ ทรงยับยัง้ อยู
หนึ่งสัปดาหแลวเสด็จไปยัง ตนราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข
อยู ณ ที่ตนราชายตนะแมนั้นหนึ่งสัปดาห โดยลําดับกาลเพียงเทานี้ สัปดาห
ทั้งหลายก็ครบบริบูรณ.
ในระหวางนี้ไมมีการชําระลางพระพักตร ไมมีการปฏิบัติพระสรีระ ไม
มีกิจดวยพระกระยาหาร ทรงยับยั้งอยูดวยฌานสุข มรรคสุข และผลสุข. ครั้น
ในวันที่ ๔๙ อันเปนวันสุดทายแหงสัปดาหที่ ๗ นั้น พระผูม ีพระภาคเจานั้น
ประทับนั่งที่ตนราชายตนะนั้น เกิดพระดําริขึ้นวา จักสรงพระพักตร. ทาวสักกะ
จอมเทพไดทรงนําผลสมอมาถวายดวยพระองคเอง. พระศาสดาเสวยผลสมอ
นั้น. ดวยเหตุนั้นพระองคจึงไดมีการถายพระบังคนหนัก. ลําดับนั้น ทาวสักกะ
นั่นแหละไดถวายไมชําระพระทนตชื่อนาคลดา และน้ําลางพระพักตรแด
พระศาสดานั้น. พระศาสดาทรงเคี้ยวไมชําระพระทนต ลางพระพักตรดวยน้ําใน
สระอโนดาต แลวคงประทับนั่งที่โคนไมราชายตนะนั่นเอง.
สมัยนัน้ พาณิช ๒ คน ชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ จากอุกกุลาชนบทจะไปยังมัชฌิมประเทศดวยเกวียน ๕๐๐ เลม ถูกเทวดาผูเปนญาติ
สาโลหิตของตนปดทางเกวียนไว ทําใหอุตสาหะในการมอบถวายอาหารแดพระศาสดา จึงถือเอาขาวสตูกอนและขนมน้ําผึ้งแลวไดเขาไปใกลพระศาสดา กราบ
ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขอจงอนุเคราะหรับอาหารนี้เถิด
แลวยืนอยู. ก็เพราะบาตรไดหายไปในวันรับขาวมธุปายาสนั่นเอง พระผูมีพระ๑

๒

๑. สัปดาหที่ ๖ นับแตตรัสรู ๒. สัปดาหที่ ๗ นับแตตรัสรู
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ภาคเจาจึงทรงพระดําริวา พระตถาคตทั้งหลายยอมไมรับที่มือ เราจะรับ
อยางไรหนอ.
ลําดับนั้น ทาวมหาราชทั้งสี่ จากทิศทั้งสี่ รูพระดําริของพระผูมี
พระภาคเจานั้น จึงนอมบาตรอันสําเร็จดวยแกวอินทนิลเขาไปถวาย. พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธบาตรเหลานั้น. ทาวมหาราชจึงนอมนําบาตร ๔ ใบ อัน
สําเร็จดวยหินมีสีดังถั่วเขียวเขาไปถวาย. เพื่อจะทรงอนุเคราะหเทวบุตรแม ๘
องค จึงทรงรับบาตรทั้ง ๔ ไปแลววางซอน ๆ กัน ทรงอธิษฐานวา จงเปน
บาตรใบเดียว. บาตรแมทั้ง ๔ จึงไมมีรอยปรากฏอยูที่ขอบปากบาตร รวมเปน
บาตรใบเดียวกัน โดยประมาณบาตรขนาดกลาง. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
อาหารที่บาตรอันลวนดวยศิลาที่เห็นประจักษนั้น เสวยแลว ทรงกระทํา
อนุโมทนา. พาณิช ๒ คนพี่นอง ถึงพระพุทธเจาและพระธรรมเปนสรณะ
ไดเปนทเววาจิกอุบาสกผูเปลงวาจาถึงสรณะทั้งสอง. ลําดับนัน้ เมื่อพาณิชทั้ง
สองนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงโปรดประทานฐานะที่
จะพึงปรนนิบัติอยางหนึ่งแกขาพระองคทั้งสอง พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเอา
พระหัตถขวาลูบพระเศียรของพระองคแลวประทานพระเกศธาตุทั้งหลายใหไป
พาณิชทั้งสองนั้นจึงใหกอพระเจดียบรรจุพระเกศธาตุไวภายใน ณ เมืองของตน.
จําเดิมแตนั้น แมพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไปยังตน อชปาลนิโครธ
อีก ทรงประทับนั่งที่โคนตนนิโครธ. ลําดับนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจานั้น
พอประทับที่โคนตนนิโครธนั้นเทานั้น ก็ทรงพิจารณาความที่ธรรมซึ่งพระองค
ทรงบรรลุแลวเปนธรรมลึกซึ้ง ทรงพระดําริวา ธรรมนี้พระพุทธเจาทั้งปวง
ประพฤติสั่งสมไวแลว เราไดบรรลุแลวแล จึงเกิดความตรึกอันถึงอาการคือ
ความไมประสงคที่จะแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น. ลําดับนั้น ทววสหัมบดีพรหม
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ตรัสวา ผูเจริญทั้งหลาย โลกจักฉิบหายละหนอ ทานผูเจริญ โลกจัก
ฉิบทายละหนอ แลวทรงพาทาวสักกะ ทาวสุยามะ ทาวสันดุสิต ทาวสวัตดี
และทาวมหาพรหมจากหมื่นจักรวาล ไปเฝาพระศาสดาทูลอาราธนาใหทรง
แสดงธรรม โดยนัยมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
โปรดทรงแสดงธรรม พระศาสดาทรงใหปฏิญญาแกทาวสหัมบดีพรหมนั้นแลว
ทรงพระดําริวา เราจะแสดงธรรมครั้งแรกแกใครหนอ ทรงยังพระดําริใหเกิดขึ้น
วา อาฬารดาบสเปนบัณฑิต อาฬารดาบสนั้นจักรูทั่วถึงธรรมนี้โดยเร็วพลัน
แลวทรงตรวจดูอีก ไดทรงทราบวาอาฬารดาบสนั้น กระทํากาละได ๗ วันแลว
จึงทรงรําพึงถึงอุทกดาบส ไดทรงทราบวา แมอุทกดาบสนั้นก็ไดทํากาละ
ไปแลวเมื่อพลบค่ําเย็นวานนี้ จึงทรงมนสิการปรารภถึงพระปญจวัคคียวา
ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะมากแกเรา จึงทรงพระรําพึงวา บัดนี้ ภิกษุปญจวัคคียนั้นอยูที่ไหนหนอ ไดทรงทราบวา อยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวง
เมืองพาราณสี จึงทรงพระดําริวา เราจักไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั้น แลว
แสดงพระธรรมจักร จึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปรอบ ๆ โพธิมณ
ั ฑเทานั้น ๒-๓
วัน ทรงพระดําริวา เราจักไปเมืองพาราณสีในวันอาสาฬหบูรณมี กลางเดือน ๘
พอในวันจาตุททสีขึ้น ๑๔ ค่ํา ในเวลาปจจุสมัยใกลรุง เมือ่ ราตรีสวางแลว
พอเชาตรูก็ทรงถือบาตรจีวร เสด็จดําเนินไปสิ้นหนทาง ๑๘ โยชน ทรงพบ
อุปกาชีวก ในระหวางทาง จึงตรัสบอกถึงความที่พระองคเปนพระพุทธเจา
แกอุปกาชีวกนั้น แลวไดเสด็จไปถึงปาอิสิปคนมฤคทายวัน ในเย็นวันนั้นเอง.
พระเถระปญจวัคคีย เห็นพระตถาคตเจาเสด็จมาแตไกลทีเดียว จึง
ไดทํากติกากันไววา ดูกอนอาวุโส พระสมณโคดมนี้ เวียนมาเพื่อความเปน
ผูมักมากในปจจัย มีกายสมบูรณ มีอินทรียผองใส มีผิวพรรณดุจทองคํา
กําลังมาอยู เราจักไมกระทําสามีจิกรรมมีอภิวาทเปนตน แกพระสมณโคดมนี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 132

แตเธอประสูติในตระกูลใหญโต ยอมควรจัดอาสนะไว ดวยเหตุนั้น พวกเรา
จักปูลาดเพียงอาสนะไวเพื่อเธอ พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงวา ภิกษุ
ปญจวัคคียนี้ คิดอยางไรหนอ ก็ไดทรงทราบความคิดดวยพระญาณอันสามารถ
รูวาระจิตของโลกพรอมทั้งเทวโลก. ลําดับนั้น จึงทรงยนยอเอาเมตตาจิตอัน
สามารถแผไปโดยไมเจาะจง ในหมูเทวดาและมนุษยทั้งปวง แลวทรงแผเมตตา
จิตไป. พระปญจวัคคียเหลานั้น โดยเฉพาะพระปญจวัคคียเหลานั้นอันพระผูมี
พระภาคเจาใหถูกตองดวยเมตตาจิตแลว เมื่อพระตถาคตเจาเสด็จเขาไปใกล
ไมอาจดํารงอยูในกติกาของตน ไดพากันทํากิจทั้งมวลมีการอภิวาทและการ
ลุกรับเปนตน แตยังไมรูวาพระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระสัมมาสันพุทธเจา
แลว จึงใชวาจาเรียกโดยชื่อ และโดยคําวา อาวุโส อยางเดียว. ลําดับนัน้
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระปญจวัคคียเหลานั้น ใหรูวาพระองคเปนพระพุทธเจาแลว ดวยพระดํารัสวา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยาเรียกตถาคต
โดยชื่อ และโดยวาทะวา อาวุโส เลย ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้ แลวประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่ตกแตงไว
เมื่อกลุมดาวนักษัตรแหงเดือนอุตตราสาฬหะ เดือน ๘ หลัง กําลังดําเนินไป
อยู ทรงหอมลอมดวยพรหม ๑๘ โกฏิ ไดตรัสเรียกพระเถระปญจวัคคียมา
ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. บรรดาพระปญจวัคคียเหลานั้น พระ
อัญญาโกณฑัญญเถระสงญาณไปตามกระแสแหงพระธรรมเทศนา ในเวลาจบ
พระสูตร ไดดํารงอยูในพระโสดาปตติผลพรอมกับพรหม ๑๘ โกฏิ. พระศาสดา
ทรงเขาจําพรรษา ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั้นนั่นเอง วันรุงขึ้น ประทับ
นั่งสั่งสอนพระวัปปเถระอยูในที่อยูนั่นเอง พระเถระที่เหลือ ๔ รูปเที่ยวไป
บิณฑบาต. พระวัปปเถระไดบรรลุโสดาปตติผลในเวลาเชานั่นแล. ก็โดย
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อุบายนี้แหละ ทรงยังพระภัททิยเถระใหดํารงอยูโสดาปตติผลในวันรุงขึ้น
พระมหานามเถระในวันรุงขึ้น และพระอัสสชิในวันรุงขึ้น รวมความวา
ทรงยังพระเถระทั้งปวงใหดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว ในดิถีที่ ๕ แหงปกษ
ไดเห็นพระเถระแมทั้ง ๕ ประชุมกันแลวทรงแสดงอันตตลักขณสูตร ใน
เวลาจบเทศนาพระเถระแมทั้ง ๕ ดํารงอยูในพระอรหัต.
ครั้งนั้น พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของยสกุลบุตร เขาเบื่อหนายละ
เรือนออกไปในตอนกลางคืน จึงตรัสเรียกวา มานี่เถิด ยสะ แลวใหดํารงอยู
ในพระโสดาปตติผล ในตอนกลางคืนนั้นนั่นเอง. วันรุงขึ้นไดใหดํารงอยูใน
พระอรหัต ทรงยังคนอื่นอีก ๕๔ คนผูสหายของพระยสะนั้น ใหบรรพชาดวย
เอหิภิกขุบรรพชา แลวใหบรรลุพระอรหัต. ก็เมื่อพระอรหันต ๖๑ องคเกิด
ขึ้นในโลกดวยประการอยางนี้แลว พระศาสดาทรงออกพรรษา ปวารณาแลว
ทรงสงภิกษุ ๖๐ องคไปในทิศทั้งหลายดวยพระดํารัสวา ภิกษุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป สวนพระองคเองเสด็จไปยังตําบลอุรุเวลา ในระหวาง
ทางไดทรงแนะนําภัตทวัคคียกุมาร ๓๐ คน ในชัฏปาฝาย. บรรดาภัตทวัคคียกุมารเหลานั้นคนทายสุดไดเปนพระโสดาบัน คนเหนือสุดไดเปนพระอนาคามี
พระองคทรงใหภัตทวัคคียกุมารทั้งหมดแมเหลานั้นบรรพชา ดวยความเปน
เอหิภิกขุเหมือนกัน แลวทรงสงไปในทิศทั้งหลาย แลวพระองคไดเสด็จไปยัง.
ตําบลอุรุเวลา ทรงแสดงปาฏิหาริย ๓๕๐๐ ปาฏิหาริย ทรงแนะนําชฎิล ๓ พี่
นอง มีอรุ ุเวลกัสสปเปนตน มีบริวารหนึ่งพัน ใหบรรพชาดวยความเปน
เอหิภิกขุเหมือนกัน แลวใหนั่งที่คยาสีสประเทศ ใหดํารงอยูในพระอรหัต ดวย
อาทิตตปริยายเทศนา อันพระอรหันตหนึ่งพันนั้นแวดลอม ทรงพระดําริวา
จักเปลื้องปฏิญญาที่ทรงใหไวแกพระเจาพิมพิสาร จึงไดเสด็จไปยังลัฏฐิวัน
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อุทยานสวนตาลหนุม ณ ชานพระนครราชคฤห. พระราชาไดทรงสดับจาก
สํานักของนายอุทยานบาลวา พระศาสดาเสด็จมาแลว จึงทรงหอมลอมดวย
พราหมณและคฤหบดี ๑๒ นหุต (คือ ๑๒ หมื่น) เขาไดเฝาพระศาสดา เมื่อ
พื้นพระบาทอันวิจิตรดวยจักรกําลังเปลงแสงสุกสกาวขึ้น ประหนึ่งเพดาน
แผนทองคํา จึงทรงหมอบพระเศียรลงแทบพระบาทของพระตถาคตเจา แลว
ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่งพรอมกับบริษัท. ลําดับนั้น พราหมณและคฤหบดี
เหลานั้น ไดมีความคิดดังนี้วา พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรยในทาน
อุรุเวลกัสสป หรือวาทานอุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกของพราหมณและคฤหบดีเหลานั้น
จึงไดตรัสกะพระเถระดวยพระคาถาวา
ทานอยูในอุรุเวลา (มานาน) ซูบผอม (เพราะ
กําลังพรต) เปนผูกลาวสอน (ประชาชน) เห็นโทษ
อะไรหรือ จึงละไฟ (ที่บูชา) เสีย ดูกอนกัสสป เรา
ถามเนื้อความนี้กะทาน อยางไรทานจึงละการบูชาไฟ
เสียเลา.
ฝายพระเถระรูพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคาถานี้วา
ยัญทั้งหลายยอมกลาวสรรเสริญ รูป เสียง กลิน่
รส และหญิงที่นาใคร ขาพระองครูวา นี้เปนมลทินใน
อุปธิทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมยินดีใน
การเซนสรวง และการบูชา ดังนี้.
เพื่อที่จะประกาศความที่ตนเปนสาวก จึงซบศีรษะที่หลังพระบาทของพระคถาคต แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดา
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ของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้แลว เหาะขึ้นสูเวหาส ๗ ครั้ง
คือ ๑ ชั่วลําตาล ๒ ชั่วลําตาล จนประมาณ ๗ ชั่วลําตาล แลวลงมาถวาย
บังคมพระตถาคตแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. มหาชนไดเห็นปาฏิหาริยนั้นแลว
พากัน กลาวพรรณนาพระคุณของพระศาสดาวา นาอัศจรรย พระพุทธเจาทรง
มีอานุภาพมาก แมพระอุรุเวลกัสสป ชื่อวามีทิฏฐิเข็มแข็งอยางนี้ สําคัญ
ตนวาเปนพระอรหันต ก็ถูกพระตถาคตทําลายขายคือทิฏฐิทรมานแลว. พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราทรมานพระอุรุเวลกัสสป แตในบัดนี้เทานั้น ก็หา
มิได แมในอดีต พระอุรุเวลกัสสปนี้ก็ถูกเราตถาคตทรมานมาแลวเหมือน
กัน แลวตรัสมหานารทกัสสปชาดก ในเพราะเหตุเกิดเรื่องนี้ขึ้น แลวทรง
ประกาศสัจจะทั้ง ๔. พระเจามคธราชทรงดํารงอยูในโสดาปตติผล พรอมกับ
บริวาร ๑๑ นหุต สวนอีกหนึ่งนหุตประกาศความเปนอุบาสก. พระราชาทรง
ประทับอยูในสํานักของพระศาสดานั้นแล ทรงประกาศเหตุอันมาซึ่งความสบาย
พระทัย ๕ ประการ แลวทรงถึงสรณะ ทรงนิมนตเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ แลว
เสด็จลุกจากพระอาสน ทรงกระทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลวเสด็จ
หลีกไป. วันรุงขึ้น พวกมนุษยชาวเมืองราชคฤหแมทั้งสิ้นนับได ๑๘โกฏิ ทั้งที่
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาและทั้งที่ไมไดเห็นมีความประสงคจะเห็นพระตถาคต
จึงไดจากกรุงราชคฤหไปยังลัฏฐิวันแตเชาตรู. หนทาง ๓ คาวุตไมเพียงพอ.
ลัฏฐิวันอุทยานทั้งสิ้น ไดแนนขนัดไปหมด. มหาชนแลดูอัตภาพอันถึงความ
งามดวยพระรูปโฉมของพระทศพล ไมอาจกระทําใหอิ่มได. ในฐานะทั้งหลาย
แมเห็นปานนี้ พึงพรรณนาความสงางามแหงพระรูปกายแมทั้งสิ้นนี้อันมีประเภท
เปนพระลักษณะ และพระอนุพยัญชนะของพระตถาคต ชื่อวาวรรณรูป
(การพรรณนารูป). มหาชนผูแลดู พระสรีระของพระทศพล อันถึงความงามดวย
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พระรูปโฉมแนนขนัดไปหมดดวยอาการอยางนี้ จึงไมมีโอกาสที่แมภิกษุรูปหนึ่ง
จะออกไปที่อุทยานและที่หนทาง. ไดยินวาวันนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจะทรง
ขาดพระกระยาหาร การขาดพระกระยาหารนั้น อยาไดมีเลย เพราะเหตุนั้น
อาสนที่ทาวสักกะประทับนั่ง จึงแสดงอาการรอน ทาวสักกะนั้น ทรงพระรําพึง
อยู ไดทรงทราบเหตุการณนั้น จึงทรงนิรมิตเพศเปนมาณพนอย กลาวคํา
สดุดีอันปฏิสังยุตดวยพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ เสด็จลงตรง
เบื้องพระพักตรของพระทศพล ไดโอกาสดวยเทวานุภาพ เสด็จนําไปขางหนา
กลาวคุณของพระศาสดา ดวยคาถาเหลานี้วา
พระผูมีพระภาคเจามีวรรณะงาม ดุจลิ่มทองสิงคี
ผูทรงผูกแลว เสด็จเขากรุงราชคฤหพรอมดวยพระ
ปุราณชฏิล ผูฝกตนไดแลว ผูห ลุดพนแลว. พระผูมี
พระภาคเจาผูมีวรรณะงามดุจลิ่มทองสิงคี ผูหลุดพน
แลว เสด็จเขากรุงราชคฤหพรอมกับพระปุราณชฏิล
ผูหลุดพนแลว. พระผูมีพระภาคเจาผูมีวรรณะงามดุจ
ทองสิงคี ผูทรงขามแลว เสด็จเขากรุงราชคฤหพรอม
กับพระปุราณชฏิล ผูขามพนแลว. พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น มีธรรมเปนเครื่องอยู ๑๐ มีพระกําลัง ๑๐
ทรงรูแจงธรรม ๑๐ และประกอบดวยพระคุณ ๑๐ มี
บริวารพันหนึ่ง เสด็จเขากรุงราชคฤหแลว.
มหาชนไดเห็นความสงาแหงรูปของมาณพนอยแลวคิดวา มาณพนอย
นี้มีรูปงามยิ่งนัก ก็มาณพนอยนี้ เราไมเคยเห็นเลย จึงกลาววา มาณพนอย
นี้มาจากไหน หรือมาณพนอยของใคร. มาณพนอยไดฟงดังนั้น จึงกลาว
คาถาวา
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พระสุคตเจาพระองคใด ทรงฝกพระองคไดใน
ที่ทั้งปวง ทรงประเสริฐที่สุด ไมมบี ุคคลเปรียบเปน
พระอรหันตในโลก เราเปนคนรับใชของพระสุคตเจา
พระองคนั้น.
พระศาสดาทรงดําเนินทางซึ่งมีโอกาสอันทาวสักกะทรงกระทําแลว ทรงหอม
ลอมดวยภิกษุพันหนึ่ง เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห. พระราชาทรงถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมอมฉันจักไมอาจเปนไปอยูโดยเวนรัตนะทั้งสาม หมอมฉันจักมาเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ในเวลาบางไมใชเวลาบาง ก็ชื่อวาลัฏฐิวันอุทยานไกลเกินไป
แตอุทยานชื่อวาเวฬุวันของหมอมฉันนี้ ไมไกลเกินไปไมใกลเกินไป เปน
เสนาสนะสมบูรณดวยการคมนาคม สมควรแกพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับเวฬุวันนี้เถิด แลวทรงเอาพระสุวรรณภิงคารตักน้ําอัน มีสีดัง
แกวมณีอบดวยดอกไมและของหอม เมื่อจะทรงบริจาคพระเวฬุวันอุทยาน จึง
ทรงหลั่งน้ําใหตกลงบนพระหัตถของพระทศพล ในขณะทรงรับพระอาราม
มหาปฐพีไดหวั่นไหวอันเปนเหตุใหรูวา รากแกวของพระพุทธศาสนาไดหยั่ง
ลงแลว. จริงอยู ในชมพูทวีปยกเวนพระเวฬุวันเสีย ชื่อวาเสนาสนะอื่นที่ทรง
รับแลวแผนดินไหว ยอมไมมี. ฝายในตามพปณณิทวีป (คือเกาะลังกา)
ไมมีเสนาสนะอื่นที่รับแลวแผนดินไหว ยกเวนมหาวิหาร. พระศาสดาครั้น
ทรงรับพระเวฬุวนารามแลว ทรงกระทําอนุโมทนาแกพระราชา แลวเสด็จลุก
จากอาสนะ หอมลอมดวยภิกษุสงฆ ไดเสด็จไปยังพระเวฬุวัน.
ก็สมัยนั้นแล ปริพาชกทั้งสอง คือสารีบุตรและโมคคัลลานะ
อาศัยกรุงราชคฤหแสวงหาอมตธรรมอยู. บรรดาปริพาชกทั้งสองนั้น สารีบุตร
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เห็นพระอัสสชิเถระเขาไปบิณฑบาต มีจิตเลื่อมใส จึงเขาไปนั่งใกล ไดฟง
คาถาวา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด ดังนี้
เปนตน ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล ไดกลาวคาถานั้นนั่นแหละแมแกโมคคัลลานะปริพาชกผูสหายของตน. ฝายโมคคัลลานะปริพาชกก็ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล. สหายแมทั้งสองนั้นลาสัญชัยปริพาชกแลว บวชในสํานักของพระศาสดาพรอมดวยบริวารของตน บรรดาสหายทั้งสองนั้น พระโมคคัลลานเถระ
บรรลุพระอรหัตโดย ๗ วัน พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัต โดยลวงไป
กึ่งเดือน พระศาสดาทรงตั้งพระเถระแมทั้งสองไวในตําแหนงอัครสาวก และ
ในวันที่พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัตนั่นแล ไดทรงกระทําสาวกสันนิบาต
ประชุมพระสาวก.
ก็เมื่อพระตถาคตประทับอยูในพระเวฬุวันอุทยานนั้นนั่นแล พระเจาสุทโธทนมหาราชไดทรงสดับวา ขาววา บุตรของเราประพฤติทุกรกิริยา ๖ ป
บรรลุพระปรมาภิสัมโพธิญาณแลว ประกาศธรรมจักรอันบวร อาศัยเมือง
ราชคฤหอยูในเวฬุวัน จึงตรัสเรียกอํามาตยผูหนึ่งมาตรัสวา มาเถิดพนาย
ทานจงมีบุรุษพันหนึ่งเปนบริวาร เดินทางไปกรุงราชคฤห กลาวตามคําของ
เราวา พระเจาสุทโธทนมหาราช พระบิดาของพระองคมีพระประสงคจะพบ
แลวจงพาบุตรของเรามา อํามาตยผูนั้นรับพระดํารัสของพระราชาดวยเศียร
เกลาวา อยางนั้นพระพุทธเจาขา เเลวมีบุรุษหนึ่งพันเปนบริวาร รีบเดิน
ทางไปประมาณ ๖๐ โยชน นั่งอยูในทามกลางบริษัท ๔ ของพระทศพล แลว
เขาไปยังวิหารในเวลาแสดงธรรม อํามาตยนั้นคิดวา พระราชสาสนของพระราชาที่สงมาจงงดไวกอน แลวยืนอยูท ายสุดบริษัท ฟงพระธรรมเทศนาของ
พระศาสดา ตามที่ยืนอยูนั่นแล ไดบรรลุพระอรหัตพรอมกับบุรุษบริวารหนึ่ง
พัน จึงทูลขอบรรพชา พระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา ทาน
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ทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด. ในขณะนั้นเอง คนทั้งหมดทรงบาตรและจีวรอัน
สําเร็จดวยฤทธิ์ ไดเปนประหนึ่งพระเถระมีพรรษา ๖๐ ฉะนั้น. ก็ธรรมดา
พระอริยเจาทั้งหลายยอมมีตนเปนกลาง จําเดิมแตเวลาที่ไดบรรลุพระอรหัต
เพราะฉะนั้น จึงไมไดกราบทูลสาสนที่พระราชาทรงสงมา พระราชาตรัส
วา อํามาตยผูไปแลวก็ยังไมมา ขาวสาสนก็ไมไดฟง มาเถอะพนาย ทาน
จงไป แลวทรงสงอํามาตยอื่นไปตามทานองนั้นนั่นแล แมอาํ มาตยนั้น ไปแลว
ไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งบริษัท โดยนัยกอนนั่นแหละ ก็ไดนิ่งเสีย พระ
ราชาทรงสงอํามาตย ๙ คน ซึ่งมีบริวารคนละหนึ่งพันไป โดยทํานองนี้นั่น
แล. อํามาตยทุกคนยังกิจของตนใหสําเร็จแลว ก็เปนผูนิ่งอยู ณ กรุงราชคฤห
นั้นนั่นเอง. พระราชาไมไดอํามาตยผูนําแมมาตรวา ขาวสาสนมาบอก จึง
ทรงพระดําริวา ก็ชนมีประมาณเทานี้ ไมนํากลับมาแมมาตรวาขาวสาสน
เพราะไมมีความรักในเรา ใครหนอ จักกระทําตามคําของเรา เมื่อทรงตรวจ
พลของหลวงทั้งหมด ก็ไดเห็นกาฬุทายีอํามาตย. ไดยินวา กาฬุทายีนั้นเปน
อํามาตยผูจัดราชกิจทั้งปวงใหสําเร็จ เปนคนวงใน มีความคุนเคยเปนอยางยิ่ง
เกิดวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว เปนสหายเลนฝุนมาดวยกัน. ลําดับนั้น
พระราชาตรัสเรียกกาฬุทายีอํามาตยนั้นมาวา พออุทายี เราปรารถนาจะเห็น
บุตรของเรา จึงสงบุรุษไป ๙ พัน แมบุรุษสักคนหนึ่ง จะมาบอกมาตรวา
ขาวสาสนก็ไมมี ก็อันตรายแหงชีวิตของเรารูไดยากนัก เรามีชวี ิตอยูปรารถนา
จะเห็นบุตร ทานจักอาจหรือหนอที่จะแสดงบุตรแกเรา. กาฬุทายีอํามาตย
กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระพุทธเจาจักอาจ ถาจักไดบรรพชา.
พระราชาตรัสวา (ดูกอนพอ ทานจะไดบวชหรือไมไดบวชก็ตาม จงแสดง
บุตรแกเรา กาฬุทายีอํามาตยนั้นรับพระดํารัสแลว ถือพระราชสาสนไปยัง
กรุงราชคฤห ยืนอยูทายบริษัทในเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา
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ไดสดับธรรมแลว พรอมทั้งบริวารก็บรรลุพระอรหัตผล ดํารงอยูในความ
เปนเอหิภิกขุ.
ฝายพระศาสดาไดเปนพระพุทธเจาแลว ประทับอยู ในปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตลอดภายในพรรษาแรก ออกพรรษาปวารณาแลวเสด็จไปยังตําบล
อุรุเวลา ประทับอยูที่ตําบลอุรุเวลานั้น ตลอด ๓ เดือน ทรงแนะนําชฏิล ๓
พี่นอง มีภิกษุพันหนึ่งเปนบริวาร ในวันเพ็ญเดือนยี่ เสด็จไปยังกรุงราชคฤห
ประทับอยู ๒ เดือน. โดยลําดับกาลมีประมาณเทานี้ เปนเวลา ๕ เดือน สําหรับ
พระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จออกจากกรุงพาราณสี ฤดูเหมันตทั้งสิ้นลวงไปแลว
จําเดิมแตวันที่พระอุทายีเถระมาแลว เวลาไดลวงไป ๗๐๘ วัน ในวันเพ็ญ
เดือน ๔ พระอุทายีเถระนั้นคิดวา ฤดูเหมันตก็ลวงไปแลว ฤดูวสันตกําลัง
ยางเขามา พวกมนุษยถอนขาวกลาไปแลว ทําใหหนทางในที่ที่ตรงหนา ๆ ชุม
แผนดินดาดาษไปดวยหญาเขียวสด ราวปามีดอกไมบานสะพรั่ง หนทางเหมาะแก
การที่จะเดิน กาลนี้เปนกาลที่พระทศพลจะทรงกระทําการสงเคราะหพระญาติ
ลําดับนั้น พระอุทายีเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พรรณนาหนทาง
เสด็จเพื่อตองการใหพระทศพลเสด็จไปยังพระนครของราชสกุล ดวยคาถา
ประมาณ ๖๐ คาถาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ตนไมทั้งหลายมี
ดอกแดงสะพรั่ง มีผลเต็มตนสลัดใบแลว ตนไมเหลา
นั้นสวางไสวดุจมีเปลวไฟโชติชวงอยู ขาแตพระมหา
วีระ ถึงสมัยที่เหมาะสมแกการที่พระองคจะรื่นรมย
สถานที่ไมเย็นจัด ไมรอนจัด ไมอัตคัดและอดอยาก
นัก พืน้ ภูมิภาคก็มหี าแพรกอันเขียวสด ขาแตพระ
มหามุนี กาลนี้เปนกาลสมควรแลวที่จะเสด็จไป.
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ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะอุทายีเถระวา อุทายีเพราะเหตุไรหนอ
เธอจึงพรรณนาการไปดวยเสียงอันไพเราะ พระอุทายีเถระกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระเจาสุทโธทนมหาราช พระชนกของพระองค มีพระ
ประสงคจะพบเห็นพระองค ขอพระองคจงกระทําการสงเคราะหแกพระญาติ
ทั้งหลายเถิด พระศาสดาตรัสวา ดีละอุทายี เราจักกระทําการสงเคราะหพระ
ญาติ เธอจงบอกแกภิกษุสงฆ ภิกษุทั้งหลายจักไดบําเพ็ญคมิกวัตรสําหรับผู
จะไป พระเถระรับพระพุทธดํารัสแลวบอกแกภิกษุสงฆ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงหอมลอมดวยภิกษุขีณาสพทั้งสิ้นสองหมื่นองค
คือ ภิกษุผูเปนกุลบุตรชาวอังกะและมคธะหมื่นองค ภิกษุผูเปนกุลบุตรชาว
เมืองกบิลพัสดุหมื่นองค เสด็จออกจากกรุงราชคฤห เสด็จเดินทางวันละหนึ่ง
โยชน. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา จักเสด็จจากกรุงราชคฤหถงึ กรุง
กบิลพัสดุทาง ๖๐ โยชน โดยเวลา ๒ เดือน จึงเสด็จหลีกจาริกไปโดยไมรบี
ดวน ฝายพระเถระคิดวา จักกราบทูลความที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกมา
แลว จึงเหาะขึ้นสูเวหาสไปปรากฏในพระราชนิเวศนของพระราชา. พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นพระเถระแลวทรงมีพระทัย นิมนตใหนั่งบนบัลลังกอันควร
คามาก ไดทรงนําบาตรใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ที่เขาจัดเตรียมไว
เพื่อพระองคแลวถวายไป พระเถระลุกขึ้นแสดงอาการจะไป พระราชาตรัสวา
จงนั่งฉันเถิดพอ พระเถระทูลวา มหาบพิตร อาตมภาพจักไปยังสํานักของพระศาสดาแลวจักฉัน. พระราชาตรัสวา พระศาสดาอยูที่ไหนละพอ พระอุทายีเถระ
ทูลวา มหาบพิตร พระศาสดามีภิกษุ ๒ หมื่นเปนบริวาร เสด็จออกจาริกเพื่อ
จะเห็นพระองค พระราชาทรงดีพระทัยตรัสวา ทานฉันภัตตาหารนี้แลวจงนํา
บิณฑบาตจากพระราชนิเวศนั้นไปถวายพระโอรสนั้น จนกวาพระโอรสของเรา
จะถึงพระนครนี้. พระเถระรับแลว พระราชาอังคาสพระเถระแลวอบบาตรดวย
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จุรณหอม บรรจุเต็มดวยโภชนะอันอุดม แลววางไวที่มือของพระเถระ โดย
ตรัสวา ทานจงถวายพระตถาคต. พระเถระเมื่อชนชาววังทั้งปวงเห็นอยูนั่นแล
ไดโยนบาตรขึ้นไปบนอากาศ สวนตนเองก็เหาะขึ้นสูเวหาสนําบิณฑบาตไป
วาง เฉพาะที่พระหัตถของพระศาสดาโดยตรง พระศาสดาเสวยบิณฑบาต
นั้น พระเถระไดนําบิณฑบาตมาทุกวัน ๆ โดยอุบายนี้. แมพระศาสดาก็เสวย
บิณฑบาตเฉพาะของพระราชาเทานั้น ในระหวางเดินทาง ในเวลาเสด็จภัตกิจ
ทุก ๆ วัน แมพระเถระก็กลาววา วันนี้พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสิ้นระยะ
ทางมีประมาณเทานี้ วันนี้เสด็จมาสิ้นระยะทางมีประมาณเทานี้ ไดกระทําราช
สกุลทั้งสิ้นใหมีความเลื่อมใสเกิดขึ้นในพระศาสดา โดยเวนการไดเห็นพระ
ศาสดาดวยธรรมีกถาอันสัมปยุตดวยพุทธคุณ. ดวยเหตุนั้นแหละ พระศาสดา
จึงสถาปนาพระอุทายีเถระนั้นไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระกาฬุทายีนั้นเปนเลิศกวาพระสาวกทั้งหลายของเราผูยังตระกูลไหเลื่อมใส.
ฝายเจาศากยะทั้งหลาย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงโดยลําดับแลว
ไดปรึกษากันวา พวกเราจักเห็นพระญาติผูประเสริฐของพวกเรา จึงประชุม
กันพิจารณาสถานที่เปนที่ประทับ อยูของพระผูมีพระภาคเจา กําหนดกันวา
อารามของเจานิโครธศากยะนารื่นรมย จึงใหกระทําวิธีการซอมแซมทุกอยาง
ในอารามนั้น ถือของหอมและดอกไม เมื่อจะกระทําการตอนรับ จึงสงเด็ก
ชายและเด็กหญิงชาวบานหนุมสาว ซึ่งประดับดวยเครื่องประดับทุกอยางไป
กอน จากนั้นจึงสงราชกุมารและราชกุมารีไป ตนเองบูชาดวยของหอม ดอกไม
และจุรณเปนตนอยูในระหวางราชกุมารและราชกุมารีเหลานั้น ไดพาพระผูมีพระภาคเจาไปยังนิโครธารามนั้นเอง ในนิโครธารามนั้น พระผูมีพระภาคเจา
แวดลอมดวยพระขีณาสพ ๒ หมื่น ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขาปูลาด
ไวแลว. ธรรมดาเจาศากยะทั้งหลายผูมีพระชาติมานะถือตัวจัด เจาศากยะ
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เหลานั้นทรงพระดําริวา สิทธัตถกุมารเปนเด็กกวาเราทั้งหลาย เปนพระกนิษฐา
เปนพระภาคิไนย เปนพระโอรส เปนพระนัดดา ของเราทั้งหลาย จึงตรัส
กะราชะกุมารทั้งหลายที่หนุม ๆ วา ทานทั้งหลายจงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
พวกเราจักนั่งขางหลังทานทั้งหลาย.
เมื่อศากยะเหลานั้นไมถวายบังคมประทับนั่งแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจาศากยะเหลานั้น แลวทรงพระดําริวา พระ
ญาติทั้งหลายไมไหวเรา เอาเถอะ เราจักใหพระญาติเหลานั้นไหว จึงทรง
เขาจตุตถฌานมีอภิญญาเปนบาท ออกจากฌานแลวเหาะขึ้นสูเวหาส ปาน
ประหนึ่งโปรยธุลีพระบาทลงบนพระเศียร ของเจาศากยะเหลานั้น ไดทรงกระทํา
ปาฏิหาริยเชนเดียวกับยมกปาฏิหาริยที่ควงตนฑามพพฤกษ พระราชาทรงเห็น
ความอัศจรรยนั้นจึงตรัสวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในวันที่พระองคประสูติ
หมอมฉันแมไดเห็นพระบาทของพระองค ซึ่งหมอมฉันนําเขาไปใหไหวกาลเทวลดาบสกลับไปประดิษฐานบนกระหมอมของพราหมณ ก็ไดไหวพระองค
นี้เปนการไหวครั้งแรกของหมอมฉัน ในวันวัปปมงคลแรกนาขวัญ. ก็ไดเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของรมเงาไมหวาของพระองค ผูบรรทมอยูบ นที่บรรทมอัน
ประกอบดวยสิริใตรมเงาไมหวา ก็ไดไหวพระบาท นี้เปนการไหวครั้งที่สอง
บัดนี้ แมไดเห็นปาฏิหาริยนี้ ซึ่งไมเคยเห็น จึงไหวพระบาทของพระองค
นี้เปนการไหวครั้งที่สามของหมอมฉัน. ก็เมื่อพระราชาถวายบังคมแลว แม
เจาศากยะพระองคหนึ่งชื่อวาผูสามารถเพื่อจะไมถวายบังคม พระผูมีพระภาคเจา
แลวดํารงอยู ไมไดมี เจาศากยะทั้งปวงพากันถวายบังคมทั้งหมด พระผูมี
พระภาคเจาทรงใหพระญาติทั้งหลายถวายบังคมดวยประการดังนี้แลว จึงเสด็จ
ลงจากอากาศ ประทับนั่งบนพระอาสนที่ลาดไว เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับ
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นั่งแลว สมาคมพระญาติอันถึงสุดยอดจึงไดมีขึ้น. เจาศากยะทั้งปวงเปนผูมี
พระทัยแนวแนประทับนั่งแลว. ลําดับนั้น มหาเมฆไดยังฝนโบกขรพรรษให
ตกลงมา น้าํ สีแดงมีเสียงไหลไปขางลาง และผูประสงคจะใหเปยกจึงจะเปยก
ฝนโบกขรพรรษ แมมาตรวาหยาดเดียวก็ไมตกลงบนรางกายของผูที่ไมประสงค
จะใหเบียก. เจาศากยะทั้งปวงเห็นดังนั้น เกิดอัศจรรยไมเคยเปน จึงสงสนทนา
กันวา โอ ! นาอัศจรรย โอ ! ไมเคยมี พระศาสดาตรัสวา ฝนโบกขรพรรษ
ตกลงในสมาคมแหงพระญาติของเรา ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในอดีตก็ได
ตกแลว จึงตรัสเวสสันดรชาดก เพราะเหตุเกิดเรื่องนี้. เจาศากยะทั้งปวงสดับ
พระธรรมเทศนาแลว เสด็จลุกขึ้นถวายบังคมแลวหลีกไป. พระราชาหรือ
มหาอํามาตยของพระราชาแมพระองคเดียว ชื่อวากราบทูลวา ขอพระองคจง
รับภิกษาของขาพระองคทั้งหลายในวันพรุงนี้ ดังนี้แลวจึงเสด็จไป มิไดมีเลย.
วันรุงขึ้นพระศาสดาทรงแวดลอมดวยภิกษุสองหมื่นองค เสด็จเขาไป
บิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสด. ไมมีใคร ๆ จะไปนิมนตหรือรับบาตร พระผูมี
พระภาคเจาประทับยืนที่เสาเขื่อน ทรงพระรําพึงวา พระพุทธเจาในปางกอน
ทั้งหลายเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครของตระกูลอยางไรหนอ ไดเสด็จไป
ยังเรือนของอิสรชนโดยขามลําดับ หรือเสด็จเที่ยวจาริกไปตามลําดับตรอก
แตนั้นไมไดทรงเห็นแมพระพุทธเจาพระองคหนึ่งเสด็จไปโดยขามลําดับ แลว
ทรงพระดําริวา นี้เทานั้นเปนวงศของพระพุทธเจาทั้งหลายนั้น นี้เปนประเพณี
ของเรา แมเราก็ควรจะยกไวในบัดนี้ และสาวกทั้งหลายของเราสําเหนียกตาม
เราอยูนั่นแล จักบําเพ็ญบิณฑบาตจาริกวัตรตอไป จึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไป
ตามลําดับตรอก ตั้งแตเรือนที่ตั้งอยูในที่สุดไป มหาชนเลาลือกันวา ไดยินวา
สิทธัตถกุมารผูเปนเจาเที่ยวไปเพื่อกอนขาว จึงเปดหนาตางบนปราสาทชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ เปนตน ไดเปนผูขวนขวายเพื่อจะดู.
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ฝายพระเทวีมารดาพระราหุล ทรงพระดําริวา นัยวาพระลูกเจาเสด็จ
เที่ยวไปดวยวอทองเปนตน โดยราชานุภาพยิ่งใหญในพระนครนี้แหละ บัดนี้
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ถือกระเบื้องเที่ยวไปเพื่อกอนขาว จะ
งามหรือหนอ จึงทรงเปดสีหสัญชรทอดพระเนตรตรวจดูอยู ไดเห็นพระผูมี
พระภาคเจา ทรงยังถนนในพระนครใหสวางไสวดวยพระรัศมีแหงพระสรีระอัน
รุงเรื่องดวยความรุงเรื่องตาง ๆ ไพโรจนดวยพุทธสิริอันหาอุปมามิได ประดับ
ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ สวางดวยพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ซึ่งตาม
ประชิดลอมรอบดวยพระรัศมีดานละวา จึงทรงชมเชยตั้งแตพระอุณหิสจนถึง
พื้นพระบาท ดวยคาถาชื่อวานรสีหะ ๘ ประการ มีอาทิอยางนี้วา
พระผูนรสีหะมีพระเกสาเปนลอนออนดําสนิท
มีพื้นพระนลาตปราศจากมลทินดุจพระอาทิตย มีพระนาสิกโคงออนยาวพอเหมาะ ซานไปดวยพระขายแหง
พระรัศมี ดังนี้.
แลวจึงกราบทูลแดพระราชาวา พระโอรสของพระองคเสด็จเที่ยวไปเพื่อกอน
ขาว. พระราชาทรงสลดพระทัย ทรงจัดผาสาฎกใหเขาที่ดวยพระหัตถ
รีบดวนเสด็จออกไปโดยเร็ว ประทับยืนเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา
แลวตรัสวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงกระทํา
หมอมฉันใหไดอาย เพื่ออะไร จึงเสด็จเที่ยวไปเพื่อกอนขาว ทําไมพระองคจึง
กระทําความสําคัญวา ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทานี้ไมอาจไดภัตตาหาร. พระ
ศาสดาตรัสวา มหาบพิตร อันนี้เปนวงศ เปนจารีตของอาตมภาพ. พระราชา
ตรัสวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันทั้งหลายมีวงศเปนกษัตริยมหาสมมติ.
ราชมิใชหรือ ก็ในวงศกษัตริยมหาสมมตราชนั้น แมกษัตริยพระองคหนึ่งชื่อวา
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เที่ยวไปเพื่อภิกขาจาร ยอมไมมี. พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร ชื่อวาวงศนี้
เปนวงศของพระองค. แตชื่อวาพุทธวงศนี้ คือ พระทีปงกร พระโกณฑัญญะ
พระกัสสปะ เปนวงศของอาตมภาพ และพระพุทธเจาอื่น ๆ นับไดหลายพัน
ไดสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการภิกขาจารเทานั้น ประทับยืนในระหวางถนน
นั้นแล ตรัสพระคาถานี้วา
บุคคลไมควรประมาทในกอนขาว อันบุคคลพึง
ลุกขึ้นยืนรับ พึงประพฤติธรรมใหสุจริต บุคคลผู
ประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้ และในโลก
หนา.
ในเวลาจบคาถา พระราชาดํารงอยูในโสดาปตติผล, และไดสดับคาถานี้วา
บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสุจริต ไมพึงประพฤติ
ธรรมนั้นใหทุจริต ผูประพฤติธรรมเปนปรกติยอมอยู
เปนสุขทั้ง ในโลกนีแ้ ละในโลกหนา ดังนี้.
ไดดํารงอยูในสกทาคามิผล, ไดทรงสดับธรรมปาลชาดก ไดดาํ รงอยูในอนาคามิผล, ในสมัยใกลจะสวรรคต ทรงบรรทมบนพระที่บรรทมอันประกอบดวย
สิริภายใตเศวตฉัตร ไดบรรลุพระอรหัต. กิจในการตามประกอบความเพียร
โดยการอยูปา ไมไดมแี กพระราชา. ก็ครั้นทรงกระทําใหแจงเฉพาะโสดาปตติผลเทานั้น ทรงรับบาตรของพระผูมีพระภาคเจา ทรงนิมนตพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งบริษัทใหเสด็จขึ้นสูมหาปราสาท ทรงอังคาสดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต. ในเวลาเสร็จภัตกิจ นางสนมทั้งปวงยกเวน พระมารดา
พระราหุลพากันมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา. ก็พระมารดาของพระราหุล
นั้น แมชนผูเปนบริวารจะกลาววา พระองคจงเสด็จไปถวายบังคมพระลูกเจา
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เถิด ก็ตรัสวา ถาคุณของเรามีอยูไซร พระลูกเจาจักเสด็จมายังสํานักของเรา
ดวยพระองคเองที่เดียว เราจักถวายบังคมพระลูกเจานั้นผูเสด็จมาเทานั้น ครั้น
ตรัสดังนี้แลว ก็มิไดเสด็จไป. พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระราชาถือบาตร
แลวเสด็จไปยังหองอันมีสิริของพระราชธิดา พรอมกับพระอัครสาวกทั้งสอง
แลวตรัสวา พระราชธิดาเมื่อถวายบังคมตามชอบใจ ไมพึงกลาวคําอะไร ๆ
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ เขาปูลาดไว. พระราชธิดาเสด็จมาโดยเร็วจับขอ
พระบาททั้งสอง เกลือกพระเศียรบนหลังพระบาท ถวายบังคมตามพระอัธยาศัย
พระราชาตรัสคุณสมบัติมีความรักและความนับถือมากในพระผูมีพระภาคเจา
ของพระราชธิดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธิดาของหมอมฉันไดฟงขาววา
พระองคทรงนุงหมผากาสาวะ ตั้งแตนั้นก็ทรงผากาสาวะบาง ไดสดับวา
พระองคมีภัตหนเดียว ก็มีภัตหนเดียวบาง ทรงสดับวาพระองคทรงละที่นั่ง
ที่นอนใหญ ก็ทรงบรรทมเฉพาะบนเตียงนอยอันขึงดวยแผนผา ทรงทราบวา
พระองคทรงละเวนจากของหอมมีดอกไมเปนตน ก็ทรงงดเวนดอกไมและของ
หอมบาง เมื่อพระญาติทรงสงขาวมาวา เราทั้งหลายจักปฏิบัติในญาติทั้งหลาย
ของตน ก็ไมทรงเหลียวแลแมพระญาติสักองคเดียว ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
พระธิดาของหมอมฉันเพียบพรอมดวยคุณสมบัติอยางนี้. พระศาสดาตรัสวา
มหาบพิตร ขอที่พระราชธิดาอันพระองครักษาคุมครองอยูในบัดนี้ พึงรักษา
คุมครองตนในเมื่อญาณแกกลาแลวนั้น ไมนาอัศจรรย เมื่อกอนราชธิดานี้
ไมมีการอารักขา ทองเที่ยวอยูที่เชิงเขาก็รักษาคนอยูไดในเมื่อญาณยังไมแกกลา
ดังนี้ แลวทรงบรรเทาความเศราโศกของพระราชธิดานั้น ตรัสจันทกินรีชาดก
ทรงใหโสดาปตติผล แลวลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป. ในวันที่สอง เมื่อวิวาหมงคลเนื่องในการเสด็จเขาพระตําหนักอภิเษกของนันทราชกุมาร ดําเนินไปอยู
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พระศาสดาเสด็จไปยังตําหนักของนันทราชกุมารนัน้ ทรงใหพระกุมารถือบาตร
มีพระประสงคจะใหบวช จึงตรัสมงคลกถาแลวเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จหลีก
ไป นางชนบทกัลยาณีเห็นพระกุมารกําลังเสด็จไป จึงทูลวา ขาแตพระลูกเจา
พระองคควรเสด็จกลับมาโดยดวน แลวทรงชะเงอพระศอแลดู ฝายพระกุมาร
นั้น ไมอาจทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระองคทรงรับเอาบาตรไป ไดเสด็จ
ไปยังวิหารนั่นแล. นันทกุมารนั้นไมปรารถนาเลย พระผูมีพระภาคเจาทรงให
บรรพชาแลว. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปกบิลพัสดุบุรีทรงใหนันทกุมารบวช
ดวยประการฉะนี้.
ในวันที่ ๗ พระมารดาพระราหุลประดับพระกุมารแลวสงไปเฝาพระผู
มีพระภาคเจาดวยพระดํารัสวา ลูกเอย เจาจงดูพระสมณะซึ่งมีรูปดังพรหม มี
วรรณะดังทองคําแวดลอมดวยสมณะ ๒ หมื่นองคอยางนั้น พระสมณะนี้เปน
พระบิดาของเจา พระสมณะนั้น ไดมีขมุ ทรัพยใหญ จําเดิมแตพระสมณะนั้น
ออกบวชแลว แมไมเห็นขุมทรัพยเหลานั้นเจาจงไปขอมรดกกะพระสมณะนั้น
วา ขาแตพระบิดาขาพระองคเปนกุมาร ไดรับอภิเษกแลวจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ขาพระองคตองการทรัพย ขอพระองคจงประทานทรัพยแกขาพระองค
เพราะบุตรยอมเปนเจาของสิ่งของอันเปนของบิดา. พระกุมารเสด็จไปยังสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจาทีเดียว กลับไดความรักตอพระบิดามีจิตใจราเริงนักกราบทูล
วา ขาแตพระสมณะ รมเงาของพระองคเปนสุขแลวไดยืนตรัสถอยคําอยางอื่น
อันสมควรแกพระองคเปนอันมาก. พระผูมีพระภาคเจาทรงการทําภัตกิจแลว
ทรงกระทําอนุโมทนา แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. ฝายพระกุมารเสด็จติด
ตามพระผูมีพระภาคเจาไปโดยตรัสวา ขาแตพระสมณะ ขอพระองคจงประทาน
มรดกแกขาพระองค ขาแตพระสมณะ ขอพระองคจงประทานมรดกแกขาพระองค. พระผูมีพระภาคเจาทรงไมใหพระกุมารกลับ. บริวารชนไมไดอาจเพื่อ
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จะยังพระกุมารผูเสด็จไปพรอมกับพระผูมีพระภาคเจา ใหกลับ. พระกุมารนั้น
ไดเสด็จไปยังพระอารามพรอมกับพระผูมีพระภาคเจาดวยประการดังนี้. พระผู
มีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไป ทรงพระดําริวา กุมารนี้ปรารถนาทรัพยอันเปน
ของบิดาซึ่งเปนไปตามวัฏฏะมีความคับแคน เอาเถอะ เราจะใหอริยทรัพย ๗
ประการซึ่งเราไดเฉพาะที่โพธิมัณฑแกกุมารนี้ เราจะกระทําใหเปนเจาของ
ทรัพยมรดกอันเปนโลกุตระ. แลวตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาวา สารีบุตร
ถาอยางนั้น เธอจงใหราหุลกุมารบวช. ก็เมื่อพระกุมารบวชแลว ทุกขมี
ประมาณยิ่งเกิดขึ้นแกพระราชา. เมื่อไมทรงสามารถจะอดกลั้นความทุกขนั้น
จึงทูลใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ. แลวทรงขอพรวา ขาแตพระองค.
ผูเจริญ ดังหมอมฉันจะขอโอกาส พระผูเปนเจาทั้งหลาย ไมพึงบวชบุตรที่
บิดามารดายังไมอนุญาต. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระดํารัสนั้นของพระราชา
นั้น ในวันรุง ขึ้น เสวยพระกระยาหารเขาในพระราชนิเวศน เมื่อพระราชา
ผูประทับนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่งตรัสวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในคราวที่
พระองคทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา เทวดาองคหนึ่งเขาไปหาหมอมฉันกลาววา
พระโอรสของพระองคทรงทํากาละแลว หมอมฉันไมเชื่อคําของเทวดานั้น หาม
เทวดานั้นวา บุตรของเรายังไมบรรลุพระโพธิญาณจะยังไมทํากาละ จึงตรัสวา
บัดนี้ พระองคจักทรงเชื่อไดอยางไร แมในกาลกอนเมื่อคนเอากระดูกแสดง
แลวกลาววา บุตรของทานตายแลว พระองคก็ยังไมเชื่อ แลวตรัสมหาธรรมปาลชาดก เพราะเหตุเกิดเรื่องนี้ขึ้น. ในเวลาจบพระคาถา พระราชาทรงดํารง
อยูในพระอนาคามิผล. พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระบิดาดํารงอยูในผลทั้ง ๓
ดวยประการดังนี้แลว อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว เสด็จไปกรุงราชคฤหอีก
ทรงประทับอยูที่ปาสีตวัน.
สมัยนัน้ ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เอาเกวียน ๕๐๐ เลมบรรทุก
สินคาไปยังเรือนของเศรษฐีผูเปนสหายที่รักของตนในกรุงราชคฤห ไดสดับวา
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พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในกรุงราชคฤหนั้น ในเวลาใกลรุงได
เขาไปเฝาพระศาสดา ทางประตูที่เปดดวยอานุภาพของเทวดา ฟงธรรมแลว
ไดดํารงอยูในพระโสดาปตตผล ในวันที่สอง ไดถวายมหาทานแกพระสงฆมี
พระพุทธ. เจาเปนประธานไดขอใหพระศาสดาทรงรับปฏิญญาที่จะเสด็จมาเมือง
สาวัตถี ในระหวางทางไดใหทรัพยแสนหนึ่งสรางวิหาร (ระยะทางหางกัน)โยชน
หนึ่ง แลวซือ้ สวนของเจาเชตดวยเงิน ๑๘ โกฏิ โดยการปูลาดกหาปณะจํานวน
โกฏิ (เต็มเนื้อที่) แลวทําการกอสรางเสร็จ (คือ) ใหสรางพระคันธกุฏีเพื่อพระ
ทศพลตรงกลาง แลวใหสรางวิหารอันนารื่นรมยใจรายลอมพระคันธกุฏีนั้น
ในภูมิภาคอันนารื่นรมย ดวยการบริจาคเงิน ๑๘ โกฏิ คือ ใหสรางเสนาสนะ
เชนกุฏิหลังเดียว กุฏิสองหลัง กุฏทิ รงหงสเวียน ศาลาราย และปะรําเปน
ตนและสระโบกขรณี ทีจ่ งกรม ที่พกั กลางคืน และที่พักกลางวัน โดยเปน
อาวาสสําหรับอยูอาศัยเฉพาะผูเดียว ตามลําดับ ๆ เพื่อพระเถระผูใหญ ๘๐
องค แลวสงทูตไปเพื่อตองการใหพระทศพลเสด็จมา. พระศาสดาไดทรงสดับ
คําของทูตแลว มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร. เสด็จออกจากกรุงราชคฤห
เสด็จถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ. ฝายมหาเศรษฐีแลเตรียมการฉลองพระวิหาร
ในวันที่พระตถาคตเสด็จเขาพระเชตวันวิหาร ไดตกแตงประดับประดาบุตรดวย
อลังการเครื่องประดับทั้งปวง แลวสงไปพรอมกับกุมาร ๕๐๐ คนผูตกแตง
ประดับประดาแลว. บุตรเศรษฐีนั้นพรอมทั้งบริวาร ถือธง ๕๐๐ คันอัน
เรื่องรองดวยผาหาสี ไดอยูขางเบื้องพระพักตรของพระทศพล. ขางหลังของ
กุมารเหลานั้น มีธิดาเศรษฐี ๒ นาง คือ สุภัททา และจุลลสุภัททา พรอม
กับกุมารี ๕๐๐ นาง ถือหมอเต็มดวยน้ําเดินออกไป. ขางหลังของกุมารีเหลานั้น
ภรรยาของทานเศรษฐีประดับ ดวยอลังการทั้งปวง พรอมกับมาตุคาม ๕๐๐ นาง
ถือถาดเต็ม (ดวยอาหาร) ออกไปเบื้องหลังของตนทั้งหมด ทานมหาเศรษฐี
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เองนุงผาใหม พรอมกับเศรษฐี ๕๐๐ คนผูนุงผาใหม มุงไปเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอุบาสกบริษัทนี้ไวขางหนา เเวดลอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ทรงกระทําระหวางปาใหเปนดุจสีแดงเรื่อ ๆ อันราดรด
ดวยรสน้ําทอง ดวยพระรัศมีแหงพระสรีระของพระองค เสด็จเขาสูพระเชตวัน
วิหารดวยพุทธลีลาอันตอเนื่องกัน และดวยพุทธสิริอันหาที่เปรียบมิได. ลําดับ
นั้น ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคจะปฏิบัติในพระวิหารนี้อยางไร ? พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนคฤหบดี ถาอยางนั้นทานจงถวายแกภิกษุสงฆผูที่มาแลว ๆ ยังวิหาร
นี้เถิด ทานมหาเศรษฐีรับพระพุทธฎีกาแลวถือเตาน้ําทองหลั่งน้ําลงบนพระหัตถ
ของพระทศพล แลวกลาวถวายดวยคําวา ขาพระองคขอถวายพระเชตวันวิหาร
นี้แกสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานซึ่งมาแลวทั้ง ๕ ทิศ. พระศาสดาทรงรับ
วิหารแลว เมื่อจะทรงกระทําอนุโมทนาไดตรัสอานิสงสของการถวายวิหารวา
เสนาสนะยอมปองกันเย็นและรอนและแตนั้น
ยอมปองกันเนื้อราย งู ยุง น้าํ คางและฝน แตนั้น
ลมและแดดอันกลาเกิดขึ้นแลว ยอมบรรเทาไป
การถวายวิหารแกสงฆ เพื่อเรนอยู เพื่อความสุข
เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็นแจง พระพุทธเจาทั้ง
หลายสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศ. เพราะเหตุนั้นแล
บุรษุ บัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชนตนพึงสรางวิหารอัน
รื่นรมย ใหภกิ ษุทงั้ หลายผูเปนพหูสูตอยูเลิศ. อนึ่ง
พึงถวายขาว น้ํา ผา และเสนาสนะ แกทานเหลานั้น
ดวยน้ําใจอันเลื่อมใส ในทานผูซ ื่อตรง เขารูธรรมอัน
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ใดในโลกนี้แลว จะเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน ทาน
ยอมแสดงธรรมนัน้ อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง
แกเขา.
จําเดิมแตวันที่สองไป ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเริ่มการฉลองวิหาร. การฉลอง
วิหารของนางวิสาขา ๔ เดือนเสร็จ แตการฉลองวิหารของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ๙ เดือนจึงเสร็จ. หมดทรัพยไป ๘ โกฏิทีเดียว ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีบริจาคทรัพยนับได ๕๔ โกฏิ เฉพาะวิหารหลังเดียวเทานั้น ดวย
ประการฉะนี้.
ก็ในอดีตกาล ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาวิปสสี เศรษฐีนามวา
ปุนัพพสุมิตต ซื้อที่โดยการปูลาดอิฐทองคํา แลวใหสรางสังฆารามประมาณ
หนึ่งโยชน ลงในที่นั้นนั่นแหละ ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาสิขี เศรษฐี
นามวา สิริวัฑฒะ ซื้อที่โดยการปูลาดขายทองคํา แลวใหสรางสังฆาราม
ประมาณ ๓ คาวุตลงในที่นั้นนั่นแหละ. ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาเวสสภู
เศรษฐีนามวา โสตถิยะซื้อที่โดยการปูลาดรอยเทาชางทองคํา แลวใหสราง
สังฆารามประมาณกึ่งโยชนลงในที่นั้นนั่นแหละ ในสมัยแหงพระผูมีพระภาคเจา
กกุสันธะ เศรษฐีนามวา อัจจุตะ ซื้อที่โดยการปูลาดอิฐทองคําเหมือนกันแลว
ใหสรางสังฆารามประมาณหนึ่งคาวุต ลงในที่นั้นนั่นแหละ. ในสมัยแหงพระผูมีพระภาคเจาโกนาคมนะ เศรษฐีนามวา อุคคะ ซื้อที่โดยการปูลาดเตาทอง
คํา แลวใหสรางสังฆารามประมาณกึ่งคาวุต ลงในที่นั้นนั่นแหละ ในสมัยแหง
พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ เศรษฐีนามวา สุมังคละ ซื้อที่โดยการปูลาดเตาทอง
คํา แลวใหสรางสังฆารามประมาณ ๑๖ กรีส ลงในทีนั้นนั่นแหละ แตในสมัย
แหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เศรษฐีนามวา อนาถบิณฑิกะ ซื้อที่
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โดยการปูลาดกหาปณะจํานวนโกฏิ แลวใหสรางสังฆารามประมาณ ๘ กรีส ลง
ในพื้นที่นั้นนั่นแหละ. ไดยินวา ที่นั้นเปนสถานที่อันพระพุทธเจาทั้งปวงมิได
ทรงละเลยแลว.
ตั้งแตทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณที่มหาโพธิมัณฑ จนกระทั่งถึง
เตียงเปนที่เสด็จมหาปรินิพพาน พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในสถานที่ใด
สถานที่นี้ ชือ่ วา สันติเกนิทาน ดวยประการฉะนี้ ขาพเจาจักพรรณนาชาดก
ทั้งปวง ดวยอํานาจสันติเกนิทานนั้นแล.
จบนิทานกถาดวยประการฉะนี้
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อรรถกถาชาดก
เอกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. อรรถกถาอปณณวรรค
๑. อปณณกชาดก
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครสาวัตถี ประทับอยู
ในพระเชตวันมหาวิหาร ตรัสอปณณธรรมเทศนานี้กอน. ถามวา ก็เรื่อง
นี้เกิดขึ้นเพราะปรารภใคร ? ตอบวา เพราะปรารภสาวกของเดียรถียสหาย
ของทานเศรษฐี.
ความพิศดารมีวา วันหนึ่ง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ชักพาพวก
สาวกของอัญญเดียรถีย ๕๐๐ คน ผูเปนสหายของตน ใหถอื ระเบียบดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไลเปนอันมาก และน้ํามัน น้าํ ผึ้ง น้ําออย และผาเครื่อง
ปกปด ไปยังพระเชตวัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา บูชาดวยของหอม
และดอกไมเปนตน สละเภสัชและผาถวายแกภิกษุสงฆ แลวนั่ง ณ สวนสุด
ขางหนึ่ง โดยเวนโทษของการนั่ง ๖ ประการ สาวกของอัญญเดียรถียแมเหลา
นั้น ถวายบังคมพระตถาคตแลว แลดูพระพักตรของพระศาสดา อันงามสงา
ดุจพระจันทรในวันเพ็ญ แลดูพระวรกายดุจกายพรหมอันประดับดวยพระ
ลักษณะและพระอันพยัญชนะ แวดวงดวยพระรัศมีดานละวา แลดูพระพุทธ
รังสีอันหนาแนนซึ่งเปลงออกเปนวง ๆ (ดุจพวงอุบะ) เปนคู ๆ จึงนั่งใกล ๆ
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ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ลําดับนั้น พระศาสดาไดตรัสธรรมกถาอันไพเราะ
วิจิตรดวยนัยตาง ๆ ดวยพระสุรเสียงประดุจเสียงพรหม นาสดับฟง ประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ แกสาวกของอัญญเดียรถียเหลานั้น ปานประหนึ่งราชสีห
หนุมบันลือสีหนาทบนพื้นมโนศิลา เหมือนเมฆฤดูฝนเลื่อนลั่นอยู เหมือน
ทําคงคาในอากาศใหหลั่งลงมา และเหมือนรอยพวงแกว ฉะนั้น. สาวกของ
อัญญเดียรถียเหลานั้นฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว มีจิตเลื่อมใส
ลุกขึ้นถวายบังคมพระทศพล ทําลายสรณะของอัญญเดียรถียแลว ไดถงึ พระพุทธเจาเปนสรณะ. จําเดิมแตนั้น พวกอัญญเดียรถียเหลานัน้ มีมือถือของ
หอมและดอกไมเปนตน ไปพระวิหาร ฟงธรรม ใหทาน รักษาศีล กระทํา
อุโบสถกรรม พรอมกับทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนนิตยกาล. ลําดับนัน้
พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จจากกรุงสาวัตถีกลับไปกรุงราชคฤหอีกแล. ในเวลา
ที่พระตถาคตเสด็จไปแลว สาวกอัญญเดียรถียเหลานั้นก็ไดทําลายสระนั้น เสีย
กลับ ไปถึงอัญญเดียรถียเปนสรณะอีก ดํารงอยูในฐานะอันเปนเคามูลเดิมของ
คนนั่นเอง ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งอยู ๗-๘ เดือน ไดเสด็จกลับไป
ยังพระเขตวันเหมือนเดิมอีก. ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็พาสาวกอัญญเดียรถีย
เหลานั้นไปเฝาพระศาสดาแมอีก บูชาพระศาสดาดวยของหอมและดอกไมเปน
ตน ถวายบังคมแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. พวกสาวกอัญญเดียรถียแมเหลานั้น
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น ทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลแตพระผูมีพระภาคเจาถึงความที่พวกสาวกอัญญเดียรถียเหลานั้น เมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปแลว ไดทําลายสรณะที่รับ
ไว กลับไปถืออัญญเดียรถียเปนสรณะ ดํารงอยูในฐานะเดิมอีก. พระผูม ีพระ
ภาคเจาทรงเผยมณฑลพระโอษฐ ประดุจเปดผอบแกวอันเต็มดวยของหอมตาง ๆ
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อันมีกลิ่นหอมดวยของหอมอันเปนทิพย เพราะอานุภาพของวจีสุจริตที่ทรง
บําเพ็ญใหเปนไปไมขาดสาย สิ้นโกฏิกปะนับไมถวน เมื่อจะทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ตรัสถามวา ไดยินวา พวกทานผูเปนอุบาสก ทําลายสรณะ
๓ เสียแลวถึงอัญญเดียรถียเปนสรณะ จริงหรือ ? ลําดับนั้น เมื่อพวกสาวก
อัญญเดียรถียเหลานั้น ไมอาจปกปดไวไดพากันกราบทูลวา จริง พระเจาขา
พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย ในโลกธาตุ เบื้องลางจดอเวจี
มหานรก เบือ้ งบนจดภวัคคพรหม และตามขวางหาประมาณมิได ชื่อวาบุคคล
เชนกับพระพุทธเจาโดยพระคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน ยอมไมมี บุคคลที่ยงิ่ กวา
จักมีมาแตไหน แลวทรงประกาศคุณของพระรัตนตรัยที่ทรงประกาศไวดวย
พระสูตรทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ภิกษุ ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีประมาณเพียงใด
ไมมีเทาก็ตาม มี ๒ เทาก็ตาม มี ๔ เทาก็ตาม มีเทามากก็ตาม ฯลฯ พระตถาคต
เรากลาววาเปนเลิศของสัตวทั้งหลาย มีประมาณเพียงนั้น. (และพระสูตรวา)
ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่ง ในโลกนีห้ รือโลกอื่น ฯลฯ รัตนะอัน
นั้น เสมอดวยพระตถาคตเจาไมมีเลย. (และพระสูตรวา) เมื่อบุคคลรูจักธรรมอัน
เลิศ เลื่อมใสแลวโดยความเปนของเลิศ เลื่อมใสแลวในพระพุทธเจาผูเลิศ ฯลฯ
แลวจึงตรัสวา บุคคลจะเปนอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผูถึงพระรัตนตรัยอัน
ประกอบดวยอุดมคุณอยางนี้ ชื่อวาจะเปนผูบังเกิดในนรกเปนตน ยอมไมมี
อนึ่งพนจากการบังเกิดในอบายแลว ยังจะเกิด นั้นเทวโลกไดเสวยมหาสมบัติ
เพราะเหตุไร พวกทานจึงพากันทําลายสรณะเห็นปานนี้ แลวถึงอัญญเดียรถีย
เปนสรณะ กระทํากรรมอันไมสมควรเลย.
ก็ในทีน่ ี้ เพื่อจะแสดงถึงความที่บุคคลผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ
ดวยอํานาจความหลุดพน และดวยอํานาจเปนรัตนะอันสูงสุด จะไมมีการ
บังเกิดในอบายทั้งหลาย บัณฑิตพึงแสดงพระสูตรเหลานี้วา
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ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดถึงพระพุทธเจาเปน
สรณะ ชนเหลานัน้ จักไมเขาถึงอบายภูมิ ละรางกาย
ของมนุษยนี้ไปแลว จักยังกายเทพใหบริบูรณ.
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดถึงพระธรรมเปนสรณะ
ชนเหลานั้น จักไมเขาถึงอบายภูมิ ละรางกายของ
มนุษยนี้ไปแลว จักยังกายเทพใหบริบูรณ.
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดถึงพระสงฆเปนสรณะ
ชนเหลานั้น จักไมเขาถึงอบายภูมิ ละรางกายของ
มนุษยนี้ไปแลว จักยังกายเทพใหบริบูรณ.
มนุษยทั้งหลายเปนอันมาก ถูกภัย คุก คาม แลว
ยอมถึงภูเขาบาง ปาบาง อารามและตนไมที่เปนเจดีย
บาง วาเปนสรณะ นั่นแลมิใชสรณะอันเกษม นั่น
มิใชสรณะอันอุดม เขาอาศัยสิง่ นั้น เปนสรณะแลว
ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวง.
สวนผูใดถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ วาเปนสรณะแลว เห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญา
อันชอบ คือทุกข และตัณหาอันเปนแดนเกิดขึ้นแหง
ทุกข (คือสมุทัย) และความกาวลวงทุกข (คือนิโรธ)
และมรรคมีองค ๘ อันไปจากขาศึก ไหถึงพระนิพพานเปนที่เขาไประงับทุกข นี้แลเปนสรณะอัน
เกษม นี้เปนสรณะอันอุดม เขาอาศัยสิ่งนี้แลว ยอม
พนจากทุกขทั้งปวงได ดังนี้แล.
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ก็พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีประมาณเทานี้เทานั้น แกพวกสาวก
อัญญเดียรถียเหลานั้น ยังไมสิ้นเชิง. อีกอยางหนึ่งแล ไดทรงแสดงธรรม
โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย ชื่อวาพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน
ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน สังฆานุสสิตกัมมัฏฐาน ยอมใหโสดาปตติมรรค ยอมให
โสดาปตติผล ยอมใหสกทาคามิมรรค ยอมใหสกทาคามิผล ยอมใหอนาคามิมรรค
ยอมใหอนาคามิผล ยอมใหอรหัตมรรค ยอมใหอรหัตผล ครัน้ ทรงแสดงธรรม
แลวจึงตรัสวา พวกทานทําลายสรณะชื่อเห็นปานนี้ การทํากรรมอันไมสมควร
แลว อนึ่งพุทธานุสสติกัมมัฏฐานเปนตน อันเปนทางใหถึงโสดาปตติมรรคเปนตน
นี้พึงแสดงโดยพระสูตรทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเอก
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อ
คลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน ธรรมเอกเปนไฉน ? คือพุทธานุสสติ ดังนี้. ก็แหละ พระผู-
มีพระภาคเจาครั้นทรงโอวาทอุบาสกทั้งหลาย โดยประการตาง ๆ อยางนี้แลว
ไดตรัสวา ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย แมในกาลกอน มนุษยทั้งหลาย ถือเอา
สิ่งที่ไมใชสรณะ วาเปนสรณะ โดยการถือเอาดวยการคาดคะเน โดยการถือ
เอาผิด ไดตกเปนภักษาหารของยักษในทางกันดาร ซึ่งอมนุษยหวงแหนแลว
ถึงความพินาศอยางใหญหลวง สวนเหลามนุษยผูถือการยึดถือชอบธรรม ยึด
ถือความแนนอน ยึดถือไมผิด ไดถึงความสวัสดีในทางกันดารนั้นนั่นเอง
ครั้นตรัสแลวไดทรงนิ่งเสีย. ลําดับนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีลุกขึ้น
จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กลาวชมเชยแลว ประคองอัญชลี
เหนือเศียรเกลา กราบทูลอยางนี้วา บัดนี้ การที่พวกอุบาสกเหลานั้น ทําลาย
สรณะอันอุดมแลว ถือสรณะยึดถือเอาดวยการคาดคะเน ยึดถือเอาอยางผิด ๆ
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ปรากฏแกขาพระองคกอน สวนในปางกอนพวกมนุษยผูยึดถือดวยการคาดคะเน
มีความพินาศ และพวกมนุษยผูยึดถือโดยชอบธรรม มีความสวัสดีในทาง
กันดารที่อมนุษยหวงแหนยังลี้ลับสําหรับขาพระองค ไมปรากฏแกขาพระองค
เลย ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงกระทําเหตุนี้
ใหปรากฏ เหมือนยังพระจันทรเต็มดวงใหเดนขึ้นในอากาศฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนคฤหบดี เราแลบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ทัศในกาลหาปริมาณมิได ไดแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ก็เพื่อ
จะคัดความสงสัยของชาวโลกนั่นแล ทานจงเงี่ยโสตฟงโดยเคารพ เหมือน
บุคคลเอาถาดทองคําบรรจุเต็มดวยน้ํามันเหลวแหงราชสีหฉะนั้น แลวทรงยัง
สติใหเกิดแกเศรษฐี แลวไดทรงกระทําเหตุการณแมอันระหวางภพปกปดไว
ใหปรากฏ ดุจทําลายกลุมหมอกนําพระจันทรเพ็ญออกมาฉะนั้น.
ในอดีตกาล ไดมีพระราชาพระนามวาพรหมทัตอยูในพระนครพาราณสี
แควนกาสิกรัฐ. ในกาลนั้นพระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในตระกูลพอคาเกวียน ถึง
ความเจริญวัยโดยลําดับ ไดเที่ยวกระทําการคาดวยเกวียน ๕๐๐ เลม. พระโพธิสัตวนั้น บางครั้งจากตนแดนไปยังปลายแดน บางครั้งจากปลายแดน
ไปยังตนแดน. ก็ในเมืองพาราณสีนั้น แหละมีบตุ รพอคาเกวียนอีกคนหนึ่ง. บุตร
พอคาเกวียนคนนั้น เปนคนเขลา ไมเปนคนมีปญญา ไมฉลาด ในอุบาย.
ในกาลนั้น พระโพธิสตั วมาเอาสินคามีคามากจากเมืองพาราณสีบันทุกเต็ม
เกวียน ๕๐๐ เลม ทําการเตรียมจะเดินทางแลวพักอยู. ฝายบุตรพอคาเกวียน
ผูเขลานั้นก็บันทุกเต็มเกวียน ๕๐๐ เลม อยางนั้นเหมือนกัน แลวทําการเตรียม
เดินทางพักอยู. พระโพธิสัตวคิดวา ถาบุตรพอคาเกวียนผูเขลานี้จักไปพรอม
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กับเราทีเดียวไซร เมื่อเกวียนพันเลมไปพรอมกัน แมที่ก็จักไมพอเดิน ฟน
และน้ําเปนตน ของพวกมนุษยก็ดี หญาของพวกโคก็ดี จักหาไดยาก บุตรพอ
คาเกวียนผูเขลานี้หรือเรา ควรจะไปขางหนา. พระโพธิสัตวนั้นจึงเรียกบุตรพอคา
เกวียนนั้นมาบอกเนื้อความนั้นแลวกลาววา เราทั้งสองไมอาจไปรวมกัน ทาน
จักไปขางหนาหรือขางหลัง. บุตรพอคาเกวียนนั้นคิดวา เมื่อเราไปขางหนาจะมี
อานิสงสมาก เราจักไปโดยหนทางยังไมแตกเลย. พวกโคจักไดเคี้ยวกินหญาที่ยัง
ไมมีใครถูกตอง พวกผูคนจักมีผักอันเกื้อกูลแกแกงซึ่งยังไมไดจับตองน้ําจักใส
เราเมื่อไปตามชอบใจ จักตั้งราคาขายสินคาได. บุตรพอคาเกวียนนั้นจึงกลาว
วา สหายเราจักไปขางหนา. พระโพธิสัตวไดเห็นการไปขางหลังวามีอานิสงสมาก.
พระโพธิสัตวนั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา คนเหลานั้นเมื่อไปขางหนา จักกระทํา
ที่อันขรุขระในหนทางใหสม่ําเสมอ เราจักเดินทางไปตามทางที่คนเหลานั้นไป
แลว เมื่อโคพลิพัทธ (คือโคใชงาน) ซึ่งไปขางหนากินหญาแกและแข็ง โค
ทั้งหลายของเราจักเคี้ยวกินหญาอรอยซึ่งงอกขึ้นใหม ผักซึ่งใชทําแกงของพวก
มนุษย ซึ่งงอกขึ้นจากที่ที่ถูกเด็ดเอาไปจักเปนของอรอย ในทีท่ ี่ไมมีน้ํา คน
เหลานั้นจักขุดบอทําใหน้ําเกิดขึ้น เราจักดื่มน้ําในบอที่คนเหลานั้นขุดไว ชื่อวา
การตั้งราคาสินคา เปนเชนกับการปลงชีวิตมนุษย เราไปขางหลังจักขายสินคา
ตามราคาที่คนเหลานี้ตั้งไว. พระโพธิสัตวนั้นเห็นอานิสงสมีประมาณเทานี้จึง
กลาววา ดูกอ นสหาย ทานจงไปขางหนาเถิด. บุตรพอคาเกวียนผูเขลารับคํา
แลว จึงเทียมเกวียนทั้งหลายเปนการใหญ ออกไปลวงพนถิ่นที่อยูของมนุษย
ถึงปากทางกันดาร โดยลําดับ.
ชื่อวากันดารมี ๕ อยาง คือ กันดารเพราะโจร ๑ กันดารเพราะสัตว
ราย ๑ กันดารเพราะขาดน้ํา ๑ กันดารเพราะอมนุษย ๑ กันดารเพราะอาหารนอย
๑. ในกันดาร ๕ อยางนั้นทางที่พวกโจรซุมอยูชื่อวากันดารเพราะโจรทางที่สีหะ
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เปนตน ชุกชุม ชื่อวากันดารเพราะสัตวรายอาศัยอยู. สถานที่ที่ไมมีน้ําอาบหรือ
น้ํากิน ชื่อวากันดารเพราะขาดน้ํา. ทางที่อมนุษยสิงอยู ชื่อวากันดารเพราะมี
อมนุษยสิงอยู. สถานที่ซึ่งเวนจากของควรเคี้ยวอันเกิดแตหัว เปนตน ชื่อวา
กันดารเพราะอาหารนอย ในกันดาร ๕ อยางนี้ กันดารนั้นหมายเอากันดาร
เพราะการขาดน้ําและกันดารเพราะมีอมนุษยสิงอยู. เพราะฉะนั้น บุตรพอคา
เกวียนผูเขลานั้นจึงตั้งตุมใหญ ๆ ไวบนเกวียนทั้งหลาย บรรจุเติมดวยน้ํา
เดินทางกันดาร ๖๐ โยชน.
ครั้นในเวลาที่บุตรพอคาเกวียนผูเขลานั้น ถึงทามกลางทางกันดาร ยักษ
ผูสิงอยูในทางกันดารคิดวา เราจักใหพวกมนุษยเหลานี้ ทิ้งน้ําที่บันทุกมาเสีย
ทําใหกะปลกกะเปลี้ยแลวกินมันทั้งหมด จึงนิรมิตยานนอย นารื่นรมย เทียมดวย
โคพลิพัทหนุมขาวปลอด หอมลอมดวยอมนุษย ๑๒ คน ชุมดวยน้ําและโคลน
ถืออาวุธพรอมทั้งโลเปนตน ประดับดอกอุบลและโกมุท มีผมเปยกและผา
เปยกนั่งมาบนยานนอยนั้น ประหนึ่งคนเปนใหญมีลอยานเปอนเปอกตม เดิน
สวนทางมา.
ฝายพวกอมนุษยผูเปนบริวารของยักษนั้น เดินไปมาขางหนาและขาง
หลัง มีผมเปยกและผาเปยก ประดับดอกอุบลและดอกโกมุท ถือกําดอกปทุม
และดอกบุณฑริก เคี้ยวกินเหงาบัว มีหยาดน้ําและโคลนหยด ไดพากันเดินไป.
ก็ธรรมดาวาพอคาเกวียนทั้งหลาย ในกาลใด ลมพัดมาขางหนา ในกาลนั้น
จะนั่งบนยานนอยหอมลอมดวยคนอุปฏฐาก หลีกเลี่ยงฝุนในหนทางไปขางหนา
ในกาลใด ลมพัดมาขางหลัง ในกาลนั้น ก็หลีกไปทางขางหลังโดยนัยนั้นนั่นแล.
ก็ในกาลนั้น ไดมีลมพัดมาขางหนา เพราะฉะนั้น บุตรพอคาเกวียนผูเขลานั้น
จึงไดไปขางหนา. ยักษนนั้ เห็นบุตรพอคาเกวียนนั้น กําลังมาอยู จึงใหยานนอย
ของตนหลีกลงจากทางไดทําการปฏิสันถารกับบุตรพอคาเกวียนนั้นวา ทาน
ทั้งหลายจะไปไหน. ฝายบุตรพอคาเกวียนก็ยังยานนอยของตนหลีกลงจากทาง
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ใหโอกาสเกวียนทั้งหลายไป แลวยืน ณ สวนขางหนึ่งกลาวกะยักษวา ทานผูเจริญ
ฝายพวกเรามาจากเมืองพาราณสี สวนทานทั้งหลายประดับดอกอุบลและโกมุท
ถือดอกประทุมและบุณฑริกเปนตน เคี้ยวกินเหงาบัว เปอนดวยเปอกตม มีหยด
น้ําไหล พากันมา ในหนทางที่ทานทั้งหลายมา ฝนตกหรือหนอ มีสระน้ํา
ดารดาษดวยดอกอุบลเปนตนหรือ. ยักษไดฟงถอยคําของบุตรพอคาเกวียนนั้น
แลวจึงกลาววา สหาย ทานพูดอะไร ที่นั้น ราวปาเขียวปรากฏอยู ตั้งแตที่นั้นไป.
ปาทั้งสิ้นมีน้ําอยูทั่วไป ฝนตกเปนประจํา แมแตซอกเขาก็เต็ม (ดวยน้ํา) ในที่
นั้น ๆ มีสระน้ําดารดาษดวยดอกปทุม. เมื่อเกวียนทั้งหลายผานไปโดยลําดับ จึง
ถามวา ทานพาเกวียนเหลานี้มา จะไปไหนกัน ? บุตรพอคาเกวียนกลาววา จะ
ไปยังชนบทชื่อโนน . ยักษกลาววา ในเกวียนเลมนี้และเลมนี้ มีสินคาชื่ออะไร.
บุตรพอคาเกวียนตอบวา มีสินคาชื่อโนน และชื่อโนน. ยักษกลาววา เกวียนที่
มาขางหลังเปนเกวียนหนักมาก กําลังมาอยู ในเกวียนนั้น มีสินคาอะไร. บุตร
พอคาเกวียนกลาววา ในเกวียนเลมนี้มีน้ํา. ยักษกลาววา กอนอื่นทานทั้งหลาย
นําน้ํามาขางหลังดวย ไดการทําความเนิ่นชาแลว ก็ตั้งแตนี้ไป กิจดวยน้ํายอม
ไมมี ขางหนามีน้ํามาก ทานทั้งหลายจงทุบตุม เทน้ําทิ้งเสีย จงไปดวยเกวียน
เบาเถิด. ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงพูดวา ทานทั้งหลายจงไปเถอะ ความ
ชักชาจะมีแกพวกเรา แลวเดินไปหนอยหนึ่ง ถึงที่ที่คนเหลานั้นมองไมเห็น
ก็ไดไปยังนครยักษของตนนั้นแล.
ฝายพอคาเกวียนผูเขลานั้น เพราะความที่คนเปนคนเขลาจึงเชื่อคําของ
ยักษนั้น จึงใหทุบตุมทั้งหลายทั้งทั้งหมดไมเหลือน้ําแมสักฟายมือเดียว
แลวขับเกวียนไป ขางหนาชื่อวาน้ําแมมีประมาณนอย มิไดมี. มนุษยทั้งหลาย
เมื่อไมไดน้ําดื่มพากันลําบากแลว คนเหลานั้นพากันไปจนพระอาทิตยอัสดง
จึงปลดเกวียน พักเกวียนใหเปนวงแลวผูกโคที่ลอ เกวียน. น้าํ ไมมีแกพวกโค
หรือขาวยาคูและภัตก็ไมมีแกพวกมนุษย. ฝายพวกมนุษยมีกําลังเปลี้ยลง ไม
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ใสใจพากันนอนหลับไปในที่นั้น ๆ. ในลําดับอันเปนสวนราตรี ยักษทั้งหลายมา
จากนครยักษ ยังโคและมนุษยทั้งหมดนั้นแลใหถึงแกความตาย แลวกินเนื้อ
ของโคและมนุษยเหลานั้น ไมไหเหลือแมแตกระดูก แลวจึงพากันไป. ชน
เหลานั้น แมทั้งหมดถึงความพินาศ เพราะอาศัยบุตรพอคาเกวียนผูโงเขลาคน
เดียว ดวยประการอยางนี้ กระดูกมือเปนตนไดกระจัดกระจายไปในทิศนอยทิศ
ใหญ เกวียน ๕๐๐ เลมไดตั้งอยูตามที่บรรทุกไวเต็มอยางเดิมแล.
ฝายพระโพธิสัตวแล จําเดิมแตวันที่บุตรพอคาเกวียนโงออกไปแลว
ก็ยับยั้งอยูประมาณกึงเดือน จึงพากันออกจากพระนครพรอมกับเกวียน ๕๐๐
เลม ถึงปากทางกันดารโดยลําดับ. พระโพธิสัตวนั้นจึงยังตุมน้ําใหเต็ม ณ ปาก
ทางกันดารนั้น พาเอาน้ําเปนอันมากไปใหเทียวตีกลองปาวรองภายในกองคาย
ใหพวกชนประชุมกันแลวกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย พวกทานยังไม
ขออนุญาตขาพเจา อยาไดเทน้ํา แมสักเทาซองมือหนึ่ง ชื่อวาตนไมมีพิษ
ยอมมีในทางกันดาร ใบไมดอกไมหรือผลไม ทานทั้งหลายไมเคยกินในกาล
กอนมีอยู พวกทานยังไมไดไตถามแมขาพเจาก็อยาไดเคี้ยวกิน ครั้นใหโอวาท
แมแกคนทั้งหลายอยางนี้แลวจึงเดินทางกันดารดวยเกวียน ๕๐๐ เลม.
เมื่อพระโพธิสัตวถึงทามกลางทางกันดาร ยักษนั้นไดแสดงตนใน
หนทางสวนกันแกพระโพธิสัตว โดยนัยกอนนั่นแหละ พระโพธิสัตวพอเห็น
ยักษนั้นเทานั้น ไดรูวาในทางกันดารนี้แหละ ไมมีน้ํา นี้ชื่อวากันดารเพราะ
ไมมีน้ํา อนึ่ง ผูนี้ไมมีทาทีเกรงกลัว มีนัยนตาแดง แมเงาของเขาก็ไมปรากฏ.
บุตรพอคาเกวียนผูเขลาใหทิ้งน้ําหมดพากันลําบาก พรอมทั้งบริษัทจักถูกยักษ
นี้กินเสียแลวโดยไมตองสงสัย แตยักษนี้ เห็นจะไมรูความที่เราเปนบัณฑิต
และความที่เราเปนผูฉลาดในอุบาย.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวนั้น กลาวกะยักษนั้นวา พวกทานจงไปเถิด
พวกเราชื่อวาเปนพอคา ยังไมเห็นน้ําอื่นจะไมทิ้งน้ําที่บรรทุกเอามา แตเรา
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ทั้งหลายจะทิ้งในที่ที่ไดเห็นแลว ทําเกวียนทั้งหลายใหเบาแลวจักไป. ฝายยักษ
ไปไดหนอยหนึ่ง เขาถึงที่ที่มองไมเห็น แลวไปนครยักษของตนทีเดียว. เมื่อ
ยักษไปแลว คนทั้งปวงจึงเขาไปหาพระโพธิสัตวแลวกลาววา ขาแตเจานาย
คนเหลานั้นกลาววา นั่นแนวปาเขียวปรากฏอยู จําเดิมแตที่นั้นไป ฝนจักตกเปน
นิตย เปนผูสวมมาลัยดอกอุบลและโกมุท ถือกําดอกปทุมและบุณฑริก
เคี้ยวกินเหงาบัว มีผาเปยก และมีผมเปยก มีหยาดน้ําและโคลนไหลหยดมา
พวกเราจักทิ้งน้ํา มีเกวียนเบาจะไปไดเร็ว. ฝายพระโพธิสัตวไดฟงคําของคน
เหลานั้นแลวจึงใหพักเกวียน ใหคนทั้งหมดประชุมกันแลวถามวา พวกทาน
เคยไดฟงมาจากใคร ๆ หรือวา ในที่กันดารนี้ มีสระน้ําหรือสระโบกขรณี.
คนทั้งหลายกลาววา ขาแตเจานาย ไมเคยไดยิน พระโพธิสตั วกลาววา นี้
ชื่อวากันดารเพราะน้ําไมมี. บัดนี้ คนพวกหนึ่งพูดวา เบื้องหนาแตแนวปา
เขียวนั้น ฝนตก ธรรมดาวาลมฝนจะพัดไปถึงที่มีประมาณเทาไร ? คน
ทั้งหลายกลาววา พัดไปไดประมาณ ๓ โยชน ขอรับ เจานาย. พระโพธิสัตว
ถามวา ลมกับฝนกระทบรางกายของบุคคลแมคนหนึ่ง บรรดาพวกทาน มี
อยูหรือ ? คนทั้งหลายกลาววา ไมมีขอรับ. พระโพธิสัตวถามวา ธรรมดา
กอนเมฆยอมปรากฏในที่มีประมาณเทาไร ? คนทั้งหลายกลาววา ในที่ประมาณ
๓ โยชน ขอรับ. พระโพธิสัตวถามวา ก็บรรดาทานทั้งหลาย ใคร ๆ เห็น
กอนเมฆกอนหนึ่ง มีอยูหรือ ? คนทั้งหลายกลาววา ไมมีขอรับ.
พระโพธิสัตว. ธรรมดาสายฟาปรากฏในทีม่ ีประมาณเทาไร ?
คนทั้งหลาย. ในทีป่ ระมาณ ๔-๕ โยชน ขอรับ.
พระโพธิสัตว. ก็บรรดาทานทั้งหลาย ใคร ๆ ที่เห็นแสงสวางของ
สายฟา มีอยูหรือ ?
คนทั้งหลาย. ไมมีขอรับ.
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พระโพธิสัตว. ธรรมดาเสียงเมฆจะไดยินในที่มีประมาณเทาไร ?
คนทั้งหลาย. ในที่ ๑-๒ โยชน ขอรับ.
พระโพธิสัตว. ก็บรรดาทานทั้งหลาย ใครๆ ที่ไดยินเสียงเมฆ มีอยู
หรือ ?
คนทั้งหลาย. ไมมีขอรับ.
พระโพธิสัตว. ทานทั้งหลายรูจักคนเหลานั้นหรือ ?
คนทั้งหลาย. ไมรจู ักขอรับ.
พระโพธิสัตวกลาววา คนเหลานั้นไมใชมนุษย คนเหลานั้นเปนยักษ
พวกมันจักมาเพื่อยุใหพวกเราทิ้งน้ํา กระทําใหออนกําลังแลวจะเคี้ยวกิน บุตร
พอคาเกวียนผูเขลาซึ่งไปขางหนา ไมฉลาดในอุบายเขาคงจักถูกยักษเหลานี้ ให
ทิ้งน้ํา ลําบากแลวเคี้ยวกินเสียเปนแน เกวียน ๕๐๐ เลม จักจอดอยูตามที่
บรรทุกไวเต็มนั่นแหละ วันนี้ พวกเราจักเห็นเกวียนเหลานั้น ทานทั้งหลาย
อยาไดทิ้งน้ําแมมาตรวาฟายมือหนึ่ง จงรีบขับเกวียนไปเร็ว ๆ
พระโพธิสัตวนั้นมาอยู เห็นเกวียน ๕๐๐ เลม ตามที่บรรทุกไวเต็มนั่น
แหละ และกระดูกคางเปนตน ของมนุษยทั้งหลายและของเหลาใด กระจัดกระจาย
อยูในทิศนอยทิศใหญ จึงใหปลดเกวียน ใหตั้งกองคายโดยเอาเกวียนวงรอบ ให
คนและโคกินอาหารเย็น ตอเวลายังวันใหโคทั้งหลายนอนตรงกลางคนทั้งหลาย
ตนเองพาเอาคนผูมีกําลังแข็งแรง มือถือดาบ ตั้งการอารักขาตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม
ยืนเทานั้น (ไมนอน) จนอรุณขึ้น. วันรุงขึ้น พระโพธิสัตวทํากิจทั้งปวงให
เสร็จแตเชาตรู. ใหโคทั้งหลายกินแลวใหทิ้งเกวียนที่ไมแข็งแรงเสีย ใหถอื เอา
เกวียนที่แนนหนา ใหทงิ้ สิ่งของที่มีราคานอยเสีย ใหขนสิ่งของที่มีคามากขึ้น
ไปยังที่ตามที่ปรารถนา ๆ ขายสิ่งของดวยมูลคา ๒ เทา ๓ เทา ไดพาบริษัท
ทั้งหมดไปยังนครของตน ๆ นั่นแลอีก.
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พระศาสดาครั้นตรัสธรรมกถานี้แลวตรัสวา ดูกอนคฤหบดี ในกาล
กอน คนผูมีปกติยึดถือโดยการคาดคะเน ถึงความพินาศใหญหลวงดวย
ประการอยางนี้ สวนคนผูมีปรกติยึดถือคามความจริง พนจากเงื้อมมือของ
พวกอมนุษย ไปถึงที่ที่ปรารถนา ๆ โดยสวัสดี แลวกลับมาเฉพาะยังที่อยูของ
ตนแมอีก เมื่อจะทรงสืบตอเรื่องแมทั้งสองเรื่อง ทรงเปนผูตรัสรูยิ่งเองใน
อปณณกธรรมเทศนานี้ จึงตรัสพระคาถานี้วา
คนพวกหนึ่งกลาวฐานะไมผิด นักเดาทั้งหลาย
กลาวฐานะนั้น วาเปนที่สอง คนมีปญญารูฐานะและ
มิใชฐานะนั้นแลวควรถือเอาฐานะที่ไมผิดไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปณฺณก ไดแก เปนไปอยางแนนอน
คือ ไมผิด เปนเครื่องนําออกจากทุกข. บทวา าน ไดแก เหตุ. จริงอยู
ในเหตุ เพราะเหตุที่ผลชื่อวายอมตั้งอยู เพราะมีความเปนไปตอเนื่องกับเหตุนั้น
ฉะนั้น ทานจึงเรียกเหตุนั้นวาฐานะ และพึงทราบประโยคของบทวา าน
นั้นในประโยคมีอาทิวา านฺจ านโต อานฺจ อานโต ฐานะโดย
ฐานะ และมิใชฐานะ.โดยมิใชฐานะ. ดังนั้น แมดวยบททั้งสองวา อปณฺณกฏาน ทานแสดงวา เหตุใดนํามาซึ่งความสุขโดยสวนเดียว เหตุนั้น
บัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติแลว เหตุอันเปนไปอยางแนนอน เหตุอันงาม ชือ่ วา
อปณณกะไมผิด นี้เปนเหตุอันไมผิด เปนเหตุเครื่องนําออกจากทุกข ความ
ยอในที่นี้ เพียงเทานี้. แตเมื่อวาโดยประเภท สรณคมน ๓ ศีล ๕ ศีล ๘
ศีล ๑๐ ปาฏิโมกขสังวร อินทรียสังวร อาชีวปาริสุทธิศีล ปจจยปฏิเสวนะ
การเสพปจจัย จตุปาริสุทธิศีลแมทั้งหมด ความคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย ความรูประมาณในโภชนะ ชาคริยานุโยค ฌาน วิปสสนา อภิญญา
สมาบัติ อริยมรรค อริยผล แมทั้งหมดนี้ เปนฐานะอันไมผิด อธิบายวา
ขอปฏิบัติไมผิด ขอปฏิบตั ิอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข.
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ก็แหละ เพราะเหตุที่ฐานะอันไมผิดนี้ เปนชื่อของขอปฏิบัติเครื่อง
นําออกจากทุกข เพราะฉะนั้นแหละ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงขอ
ปฏิบัติอันไมผิดนั้น จึงตรัสพระสูตรนี้วา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผู
ปฏิบัติขอปฏิบัติอันไมผิด เปนผูมีความเพียร และเปนผูปรารภความเพียรนั้น
เพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ๓ ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เปนผูรูประมาณใน
โภชนะ เปนผูประกอบตามความเพียรเครื่องตื่นอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อยางไรเลา ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุ ยอมไมถือเอาโดยนิมิต ฯลฯ ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว
บริโภคอาหาร มิใชเพื่อเลน มิใชเพื่อมัวเมา มิใชเพื่อประดับ มิใชเพื่อตกแตง เพียงเพื่อใหกายนี้ดํารงอยู เพื่อใหดําเนินไป เพื่องดเวนการเบียดเบียน
เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดังนั้น เราจะบําบัดเวทนาเกา ไมใหเวทนาใหม
เกิดขึ้น การยังชีวิตใหดําเนินไป ความไมมีโทษและการอยูผาสุก จักมีแกเรา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะ อยางนี้และ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษุจึงจะเปนผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเครื่อง
ตื่นอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ชําระจิตจากธรรมเครื่อง
กางกัน ดวยการจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน ชําระจิตจากธรรมเครื่องกาง
กั้น ดวยการจงกรม ดวยกาฟง ตลอดปฐมยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยา
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โดยขางเบื้องขวา เอาเทาซอนเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําไวในใจถึงความ
สําคัญในการลุกขึ้น ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรีลุกขึ้นแลว ชําระจิตจากธรรม
เครื่องกางกั้น ดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี. ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งความ
เพียรเปนเครื่องตื่นอยู" ดังนี้.
ก็ในพระสูตรนี้ตรัสธรรม ๓ ประการ อปณณกปฏิปทา คือขอปฏิบัติ
ไมผิดนี้ ยอมใชไดจนกระทั่งอรหัตผลทีเดียว. ในอปณณกปฏิปทานนี้ แม
อรหัตผลก็ยอมชื่อวาเปนปฏิปทาแกการอยูดวยผลสมาบัติ และแกปรินิพพาน
ที่ไมมีขันธ ๕ เหลือ. บทวา เอเก ไดแก คนผูเปนบัณฑิตพวกหนึ่ง. แมใน
บทวา เอเก นั้น ไมมกี ารกําหนดลงไปอยางแนนอนวา คนชื่อโนน ก็
จริง แตถึงกระนั้น คําวา เอเก ทีแ่ ปลวา พวกหนึ่งนี้ พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเฉพาะพระโพธิสัตวพรอมทั้งบริษัท. บทวา
ทุติย ที่สอง ในบทวา ทุติย อาหุ ตกฺกิกา นักเดากลาววาเปนฐานะ
ที่สอง นี้ ไดแก เหตุแหงการยึดถือเอาโดยการเดา คือเหตุอันไมเปนเครื่อง
นําออกจากทุกข วาเปนที่สอง จากฐานะอันไมผิดที่หนึ่ง คือ จากเหตุอัน
เปนเครื่องนําออกจากทุกข.
ก็ในบทวา อาหุ ตกฺกิกา นี้ มีการประกอบความกับบทแรก ดัง
ตอไปนี้ :- คนที่เปนบัณฑิตพวกหนึ่ง มีพระโพธิสัตวเปนประธาน ถือเอา
ฐานะที่ไมผิด คือ เหตุอันเปนไปอยางแนนนอน ไดแกเหตุอันไมผิด เหตุ
อันเปนเครื่องนําออกจากทุกข สวนนักคาดคะเน มีบุตรพอคาเกวียนผูเขลา
เปนประธานนั้น กลาวคือ ไดถือเอาฐานะที่เปนไปโดยไมแนนอน คือ เหตุ
ที่ผิด ไดแก เหตุอันไมเปนเครื่องนําออกจากทุกข ซึ่งมีโทษ วาเปนที่สอง
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บรรดาชนทัง้ สองพวกนั้น ชนที่ถือฐานะอันไมผิดนั้น เปนผูปฏิบัติปฏิปทาขาว
สวนชนที่ถือเหตุอัน ไมเปนเครื่องนําออกจากทุกข กลาวคือการยึดถือโดยคาด
คะเนเอาวา ขางหนามีน้ํา วาเปนที่สองนั้น เปนผูปฏิบัติปฏิปทาคํา. ในปฏิปทา
สองอยางนั้น ปฏิปทาขาว เปนปฏิปทาไมเสื่อม สวนปฏิปทาดํา เปนปฏิปทา
เสื่อม เพราะฉะนั้น ชนผูปฏิบัติปฏิปทาขาว เปนผูไมเสื่อม ถึงแกความ
สวัสดี สวนชนผูปฏิบตั ิปฏิปทาดํา เปนผูเสื่อม ถึงแกความพินาศฉิบหาย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกอนาถบิณฑิกคฤหบดี ถึงเนื้อความดังพรรณนามา
นี้แลว ตรัสพระดํารัสนี้ใหยิ่งขึ้นวา คนมีปญญา รูฐ านะ และมิใชฐานะนี้แลว
ควรถือเอาฐานะที่ไมผิดไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตทฺาย เมธาวี ความวา กุลบุตร
ผูประกอบดวยปญญาอันหมดจด สูงสุด ซึ่งไดนามวา เมธา รูคุณและโทษ
ความเจริญและความเสื่อม ประโยชนและมิใชประโยชน ฐานะและมิใชฐานะ
ในฐานะทั้งหลายกลาวคือการยึดถือฐานะไมผิด และการยึดถือโดยการคาดคะเน
ทั้งสอง คือ ในฐานะที่ไมผิดและฐานะที่ผิด นี้.
บทวา ต คณฺเห ยทปณฺณก ความวา ควรถือเอาฐานะที่ไมผิด
คือที่เปนไปโดยแนนอน เปนปฏิปทาขาว เปนเหตุเครื่องนําออกจากทุกข
กลาวคือปฏิปทาอื่นไมเสื่อมนั้นนั่นแหละไว. เพราะเหตุไร ? เพราะภาวะมี
ความเปนไปแนนอนเปนตน . สวนนอกนี้ไมควรถือเอา. เพราะเหตุไร ? เพราะ
ภาวะมีความเปนไปไมแนนอน. จริงอยู ชื่อวาอปณณกปฏิปทาน เปนปฏิปทา
ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระพุทธบุตรทั้งปวงแล. ก็พระพุทธเจาทั้งปวง ตั้งอยูเฉพาะในอปณณกปฏิปทาบําเพ็ญบารมีทั้งหลายดวยความเพียร
มั่น ชื่อวาเปนพระพุทธเจาที่ลานตนโพธิ. แมพระปจเจกพุทธเจาก็ยังปจเจกโพธิญาณใหเกิดขึ้น แมพุทธบุตรทั้งหลายก็ตรัสรูเ ฉพาะสาวกบารมีญาณ.
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พระผูมีพระภาคเจาแมทรงประทานกุศลสมบัติทั้ง ๓ กามาวจรสวรรค
๖ และสมบัติในพรหมโลก แกอุบาสกเหลานั้น ดวยประการดังนี้ ในที่สดุ ทรง
แสดงอปณณกปฏิปทานี้วา ชื่อวาปฏิปทาที่ไมผิด ใหอรหัตผล. ชื่อวาปฏิปทา
ที่ผิด ใหการบังเกิดในอบาย ๔ และในตระกูลต่ํา ๕ แลวทรงประกาศอริยสัจ
๔ โดยอาการ ๑๖ ใหยิ่งในรูป. ในเวลาจบอริยสัจ ๘ อุบาสก ๕๐๐ คน
แมทั้งหมดนั้น ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล.
พระศาสดา ครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แลว ทรงแสดงเรื่อง
๒ เรื่องสืบอนุสนธิกัน แลวทรงประมวลชาดกมาแสดงทรงทําพระเทศนาใหจบ
ลงวา บุตรพอคาเกวียนผูโงเขลาในสมัยนั้น ไดเปน พระเทวทัต ในบัดนี้
แมบริษัทของบุตรพอคาเกวียนโงนั้นก็ไดเปนบริษัทของเทวทัต ในบัดนี้
บริษัทของบุตรพอคาเกวียนผูเปนบัณฑิต ในครั้งนั้น ไดเปนพุทธบริษัทใน
บัดนี้ สวนบุตรของพอคาเกวียนผูเปนบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต.
จบอปณณกชาดกที่ ๑
๒. วัณณุปถชาดก
วาดวยผูไมเกียจคราน
[๒] ชนทั้งหลายผูไมเกียจคราน ขุดภาคพื้นที่
ทางทราย ไดพบน้ําในทางทรายนั้น ณ ที่ลานกลางแจง
ฉันใดมุนีผูประกอบดวยความเพียรและกําลัง เปนผู
ไมเกียจคราน พึงไดความสงบใจ ฉันนั้น.
จบวัณณปุถชาดกที่ ๒
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๒. อรรถกถาวัณณุปถชาดก
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อประทับ อยูในพระนครสาวัตถี ตรัสพระธรรม
เทศนานี้มีคําเริ่มตนวา อกิลาสุโน ดังนี้. ถามวา ทรงปรารภใคร ? ตอบ
วา ทรงปรารภภิกษุผูสละความเพียรรูปหนึ่ง.
ดังไดสดับมา เมื่อพระตถาคตประทับอยูในนครสาวัตถี มีกุลบุตร
ชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ไปพระเชตวันวิหาร สดับพระธรรมเทศนาในสํานัก
ของพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส เห็นโทษในกามและอานิสงสในการออกจากกาม
จึงบวช อุปสมบทได ๕ พรรษา เรียนไดมาติกา ๒ บท ศึกษาการประพฤติ
วิปสสนา รับพระกรรมฐานที่จิตของตนชอบ ในสํานักของพระศาสดาเขาไป
ยังปาแหงหนึ่ง จําพรรษา พยายามอยูตลอดไตรมาสไมอาจทําสักวาโอภาสหรือ
นิมิตใหเกิดขึ้น. ลําดับนั้น ภิกษุนั้น ไดมีความคิดดังนี้วา พระศาสดาตรัสบุคคล
๔ จําพวก ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น เราคงจะเปนปทปรมะ เราเห็นจะไมมี
มรรคหรือผลในอัตภาพนี้ เราจักกระทําอะไรดวยการอยูปา เราจักไปยังสํานัก
ของพระศาสดา แลดูพระรูปของพระพุทธเจาอันถึงความงามแหงพระรูปอยาง
ยิ่ง ฟงพระธรรมเทศนาอันไพเราะอยู (จะดีกวา) ครั้นคิดแลวก็กลับมายัง
พระเชตวันวิหารนั่นแลอีก.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายผูเปนเพื่อนเห็นและคบกัน กลาวกะภิกษุนั้น
วา ดูกอนอาวุโส ทานเรียนกรรมฐานในสํานักของพระศาสดาแลวไปดวยหวัง
ใจวา จักกระทําสมณธรรม แคบัดนี้ มาเที่ยวรื่นรมยดวยการคลุกคลีอยู กิจแหง
บรรพชิตของทานถึงพูดแลวหรือหนอ ทานจะเปนผูไมมีปฏิสนธิแลหรือ
ภิกษุนั้น กลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราไมไดมรรคหรือผล จึงคิดวาเราน้ํา
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จะเปนอภัพพบุคคล จึงไดสละความเพียรแลวมาเสีย. ภิกษุเหลานั้น กลาววา
ดูกอนอาวุโส ทานบวชในพระศาสนาพองพระพุทธเจาผูมีความเพียรมั่นแลว
ละความเพียรเสีย กระทําสิ่งอันมิใชเหตุแลว มาเถิดทาน พวกเราจักแสดง
ทานแดพระตถาคต. ครัน้ กลาวแลว ภิกษุเหลานั้นจึงไดพาภิกษุนั้นไปยังสํานัก
ของพระศาสดา.
พระศาสดาพอทรงเห็นภิกษุนั้น จึงตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอเปนผูพาภิกษุผูไมปรารถนารูปนี้มาแลว ภิกษุนี้ทําอะไร. ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแดพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุนี้บวชในพระศาสนาอันเปน
เครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานนี้ ไมอาจกระทําสมณธรรม ละความเพียรเสีย
มาแลว. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอละ
ความเพียรจริงหรือ. ภิกษุนั้น กราบทูลวา จริงพระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอบวชในศาสนาอันเปนเครื่องนํา
ออกจากทุกขเห็นปานนี้ ทําไมจึงไมใหเขารูจักตนอยางนี้วา เปนผูมักนอย
หรือวา เปนผูสันโดษหรือวาเปนผูสงัด หรือวาเปนผูไมเกี่ยวของ หรือวาเปน
ผูปรารภความเพียร ใหเขารูจักวา เปนภิกษุผูละความเพียร เมื่อครั้งกอน
เธอไดเปนผูมีความเพียรมิใชหรือ เมื่อเกวียน ๕๐๐ เลม ไปในทางกันดาร
เพราะทราย พวกมนุษยและโคทั้งหลายไดน้ําดื่มมีความสุข เพราะอาศัยความ
เพียรซึ่งเธอผูเดียวกระทําแลว เพราะเหตุไร บัดนี้ เธอจึงละความเพียรเสีย.
ภิกษุนั้น โลกกําลังใจดวยเหตุมีประมาณเทานี้.
ฝายภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัสนั้น จึงออนวอนพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแดพระองคผูเจริญ ความที่ความเพียรอันภิกษุนี้สละแลว ปรากฏแก
ขาพระองคทั้งหลายในบัดนี้แลว ก็ในกาลกอน ความที่โคและมนุษยทั้งหลาย
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ไดน้ําดื่มมีความสุขในทางกันดารเพราะทราย เหตุอาศัยความเพียรที่ภิกษุนี้
กระทํา ยังสลับสําหรับขาพระองคทั้งหลาย ปรากฏแกพระองคผูทรงบรรลุ
พระสัพพัญญตญาณเทานั้น ขอพระองคจงตรัสเหตุนี้แมแกขาพระองค
ทั้งหลายเถิด. พระผูมพี ระภาคเจาทรงยังการเกิดสติใหเกิดแกภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น เธอทั้งหลายจงฟง
แลวไดทรงกระทําเหตุการณอันระหวางแหงภพปกปดไวใหปรากฏ.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในตระกูลพอคาเกวียน. พระโพธิสัตวนั้น
เจริญวัยแลว เที่ยวกระทําการคาดวยเกวียน ๕๐๐ เลม. พระโพธิสัตวนั้นเดิน
ทางกันดารเพราะทรายแหงหนึ่งมีระยะประมาณ ๖๐ โยชน. ก็ในทางกันดารนั้น
ทรายละเอียดกํามือไวยังติดอยูในมือ ตั้งแตพระอาทิตยขึ้นมีความรอน เหมือน
กองถานเพลิง ไมอาจขามไปได เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตวนั้นเมื่อดําเนิน
ทางกันดารนั้นจึงเอาเกวียนบรรทุกฟน น้ํา น้ํามัน และขาวสารเปนตน ไป
เฉพาะกลางคืน ในเวลาอรุณขึ้นกระทําเกวียนใหเปนวงแลว ใหทําปะรําไวเบื้อง
บนทํากิจในเรื่องอาหารใหเสร็จแตเชาตรูแลวนั่งในรมเงาจนหมดวัน เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว บริโภคอาหารเย็น เมื่อพื้นดินเกิดความเย็น จึงเทียม
เกวียนเดินทางไป การไปเหมือนกับการไปในทะเลนั่นแหละ ยอมจะมีในทาง
กันดารนั้น. ธรรมดาผูกําหนดบท ควรจะมี เพราะเหตุนั้น พระโพธิสัตวนั้น
จึงใหกระทําการประกอบการไปของหมูเกวียนตามสัญญาของดวงดาว ในกาลนั้น
พอคาเกวียนแมนั้น เมื่อจะไปยังทางกันดารนั้น ตามทํานองนี้นั้นแล จึงไปได
๕๙ โยชน คิดวา บัดนี้ โดยราตรีเดียวเทานั้น จักออกจากทางกันดารเพราะ
ทรายจึงบริโภคอาหารเย็น ใชฟนและน้ําทั้งปวงใหหมดสิ้นแลวจึงเทียมเกวียน
๑

๑. คนนําทาง เชนเดียวกับคนนํารองในทางน้ํา
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ไป คนนําทางใหลาดอาสนะในเกวียนเลมแรก นอนดูดาวในทองฟาบอกวา
จงขับไปขางนี้ จงขับไปขางโนน คนนําทางนั้นเหน็ดเหนื่อยเพราะไมไดหลับ
เปนระยะกาลนาน จึงหลับ ไป เมื่อโคหวนกลับเขาเสนทางที่มาเดิม ก็ไมรูสึก
โคทั้งหลายไดเดินทางไปตลอดคืนยังรุง. คนนําทางตื่นขึ้นในเวลาอรุณขึ้น
มองดูดาวนักษัตรแลวกลาววาจงกลับเกวียน จงกลับเกวียน และเมื่อคนทั้ง
หลายพากันกลับเกวียนทําไวตามลําดับ ๆ นั่นแล อรุณในรูปแลว มนุษยทั้ง
หลายพากันกลาววา นี่เปนที่ตั้งคายที่พวกเราอยูเมื่อวานนี้ แมฟนและน้ําของ
พวกเราก็หมดแลว บัดนีพ้ วกเราฉิบหายแลว จึงปลดเกวียนพักไวโดยเปนวง
กลมแลวทําปะรําไวเบื้องบน นอนเศราโศกอยูภายใตเกวียนของตน ๆ พระโพธิสัตวคิดวา เมื่อเราละความเพียรเสีย คนทั้งหมดนั้น จักพากันฉิบหาย พอ
เวลาเชา จึงเที่ยวไปในเวลาที่ยังมีความเย็น เห็นกอหญาแทรกกอหนึ่งจึงคิดวา
หญาเหลานั้นจักเกิดขึ้น เพราะความเย็นของน้ําขางลาง จึงใหคนถือจอบมา ให
ขุดลงยังที่นั้น คนเหลานั้นขุดที่ (ลึกลงไป) ได ๖๐ ศอก. เมือ่ คนทั้งหลาย
ขุดไปถึงที่มีประมาณเทานี้ จอบไดกระทบหินขางลาง. พอจอบกระทบหิน
คนทั้งปวงก็พากันละความเพียรเสีย ฝายพระโพธิสัตวคิดวา ภายใตหินนี้จะพึง
มีน้ํา จึงลงไปยืนที่พื้นหิน กมลงเงี่ยหูฟงเสียง ไดยินเสียงน้ําเบื้องลาง จึง
ขึ้นมาบอกกะคนรับใชวา ดูกอนพอ เมื่อเธอละความเพียรเสีย พวกเราจัก
ฉิบหาย เธออยาละความเพียร จงถือเอาคอนเหล็กนี้ลงไปยังหลุม ทุบที่หินนี้
คนรับใชนั้นรับคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว ไมละความเพียรในเมื่อคนทั้งปวง
ละความเพียรยืนอยูจึงลงไปทุบหิน. หินแตก ๒ ซีกลงไปขางลางไดตั้งขวาง
กระแสน้ําอยู. เกลียวน้ําประมาณเทาลําตาลพุงขึ้น. คนทั้งปวงพากันดื่มกิน
แลวอาบ ผาเพลาและแอกเปนตนที่เหลือเพื่อหุงขาวยาคูและภัตบริโภคและให
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โคกิน และเมื่อพระอาทิตยอัสดง จึงผูกธงใกลบอน้ํา แลวไดพากันไปยัง
ที่ที่ปรารถนาแลว ๆ. คนเหลานั้นขายสินคาในที่นั้นแลวไดลาภ ๒ เทา ๓ เทา
จึงไดพากันไปเฉพาะที่อยูของตน ๆ. คนเหลานั้นดํารงอยูในอัตภาพนั้นจนชั่ว
อายุแลวไปตามยถากรรม. ฝายพระโพธิสัตวกระทําบุญมีทานเปนตน ไดไป
ตามยถากรรมเหมือนกัน.
พระสัมมาสัมพุทธเจาครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แลว ทรงเปนผูตรัส
รูยิ่งเองเทียว จึงตรัสพระคาถานี้วา
ชนทั้งหลายผูไมเกียจคราน ขุดภาคพื้นที่ทาง
ทราย ไดพบน้ําในทางทรายนั้น ณ ที่ลานกลางแจง
ฉันใด มุนีผูประกอบดวยความเพียรและกําลัง เปนผู
ไมเกียจคราน พึงไดความสงบใจ ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกิลาสุโน ไดแก ไมเกียจคราน คือ
ปรารถนาความเพียร. บทวา วณฺณปุ เถ ความวา ทราย ทานเรียกวา
วัณณะ ในทางทราย. บทวา ขณนฺตา แปลวา ขุดภาคพื้น. ศัพทวา
อุท ในบทวา อุทงฺคเณ นี้ เปนนิบาต อธิบายวา ในทีล่ านกลางแจง.
อธิบายวา ในที่เปนที่สัญจรไปของพวกมนุษย คือ ในภูมิภาคอันไมปดกั้น.
บทวา ตตฺล ความวา ในทางทรายนั้น. บทวา ปป อวินฺท แปลวา ได
น้ํา. จริงอยู น้ําทานเรียกวา ปปา เพราะเปนเครื่องดื่ม อีกอยางหนึ่ง
น้ําที่ไหลเขาไป ชื่อวา ปปา อธิบายวา น้ํามาก. บทวา เอว เปนบททําความ
อุปมาใหสําเร็จ. บทวา มุนี ความวา ญาณ ทานเรียกวา โมนะ อีกอยาง
หนึ่ง โมเนยยะอยางใดอยางหนึ่งในกายโมเนยยะ เปนตน ทานเรียกวา โมนะ
บุคคลที่เรียกวา มุนี เพราะประกอบดวยโมนะนั้น. ก็มุนีนี้นนั้ มีหลายอยางคือ
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อาคาริยมุนี อนาคาริยมุนี เสขมุนี อเสขมุนี ปจเจกมุนี และมุนิมนุ ี.
บรรดามุนีเหลานั้น คฤหัสถผูบรรลุผลรูแจงศาสนา ชื่อวา อาคาริยมุนี.
บรรพชิตเห็นปานนั้นแล ชื่อวา อนาคาริยมุนี. พระเสขะ ๗ จําพวก ชื่อวา
เสขมุนี. พระขีณาสพ ชื่อวา อเสขมุนี. พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา ปจเจกมุนี.
พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา มุนิมุนี. ก็ในอรรถนี้ เมื่อวาโดยรวมยอด บุคคล
ผูประกอบดวยปญญา กลาวคือพึงทราบวามุนี. บทวา วิริยพลูปปนฺโน
ไดแก ผูประกอบดวยความเพียร และกําลังกายกับ กําลังญาณ. บทวา อกิลาสุ
ความวา ผูไมเกียจคราน คือ ชื่อวา ผูไมเกียจไมคราน เพราะประกอบ
ดวยความเพียรอันประกอบดวยองค ๔ ซึ่งทานกลาวไวอยางนี้วา
เนื้อและเลือดในรางกายของเรานี้ทั้งหมด จง
เหือดแหงไป จะเหลือแตหนังเอ็น และกระดูก ก็
ตามที.
บทวา วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ ความวา ยอมประสพ คือ ไดเฉพาะ
อริยธรรม กลาวคือฌาน วิปสสนา อภิญญา และอรหัตมรรคญา อัน
ถึงการนับวา สันติ เพราะกระทําความเย็นทั้งจิต และหทัยรูป. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาสังวรรณนาการอยูเปนทุกขของคนผูเกียจคราน และการอยู
เปนสุขของคนผูปรารภความเพียร ดวยพระสูตรทั้งหลายมิใชนอย อยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเกียจครานเกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามก
ยอมอยูเปนทุกข และทําประโยชนคนอันยิ่งใหญใหเสื่อมไป ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สวนบุคคลผูปรารภความเพียรสงัดจากกุศลธรรมอันลามก ยอมอยู
เปนสุข และทําประโยชนตนอันยิ่งใหญใหบริบูรณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การบรรลุประโยชนยอมไมมีดวยความเพียรอันเลว. บัดนี้ เมือ่ จะทรงแสดง
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การอยูเปนสุขนั้นนั่นแหละที่บุคคลผูปรารภความเพียร ผูไมทําความยึดมั่น
ผูเห็นแจง จะพึงบรรลุไดดวยกําลังและความเพียร จึงตรัสวา มุนีผูประกอบ
ดวยความเพียรและกําลัง เปนผูไมเกียจคราน พึงไดความสงบใจ ฉันนัน้ .
ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา พอคาเหลานั้นไมเกียจคราน ขุดอยูในทางทราย
ยอมไดน้ํา ฉันใด ภิกษุในศาสนานี้ก็ฉันนั้น เปนผูฉลาด ไมเกียจคราน
พากเพียรอยู ยอมไดความสงบใจอันตางดวยปฐมฌานเปนตน. ดูกอนภิกษุ
ในกาลกอน เธอนั้นกระทําความเพียรเพื่อตองการทางน้ํา บัดนี้ เพราะเหตุไร
เธอจึงละความเพียรในศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข เพื่อประโยชนแก
มรรคผลเห็นปานนี้.
พระคาสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้ อยางนี้แลว จึงทรง
ประกาศสัจจะ ๔. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูละความเพียรดํารงอยูในพระอรหัต
อันเปนผลอันเลิศ. แมพระศาสดาก็ตรัสเรื่อง ๒ เรื่องสืบตอกัน ทรงประชุม
ชาดกแสดงวา คนรับใชผูไมละความเพียร คอยหินใหน้ําแกมหาชน ในสมัย
นั้น ไดเปนภิกษุผูละความเพียรรูปนี้ ในบัดนี้ บริษัทที่เหลือในสมัยนั้น
เปนพุทธบริษัทในบัดนี้ สวนหัวหนาพอคาเกวียนไดเปนเรา ดังนี้ ไดให
พระธรรมเทศนานี้จบลงแลว.
จบ วัณณุปถชาดกที่ ๒
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๓. เสรีววาณิชชาดก
วาดวยเสรีววาณิช
[๓] ถาทานพลาดโสดาปตติมรรค คือ ความ
แนนอนแหงสัทธรรมในศาสนานี้ ทานจะตองเดือด
รอนใจในลายหลังสิน้ กาลนาน ดุจพาณิชชื่อเสรีวะผูนี้
ฉะนั้น.
๓. อรรถกถาเสรีววาณิชชาดก
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับอยูในเมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุ
รูปหนึ่งผูละความเพียรเหมือนกัน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
อิธ เจ หิ น วิราเธสิ ดังนี้. ก็พระศาสดาทรงเห็นภิกษุนั้นถูกภิกษุทั้งหลาย
นํามาโดยนัยกอนนั่นแล จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอบวชในศาสนาอันให
มรรคผลเห็นปานนี้ เมื่อละความเพียรเสีย จักเศราโศกตลอดกาลนาน เหมือน
เสรีววาณิชเสื่อมจากถาดทองอันมีคาแสนหนึ่งฉะนั้น. ภิกษุทั้งหลายทูลออนวอน
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงเรื่องนั้น ใหแจมแจง พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงการทําเหตุอันระหวางภพปกปดไว ใหปรากฏ.
ในอดีตกาล ในกัปที่ ๕ แตภัทรกัปนี้ พระโพธิสัตวไดเปนพอคาเร
ชื่อวา เสรีวะ ในแควนเสริวรัฐ. เสรีววาณิชนั้น เมื่อไปเพื่อตองการคาขาย
กับพอคาเรผูโลเลคนหนึ่ง ชื่อวา เสรีวะ ขามแมน้ําชื่อวา นีลพาหะ แลว
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เขาไปยังพระนครชื่อวา อริฏฐปุระ แบงถนนในนคร (ไปคนละทาง) กันแลว
เที่ยวขายสินคาในถนนที่ประจวบกับคน. ฝายวาณิชนอกนี้ยึดเอาถนนที่ประจวบ
เขากับคนเทานั้น. ก็ในนครนั้น ไดมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง เปนตระกูล
เกาแก. บุตร พี่นอง และทรัพยสินทั้งปวง ไดหมดสิ้นไป. ไดมีเด็กหญิง
คนหนึ่งเหลืออยูกับยาย. ยายหลานแมทั้งสองนั้น กระทําการรับจางคนอื่น
เลี้ยงชีวิต. ก็ในเรือน ไดมีถาดทองที่มหาเศรษฐีของยายกับหลานนั้น เคยใชสอย
ถูกเก็บไวกับภาชนะอื่น ๆ เมื่อไมไดใชสอยนานาน เขมาก็จับ. ยายและหลาน
เหลานั้น ยอมไมรูแมความที่ถาดนั้นเปนถาดทอง.
สมัยนัน้ วาณิชโลเลคนนั้น เที่ยวรองขายของวา จงถือเอาเครื่อง
ประดับ จงถือเอาเครื่องประดับ ไดไปถึงประตูบานนั้น. กุมาริกานั้นเห็นวาณิช
นั้นจึงกลาวกะยายวา ยาย ขอยายจงซื้อเครื่องประดับอยางหนึ่งใหหนู. ยายกลาว
วาหนูเอย เราเปนคนจน จักเอาอะไรไปซื้อ. กุมาริกากลาววา พวกเรามี
ถาดใบนี้อยู และถาดใบนี้ไมเปนอุปการะเกื้อกูลแกพวกเรา จงใหถาดใบนี้แลว
ถือเอา (เครื่องประดับ). ยายจึงใหเรียกนายวาณิชมาแลวใหนั่งบนอาสนะ
ใหถาดใบนั้นแลว กลาววา เจานาย ทานจงถือเอาถาดนี้ แลวใหเครื่องประดับ
อะไร ๆ ก็ไดแกหลานสาวของทาน นายวาณิชเอามือจับถาดนั่นแล คิดวาจัก
เปนถาดทอง จึงพลิกเอาเข็มขีดที่หลังถาด รูวาเปนทอง จึงคิดวา เราจักไม
ใหอะไร ๆ แกคนเหลานี้ จักนําเอาถาดนี้ไป แลวกลาววา ถาดใบนี้จะมีราคา
อะไร ราคาของถาดใบนี้แมกึ่งมาสกก็ยังไมถึง จึงโยนไปที่ภาคพื้นแลวลุก
จากอาสนะหลีกไป.
พระโพธิสัตวคิดวา คนอื่นยอมไดเพื่อจะเขาไปยังถนนที่นายวาณิชนั้น
เขาไปแลวออกไป จึงเขาไปยังถนนนั้นรองขายของวา จงถือเอาเครื่องประดับ
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ดังนี้ ไดไปถึงประตูบานนั้นนั่นแหละ. กุมาริกานั้นกลาวกะยายเหมือนอยาง
นั่นแหละอีก. ลําดับนั้น ยายไดกลาวกะกุมาริกานั้นวา หลานเอย นายวาณิช
ผูมายังเรือนนี้ โยนถาดนั้นลงบนภาคพื้นไปแลว บัดนี้ เราจักใหอะไรแลว
ถือเอาเครื่องประดับ. กุมาริกากลาววา ยาย นายวาณิชคนนั้น พูดจาหยาบคาย
สวนนายวาณิชคนนี้ นารัก พูดจาออนโยน คงจะรับเอา ยายกลาววา ถา
อยางนั้น จงเรียกเขามา กุมาริกานั้นจึงเรียกนายวาณิชนั้นมา. ลําดับนั้น ยาย
และหลานไดใหถาดใบนั้น แกพระโพธิสัตวนั้น ผูเขาไปยังเรือนแลวนั่ง. พระโพธิสัตวนั้น รูวาถาดนั้นเปนถาดทอง จึงกลาววา แม ถาดใบนี้มีคาตั้งแสน
สินคาอันมีคาเทาถาด ไมมีในมือของเรา. ยายและหลานจึงกลาววา เจานาย
นายวาณิชผูมากอนพูดวา ถาดใบนี้มีคาไมถึงแมกึ่งมาสก แลวเหวี่ยงถาดลงพื้น
ไป แตถาดใบนี้จักเกิดเปนถาดทอง เพราะบุญของทาน พวกเราใหถาดใบนี้
แกทาน ทานใหอะไร ๆ ก็ไดแกพวกเรา แลวถือเอาถาดใบนี้ไปเถิด. ขณะนั้น
พระโพธิสัตวจึงใหกหาปณะ. ๕๐๐ ซึ่งมีอยูในมือ และสินคาซึ่งมีราคา ๕๐๐
กหาปณะ ทั้งหมด แลวขอเอาไวเพียงเทานี้วา ทานทั้งหลายจงใหตาชั่งนี้กับ
ถุง และกหาปณะ ๘ กหาปณะแกขาพเจา แลวถือเอาถาดนั้นหลีกไป.
พระโพธิสัตวนั้น รีบไปยังฝงแมน้ํา ใหนายเรือ ๘ กหาปณะ แลวขึ้น
เรือไป. ฝายนายวาณิชพาล หวนกลับไปเรือนนั้นอีก แลวกลาววา ทานจง
นําถาดใบนั้นมา เราจักใหอะไร ๆ บางอยางแกทาน. หญิงนั้นบริภาษนาย
วาณิชพาลคนนั้นแลวกลาววา ทานไดกระทําถาดทองอันมีคาตั้งแสนของพวกเรา
ใหมีคาเพียงกึ่งมาสก แตนายวาณิชผูมีธรรมคนหนึ่งเหมือนกับ นายทานนั่นแหละ
ใหทรัพยพันหนึ่งแกพวกเรา แลวถือเอาถาดทองนั้นไปแลว นายวาณิชพาล
ไดฟงดังนั้น คิดวา เราเปนผูเสื่อมจากถาดทองอันมีคาตั้งแสน วาณิชคนนี้
ทําความเสื่อมอยางใหญหลวงแกเราหนอ เกิดความโศกมีกําลัง ไมอาจดํารง
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สติไวได จึงสลบไป (พอฟน) ไดโปรยกหาปณะที่อยูในมือ และสิ่งของไว
ที่ประตูเรือนนั่นแหละ ทิง้ ผานุงผาหม ถือคันชั่งทําเปนไมคอน หลีกไปตาม
รอยเทาของพระโพธิสัตว ไปถึงฝงแมน้ํานั้น เห็นพระโพธิสัตวกําลังไปอยู
จึงกลาววา นายเรือผูเจริญ ทานจงกลับเรือ พระโพธิสัตวหามวา อยากลับ.
เมื่อนายวาณิชพาล แมนอกนี้ เห็นพระโพธิสัตวไปอยูนั้นแล เกิด
ความโศกมีกําลัง หทัยรอน เลือดพุง ออกจากปาก หทัยแตก เหมือนโคลน
ในบึงฉะนั้น. วาณิชพาลนั้น ผูกอาฆาตพระโพธิสัตว ถึงความสิ้นชีวิตลง ณ
ที่นั้นนั่นเอง. นี้เปนการผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวของพระเทวทัตเปนครั้งแรก.
พระโพธิสัตวการทําบุญมีทานเปนตน ไดไปตามยถากรรม.
พระสัมมาสัมพุทธเจา ครั้นตรัสพระธรรมเทศนาแลว ทรงเปนผู
ตรัสรูพรอมเฉพาะแลวแล ไดตรัสพระคาถานี้วา
ถาทานพลาดโสดาปตติมรรค คือความแนนอน
แหงพระสัทธรรมในศาสนานี้ทานจะตองเดือดรอนใจ
ในภายหลัง สิ้นกาลนาน เหมือนวาณิชชื่อ เสริวะ
ผูนี้ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ เจ น วิราเธสิ สทฺธมฺมสฺส
นิยานก ความวา หากทานพลาด คือ ถาทานพลาดโสดาปตติมรรคกลาว
คือความแนนอนแหงพระสัทธรรมอยางนี้ ในศาสนานี้ อธิบายวา ทานเมื่อ
ละความเพียร จะไมบรรลุคือไมได. บทวา จิร ตุว อนุตปฺเปสิ ความวา
เมื่อเปนอยางนั้น ทานเมื่อเศราโศกคือร่ําไรอยูตลอดกาลนาน ชื่อวาจักเดือด
รอนใจภายหลัง ในกาลทุกเมื่อ อีกอยางหนึ่ง ในบทนี้มีอธิบายดังนี้วา ทาน
เกิดในนรกเปนตน เสวยทุกขมีประการตาง ๆ ตลอดกาลนาน ชื่อวาจักเดือด
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รอนใจภายหลัง คือชื่อวาจักลําบาก เพราะความเปนผูละความเพียร คือ
เพราะความเปนผูพลาดอริยมรรค. ถามวา จักเดือดรอนภายหลัง อยางไร ?
ตอบวา จักเดือดรอนภายหลัง เหมือนนายวาณิชชื่อวาเสรีวะผูนี้ อธิบายวา
เหมือนนายวาณิชผูนี้ อันมีชื่ออยางนี้วา เสรีวะ. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา
เมื่อกอน วาณิชชื่อเสรีวะ ไดถาดทองมีคาหนึ่งแสน ไมทําความเพียรเพื่อจะ
ถือเอาถาดทองนั้น จึงเสื่อมจากถาดทองนั้น เดือดรอนใจในภายหลัง ฉันใด
แมเธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อไมบรรลุอริยมรรคอันเชนกับถาดทองที่เขาจัด
เตรียมให ในศาสนานี้ เพราะละความเพียรเสีย เปนผูเสื่อมรอบจากอริยมรรค
นั้น จักเดือดรอนใจภายหลัง ตลอดกาลนาน ก็ถาจักไมละความเพียรไซร จัก
ไดโลกุตรธรรมแมทั้ง ๔ ในศาสนาของเรา เหมือนนายวาณิชผูเปนบัณฑิต
ไดเฉพาะถาดทองฉะนั้น.
พระศาสดาทรงถือเอายอดดวยพระอรหัต ทรงแสดงพระธรรม.
เทศนานี้ แกภิกษุนี้อยางนี้ แลวทรงประกาศสัจจะทั้ง ๔. ในเวลาจบสัจจะ
ภิกษุผูละความเพียรดํารงอยูในพระอรหัตอันเปนผลเลิศ. แมพระศาสดาก็ทรง
ตรัสเรื่อง ๒ เรื่องสืบตอกัน แลวทรงประชุมชาดกวา วาณิชพาลในกาลนั้น
ไดเปนพระเทวทัตในบัดนี้ นายวาณิชผูเปนบัณฑิตในกาลนั้น ไดเปนเรา
เอง ทรงใหเทศนาจบลงแลว.
จบ เสรีวาณิชาดกที่ ๓
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๔. จุลลกเศรษฐีชาดก
วาดวยคนฉลาดตั้งตนได
[๔] คนมีปญญาเฉลียวฉลาด ยอมตั้งตนไดดวย
ตนทุนแมนอย ดุจคนสอไฟนอย ๆ ใหเปนกองใหญ
ฉะนั้น.
จบจุลลกเศรษฐีชาดกที่ ๔
๔. อรรถกถาจุลลกเศรษฐีชาดก
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปอาศัยกรุงราชคฤห ประทับอยูใน
ชีวกัมพวัน ทรงปรารภ พระจุลลปนถกเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้
มีคําเริ่มตนวา อปฺปเกนป เมธาวี ดังนี้. เบื้องตน พึงกลาวการเกิดขึ้น
และการบรรพชาของพระจุลลปนถกในอัมพวันนั้นกอน. มีกถาตามลําดับดังตอ
ไปนี้
ไดยินวา ในกรุงราชคฤหมีธิดาของเศรษฐีผูมีทรัพยมาก ไดทําความ
เชยชิดกับทาสของตนเองกลัววา แมคนอื่นจะรูกรรมนี้ของเรา จึงกลาวอยางนี้
ถาบิดามารดาของเราจักรูโทษนี้ จักกระทําไหเปนทอนนอยทอนใหญ พวก
เราจักไปอยูตางประเทศ จึงถือของสําคัญที่จะถือไปได ออกทางประตูลับ
แมทั้งสองคนไดพากันไปดวยคิดวา จักไปยังที่ที่คนอื่นไมรูจัก แลวอยู ณ ที่ใด
ที่หนึ่ง. เมื่อผัวเมียทั้งสองนั้นอยู ณ ที่แหงหนึ่ง เพราะอาศัยการอยูรวมกัน
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ธิดาเศรษฐีก็ตั้งครรภ. ธิดาเศรษฐีนั้นอาศัยครรภแก จึงปรึกษากับสามีแลว
กลาววา ครรภของเราแกแลว ชื่อวาการตลอดบุตรในที่ที่หางเหินจากญาติและ
พวกพอง ยอมเปนทุกขแทสําหรับเราทั้งสอง พวกเราจักไปเฉพาะยังเรือนของ
ตระกูล. สามีนั้นคิดวา ถาเราจักไปบัดนี้ ชีวิตของเราจะไมมี จึงผัดวันอยูวา
จะไปวันนี้ จะไปวันพรุงนี้ ธิดาเศรษฐีนั้นคิดวา สามีนี้เปนคนโงไมอุตสาหะ
ที่จะไป เพราะโทษของตนมีมาก ธรรมดาวาบิดามารดามีประโยชนเกื้อกูลโดย
สวนเดียวในบุตรธิดา สามีนี้จะไปหรือไมก็ตาม เราควรจะไป เมื่อสามีนั้นออก
จากเรือน นางจึงเก็บงําบริขารในเรือน บอกถึงความที่ในไปเรือนของตระกูล
แกชาวบานใกลเคียง แลวเดินทาง.
ลําดับนั้น บุรุษนัน้ มาเรือนไมเห็นนางจึงถามคนที่คุนเคย ไดฟงวา
ไปเรือนตระกูล จึงรีบตามไปทันในระหวางทาง. ฝายธิดาเศรษฐีนั้นก็ไดตลอด
บุตรในระหวางทางนั้นนั่นเอง สามีนั้น ถามวา นางผูเจริญ นีอ่ ะไร. ฝายธิดา
เศรษฐีนั้นกลาววา บุตรคนหนึ่งเกิดแลว สามีกลาววา บัดนี้ พวกเราจักทํา
อยางไร. ธิดาเศรษฐีกลาววา พวกเราจะไปเรือนของตระกูล เพื่อประโยชน
แกกรรมใด กรรมนั้นไดสําเร็จแลวในระหวางทางพวกเราจักไปที่นั้นทําอะไร
พวกเราจักกลับ แมทั้งสองคนเปนผูมีความคิดเปนอันเดียวกันกลับแลว. ก็
เพราะทารกนั้น เกิดในระหวางทาง บิดามารดาจึงตั้งชื่อวา ปนถก ไมนาน
เทาไรนัก นางก็ตั้งครรภอื่นอีก เรื่องราวทั้งปวงพึงไหพิศดารโดยนัยกอนนั่น
แหละ ก็เพราะทารกแมคนนั้นก็เกิดในหนทาง บิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรผูเกิด
ที่แรกวา มหาปนถก ตัง้ ชื่อบุตรคนที่สองวา จุลลปนถก สามีภรรยานั้น
พาทารกแมทั้งสองคนมายังที่อยูของตนนั่นแล.
เมื่อสามีภรรยาทั้งสองนั้นอยูในที่นั้น มหาปนถกทารกไดฟงคนอื่น ๆ
พูดวาอา วาปู วายา จึงถามมารดาวา แมจา พวกเด็กอื่น ๆ พูดวาปู
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พูดวายา ญาติของเราไมมีหรือ. มารดากลาววา จะพอ ในที่นี้ ญาติของ
พวกเราไมมี แตในพระนครราชคฤห พวกเรามีดาชื่อวามหาธนเศรษฐี ญาติของ
พวกเรามีอยูในเมืองราชคฤหนั้นมาก มหาปนถกกลาววา เพราะเหตุไร พวก
เราจึงไมไปที่เมืองราชคฤหนั้นละแม. นางไมบอกเหตุที่คนมาแกบุตร เมื่อบุตร
ทั้งสองรบเราถามอยู จึงกลาวกะสามีวา เด็กเหลานั้นทําเราใหลําบากเหลือเกิน
บิดามารดาเห็นพวกเราแลวจักกินเนื้อเทียวหรือ มาเถิดพวกเราจักแสดงตระกูล
ของตาแกเด็กทั้งหลาย. สามีกลาววา เราจักไมอาจไปประจัญหนา แตเราจัก
นําไป ภรรยากลาววา ดีแลว พวกเด็ก ๆ ควรจะเห็นตระกูลของตานั่นแล
โดยวิธีอยางใดอยางหนึ่ง. ชนแมทั้งสองนั้นพาทารกทั้งสองไปถึงเมืองราชคฤห
โดยลําดับ แลวพักอยูในศาลาแหงหนึ่งใกลประตูเมือง แลวใหบอกบิดามารดา
ถึงความที่มารดาของทารกพาเอาทารก ๒ คนมา. ตายายเหลานั้นไดฟงขาวนั้น
แลวกลาววา คนชื่อวาไมใชบุตร ไมใชธิดา ยอมไมมีแกเราทั้งหลายผูเที่ยว
อยูในสังสารวัฏ คนเหลานั้นมีความผิดมากแกพวกเรา คนเหลานั้นไมอาจเพื่อ
จะดํารงอยูในคลองจักษุของพวกเรา ชนแมทั้งสองจงถือเอาทรัพยชื่อมีประมาณ
เทานี้ไปยังที่ที่ผาสุกเลี้ยงชีวิตอยูเถิด แตจงสงทารกทั้งสองคนมาไวที่นี้. ธิดา
เศรษฐีถือเอาทรัพยที่บิดามารดาสงมา แลวสงทารกทั้งสองใหไปในมือของพวก
ทูตที่มานั่นแหละ. ทารกทั้งสองเจริญเติบโตอยูในตระกูลของตา.
บรรดาทารกทั้งสองนั้น จุลลปนถกยังเยาวเกินไป สวนมหาปนถก
ไปฟงธรรมกถาของพระทศพลกับตา เมื่อมหาปนถกนั้น ฟงธรรมในที่พรอม
พระพักตรของพระศาสดาเปนนิตย จิตก็นอมไปเพื่อบรรพชา. เขาจึงกลาวกะ
ตาวา ถาทานยอมรับ กระผมจะบวช. ตากลาววา เจาพูดอะไร พอ เจาเปน
ที่รักของตา การบรรพชาเฉพาะของเจาเทานั้น ดีกวาการบรรพชา แมของ
ชาวโลกทั้งสิ้น ถาเจาอาจ จงบวชเถอะพอ. ครั้นรับคําแลวจึงไปยังสํานักของ
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พระศาสดา. พระศาสดาตรัสวา ทานมหาเศรษฐี ทานไดทารกนี้มาหรือ.
มหาเศรษฐีกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ทารกนี้เปนหลาน
ของขาพระองค เขาพูดวา จะบวชในสํานักของพระองค พระศาสดาจึงทรง
สั่งภิกษุผูบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งวา เธอจงใหทารกนี้บวช. พระเถระบอก
ตจปญจกกรรมฐาน แกมหาปนถกนั้นแลวใหบวช มหาปนถกนั้นเรียนพุทธวจนะเปนอันมาก มีพรรษาครบบริบูรณแลว ไดอุปสมบทเปนอุปสัมบัน
กระทํากรรมฐานโดยโยนิโสมนสิการ ไดบรรลุพระอรหัตแลว.
พระมหาปนถกนั้น ยับยั้งอยูดวยความสุขในฌานและความสุขในมรรค
จึงคิดวา เราอาจไหมหนอเพื่อจะใหสุขนี้แกจุลลปนถก ลําดับนั้น ทานมหาปนถกจึงไปยังสํานักของเศรษฐีผูเปนตากลาววา ทานมหาเศรษฐี ถาทาน
ยินยอม อาตมภาพจักใหจุลลปนถกบวช. มหาเศรษฐีกลาววา จงใหบวชเถิด
ทานผูเจริญ. พระเถระใหจุลลปนถกทารกบวชแลว ใหตั้งอยูในศีล ๑๐
สามเณรจุลลปนถก พอบวชแลวเทานั้น ไดเปนคนเขลา สมดังที่ทานกลาววา
โดยเวลา เดือนไมอาจเรียนคาถาเดียวนี้วา
ดอกบัวโกกนุทมีกลิ่นหอม ไมปราศจากกลิ่น
หอม พึงบานแตเชาฉันใด ทานจงดูพระอังคีรสผู
ไพโรจน เหมือนพระอาทิตยสองแสงจาในอากาศ
ฉะนั้น.
ไดยินวา พระจุลลปนถกนั้นบวชในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา เปน
ผูมีปญญา ไดทําการหัวเราะเยาะ ในเวลาทีภิกษุผูเขลารูปหนึ่งเรียนอุเทศ.
ภิกษุนั้นละอาย เพราะการเยนหยันนั้นจึงไมเรียนอุเทศ ไมทําการสาธยาย.
เพราะกรรมนั้น พระจุลลปนถกนี้ พอบวชเทานั้นจึงเกิดเปนคนเขลา เมื่อ
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ทานเรียนบทเหนือ ๆ ขึ้นไป บทที่เรียนแลว ๆ ก็เลือนหายไป เมื่อทาน
จุลลปนถกนัน้ พยายามเรียนคาถานี้เทานั้น ๔ เดือนลวงไปแลว ลําดับนั้น
พระมหาปนถกจึงคราพระจุลลปนถกนั้น ออกจากวิหารโดยกลาววา จุลลปนถก
เธอเปนผูอาภัพในพระศาสนานี้โดย ๘ เดือนไมอาจเรียนคาถาเดียวได ก็เธอจัก
ทํากิจแหงบรรพชิตใหถงึ ที่สุดไดอยางไร จงออกไปจากวิหาร. พระจุลลปนถก
ไมปรารถนาความเปนคฤหัสถ เพราะความรักในพระพุทธศาสนา.
ในคราวนั้น พระมหาปนถกไดเปนพระภัตตุเทสกผูแจกภัต. หมอ
ชีวกโกมารภัจถือของหอมและดอกไมเปนอันมากไปยังอัมพวันของตน บูชา
พระศาสดาฟงธรรมแลวลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระทศพลแลวเขาไปหา
พระมหาปนถกถามวา ทานผูเจริญในสํานักของพระศาสดา มีภิกษุเทาไร ? พระมหาปนถกกลาววา มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป. หมอชีวกกลาววา ทานผูเจริญ
พรุงนี้ ทานจงพาภิกษุ ๕๐๐ รูปมีพระพุทธเจาเปนประธาน ไปรับภิกษาใน
นิเวศนของผม. พระเถระกลาววา อุบาสก. ชื่อวาพระจุลลปนถกเปนผูเขลามี
ธรรมไมงอกงาม อาคมภาพจะนิมนตเพื่อภิกษุที่เหลือยกเวน พระจุลลปนถกนั้น.
พระจุลลปนถกไดฟงดังนั้น จึงคิดวา พระเถระพีช่ ายของเราเมื่อรับนิมนต เพื่อ
ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทานี้ก็รับ กันเราไวภายนอก พี่ชายของเราจักผิดใจ
ในเราโดยไมตองสงสัย บัดนี้ เราจะประโยชนอะไรดวยพระศาสนานี้ เราจัก
เปนคฤหัสถกระทําบุญมีทานเปนตนเลี้ยงชีวิต. วันรุงขึ้น พระจุลลปนถกนั้น
ไปแตเชาตรูดวยคิดวา จักเปนคฤหัสถ ในเวลาใกลรุง พระศาสดาทรงตรวจ
โลก ไดทรงเห็นเหตุนั้นนั่นแล จึงเสด็จไปกอนลวงหนา ไดประทับยืนจง
กรมอยูที่ซุมประตู ใกลทางที่พระจุลลปนถกจะไป. พระจุลลปนถกเมื่อจะเดิน
ไปสูเรือน เห็นพระศาสดาจึงเขาไปเฝาแลวถวายบังคม.
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ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระจุลลปนถกนั้นวา จุลลปนถก ก็
เธอจะไปไหนในเวลานี้ พระจุลลปนถกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระพี่ชายฉุดคราขาพระองคออก ดวยเหตุนั้น ขาพระองคจะไปดวยคิดวาจัก
เปนคฤหัสถ พระศาสดาตรัสวา จุลลปนถก ชื่อวาการบรรพชาของเธอใน
สํานักของเรา เธอถูกพระพี่ชายฉุดคราออกไป เพราะเหตุไรจึงไมมายังสํานัก
ของเรา มาเถิด เธอจะประโยชนอะไรดวยความเปนคฤหัสถ เธอจักอยูใน
สํานักของเรา แลวทรงพาพระจุลลปนถกไป ใหพระจุลลปนถกนั้นนั่งที่หนามุข
พระคันธกุฏี ตรัสวา จุลลปนถก เธอจงผินหนาไปทางทิศตะวันออก จงอยู
ในที่นี้แหละ ลูบคลําผาทอนเกาไปวา รโชหรณ รโชหรณ ผาเปนเครื่อง
นําธุลีไป ผาเปนเครื่องนําธุลีไป แลวทรงประทานผาเกาอันบริสุทธิ์ซึ่งทรง
ปรุงแตงดวยฤทธิ์ เมื่อเขากราบทูลเวลา (ภัตตาหาร) ใหทรงทราบ จึงแวด
ลอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จไปยังนิเวศนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะ ที่เขาปู
ลาดแลว ฝายพระจุลลปนถกมองดูพระอาทิตยนั่งลบทอนผาเกานั้นวา รโชหรณ
รโชหรณ เมื่อพระจุลลปนถกนั้น ลูบทอนผาเกานั้นอยู ผาไดเศราหมองไป
แตนั้นพระจุลลปนถกจึงคิดวา ทอนผาเกาผืนนั้นบริสุทธิ์อยางยิ่ง แตเพราะ
อาศัยอัตภาพนี้ จึงละปรกติเกิดเศราหมองอยางนี้ สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ
จึงเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิปสสนา พระศาสดาทรงทราบวา
จิตของจุลลปนถกขึ้นสูวิปสสนาแลว จึงตรัสวา จุลลปนถก เธออยากระทํา
ความสําคัญวา ทอนผาเกานั้น เทานั้นเปนของเศราหมองยอมดวยฝุนธุลี แต
ธุลีคือราคะเปนตน เหลานั้น มีอยูในภายใน เธอจงนําธุลีคือราคะเปนตนนั้น ไป
เสีย แลวทรงเปลงโอภาสเปนผูมีพระรูปโฉมปรากฏ เหมือนประทับ นั่งอยูเบื้อง
หนา ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
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ราคะเรียกวา ธุลี แตฝุนละอองไมเรียกวาธุลี
คําวา ธุลีนี้เปนชื่อของราคะ ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นละ
ธุลีนั้นไดแลว ยอมอยูในศาสนาของพระพุทธเจาผู
ปราศจากธุลี โทสะ เรียกวาธุลี แตฝุนละอองไมเรียก
วา ธุลี คําวาธุลีนี้ เปนชื่อของโทสะ ภิกษุทั้งหลาย
เหลานัน้ ละธุลีนั้นไดแลว ยอมอยูในศาสนาของ
พระพุทธเจาผูปราศจากธุลี โมหะ เรียกวา ธุลี แตฝุน
ละอองไมเรียกวา ธุลี คําวาธุลีนี้ เปนชื่อของโมหะ
ภิกษุทงั้ หลายเหลานั้น ละธุลี นัน้ ไดแลวยอมอยูใน
ศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี.
ในเวลาจบคาถา พระจุลลปนถกบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
ปฎกทั้งสามมาถึงแกพระจุลลปนถกนัน้ พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเทียว.
ไดยินวา ในกาลกอน พระจุลลปนถกนั้นเปนพระราชากําลังทํา
ประทักษิณพระนคร เมื่อพระเสโทไหลออกจากพระนลาต จึงเอาผาสาฎกบริสุทธิ์
เช็ดพระนลาต ผาสาฎกไดเศราหมองไป พระราชานั้นทรงไดอนิจจสัญญา
ความหมายวาไมเที่ยง วาผาสาฎกอันบริสุทธิ์เห็นปานนี้ ละปกติเดิมเกิดเศรา
หมองเพราะอาศัยรางกายนี้ สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ ดวยเหตุนั้น ผาเปน
เครื่องนําธุลีออกไปเทานี้ เกิดเปนปจจัยแกพระจุลลปนถกนั้น.
ฝายหมอชีวกโกมารภัจนอมนําน้ําทักษิโณทกเขาไปถวายพระทศพล
พระศาสดาเอาพระหัตถปดบาตรโดยตรัสวา ชีวก ในวิหารมีภิกษุอยูมิใชหรือ
พระมหาปนถกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในวิหารไมมีภิกษุมิใชหรือ
พระเจาขา พระศาสดาตรัสวา ชีวก มีภิกษุ. หมอชีวกจึงสงบุรุษไปโดยสั่งวา
พนาย ถาอยางนั้นทานจงไป อนึ่ง จงรูวาในวิหารมีภิกษุหรือไมมี ขณะนั้น
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พระจุลลปนถกคิดวา พี่ชายของเราพูดวา ในวิหารไมมีภิกษุ เราจักประกาศ
ความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยูในวิหาร แกพี่ชายของเรานั้น แลวบันดาลใหอัมพวัน
ทั้งสิ้นเต็มไปดวยภิกษุทั้งหลายเทานั้น ภิกษุพวกหนึ่งทําจีวรกรรม ภิกษุพวก
หนึ่งทํากรรมคือยอมจีวร ภิกษุพวกหนึ่งทําการสาธยาย ทานนิรมิตภิกษุ
๑,๐๐๐ รูป ซึ่งเหมือนกันและกันอยางนี้ บุรุษนั้นเห็นภิกษุมากมายในวิหาร
จึงกลับไปบอกหมอชีวกวา ขาแตนาย อัมพวันทั้งสิ้นเต็มดวยภิกษุทั้งหลาย ณ ที่
นั่นแหละ แมพระเถระ
ก็นิรมิตอัตภาพตั้งพัน [ลวนเปน] พระปนถก
นั่งอยูในอัมพวันอันรื่นรมยจนกระทั่งประกาศเวลา
[ภัต] ใหทราบกาล.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะบุรุษนั้นวา ทานจงไปวิหาร กลาววา
พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุชื่อวา จุลลปนถก เมื่อบุรษุ นั้นไปกลาวอยางนั้นแลว
ปากตั้งพันก็ตั้งขึ้นวา อาตมะชื่อจุลลปนถก อาตมะชื่อจุลลปนถก บุรุษไป
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญนัยวาภิกษุแมทั้งหมด ชื่อจุลลปนถกทั้งนั้น.
พระศาสดาตรัสวา ถาอยางนั้น ทานจงไปจับมือภิกษุผูพูดกอนวา อาตมะชื่อ
จุลลปนถก ภิกษุที่เหลือจะอันตรธานไป บุรุษนัน้ ไดกระทําอยางนั้น ทันใด
นั่นเอง ภิกษุประมาณพันรูปไดอันตรธานหายไป พระเถระไดไปกับบุรุษนั้น
ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมาวา ชีวก ทานจงรับ
บาตรของพระจุลลปนถก พระจุลลปนถกนี้จักกระทําอนุโมทนาแกทาน. หมอ
ชีวกไดกระทําอยางนั้น พระเถระบันลือสีหนาท ดุจราชสีหหนุมยังปฎกทั้ง ๓
ใหกําเริบ กระทําอนุโมทนา พระศาสดาเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ. มีภิกษุสงฆ
เปนบริวารเสด็จไปยังพระวิหาร เมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัตรแลว เสด็จลุก
จากอาสนะประทับยืนที่หนามุขพระคันธกุฎี ประทานโอวาทของพระสุด แก
ภิกษุสงฆ แลวตรัสบอกพระกรรมฐาน ทรงสงภิกษุสงฆไปแลวเสด็จเขาพระ-
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คันธกุฎี อันตอบดวยของหอมอันมีกลิ่นหอม ทรงเขาสีหไสยา โดยพระปรัศว
เบื้องขวา
ครั้นในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายประชุมกันรอบดานในโรงธรรมสภา
นั่งเหมือนวงมานผากัมพลแดง ปรารภเรของพระคุณของพระศาสดาวา อาวุโส
ทั้งหลาย พระมหาปนถกไมรูอัธยาศัยของพระจุลลปนถก ไมอาจใหเรียนคาถา
เดียวโดยเวลา ๔ เดือน ฉุดออกจากวิหาร โดยกลาววา จุลลปนถกนี้โงเขลา
แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแกพระจุลลปนถกนัน้ ในระหวางภัตคราวเดียวเทานั้น เพราะพระองคเปนพระธรรม
ราชาผูยอดเยี่ยม ปฎกทั้งสามมาพรอมดวยปฏิสัมภิทาทีเดียว นาอัศจรรย ชื่อวา
พุทธพลังใหญหลวง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความเปนไปของ
เรื่องนี้ในโรงธรรมสภา ทรงพระดําริวา วันนี้เราควรไป จึงเสด็จลุกขึ้นจาก
พุทธไสยา ทรงนุงผาสองชั้นอันแดงดี ทรงผูกรัดประคดประดุจสายฟาแลบ
ทรงหมมหาจีวรขนาดพระสุคตเชนกับผากัมพลแดง เสด็จออกจากพระคันธกุฎี
อันมีกลิ่นหอม เสด็จไปยังโรงธรรมสภา ดวยความงามอันเยื้องกรายดุจชาง
ตัวประเสริฐอันซับมันและดุจราชสีห และดวยพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได เสด็จ
ขึ้นบวรพุทธอาสนที่ลาดไวทรงเปลงพุทธรัศมีมีพรรณ ๖ ประการเสมือนทรงยัง
ทองทะเลใหกระเพื่อม ประดุจพระอาทิตยทอแสงออน ๆ เหนือยอดเขายุคนธร
ฉะนั้น ประทับนั่งทามกลางอาสนะ ก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพอสักวาเสด็จ
มา ภิกษุสงฆไดงดการพูดจานิ่งอยูแลว พระศาสดาทรงแลดูบริษัทดวยพระ
เมตตาจิตอันออนโยน ทรงพระดําริวา บริษัทนี้งามเหลือเกิน การคะนองมือ
คะนองเทา หรือเสียงไอเสียงจาม แทของภิกษุรูปเดียวก็มิไดมี ภิกษุแมทั้งปวง
นี้มีความเคารพดวยความเคารพในพระพุทธเจา อันเดชของพระพุทธเจาคุก
คามแลว เมื่อเรานั่งไมกลาวแมตลอดกัป ภิกษุทั้งหลายจักไมตั้งถอยคําขึ้น
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กลาวกอน ชื่อวาวัตรในการตั้งเรื่อง เราควรจะรู เราแหละจักกลาวกอนจึง
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายดวยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมอันไพเราะ ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร เรื่องอะไรที่
พวกเธอพูดคางไวในระหวาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคทั้งหลายนั่งอยูในที่นี้ ไมกลาวเดียรฉานกถาอยางอื่น แตนั่ง
พรรณนาพระคุณทั้งหลายของพระองคเทานั้นวา อาวุโสทั้งหลาย พระมหาปนถกไมรูอธั ยาศัยของพระจุลลปนถก ไมอาจใหเรียนคาถาเดียวโดย ๔ เดือน
ฉุดออกจากวิหารโดยกลาววา พระจุลลปนถกนีโ้ งเขลา แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแกพระจุลลปนถกนั้นในระหวาง
ภัตครั้งเดียวเทานั้น เพราะพระองคทรงเปนพระธรรมราชาผูยอดเยี่ยม นา
อัศจรรย ชือ่ วาพระกําลังของพระพุทธเจาทั้งหลายใหญหลวงนัก พระศาสดา
ไดทรงสดับถอยคําของภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระ
จุลลปนถกบรรลุถึงความเปนใหญในธรรม ในธรรมทั้งหลายในบัดนี้ เพราะ
อาศัยเรากอน แตในปางกอน จุลลปนถกนี้ถึงความเปนใหญในโภคะ แมใน
โภคะทั้งหลาย ก็เพราะอาศัยเรา. ภิกษุทั้งหลายจึงทูลออนวอนพระผูมีพระภาค
เจา เพื่อตรัสเรื่องนั้นใหแจมแจง พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอัน
ระหวางภพปกปดไวใหปรากฏ ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสี
ในแควนกาสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐี เจริญวัยแลว ไดรับ
ตําแหนงเศรษฐี ไดชื่อวาจุลลกเศรษฐี จุลลกเศรษฐีนั้น เปนบัณฑิตฉลาด
เฉียบแหลมรูนิมิตทั้งปวง วันหนึ่ง จุลลกเศรษฐีนั้น ไปสูที่บํารุงพระราชา เห็น
หนูตายในระหวางถนน คํานวนนักขัตฤกษในขณะนั้นแลว กลาวคํานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 193

กุลบุตรผูมีดวงตาคือปญญา อาจเอาหนูตัวนี้ไปกระทําการเลี้ยงดูภรรยาและ
ประกอบการงานได.
กุลบุตรผูยากไรคนหนึ่งชื่อวา จูฬันเตวาสิก ไดฟงคําของเศรษฐีนั้น
แลวคิดวา ทานเศรษฐนี้ไมรู จักไมพูด จึงเอาหนูไปขายในตลาดแหงหนึ่ง
เพื่อเปนอาหารแมว ไดทรัพยกากณึกหนึ่ง จึงซื้อน้ําออยดวยทรัพยหนึ่ง
กากณึกนั้น แลวเอาหมอใบหนึ่งตักน้ําไป เขาเห็นพวกชางดอกไมมาจากปาจึง
ใหชิ้นน้ําออยคนละหนอยหนึ่ง แลวใหดื่มน้ํากระบวยหนึ่งพวกชางดอกไมเหลา
นั้น ไดใหดอกไมคนละกํามือแกเขา.
แมในวันรุงขึ้น เขาก็เอาคาดอกไมนั้นซื้อน้ําออยและน้ําดื่มหมอหนึ่ง
ไปยังสวนดอกไมทีเดียว พวกชางดอกไมไดใหกอดอกไมที่เก็บไปแลวครึ่งกอ
แกเขาในวันนั้นแลวก็ไป ไมนานนัก เขาก็ไดเงิน ๘ กหาปณะโดยอุบายนี้.
ในวันมีฝนเจือลมวันหนึ่ง ไมแหง กิ่งไม และใบไมเปนอันมาก ใน
พระราชอุทยาน ถูกลมพัดตกลงมาอีก คนเฝาอุทยานไมเห็นอุบายที่จะทิ้ง เขา
ไปในพระราชอุทยานนั้นแลวกลาวกะคนเฝาอุทยานวา ถาทานจักใหไมและ
ใบไมเหลานั้นแกขาพเจา ขาพเจาจักนําของทั้งหมดออกไปจากสวนนี้ของทาน
คนเฝาอุทยานนั้นรับคําวา เอาไปเถอะนาย. จูฬนั เตวาสิกจึงไปยังสนามเลนของ
พวกเด็กๆ ใหน้ําออย ใหตนไมและใบไมทั้งหมดออกไปโดยเวลาครูเดียว ให
กองไวที่ประตูอุทยาน ในกาลนั้น ชางหมอหลวงเที่ยวหาพื้นเพื่อเผาภาชนะ
ดินของหลวง เห็นไมและใบไมเหลานั้นที่ประตูอุทยานจึงซื้อเอาจากมือของ
จูฬันเตวาสิกนั้น วันนั้นจูฬันเตวาสิกไดทรัพย ๑๖ กหาปณะ และภาชนะ ๕
อยางมีตุมเปนตน ดวยการขายไม.
เมื่อมีทรัพย ๒๔ กหาปณะ จูฬันเตวาสิกนั้นจึงคิดวา เรามีอุบายนี้
แลวตั้งตุมน้ําดื่มตุมหนึ่งไวในที่ไมไกลประตูพระนคร บริการคนหาบหญา ๕๐๐
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คนดวยน้ําดื่ม. คนหาบหญาแมเหลานั้น กลาววา สหาย ทานมีอุปการะมาก
แกพวกเรา พวกเราจะการทําอะไรแกทาน (ไดบาง) จูฬันเตวาสิกนั้น กลาววา
เนื้อกิจเกิดขึ้นแกเรา ทานทั้งหลายจักกระทํา แลวเที่ยวไปขางโนน ขางนี้ ได
กระทําความสนิทสนม โดยความเปนมิตรกับคนผูทํางานทางบก และคน
ทํางานทางน้ํา.
คนทํางานทางบกบอกแกจูฬันเตวาสิกนั้นวา พรุงนี้ พอคามาจักพา
มา ๕๐๐ ตัวมายังนครนี้. นายจูฬันเตวาสิกนั้นไดฟงคําของคนทํางานทางบก
นั้นแลว จึงกลาวกะพวกคนหาบหญาวา วันนี้ ทานจงใหหญาแกเราคนละ
กํา และเมื่อเรายังไมไดขายหญา ทานทั้งหลายอยาขายหญาของตน ๆ คน
หาบหญาเหลานั้นรับคําแลวนําหญา ๕๐๐ กํา มาลงที่ประตูบานของจูฬันเตวาสิกนั้น. พอคามาไมไดอาหารสําหรับมาในพระนครทั้งสิ้น จึงใหทรัพยหนึ่ง
พันแกจูฬันเตวาสิกนั้น แลวถือเอาหญานั้นไป.
แตนั้นลวงไป ๒-๓ วัน สหายผูทํางานทางน้ําบอกแกจูฬันเตวาสิก
นั้นวา เรือใหญมาจอดที่ทาแลว. จูฬนั เตวาสิกนั้นคิดวา มีอุบายนี้. จึงเอาเงิน
๘ กหาปณะไปเชารถ ซึง่ เพียบพรอมดวยบริวารทั้งปวง แลวไปยังทาเรือดวย
ยศใหญ ใหแหวนวงหนึ่งเปนมัดจําแกนายเรือ ใหวงมานนั่งอยูในที่ไมไกลสั่ง
คนไววา เมื่อพอคาภายนอกมา พวกทานจงบอก โดยการบอกประวิงไวสามครั้ง.
พอคาประมาณรอยคนจากเมืองพาราณสีไดฟงวา เรือมาแลว จึงมาโดยกลาว
วา พวกเราจะซื้อเอาสินคา. นายเรือกลาววา พวกทานจักไมไดสินคา พอคา
ใหญในที่ชื่อโนน ใหมัดจําไวแลว พอคาเหลานั้นไดฟงดังนั้นจึงมายังสํานัก
ของจูฬันเตวาสิกนั้น. คนผูรับใชใกลชิดจึงบอกความที่พวกพอคาเหลานั้นมา
โดยการบอกประวิงไวสามครั้ง ตามสัญญาเดิม. พอคาประมาณ ๑๐๐ คนนั้น ให
ทรัพยคนละพัน เปนผูมหี ุนสวนเรือกับจูฬันเตวาสิกนั้น แลวใหอีกคนละพัน
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ใหปลอยหุน ไดกระทําสินคาใหเปนของตน จูฬันเตวาสิกถือเอาทรัพยสอง
แสนกลับมาเมืองพาราณสี คิดวา เราควรเปนคนกตัญู จึงใหถือเอาทรัพย
แสนหนึ่งไปยังที่ใกลจุลลกเศรษฐี. ลําดับนั้น จุลลกเศรษฐีจึงถามจูฬันเตวาสิกนั้นวา ดูกอนพอ เธอทําอะไรจึงไดทรัพยนี้. จูฬันเตวาสิกนั้น กลาววา
ขาพเจาตั้งอยูในอุบายที่ทานบอก จึงไดทรัพยภายใน ๔ เดือนเทานั้น แลว
บอกเรื่องราวทั้งหมด ตั้งแตหนูตายเปนตนไป. ทานจุลลกมหาเศรษฐี ได
ฟงคําของจูฬันเตวาสิกนั้นแลวคิดวา บัดนี้ เรากระทําทารกเห็นปานนี้ใหเปน
ของเราจึงจะควร จึงใหธิดาของคนผูเจริญวัยแลวกระทําใหเปนเจาของทรัพย
ทั้งสิ้น. เมื่อทานเศรษฐีลวงลับไปแลว จูฬันเตวาสิกนั้น ก็ไดตําแหนงเศรษฐี
ในนครนั้น. ฝายพระโพธิสัตวก็ไดไปตามยถากรรม.
พระสัมมาสัมพุทธเจา ครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้ ทรงเปนผูตรัสรู
พรอมยิ่งที่เดียว ไดตรัสพระคาถานี้วา
บุคคลผูมปี ญญารูจักใครครวญ ยอมตั้งตนได
ดวยทรัพยอันเปนตนทุน แมมปี ระมาณนอย เหมือน
คนกอไฟกองนอยใหเปนกองใหญฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปเกนป แปลวา แมนอ ย คือ
แมนิดหนอย. บทวา เมธาวี แปลวา ผูมีปญ
 ญา. บทวา ปาภเฏน
ไดแก ดวยตนทุนของสินคา. บทวา วิจกฺขโณ ไดแก ผูฉลาดในโวหาร.
บทวา สมุฏ าเปติ อตฺตาน ความวา ยังทรัพยและยศใหญใหเกิดขึ้น
แลวตั้งตน คือยังคนใหตั้งอยูในทรัพยและยศนั้น. ถามวา เหมือนอะไร ?
ตอบวา เหมือนคนกอไฟกองนอยใหเปนกองใหญ อธิบายวา บุรุษผูเปน
บัณฑิตใสโคมัยและจุรณเปนคนแลวเปาดวยลมปาก กอไฟนิดหนอยขึ้น คือ
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ใหเพิ่มขึ้น ไดแก ทําใหเปนกองไฟใหญ โดยลําดับ ฉันใด บัณฑิตก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ไดทรัพยอันเปนตนตนแมนอย แลวประกอบอุบายตาง ๆ ยอม
ทําทรัพยและยศใหเกิดขึ้น คือใหเพิ่มขึ้น ก็แหละครั้น ใหเพิ่มขึ้นแลวก็ดํารง
ตนไวในทรัพยและยศนั้น ก็หรือวา ยอมตั้งตนไว คือ กระทําใหรูกัน คือ
ใหปรากฏ เพราะความเปนใหญในทรัพยและยศนั้นนั้น แหละ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้อยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จุลลปนถกอาศัยเราแลวถึงความเปนใหญในธรรม ในเพราะธรรม
ทั้งหลาย ในบัดนี้ ก็หามิได สวนในกาลกอนก็อาศัยเราจึงถึงความเปนใหญ
ในโภคะ แมเพราะโภคะทั้งหลาย แลวตรัสเรื่อง ๒ เรื่อง สืบอนุสนธิกัน
แลวทรงประชุมชาดกวา จูฬันเตวาสิกในกาลนั้น ไดเปนพระจุลลปนถกใน
บัดนี้ สวนจุลลกมหาเศรษฐีในกาลนั้น ไดเปนเราเองแล.
จบ จุลลกมหาเศรษฐีชาดกที่ ๔
๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก
วาดวยราคาขาวสาร
[๕] ขาวสารทะนานทนึ่งมีราคาเทาไร พระนครพาราณสีทั้งภายในภายนอกมีราคาเทาไร ขาวสาร
ทะนานเดียวมีคาเทามา ๕๐๐ ตัวเที่ยวหรือ.
จบ ตัณฑุลนาฬิชาดกที่ ๕
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อรรถกถาตัณฑุลนาฬิชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ พระโลกฬุทายีเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กิมคฺฆตี
ตณฺฑุลนาฬิกา จ ดังนี้.
สมัยนัน้ ทานพระทัพพมัลลบุตร ไดเปนพระภัตตุเทสกของสงฆ
เมื่อพระทัพพมัลลบุตรนัน้ แสดงสลากภัตเปนตน แตเชาตรู บางคราวภัตดีก็
ถึงแกพระอุทายีเถระ บางคราวภัตเลว. ในวันที่ไดภัตเลว พระอุทายีเถระนั้น
กระทําโรงสลากใหอากูลวุนวาย กลาววา พระทัพพะเทานั้น รูเพื่อใหสลาก
หรือ พวกเราไมรูหรือ. เมื่อพระอุทายีนั้นทําโรงสลากใหวุนวายอยู. ภิกษุ
ทั้งหลายไดใหกระเชาสลากดวยคําวา เอาเถอะทานนั่นแหละจงใหสลากเดี๋ยวนี้.
จําเดิมแตนั้น พระอุทายีนั้นไดใหสลากแกสงฆ. ก็แหละเมื่อจะให ยอมไมรู
วา นี้ ภัตดีหรือภัตเลว หรือวา ยอมไมรูวา ภัตดีตั้งไวที่โรงโนน ? ภัต
เลวตั้งไวที่โรงโนน ? ยอมไมกําหนดวา บัญชีแสดงยอดจํานวนอยูในโรงโนน ?
ในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยืน ก็ขีดเสน ที่พื้นหรือที่ขางฝา มีอันใหรูวา ในทีน่ ี้
บัญชีที่ตั้งลําดับนี้ยืน ในที่นี้ บัญชีทตี่ ั้งลําดับนี้ยืน. วันรุงขึ้น ในโรงสลาก
มีภิกษุนอยกวาบาง มากกวาบาง เมื่อภิกษุทั้งหลายเหลานั้นนอยกวา รอยขีด
ก็อยูต่ํา เมือ่ ภิกษุทั้งหลายมากกวา รอยขีดก็อยูส ูง. พระอุทายีนั้น เมื่อไมรู
บัญชีที่ตั้งลําดับ จึงไหสลากไปตามหมายรอยขีด.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะพระอุทายีนั้นวา ดูกอนอาวุโส
อุทายี ธรรมดารอยขีดจะอยูต่ําหรืออยูสูงก็ตามเถอะ แคภัตดีดังอยูที่โรงโนน
ภัตเลวตั้งอยูที่โรงโนน. พระอุทายีเมื่อจะไดตอบภิกษุทั้งหลายจงกลาววา ถา
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เมื่อเปนอยางนั้น เพราะเหตุไร รอยขีดนี้จึงตั้งอยูอยางนี้ เราจะเชื่อพวกทาน
ไดอยางไร เราเชื่อตามรอยขีดนี้. ลําดับนั้น ภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลาย
จึงกลาวกะพระอุทายีนั้นวา ดูกอนอาวุโสอุทายี. เมื่อทานใหสลากอยู ภิกษุ
ทั้งหลายพากันเสื่อมลาภ ทานไมสมควรใหสลาก จงออกไปจากโรงสลาก
แลวฉุดคราออกจากโรงสลาก. ขณะนั้น ในโรงสลาก ไดมีความวุนวายมาก.
พระศาสดาไดทรงสดับ ดังนั้นจึงตรัสถามพระอานนทเถระวา อานนท
ในโรงสลากมีความวุนวายมาก นั้นชื่อวาเสียงอะไร. พระเถระไดกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระตถาคต. พระศาสดาตรัสวา อานนท อุทายีกระทําความเสื่อม
ลาภแกคนอื่น เพราะความที่คนเปนคนโง มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน
ก็ไดกระทําแลวเหมือนกัน. พระเถระทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา เพื่อ
ตรัสเรื่องนั้นใหแจมแจง พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพ
ปกปดไว ใหปรากฏ ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ไดมีพระราชาพระนามวาพรหมทัต อยูใ นพระนคร
พาราณสี แควนกาสี. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายไดเปนพนักงาน
ตีราคาของพระเจาพรหมทัตนั้น ไดตีราคาชางและมาเปนตน และแกวมณีกับ
ทองเปนตน ครั้นตีราคาแลวใหมูลคาอันสมควรแกภัณฑะนั่นแหละ. แกเจา
ของภัณฑะทั้งหลาย แตพระราชาทรงเปนคนโลภ เพราะความเปนผูมักโลภ
พระราชานั้น จึงทรงดําริอยางนี้วา พนักงานตีราคาคนนี้ เมื่อตีราคาอยูอยางนี้
ไมนานนัก ทรัพยในวังของเราจักถึงความหมดสิ้นไป เราจักตั้งคนอื่นใหเปน
พนักงานตีราคา พระราชานั้น ทรงใหเปดสีหบัญชรทอดพระเนตรดูพระลานหลวง ทรงเห็นบุรุษชาวบานคนหนึ่งผูทั้งเหลวไหลและโงเขลา จึงทรงพระดําริวา ผูนี้จักอาจกระทํางานในตําแหนงพนักงานตีราคาของเราได จึงรับสั่ง
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ใหเรียกเขามา แลวตรัสวา พนาย เธอจักอาจทํางานในตําแหนงพนักงานดี
ราคาของเราไดไหม. บุรษุ นั้นทูลวา อาจ พะยะคะ พระราชาจึงทรงตั้งบุรุษ
เขลาคนนั้นไวในงานของผูตีราคา เพื่อตองการรักษาทรัพยของพระองค. ตั้ง
แตนั้น บุรษุ ผูโงเขลานั้น เมื่อจะตีราคาชางและมาเปนตน กลาวตีราคาเอา
ตามความชอบใจ ทําใหเสียราคา. เพราะเขาดํารงอยูในตําแหนง เขากลาว
คําใด คํานั้นนั่นแลเปนราคา. ครั้งนั้น พอคามาคนหนึ่ง นํามา ๕๐๐ ตัว
มาจากแควนอุตตราปถะ พระราชารับสั่งใหเรียกบุรุษนั้นมาใหตีราคามา บุรุษ
นั้นไดตั้งราคาน้ํา ๕๐๐ ตัว ดวยขาวสารทะนานเดียว ก็แหละครั้นตีราคาแลว
จึงกลาววา ทานทั้งหลายจงใหขาวสารหนึ่งทะนานแกพอคามา แลวใหพัก
มาไวในโรงมา.
พอคามาจึงไปยังสํานักของพนักงานตีราคาคนเกา บอกเรื่องราวนั้น
แลวถามวา บัดนี้ ควรจะทําอยางไร ? พนักงานตีราคาคนเกานั้นกลาววา
ทานทั้งหลายจงใหสินบนแกบุรุษนั้นแลวถามอยางนี้วา มาทัง้ หลายของพวก
ขาพเจามีราคาขาวสารทะนานเดียวกอน ขอนี้รูกนั แลว แตขาพเจาประสงค
จะรูราคาของขาวสารทะนานเดียว เพราะอาศัยทาน ทานจักอาจเพื่อยืนอยูใน
สํานักของพระราชาแลวพูดวา ขาวสารหนึ่งทะนานนี้มีราคาชื่อนี้ ถาเขาพูดวา
จักอาจ พวกทานจงพาเขาไปยังสํานักของพระราชา แมเราก็จักไปในที่นั้น.
พอคารับคําพระโพธิสัตวแลว ใหสินบนแกนักตีราคา แลวบอกเนื้อความนั้น.
นักตีราคานั้นพอไดสินบนเทานั้นก็กลาววา เราจักอาจตีราคาขาวสารหนึ่ง
ทะนานได. พอคามากลาววา ถาอยางนั้น พวกเราจงพากันไปยังราชสกุล
แลวไดพานักตีราคานั้นไปยังสํานักของพระราชา. พระโพธิสัตวก็ดี อํามาตย
เปนอันมากแมเหลาอื่นก็ดี ไดพากันไปแลว พอคามาถวายบังคมพระราชา
แลวทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคไดทราบวามา ๕๐๐ ตัวมีราคา
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เทาขาวสารหนึ่งทะนาน แตขาวสารหนึ่งทะนานนี้มีราคาเทาไร ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดโปรดถามพนักงานตีราคา พระเจาขา. พระราชาไมทราบ
ความเปนไปนั้นจึงตรัสถามวา ทานนักตีราคาผูเจริญ มา ๕๐๐ ตัวมีราคา
เทาไร ? พนักงานตีราคากราบทูลวา มีราคาขาวสารหนึ่งทะนานพระเจาขา
พระราชาตรัสถามวา ชางเถิด พนาย มาทั้งหลายมีราคาขาวสารหนึ่งทะนาน
กอน แตขาวสารหนึ่งทะนานนั้น มีราคาเทาไร ? บุรุษโงผูนั้นกราบทูลวา
ขาวสารหนึ่งทะนานยอมถึงคาเมืองพาราณสี ทั้งภายในและภายนอก พะยะคะ.
ไดยินวา ในกาลกอน บุรุษโงนั้นอนุวรรตตามพระราชา จึงไดตี
ราคามาทั้งหลายดวยขาวสารทะนานหนึ่ง ไดสินบนจากมือของพอคา กลับตีราคา
เมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอก ดวยขาวสารหนึ่งทะนานนั้น. ก็ในกาล
นั้น เมืองพาราณสีไดลอมกําแพงประมาณ ๑๒ โยชน แควนทั้งภายในและ
ภายนอกเมืองพาราณสีนี้ประมาณ ๓๐๐ โยชน. บุรุษโงนั้น ไดตีราคาเมือง
พาราณสีทั้งภายในและภายนอกอันใหญโตอยางนี้ ดวยขาวสารหนึ่งทะนาน
ฉะนี้.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น เมือ่ จะถามจึงกลาวคาถานี้วา
ขาวสารหนึ่งทะนานมีราคาเทาไร พระนคร
พาราณสีทั้งภายในภายนอกมีราคาเทาไร ขาวสารทะนานเดียว มีราคาเทามา ๕๐๐ ตัวเที่ยวหรือ.
อํามาตยทั้งหลายไดฟงดังนั้น จึงพากันตบมือหัวเราะทําการเยาะเยยวา
เมื่อกอน พวกเราไดมีความสําคัญวา แผนดินและราชสมบัติ หาคามิได นัย
วาราชสมบัติในเมืองพาราณสีพรอมทั้งพระราชาอันใหญโตอยางนี้ มีคาเพียง
ขาวสารทะนานเดียว โอ! ความเพียบพรอมของพนักงานตีราคา ทานเปน
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พนักงานตีราคา ดํารงอยูตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ณ ที่ไหนกัน ทานเหมาะสม
แกพระราชาของพวกเราทีเดียว. ครัง้ นั้น พระราชาทรงละอาย ใหฉุดครา
บุรุษโงนั้นออกไป แลวไดพระราชทานตําแหนงพนักงานตีราคาแกพระโพธิสัตวตามเดิม. พระโพธิสตั วไดไปตามยถากรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสเรือ่ ง ๒ เรื่อง
สืบอนุสนธิตอกันไป แลวทรงประชุมชาดกวา พนักงานตีราคาผูเปนชาวบาน
โงเขลาในกาลนั้น ไดเปนพระโลฬุทายีในบัดนี้ พนักงานตีราคาผูเปนบัณฑิต
ในกาลนั้น ไดเปนเราเอง.
จบ ตัณฑุลนาฬิชาดกที่ ๕
๖. เทวธรรมชาดก
วาดวยธรรมของเทวดา
[๖] สัปบุรุษผูสงบระงับ ประกอบดวยหิริและ
โอตตัปปะ ตั้งมั่นอยูในธรรมอันขาว ทานเรียกกวาผูมี
ธรรมของเทวดาในโลก.
จบเทวธรรมชาดกที่ ๖
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๖. อรรถกถาเทวธรรมชาดก
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูมีภัณฑะมาก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา ดังนี้.
ไดยินวา กุฎมพีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง เมื่อภรรยาตายก็บวชกุฎมพีนั้น เมื่อจะบวชไดใหทําบริเวณ โรงไฟและหองเก็บสิ่งของ ทําหองเก็บสิ่ง
ของใหเต็มดวยเนยใสและขาวสารเปนตน สําหรับคนแลวจึงบวช ก็แหละครั้น
บวชแลว ใหเรียกทาสของตนมา ใหหุงตมอาหารตามชอบใจ แลวจึงบริโภค
และไดเปนผูมีบริขารมาก ในเวลากลางคืน มีผานุงและผาหมผืนหนึ่ง เวลา
กลางวัน มีอีกผืนหนึ่งอยูทายวิหาร วันหนึ่ง เมือ่ ภิกษุนั้นนําจีวรและเครื่อง
ปูลาดเปนตน ออกมาคลี่ตากไวในบริเวณ ภิกษุชาวชนบทมากดวยกัน เทียว
จาริกไปตามเสนาสนะ ไปถึงบริเวณ เห็นจีวรเปนตน จึงถามวา จีวรเปนตน
เหลานั้นของใคร ? ภิกษุนั้นกลาววา ของผมครับ ทานผูมีอายุ. ภิกษุเหลานั้น
ถามวา จีวรนี้ก็ดี ผานุงนี้ก็ดี เครื่องลําตนก็ดี ทัง้ หมดเปนของทานเทานั้น
หรือ ? ภิกษุนั้นกลาววา ขอรับ เปนของผมเทานั้น. ภิกษุทงั้ หลายกลาววา
ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต ไตรจีวรมิใชหรือ ทานบวชใน
ศาสนาของพระพุทธเจาผูมักนอยอยางนี้ เกิดเปนผูมีบริวารมากอยางนี้ มา
เถิดทาน พวกเราจักนําไปยังสํานักของพระทศพล แลวไดพาภิกษุนั้นไปยัง
สํานักของพระศาสดา พอทรงเห็นภิกษุนั้นเทานั้นจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายเปนผูพาภิกษุผูไมปรารถนานั้น แลมาแลวหรือ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนมี้ ีภัณฑะมากมีบริขารมาก พระเจาขา
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พระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอมีภัณฑะมากจริงหรือ ?
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา จริงพระเจาขา. พระศาสดา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุ ก็เพราะเหตุไรเธอจึงเปนผูมีภัณฑะมาก เรากลาวคุณ
ของความเปนผูมักนอย ความเปนผูสันโดษ ความสงัด เเละการปรารภความ
เพียร มิใชหรือ. ภิกษุนนั้ ไดฟงพระดํารัสของพระศาสดาก็โกรธคิดวา บัดนี้
เราจักเที่ยวไปโดยทํานองนี้ จึงทิ้งผาหม มีจีวรผืนเดียว ยืนอยูในทามกลาง
บริษัท. ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงอุปถัมภภิกษุนั้นจึงตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุ เมื่อกอน แมในกาลเนื้อเปนผีเสื้อนาผูแสวงหาหิริโอตตัปปะ เธอแสวง
หาหิริโอตตัปปะอยูถึง ๑๒ ป เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรในบัดนี้ เธอบวช
ในพระพุทธศาสนาอันเปนที่เคารพตางนี้ จึงทิ้งผาหมในทามกลางบริษัท ละ
หิริโอตตัปปะยืนอยูเลา. ภิกษุนั้นไดฟงพระดํารัสของพระศาสดา ไดยังหิริโอตัปปะใหกลับตั้งขึ้น. จึงหมจีวรนั้นแลวถวายบังคมพระศาสดานั่ง ณ สวน
ขางหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงยังเรื่องนั้น
ใหแจมแจง. พระผูพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดไว
ใหปรากฏ ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ไดมพี ระราชาพระนามวา พรหมทัต ในนครพาราณสี
ในแควนกาสี. ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาพรหมทัตนั้น . เมื่อครบทศมาส พระนางประสูติพระโอรส.
ในวันเฉลิมพระนามของพระโอรสนั้น พระญาติทั้งหลายไดตั้งพระนามวา
มหิสสาสกุมาร ในกาลที่พระกุมารนั้นทรงวิ่งเลนได พระโอรสองคอื่นก็
ประสูติ พระญาติทั้งหลายตั้งพระนามของพระโอรสนั้นวา จันทกุมาร. ใน
เวลาที่พระจันทกุมารนั้นทรงวิ่งเลนได
พระมารดาของพระโพธิสัตวก็
สวรรคต พระราชาทรงตั้งพระสนมอื่นไวในตําแหนงพระอัครมเหสี. พระอัคร-
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มเหสีนั้น ไดเปนที่รักเปนที่โปรดปรานของพระราชา. พระอัครมเหสีแมนั้น
ทรงอาศัยการอยูรวมกันก็ประสูติพระโอรสองคหนึ่ง. พระญาติทั้งหลายไดตั้ง
พระนามของพระโอรสนั้นวา สุริยกุมาร. พระราชาทรงเห็นพระโอรสแลวมี
พระหฤทัยยินดีตรัสวา นางผูเจริญ เราใหพรแกบุตรของเธอ. พระเทวีเก็บ
ไวจะรับเอาในเวลาตองการพรนั่น. เมื่อพระโอรสเจริญวัยแลว พระนางกราบ
ทูลพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ ในกาลที่พระโอรสของหมอมฉันประสูติ
พระองคทรงประทานพรไวมิใชหรือ ขอพระองคจงประทานราชสมบัติแกพระโอรสของหมอมฉัน. พระราชาทรงหามวา พระโอรสสองพระองคของเรา
รุงเรื่องอยูเหมือนกองเพลิง เราไมอาจใหราชสมบัติแกโอรสของเธอ ทรงเห็น
พระนางออนวอนอยูบอย ๆ ทรงพระดําริวา พระนางนี้จะพึงคิดแมกรรมอัน
ลามกแกโอรสทั้งหลายของเรา จึงรับสั่งใหเรียกพระโอรสทั้งสองมาแลวตรัสวา
พอทั้งสอง ในเวลาที่สุริยกุมารประสูติ พอไดใหพรไว บัดนีม้ ารดาของสุริยกุมารนั้นทูลขอราชสมบัติ พอไมประสงคจะใหแกสุริยกุมารนั้น ธรรมดา
มาตุคาม ผูล ามกจะพึงคิดแมสิ่งอันลามกแกพวกเจา เจาทั้งสองตองเขาปาตอ
เมื่อพอลวงไปแลว จงครองราชสมบัติในนครอันเปนของมีอยูของตระกูล แลว
ทรงกันแสง คร่ําคราญจุมพิตที่ศีรษะแลวทรงสงไป. สุริยกุมารทรงเลนอยูที่
พระลานหลวง เห็นพระโอรสทั้งสองนั้นถวายบังคมพระราชบิดาแลวลงจาก
ปราสาท ทรงเห็นเหตุนั้น จึงคิดวา แมเราก็จักไปกับพระเจาพี่ทั้งสอง จึง
ออกไปพรอมกับพระโอรสทั้งสองนั้นเอง พระโอรสเหลานั้นเสด็จเขาไปยังปา
หิมพานต.
พระโพธิสัตวแวะลงขางทางประทับนั่งที่โคนไม เรียกสุริยกุมารมาวา
พอสุริยะ. เจาจะไปยังสระนั้น อาบและดื่มแลวจงเอาใบบัวหอน้ําดื่มมาแมเพื่อ
เราทั้งสอง ก็สระนั้นเปนสระที่ผีเสื้อน้ําตนหนึ่งไดพรจากสํานักของทาวเวสวัณ
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ทาวเวสวัณตรัสกะผีเสื้อน้ํานั้นวา เจาจะไดกินคนที่ลงยังสระนี้ ยกเวนคนที่รู
เทวธรรมเทานั้น เจาจะไมไดกินคนที่ไมไดลง ตั้งแตนั้น รากษสนั้นจึงถาม
เทวธรรมกะคนที่ลงสระนั้น แลวกินคนที่ไมรูเทวธรรม ลําดับนั้นแล สุริยกุมาร
ไปยังสระนั้นไมไดพิจารณาเลยลงไปอยู ลําดับนั้น รากษสนั้นจับสุริยกุมารนั้น
แลวถามวา ทานรูเทวธรรมหรือ ? สุริยกุมารนั้นกลาววา เออ ฉันรู พระจันทรและพระอาทิตย ชือ่ วา เทวธรรม ลําดับนั้น รากษสนัน้ จึงกลาวกะสุริย
กุมารนั้นวา ทานไมรูจักเทวธรรม แลวพาดําไปพักไวในที่อยูของตน ฝาย
พระโพธิสัตวเห็นสุริยกุมารนั้นชักชาอยู จึงสงจันทกุมารไป แมรากษสก็จับ
จันทกุมารนั้นแลวถามวา ทานรูเทวธรรมไหม ? จันทกุมารกลาววา เออ ฉัน
รู ทิศทั้ง ๔ ชื่อวาเทวธรรม รากษสกลาววา ทานไมรูเทวธรรม แลวพา
จันทกุมารแมนั้น ไปไวในที่อยูของตนนั้นนั่นแหละ. เมื่อจันทกุมารลาชาอยู
พระโพธิสัตวคิดวา อันตรายอยางหนึ่งจะพึงมี จึงเสด็จไปที่สระนั้นดวยพระองคเอง เห็นรอยเทาลงของพระอนุชาแมทั้งสองจึงดําริวา สระนี้คงเปนสระที่
รากษสหวงแหน จึงไดสอดพระขรรคถือธนูยืนอยู. ผีเสื้อน้ําเห็นพระโพธิสัตว
ไมลงน้ํา จึงแปลงเปนเหมือนบุรุษผูทํางานในปา กลาวกะพระโพธิสัตววา
บุรุษผูเจริญทานเหน็ดเหนื่อยในหนทาง เพราะเหตุไร จึงไมลงสระนี้ อาบ
ดื่ม กินเหงาบัว ประดับดอกไมไปตามสบาย พระโพธิสัตวเห็นดังนั้นรูวา
ผูนี้จักเปนยักษ จึงกลาววา ทานจับนองชายของเรามาหรือ. ผีเสื้อน้ํากลาววา
เออ เราจับมา. พระโพธิสัตวถามวา เพราะเหตุไร. ผีเสื้อน้ํากลาววา เรายอม
ไดคนผูลงยังสระนี้. พระโพธิสัตวถามวา ทานยอมไดทั้งหมดทีเดียวหรือ ?
ผีเสื้อน้ํากลาววา เราไดทั้งหมด ยกเวนคนที่รูเทวธรรม. พระโพธิสัตวนั้นตรัส
ถามวา ทานมีความตองการเทวธรรมหรือ ? ผีเสื้อน้ํากลาววา เออมีความ
ตองการ. พระโพธิสัตวตรัสวา ถาเมื่อเปนอยางนั้น เราจักบอกเทวธรรมแก
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ทาน. ผีเสื้อน้ํากลาววา ถาอยางนั้นทานจงบอก เราจักฟงเทวธรรม. พระโพธิสัตวตรัสวา แตเรามีตัวสกปรก. ยักษจึงใหพระโพธิสัตวอาบน้ํา ใหดื่มน้าํ ให
ประดับดอกไมใหลูบไลของหอม ไดลาดบัลลังกใหในทามกลางปะรําที่ประดับ
แลว. พระโพธิสัตวประทับนั่งบทอาสนะ ใหยกั ษนั่งแทบเทาแลวตรัสวา
ถาอยางนั้นทานจงเงี่ยโสตฟงพระธรรมโดยเคารพ แลวตรัสพระคาถานี้วา
สัปบุรุษผูส งบระงับ ประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ ตั้งมั่นอยูในธรรมอันขาว ทานเรียกวาผูมี
เทวธรรมในโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา แปลวา ผู
ประกอบดวยหิริ และโอตตัปปะ บรรดาหิริและโอตตัปปะเหลานั้น ที่ชอื่ วา
หิริ เพราะละอายแตกายทุจริต เปนตน คําวา หิริ นี้ เปนชื่อของความ
ละอาย. ที่ชอื่ วา โอตตัปปะ เพราะกลัวแตกายทุจริตเปนตนนั้นนั่นแหละ คําวา
โอตตัปปะนี้ เปนชื่อของความกลัวแตบาป บรรดาหิริและโอตตัปปะนั้น
หิริมีสมุฏฐานที่ตั้งขึ้นภายใน โอตตัปปะมีสมุฏฐานที่ตั้งขึ้นภายนอก. หิริ มีตน
เปนใหญ โอตตัปปะมีโลกเปนใหญ หิริดํารงอยูในสภาวะอันนาละอาย โอตตัปปะดํารงอยูในสภาวะอันนากลัว หิริมีลักษณะยําเกรง โอตตัปปะมีลักษณะ
โทษและเห็นภัย
บรรดาหิริและโอตตัปปะนั้น บุคคลยอมยังหิริอันมีสมุฏฐานเปนภาย
ใน ใหตั้งขึ้นดวยเหตุ ๔ ประการ เพราะพิจารณาถึงชาติกําเนิด ๑ พิจารณา
ถึงวัย ๑ พิจารณาถึงความกลาหาญ ๑ พิจารณาถึงความเปนพหูสูต อยางไร ?
บุคคลพิจารณาถึงชาติกําเนิดกอนอยางนี้วา ชื่อวาการกระทําบาปนี้ ไมเปน
กรรมของคนผูสมบูรณดวยชาติ เปนกรรมของตนผูมีชาติต่ํามีพรานเบ็ดเปนตน
จะฟงการทํา บุคคลผูสมบูรณดวยชาติเชนทานไมควรการทํากรรมนี้ แลวไม
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ทําบาปมีปาณาติบาตเปนตน ชื่อรายังหิริใหตั้งขึ้น อนึ่ง บุคคลพิจารณาถึงวัย
อยางนี้วา ชื่อวาการกระทําบาปนี้เปนกรรมที่คนหนุม ๆ พึงกระทํา กรรมนีอ้ ัน
คนผูตั้งอยูในวัยเชนทานไมควรกระทํา แลวไมกระทําบาป มีปาณาติบาต
เปนตน ชื่อวายังหิริใหตั้งขึ้น แมอนึ่ง บุคคลพิจารณาถึงความเปนผูกลาหาญ
อยางนี้วา ชือ่ วาการกระทําบาปนี้ เปนกรรมของคนผูมีชาติออนแอ กรรมนี้
บุคคลผสมบูรณดวยความกลาหาญเชนทาน ไมควรกระทํา แลวไมกระทําบาป
มีปาณาติบาตเปนตน ชือ่ วายังหิริใหฝูงชน อนึ่ง บุคคลพิจารณาความเปน
พหูสูต อยางนี้วาชื่อวาการกระทําบาปนี้เปนกรรมของตนอันธพาล กรรมนี้อัน
คนผูเปนพหูสูต เปนบัณฑิตเชนทาน ไมควรการทํา แลวไมกระทําบาปมี
ปาณาติบาตเปนตน ชื่อวายังหิริใหตั้งขึ้น บุคคลชื่อวายังหิริอันมีสมุฏฐานภาย
ในใหตั้งขึ้นดวยเหตุ ประการอยางนี้. ก็แหละ ครั้น ใหตั้งขึ้นแลว ยังหิริให
เขาไปในจิตไมกระทําบาปดวยคน หิริยอมชื่อวามีสมุฏฐานภายในอยางนี้.
โอตตัปปะชื่อวา มีสมุฏฐานภายนอกอยางไร ? บุคคลพิจารณาวา ถา
ทานจักทําบาปไซร ทานจักเปนผูถูกติเตียนในบริษัท ๔ และวา
วิญูชนทั้งหลายจักติเตียนทานเหมือนชาวเมือง
ติเตียนของไมสะอาด ดูกอนภิกษุ ทานอันผูมีศีล
ทั้งหลายเวนหางแลว จักกระทําอยางไร ดังนี้.
ยอมไมกระทําบาปกรรม เพราะโอตตัปปะอันตั้งขึ้นภายนอก โอตตัปปะยอม
ชื่อวามีสมุฏฐานภายนอกอยางนี้.
หิรชิ ื่อวามีตนเปนใหญอยางไร กุลบุตรบางตนในโลกนี้ กระทําตน
ใหเปนใหญใหเปนหัวหนา ไมกระทําบาปดวยคิดวา บุคคลผูบวชดวย ศรัทธา
เปนพหูสูต มีวาทะ [คือสอน] ในการกําจัดกิเลสเชนทาน ไมควรกระทําบาป
กรรม หิริยอมชื่อวามีตนเปนใหอยางนี้ ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 208

ตรัสวา บุคคลนั้น กระทําคนนั่นแหละใหเปนใหญ ละอกุศล เจริญกุศล
ละธรรมที่มโี ทษ เจริญธรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนใหหมดจดอยู.
โอตตัปปะชื่อวามีโลกเปนใหญอยางไร ? กุลบุตรบางตนในโลกนี้
กระทําโลกใหเปนใหญ ใหเปนหัวหนา แลวไมกระทําบาปกรรม สมดังที่ตรัส
ไววา ก็โลกสันนิวาสนี้ใหแล อนึ่ง สมณพราหมณทั้งหลายผูมีฤทธิ์ มีทพิ ยจักษุ รูจิตของผูอื่น อยูในโลกสันนิวาสอันใหญแล สมณพราหมณเหลานั้น
ยอมเห็นในที่ไกลบาง เห็นในที่ใกลบาง รูจิตดวยจิตบาง สมณพราหมณแม
เหลานั้น ยอมรูเราอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานทั้งหลายจงดูกุลบุตรนี้ เขามี
ศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามกอยู
เทวดาทั้งหลายผูมีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจิตของผูอื่นมีอยู แมเทวดาเหลานั้น
ยอมเห็นแตที่ไกลบาง ยอมเห็นในที่ใกลบาง ยอมรูใจดวยใจบาง แมเทวดา
เหลานั้นก็จักรูเราวา ทานผูเจริญ ทานทั้งหลายจงดูกุลบุตรนี้ เขามีศรัทธา
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมมีเรือน เกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามก
อยู เขากระทําโลกนั่นแลใหเปนใหญ ละอกุศลเจริญกุศล ละธรรมอัน
มีโทษเจริญ ธรรมอันไมมีโทษ บริหารคนใหหมดจดอยู โอตตัปปะ
ยอมชื่อวามีโลกเปนใหญอยางนี้.
ก็ในคําวา หิริตั้งอยูในสภาวะน้ําละอาย โอตตัปปะตั้งอยูในสภาวะนา
กลัว นี้ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
อาการละอาย ชื่อวา ความละอาย หิริตั้งอยูโดยสภาวะอันนั้น ความ
กลัวแตอบายชื่อวา ภัย โอตตัปปะตั้งอยูโดยสภาวะอันนั้น. หิริและโอตตัปปะ
แมทั้งสองนั้น ยอมปรากฏในการงดเวนทุกบาป จริงอยู บุคคลบางคนกาวลง
สูธรรมคือความละอายอันเปนภายใน ไมกระทําบาปธรรม เหมือนกุลบุตรเมื่อ
จะถายอุจจาระ ปสสาวะ เปนตน เห็นคนหนึ่งอันควรละอาย พึงเปนผูถึง
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อาการละอาย ถูกอุจจาระ ปสสาวะบีบคั้นจนอาจมเล็ดก็ถายอุจจาระ ปสสาวะ
ไมได ฉะนั้น บุคคลบางคนกลัวภัยในอบายจึงไมกระทําบาปกรรม ในขอนั้น
มีความอุปมาดังตอไปนี้:เหมือนอยางวา ในกอนเหล็ก ๒ กอน กอนหนึ่งเย็น แตเปอนคูถ
กอนหนึ่งรอน ไฟติดโพลง. ในกอนเหล็ก ๒ กอนนั้น บัณฑิตเกลียดไมจับ
กอนเย็น เพราะกอนเย็นเปอนคูถ ไมจับกอนรอน เพราะกลัวไฟไหมฉันใด.
ในขอที่วาดวยหิริและโอตตัปปะนั้นก็ฉันนั้น พึงทราบการหยั่งลงสูลัชชีธรรมอัน
เปนภายในแลวไมทําบาปกรรม เหมือนบัณฑิตเกลียดกอนเหล็กเย็นที่เปอนคูถ
จึงไมจับ และพึงทราบการไมทําบาปเพราะกลัวภัยในอบาย เหมือนการที่บัณฑิต
ไมจับกอนเหล็กรอน เพราะกลัวไหมฉะนั้น.
แมบททั้งสองนี้ที่วา หิริมลี ักษณะยําเกรง โอตตัปปะมีลักษณะกลัว
โทษและเห็นภัย ดังนี้ ยอมปรากฏเฉพาะในการงดเวนจากบาปเทานั้น. จริง
อยู. คนบางคนยังหิริอันมีลักษณะยําเกรงใหเกิดขึ้นดวยเหตุ ๔ ประการ คือ
พิจารณาถึงความเปนใหญโดยชาติ ๑ พิจารณาถึงความเปนใหญแตง
พระศาสดา ๑ พิจารณาถึงความเปนใหญโดยทรัพยมรดก ๑ และ
พิจารณาถึงความเปนใหญแหงเพื่อนพรหมจารี ๑ แลวไมทําบาป.
คนบางคนยังโอตตัปปะอันมีลักษณะกลัวโทษและมักเห็นภัย ใหตั้งขึ้น
ดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ภัยในการติเตียนตน ๑ ภัยในการที่คนอื่น
ติเตียน ๑ ภัยคืออาชญา ๑ และภัยในทุคติ ๑ แลวไมทําบาป ในขอ
ที่วาดวยหิริโอตตัปปะนั้น พึงกลาวการพิจารณาความเปนใหญโดยชาติเปนตน
และภัยในการติเตียนตนเปนตน ใหพิสดาร ความพิศดารของการพิจารณา
ความเปนใหญโดยชาติเปนตนเหลานั้น ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาอังคตตรนิกาย.
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บทวา สุกฺกธมฺมสมาหิตา ความวา กุศลธรรมที่ควรกระทํามีหิริ
โอตตัปปะนี้แหละเปนตน ไป ชื่อวา สุกกธรรม ธรรมขาว เมื่อวาโดยนัยที่
รวมถือเอาทั้งหมด สุกกธรรมนั้น ก็คอื ธรรมอันเปนโลกิยะและโลกุตระอันเปนไป
ในภูมิ ๔ ทีป่ ระกอบแลว ประกอบพรอมแลวดวยหิริและโอตตัปปะทั้งสองนั้น.
บทวา สนฺโต สปฺปุริสา โลเก ความวา ชื่อวาผูสงบระงับ เพราะกายกรรม
เปนตนสงบระงับแลว ชือ่ วา เปนสัปบุรุษ เพราะเปนบุรุษผูงดงามดวยความ
กตัญูกตเวที. ก็ในบทวา โลเก นี้ โลกมีหลายโลก คือ สังขารโลก สัตวโลก
โอกาสโลก ขันธโลก อายตนโลก และธาตุโลก. ในโลกเหลานัน้ สังขารโลก
ทานกลาวไวในประโยคนี้วา โลกหนึง่ คือ สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร ฯลฯ
โลก ๑๘ คือธาตุ ๑๘. โลกมีขันธโลกเปนตนรวมอยูใน สังขารโลกนั่นแหละ.
สวนสัตวโลกทานกลาวไวในประโยคมีอาทิวา โลกนี้ โลกหนา เทวโลก
มนุษยโลก.
โอกาสโลกทานกลาวไวในประโยคนี้วา
พันโลกธาตุมีประมาณเพียงที่พระจันทรและ
พระอาทิตยเวียนสองสวางไปทั่วทิศ อํานาจของพระองคยอมแผไปในพันโลกธาตุนั้น.
บรรดาโลกเหลานั้น ในที่นี้ประสงคเอาสัตวโลก จริงอยูในสัตวโลก
เทานั้น มีสัปบุรุษเห็นปานนี้ สัปบุรุษเหลานั้นทานกลาววา มีเทวธรรม. บทวา
เทว ในบทวา เทวธมฺมา นั้น เทพมี ๓ ประเภท คือ สมมติเทพ.
อุปบัติเทพ ๑ และวิสุทธิเทพ ๑ บรรดาเทพเหลานั้น พระราชาและพระราชกุมารเปนตน ชื่อวาสมมติเทพ เพราะชาวโลกสมมติวาเปนเทพ จําเดิม
แตครั้งพระมหาสมมติราช. เทวดาผูอุปบัติในเทวโลก ชื่อวา อุปบัติเทพ.
พระขีณาสพ ชื่อวา วิสุทธิเทพ.
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สมจริงดังที่ตรัสไววา พระราชา พระราชเทวี พระราชกุมาร
ชื่อวาสมมติเทพ. เทพสูง ๆ ขึน้ ไปตั้งแตภุมมเทวดาไป ชื่อวา
อุปบติเทพ ? พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระขีณาสพ ชื่อ
วาวิสุทธิเทพ.
ธรรมของเทพเหลานี้ ชื่อวา เทวธรรม.
บทวา วุจฺจเร แปลวา ยอมกลาว จริงอยู กุศลธรรมทั้งหลายมีหิริ
โอตตัปปะเปนมูล ชื่อวา เปนธรรมของเทพทั้ง ๓ ประเภทเหลานี้ เพราะ
อรรถวาเปนเหตุแหงกุศลสัมปทา แหงการเกิดในเทวโลกและแหงความหมดจด
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาเทวธรรม แมบุคคลผูประกอบดวยเทวธรรมเหลานั้น
ก็เปนผูมีเทวธรรม เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรม
เหลานั้น ดวยเทศนาอันเปนบุคคลอธิษฐานจึงตรัสวา สัปบุรุษผูสงบระงับ
เรียกวา ผูมีเทวธรรมในโลก.
ยักษครัน้ ไดฟงธรรมเทศนานี้ มีความเลื่อมใสจึงกลาวกะพระโพธิสัตว
วา ดูกอนบัณฑิต เราเลื่อมใสทาน จะใหนองชายคนหนึ่ง จะใหนําคนไหนมา.
พระโพธิสัตวตรัสวา ทานจงนํานองชายคนเล็กมา. ยักษกลาววา ดูกอนบัณฑิต
ทานรูแตเทวธรรมอยางเดียวเทานั้น แตไมประพฤติในเทวธรรมเหลานั้น.
พระโพธิสัตวตรัสถามวา เพราะเหตุไร ? ยักษกลาววา เพราะเหตุที่ทานเวน
พี่ชายเสียใหนํานองชายมา ชื่อวาไมกระทํากรรมของผูออนนอมตอผูเจริญที่สุด.
พระโพธิสัตวตรัสวา ดูกอนยักษ เรารูเทวธรรมทีเดียว และประพฤติใน
เทวธรรมเหลานั้น เพราะวาเราทั้งหลายเขาบาน เพราะอาศัยนองชายนี้ ดวยวา
พระมารดาของนองชายนี้ ทูลขอราชสมบัติกะพระบิดาของพวกเรา เพื่อ
ประโยชนแกนองชายนี้ แตพระบิดาของพวกเราไมใหพรนั้น เพื่อจะทรง
อนุรักษพวกเรา จึงทรงอนุญาตการอยูปา พระกุมารนั้นติดตามมากับพวกเรา.
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แมเมื่อพวกเรากลาววา ยักษในปากินพระกุมารนั้นเสียแลว ใคร ๆ จักไมเชื่อ
ดวยเหตุนั้น เรากลัวแตภัยคือการครหา จึงใหนํานองชายคนเล็กนั้นนั่นแหละมา.
ยักษมีจิตเลื่อมใสใหสาธุการแกพระโพธิสัตววา สาธุ สาธุ ทานบัณฑิต ทาน
รูเทวธรรมทัง้ ปฏิบัติในเทวธรรมเหลานั้น ดังนี้แลว จึงไดนํานองชายแมทั้งสอง
คนมาให. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวตรัสกะยักษนั้นวา สหาย ทานบังเกิดเปน
ยักษมีเนื้อและเลือดของตนอื่นเปนภักษา เพราะบาปกรรมทีค่ นทําไวในชาติ
กอน บัดนี้ ทานยังกระทําบาปนั่นแลชาอีก ดวยวาบาปกรรมจักไมใหพนจาก
นรกเปนตน เพราะฉะนั้น ตั้งแตนี้ไป ทานจงละบาปแลวการทําแตกุศล. ก็
แหละไดสามารถทรมานยักษนั้น พระโพธิสัตวนั้นครั้นทรมานยักษนั้นแลว
เปนผูอันยักษนั้นจัดแจงการอารักขาอยูในที่นั้นนั่นแล. วันหนึ่ง แลดูนกั ขัตฤกษ รูวาพระชนกสวรรคต จึงพายักษไปเมืองพาราณสี ยึดราชสมบัติ
ประทานตําแหนงอุปราชแกพระจันทกุมาร ประทานตําแหนงเสนาบดีแกสุริย
กุมาร ใหสรางที่อยูในที่อันนารื่นรมยใหแกยักษ ไดทรงกระทําโดยประการที่
ยักษนั้นไดบูชาอันเลิศ ดอกไมอันเลิศ. ของหอมอันเลิศ ผลไมอันเลิศ และ
ภัตอันเลิศ. พระโพธิสตั วครองราชสมบัติโดยธรรมไดเสด็จไปตามยถากรรม
แลว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศสัจจะ
ทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล. แมพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสเรื่อง ๒ เรื่องสืบอนุสนธิตอกันไป แลวทรงประชุมชาดกวา
ผีเสื้อน้ําในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผูมีภัณฑะมากในบัดนี้ สุรยิ กุมารไดเปน
พระอานนท จันทกุมารไดเปนพระสารีบุตร สวนมหิสสาสกุมารผูเปนเชฏฐา
ไดเปนเราเองแล.
จบ เทวธรรมชาดกที่ ๖
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๗. กัฏฐหาริชาดก
[๗] ขาแตพระราชาผูเปนใหญ ขาพระบาท
เปนโอรสของพระองค ขาแตพระองคผูเปนจอมแหง
หมูช น ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเลี้ยงขาพระบาท
ไว แมคนเหลาอื่นพระองคยังทรงชุบเลี้ยงได ไฉนจะ
ไมทรงชุบเลี้ยงโอรสของพระองคเองเลา.
จบกัฏฐหาริชาดกที่ ๗
๗. อรรถกถากัฏฐหาริชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภพระนาง
วาสภขัตติยา จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ปุตฺโต ตฺยาห
มหาราช ดังนี้.
เรื่องพระนางวาสภขัตติยา จักมีแจงในภัททสาลชาดก ทวาทสนิบาต.
ไดยินวา พระนางวาสภขัตติยานั้น เปนพระธิดาของเจาศากยะมหานาม ประสูติ
ในครรภของทาสีชื่อวา นาคมณฑา (ตอมา) ไดเปนพระอัครมเหสีของพระ
เจาโกศล พระนางประสูติพระราชโอรส. ก็ภายหลัง พระราชาทรงทราบวา
พระนางเปนทาสีจึงทรงปลดจากตําแหนง แมวฑ
ิ ูฑภะผูเปนพระโอรสก็ถูก
ปลดจากตําแหนงเหมือนกัน. แมลูกแมทั้งสองก็ตั้งอยูในพระราชนิเวศนของ
พระองคนั่นแล. พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้น ครั้นในเวลาเย็น ทรงหอม
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ลอมดวยภิกษุ ๕๐๐ เสด็จไปยังพระราชนิเวศนของพระราชา ประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูลาดไวแลวตรัสวา พระนางวาสภขัตติยาประทับอยูที่ไหน. พระราชา
จึงกราบทูลเหตุนั้นใหทรงทราบ พระศาสดาตรัสถามวา มหาบพิตร พระนาง
วาสภขัตติยาเปนธิดาของใคร ? พระราชาทูลวา เปนธิดาของเจามหานาม
พระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา เมื่อพระนางวาสภขัตติยาเสด็จมา เสด็จมา
แลวเพื่อใคร พระราชาทูลวา เพื่อหมอมฉัน พระเจาขา พระศาสดาตรัส
วา มหาบพิตร พระนางวาสภขัตติยานี้ เปนธิดาของพระราชาและมาเพื่อพระ
ราชา เพราะอาศัยพระราชานั่นแหละ จึงไดพระโอรส เพราะเหตุไร พระโอรสนั้น จึงไมไดเปนเจาของราชสมบัติอันเปนของมีอยูของพระราชบิดา พระ
ราชาทั้งหลายในกาลกอน ไดพระโอรสในครรภของหญิงหาฟน ผูเปนภรรยา
ชั่วคราว ก็ยงั ไดพระราชทานราชสมบัติแกพระโอรส. พระราชาทรงขอพระผูมีพระภาคเจาเพื่อตรัสเรื่องนั้นใหแจมแจง. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุ
อันระหวางภพปกปดไว ใหปรากฏแลว.
ในอดีตกาล พระราชาพระนามวา พรหมทัต ในกรุงพาราณสี
เสด็จไปพระราชอุทยานดวยพระยศใหญ เสด็จเที่ยวไปในพระราชอุทยานนั้น
เพราะทรงยินดีดอกไมและผลไม ทรงเห็นหญิงผูหนึ่งผูขับเพลงไปพลางตัดฟน
ไปพลางในปาชัฎในพระราชอุทยาน ทรงมีจิตปฏิพัทธจึงทรงสําเร็จการอยู
รวมกัน ในขณะนั้นเอง พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิในครรภของหญิงนั้น
ทันใดนั้น ครรภนางไดหนักอึ้งเหมือนเต็มดวยเพชร. นางรูวา ตั้งครรภจึงกราบ
ทูลวา ขาแคสมมติเทพ หมอมฉันตั้งครรภแลว เพคะ. พระราชาได
ประทานพระธํามรงคแลวตรัสวา ถาเปนธิดาเจาจงจําหนายแหวนเลี้ยงดู ถา
เปนบุตร เจาจงนํามายังสํานักของเราพรอมกับแหวน ครัน้ ตรัสแลวจึงเสด็จ
หลีกไป. ฝายหญิงนั้นมีครรภแกแลวก็ตลอดพระโพธิสัตว. ในเวลาที่พระ-
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โพธิสัตวนั้นแลนอยูในสนามเลน. มีคนกลาวอยางนี้วา พวกเราถูกคนไมมีพอ
ทุบตีแลว. พระโพธิสตั วไดฟงดังนั้นจึงไปหามารดาถามวา แมจา ใคร
เปนพอของหนู ? มารดากลาววา ลูกเอย เจาเปนโอรสของพระเจาพาราณสี
พระโพธิสัตวกลาววา ก็พยานอะไร ๆ มีอยูหรือจะแม. มารดากลาววา ลูก
เอย พระราชาประทานแหวนนี้ไวแลวตรัสวา ถาเปนธิดา พึงจําหนายเลี้ยงดู
กัน ถาเปนบุตร พึงพามาพรอมกับแหวนนี้ ดังนีแ้ ลวก็เสด็จไป. พระโพธิสัตวกลาววา แมจา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร แมจึงไมนําฉันไปยังสํานัก
ของพระบิดา. นางรูอัธยาศัยของบุตร จึงไปยังประตูพระราชวังใหคนกราบทูล
แกพระราชาใหทรงทราบ และเปนผูอันพระราชารับสั่งใหเขาเฝา จึงเขาไป
ถวายบังคมพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ผูนี้เปนโอรสของพระองค
พระราชาแมทรงทราบอยู ก็เพราะทรงละอายในทามกลางบริษัทจึงตรัสวา ไมใช
บุตรของเรา. หญิงนั้นกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ นี้พระธํามรงคของพระองค พระองคคงจะทรงจําพระธํามรงคนี้ได. พระราชาตรัสวา แมพระธํามรงค
นี้ก็ไมใชธํามรงคของเรา. หญิงนั้นกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ บัดนี้ เวน
สัจกิริยาเสียคนอื่นผูจะเปนสักขีพยานของกระหมอมฉันยอมไมมี ถาทารกนี้
เกิดเพราะอาศัยพระองค อันกระหมอมฉันเหวียงขึ้นไปแลว จงอยูในอากาศ
ถาไมไดอาศัยพระองคเกิด จงตกลงมาตายบนภาคพื้นดิน แลวจับเทาทั้งสอง
ของพระโพธิสัตวเหวี่ยงไปในอากาศ. พระโพธิสตั วนั่งคูบัลลังกในอากาศ เมื่อ
จะกลาวธรรมะแกพระบิดาดวยเสียงอันไพเราะ จึงตรัสพระคาถานี้วา
ขาแตพระราชาผูเปนใหญ ขาพระบาทเปน
โอรสของพระองค ขาแตพระองค ผูเปนจอมแหง
หมูช น ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเลี้ยงขาพระบาท
ไว แมคนเหลาอื่นพระองคยังทรงชุบเลี้ยงได ไฉนจะ
ในทรงชุบเลี้ยงโอรสของพระองคเองเลา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตโฺ ต ตฺยาห ตัดบทเปน ปุตฺโต
เต อห แปลวา ขาพระบาทเปนโอรสของพระองค. ก็ชื่อวาบุตรนี้มี ๔
ประเภท คือ บุตรผูเกิดในตน ๑ บุตรผูเกิดในเขต ๑. อันเตวาสิก
ลูกศิษย ๑ และบุตรเขาให ๑.
บรรดาบุตร ๔ ประเภทนั้น บุตรผูอาศัยคนเกิด ชื่อวา บุตรผูเกิดใน
ตน. บุตรผูเกิดในที่ทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือ บนหลังที่นอน บนบัลลังกและ
ที่อก ชื่อวา บุตรผูเกิดในเขต. บุคคลผูเรียนศิลปศาสตรในสํานัก ชื่อวา
ลูกศิษย. บุตรที่เขาใหมาเลี้ยง ชื่อวาบุตรที่เขาให คือ บุตรบุญธรรม.
แตในที่นี้ ทานหมายเอาบุตรที่เกิดในตน จึงกลาววาบุตร.
ที่ชื่อวา พระราชา เพราะทําชนใหยินดี ดวยสังคหวัตถุ ๔. พระราชาผูใหญชอื่ วา มหาราชา พระโพธิสัตวเมื่อจะตรัสเรียกพระราชานั้น จึง
ตรัสวา มหาราช ขาแตพระราชาผูใหญ.
บทวา ตฺว ม โปส ชนาธิป ความวา ขาแตพระองคผูเปน
ใหญในหมูมหาชน พระองคจงชุบเลี้ยง คือ จงเลี้ยงดูขาพระบาทอยูเถิด.
อฺเป เทโว โปเสติ ความวา ชนเปนอันมากเหลาอื่น ไดแกพวก
มนุษยผูเลี้ยงชางเปนตน และสัตวดิรัจฉานมีชางและมาเปนตน พระองคยัง
ทรงชุบเลี้ยงได. ก็ศัพทวา กิฺจ ในบทวา กิฺจ เทโว สก ปช นี้
เปนศัพทนิบาตใชในความหมายวา ติเตียน และความหมายวา อนุเคราะห.
พระโพธิสัตวทรงโอวาทวา ประชาชนของพระองค คือขาพระบาทผูเปนโอรส
ของพระองค พระองคไมทรงชุบเลี้ยง ดังนี้ ชื่อวายอมติเตียน. เมื่อตรัสวา
คนอื่นเปนอันมาก พระองคทรงชุบเลี้ยงไดดังนี้ ชื่อวา ยอมอนุเคราะหชวย
เหลือ. ดังนั้นพระโพธิสัตวแมเมื่อจะทรงติเตียนจึงตรัสวา ไฉนจะไมทรงชุบ
เลี้ยงโอรสของพระองคเลา.
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เมื่อพระโพธิสัตวประทับนั่งในอากาศทรงแสดงธรรมอยูอยางนี้ พระ
ราชาไดทรงสดับแลว จึงทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา จงมาเถิดพอ เราแหละ
จักชุบเลี้ยงเจา. มีมือตั้งพันเหยียดมาแลว พระโพธิสัตวไมลงในมือคนอื่น ลง
ในพระหัตถของพระราชาเทานั้น แลวประทับนั่งบนพระเพลา พระราชาทรง
ประทานความเปนอุปราชแกพระโพธิสัตวนั้น แลวไดทรงตั้งมารดาใหเปน
อัครมเหสี. เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว พระโพธิสตั วนั้นไดเปนพระราชาพระ
นานวา กัฏฐวาหนะ เครื่องราชสมบัติ โดยธรรม ไดเสด็จไปตามยถากรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาทรงแสดงแกพระเจาโกศล
แลว ทรงแสดงเรื่อง ๒ เรื่องสืบตออนุสนธิ แลวทรงประชุมชาดกวา พระ
มารดาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระมหามายาเทวี พระบิดาในครั้งนั้นไดมาเปน
พระเจาสุทโธทนมหาราช สวนพระเจากัฏฐวาหนราชในครั้งนั้น ไดเปน
เราเองแล.
จบกัฏฐาหาริชาดกที่ ๗
๘. คามนิชาดก
วาดวยไมใจเร็วดวนได
[๘] เออ ก็ความหวังในผล ยอมสําเร็จแกผูไม
ใจเร็วดวนได เรามีพรหมจรรยแกกลาแลว ทานจง
เขาใจดังนี้เถิด พอคามนิ.
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๘. อรรถกถาคามนิชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเขตวันทรงปรารภภิกษุละความ
เพียร จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา อป อตรนานาน ดังนี้.
ก็เรื่องปจจุบันและเรื่องอดีตในชาดกนี้ จักมีแจงในสังวรชาดก เอกาทสนิบาต ก็ในสังวรชาดกนั้น และชาดกนี้เรื่องเปนเชนเดียวกันเที่ยว แตคาถา
ตางกัน มีความยอวา คามนิกุมารตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว แมจะเปน
พระกนิษฐาของพระภาคาทั้งรอยพระองค ก็เปนผูอันพระภาดาทั้งรอยพระองค
หอมลอม ประทับนั่งบนบัลลังกอันประเสริฐ ภายใตเศวตฉัตร ทอดพระเนตร
ดูยศสมบัติของพระองค ทรงดีพระทัยวายศสมบัติของเรานี้ เปนของอาจารย
เรา จึงทรงเปลงอุทานนี้วา
เออ ก็ความหวังในผล ยอมสําเร็จแกผูไมใจเร็ว
ดวนได เรามีพรหมจรรยแกกลาแลว ทานจงเขาใจ
ดังนี้เถิด พอคามนิ.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา อป เปนเพียงนิบาต. บทวา อตรมานาน ไดแก ผูตั้งอยูในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายไมรีบดวน กระทําการ
โดยอุบาย. บทวา ผลาสาว สมิชฺฌติ ความวา ความหวังในผลที่ปรารถนา
ไว ชื่อวายอมสําเร็จแน เพราะความสําเร็จผลนั้น อีกอยางหนึ่ง. บทวา
ผลาสา ไดแก ผลแหงความหวัง คือ ผลตามที่ปรารถนาไว ยอมสําเร็จ
ทีเดียว. ในบทวา วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ นี้ สังคหวัตถุ ๔ ชื่อวา
พรหมจรรยเพราะเปนความประพฤติอันประเสริฐ ก็พรหมจรรยนั้น ชื่อวาแก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 219

กลาแลวทีเดียว เพราะไดเฉพาะยศสมบัติอันมีสังคหวัตถุนั้นเปนมูล ยศที่สําเร็จ
แกคามนิกุมารแมนั้น ก็ชื่อวาพรหมจรรย เพราะอรรถวาประเสริฐ. ดวยเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา ขาพเจาเปนผูมีพรหมจรรยแกกลาแลว. บทวา เอว
ชานานิ คามนิ ความวา ในที่บางแหงบุรุษชาวบานก็ดี หัวหนาชาวบาน
ก็ดี ชื่อวา คามนิ ผูใหญบาน แตในที่นี้ หมายเอาตนเองซึ่งเปนหัวหนา
คนทั้งปวงจึงกลาววา ดูกอนนายบานผูเจริญ ทานจงรูเหตุนี้อยางนี้วา เรา
กาวลวงพี่ชายรอยคน ไดรับราชสมบัติใหญนี้ เพราะอาศัยอาจารย ดังนี้เปลง
อุทานแลว.
ก็เมื่อคามนิกุมารนั้น ไดราชสมบัติแลว เมื่อเวลาลวงไป ๒-๓ วัน
พี่ชายทุกคนไดไปยังสถานที่อยูของตน ๆ พระเจาคามนิครองราชสมบัติ โดย
ธรรม แลวเสด็จไปตามยถากรรม ฝายพระโพธิสัตวทําบุญแลวไดไปตามธรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรงประกาศ
อริยสัจทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูละความเพียรไดดํารงอยูในพระอรหัต
แล พระศาสดาตรัส ๒ เรื่องสืบอนุสนธิตอกัน แลวทรงประชุมชาดกวา
พระเจาคามนิในครั้งนั้นไดเปนพระอานนทสวนอาจารย คือเราเองแล.
จบ คามนิชาดกที่ ๗
๙. มฆเทวชาดก
วาดวยเทวทูต
[๙] ผมทีห่ งอกบนศีรษะของเรานี้ เกิดขึ้นนํา
เอาวัยไปเสีย เทวทูตปรากฏแลว บัดนี้ เปนสมัย
บรรพชาของเรา.
จบ มฆเทวชาดกที่ ๙
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๙. อรรถกถามฆเทวชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภการเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อุตฺตมงฺครุหา
มยฺห ดังนี้. การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณนั้นไดกลาวไวแลวในนิทานกถาใน
หนหลังนั้นแล. ก็ในกาลนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งพรรณนาการเสด็จออกบรรพชา
ของพระทศพล.
ลําดับนั้น พระศาสดาเสด็จมายังโรงธรรมสภา ประทับนั่งบนพุทธอาสน ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแดพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายมิไดนั่งสนทนากันดวยเรื่องอยางอื่น แตนั่งพรรณนา
การเสด็จออกบรรพชาของพระองคเทานั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ตถาคตออกเนกขัมมะในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอนก็ไดออก
เนกขัมมะแลว เหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาเพื่อตรัส
เรื่องนั้นใหแจมแจง พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปด
ใหปรากฏ ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ในกรุงมิถิลา วิเทหรัฐ ไดมีพระราชาพระนามวา
มฆเทวะ เปนพระมหาธรรมราชาผูดํารงอยูในธรรม พระเจามฆเทวะนั้น ทรง
ใหกาลเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไปวันหนึ่ง ตรัสเรียกชางกัลบกมาวา ดูกอน
ชางกัลบกผูสหาย ทานเห็นผมหงอกบนศีรษะของเราในกาลใด ทานจงบอก
แกเราใน กาลนั้น ฝายชางกัลบกก็ไดทําใหเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไป วันหนึ่ง
เห็นพระเกศาหงอกเสน หนึ่งในระหวางพระเกศาทั้งหลายอนมีสีดังดอกอัญชัน
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ของพระราชา จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระเกศาหงอกเสน หนึ่งปรากฏ
แกพระองค. พระราชาตรัสวา สหาย ถาอยางนั้น ทานจงถอนผมหงอกนั้นของ
เราเอามาวางในฝามือ เมื่อพระราชาตรัสอยางนั้น ชางกัลบกจึงเอาแหนบทอง
ถอนแลวใหพระเกศาหงอกประดิษฐานอยูในฝาพระหัตถของพระราชา ใน
กาลนั้น พระราชายังมีพระชนมายุเหลืออยู ๘๔,๐๐๐ ป แมเมื่อเปนอยางนั้น
พระราชาไดทรงเห็นผมหงอกแลว ก็ทรงสําคัญประหนึ่งวาพระยามัจจุราชมา
ยืนอยูใกล ๆ และประหนึ่งวาตนเองเขามาอยูในบรรณศาลาอันไฟติดโพลงอยู
ฉะนั้น ไดทรงถึงความสังเวช จึงทรงพระดําริวา ดูกอนมฆเทวะผูเขลา เจา
ไมอาจละกิเลสเหลานั้นจนทราบเทาผมหงอกเกิดขึ้น เมื่อพระเจามฆเทวะนั้นทรง
รําพึงถึงผมหงอกที่ปรากฏแลว ความเรารอนภายในก็เกิดขึ้น พระเสโทใน
พระสรีระไหลออก ผาสาฎกไดถึงอาการที่จะตองบิด (เอาพระเสโท) ออก
พระเจามฆเทวะนั้นทรงพระดําริวา เราควรออกบวชในวันนี้แหละ จึงทรง
ประทานบานชั้นดีอันเปนที่ตั้งขึ้นแหงทรัพยเจ็ดพัน แกชางกัลบก แลวรับสั่ง
ใหเรียกพระโอรสพระองคใหญมาตรัสวา ดูกอนพอ ผมหงอกปรากฏบนศีรษะ
ของพอแลว พอเปนคนแกแลว ก็กามของมนุษยพอไดบริโภคแลว บัดนี้ พอ
จักแสวงหากามอันเปนทิพย นี้เปนกาลออกบวชของพอ เจาจงครอบครอง
ราชสมบัตินี้ สวนพอบวชแลวจักอยูกระทําสมณธรรมในอัมพวันอุทยานชื่อ
มฆเทวะ อํามาตยทั้งหลายเขาไปเฝาพระราชานั้นผูมีพระประสงคจะบวชอยาง
นั้น แลวทูลถามวา ขาแตสมมติเทพอะไรเปนเหตุแหงการทรงผนวชของพระองค พระราชาทรงถือผมหงอก ตรัสพระคาถานี้แกอํามาตยทั้งหลายวา.
ผมทีห่ งอกบนศีรษะ ของเรานี้เกิดแลว เปนเหตุ
นําวัยไป เทวทูตปรากฏแลว นี้เปนสมัยแหงการ
บรรพชาของเรา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตตฺ มงฺครุหา ไดแกผม จริงอยู ผม
ทั้งหลายเรียกวา อุตฺตมงฺครุหา เพราะงอกขึ้นบนเบื้องสูงแหงอวัยวะมีมือและ
เทาเปนตน คือวา บนศีรษะ. บทวา อิเม ชาตา วโยหรา ความวา
พอทั้งหลาย จงดู ผมหงอกเหลานั้นเกิดแลว ชื่อวาเปนเหตุนําเอาวัยไป เพราะ
นําเอาวัยทั้ง ๓ ไป โดยภาวะปรากฏผมหงอก. บทวา ปาตุภูตา ไดแก
บังเกิดแลว.
มัจจุ ชื่อวา เทวะ ที่ชื่อวา เทวทูต เพราะเปนทูตแหงเทวะนั้น
จริงอยู เมื่อผมหงอกทั้งหลายปรากฏบนศีรษะ บุคคลยอมเปนเหมือนยืนอยูใน
สํานักของพญามัจจุราช เพราะฉะนั้น ผมหงอกทั้งหลายทานจึงเรียกวา ทูตของ
เทวะคือมัจจุ ที่ชื่อวา เทวทูต เพราะเปนทูตเหมือนเทวะ ดังนี้ก็มี เหมือน
อยางวา บุคคลยอมเปนเหมือนผูอันเทวดาผูมีทั้งประดับและตกแตงแลวยืนใน
อากาศกลาววา ทานจักตายในวันชื่อโนน ฉันใดเมื่อผมหงอกทั้งหลายปรากฏ
แลวบนศีรษะยอมเปนเชนกับเทวดาพยากรณฉันนั้น เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ผมหงอกทั้งหลาย ทานจึงกลาววาเปนทูตเหมือนเทพ ที่ชื่อวาเทวทูต
เพราะเปนทูตของวิสุทธิเทพทั้งหลาย ดังนี้ก็มี. จริงอยูพระโพธิสัตวทุกพระองค
ทอดพระนครเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต เทานั้น ก็ถึงความ
สังเวช เสด็จออกบวช. สมดังที่ตรัสไววา
ดูกอนมหาบพิตร เพราะอาตมภาพเห็นคนแก
คนปวยไขไดความทุกข คนตายอันถึงความสิ้นอายุ
และบรรพชิตผูครองผากาสาวะ จึงไดบวช ดังนี้
โดยปริยายนี้ ผมหงอกทั้งหลาย ทานจึงเรียกวาเทวทูต เพราะเปน
ทตแหงวิสุทธิเทพทั้งหลาย. ดวยบทวา ปพฺพชฺชาสมโย มม นี้ ทาน
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แสดงวา นี้เปนกาลแหงการถือสมณเพศอันไดชื่อวาบรรพชา เพราะอรรถวา
ออกจากความเปนคฤหัสถของเรา.
พระเจามฆเทวะนั้น ครั้นตรัสอยางนี้แลวจึงสละราชสมบัติบวชเปน
ฤาษีในวันนั้นเอง ประทับอยูในมฆอัมพวันนั้นนั่นแหละ เจริญพรหมวิหาร ๔
อยู ๘๔,๐๐๐ ป ดํารงอยูในฌานอันไมเสื่อม สวรรคตแลวบังเกิดในพรหมโลก
จุติจากพรหมโลกนั้น ไดเปนพระราชาพระนามวา เนมิ ในกรุงมิถิลา
นั่นแหละอีก สืบตอวงศของพระองคที่เสื่อมลง จึงทรงผนวชในอัมพวันนั้นนั่น
แหละ เจริญพรหมวิหาร กลับไปเกิดในพรหมโลกตามเดิมอีก.
แมพระศาสดาก็ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตออกมหา
ภิเนษกรมณในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอนก็ไดออกแลวเหมือนกัน
ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึงทรงประกาศอริยสัจ ๔ ในเวลา
จบอริยสัจ ภิกษุบางพวกไดเปนพระโสดาบัน บางพวกไดเปนพระสกทาคามี
บางพวก. ไดเปนพระอนาคามี พระผูมีพระภาคเจาตรัส ๒ เรื่องนี้สืบตออนุสนธิ
กันดวยประการดังนี้แลว ทรงประชุมชาดกวา ชางกัลบกในครั้งนั้น ไดเปน
พระอานนทในบัดนี้ บุตรในครั้งนั้น ไดเปนพระราหุลในบัดนี้ สวนพระเจา
มฆเทวะไดเปนเราตถาคตแล.
จบ มฆเทวชาดกที่ ๙
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๑๐. สุขวิหาริชาดก
วาดวยการอยูเปนสุข
[๑๐] ชนเหลาอื่นไมตองรักษาผูใดดวย ผูไดก็ไมตอง
รักษาชนเหลาอื่นดวย ดูกอนมหาบพิตร ผูนั้นแล ไม
เยื่อใยในกามทั้งหลาย ยอมอยูเปนสุข.
จบสุขวิหารริชาดกที่ ๑๐
จบปณณกวรรคที่ ๑
๑๐. อรรถกถาสุขวิหารริชาดก
พระศาสดาเมื่อทรงอาศัย อนุปยนคร ประทับ อยูในอนุปยอัมพวัน
ทรงปรารภพระภัตทิยเถระผูมีปกติอยูเปนสุขจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่ม
ตนวา ยฺจ อฺเ น รกฺขนฺติ ดังนี้. พระภัททิยเถระผูมีปกติอยูเปน
สุข มีพระอุบาลีเปนที่ ๗ บวชในสมาคมกษัตริย ๖ พระองค บรรดาพระ
เถระเหลานั้น พระภัททิยเถระ พระกิมพิลเถระ พระภคุเถระ พระอุบาลีเถระ
บรรลุพระอรหัต พระอานนทเถระเปนพระโสดาบัน พระอนุรุทธเถระเปนผูมี
ทิพยจักษุ พระเทวทัตเปนผูไดฌาน ก็เรื่องของกษัตริยทั้ง ๖ พระองค จัก
มีแจงในกัณฑหาลชาดกเพียงแตอนุปยนคร. ก็ทานพระภัตทิยเถระรักษาคุม
ครองพระองคในคราวเปนพระราชา ก็ยังทรงเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นแกพระองคผู
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อันเขารักษาอยูดวยการรักษามากมายดุจเทวดาจัดการรักษา และภัยที่จะเกิดแก
พระองคผูทรงพลิกกลับไปมาอยูบนพระที่บรรทมใหญในปราสาทชั้นบน บัดนี้
บรรลุพระอรหัตแลว แมจะอยูในที่ใดที่หนึ่งมีปาเปนตน ก็พิจารณาเห็นความ
ที่พระองคเปนผูปราศจากภัย จึงเปลงอุทานวา สุขหนอ สุขหนอ ภิกษุ
ทั้งหลายไดฟงดังนั้นจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระภัตทิยเถระ
พยากรณพระอรหัตผล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภัตทิยะมีปกติอยูเปนสุขในบัดนี้เทานั้นหามิได แมในกาลกอนก็มีปกติอยูเปน
สุขเหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลายจึงทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจาเพื่อตองการให
ทรงประกาศเรื่องนั้น. พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพ
ปกปดไว ใหปรากฏ ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเปนพราหมณมหาศาลผูเกิดในตระกูลสูง เห็นโทษใน
กามทั้งหลายและอานิสงสในการออกบวช จึงละทิ้งการทั้งหลายเขาปาหิมพานต
บวชเปนฤาษี ทําสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดขึ้น แมบริวารของพระโพธิสัตวนั้น ได
เปนบริวารใหญ มีดาบสอยู ๕๐๐ รูป. ในฤดูฝน พระโพธิสัตวนั้นออกจาก
ปาหิมพานต แวดลอมดวยหมูดาบสเที่ยวจาริกไปในตามและนิคมเปนตน
บรรลุถึงเมื่องพาราณสี ทรงอาศัยพระราชาสําเร็จการอยูในพระราชอุทยาน ทรง
อยูในพระราชอุทยานนั้น ตลอด ๔ เดือนฤดูฝน แลวทูลลาพระราชา. ลําดับ
นั้น พระราชาทรงออนวอนพระโพธิสัตวนั้นวา ทานผูเจริญ ทานก็แกแลว
ทานจะประโยชนอะไรดวยปาหิมพานต ทานจงสงอันเตวาสิกทั้งหลายไปปา
หิมพานตแลวอยูเสียในที่นี้เถิด. พระโพธิสัตวทรงหอบดาบส ๕๐๐ รูป กับอัน
เตวาสิกผูใหญ แลวสงดาบสเหลานั้นไปดวยคําวา ทานจงไปอยูในปาหิมพานต
กับดาบสเหลานี้ สวนเราจักอยูในที่นี้แหละ แลวตนเองก็สําเร็จการอยูในพระ-
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ราชอุทยานนั้นนั่นเอง ก็หัวหนาอันเตวาสิกนั้นของพระโพธิสัตวนั้น เปน
ราชบรรพชิต ละราชสมบัติใหญออกบวช กระทํากสิณบริกรรมไดสมาบัติ ๘.
หัวหนาอันเตวาสิกนั้นอยูในปาหิมพานตกับดาบสทั้งหลาย มีความประสงค
จะเห็นอาจารย จึงเรียกดาบสเหลานั้นมาแลวกลาววา ทานทั้งหลายอยาได
รําคาญ จงอยูในที่นี้แหละ เราเห็นอาจารยแลวจักกลับมา แลวไปยังสํานัก
ของอาจารย ไหวแลวกระทําปฏิสันถาร ปูลาดเสื่อลําแพนผืนหนึ่งนอนอยูใน
สํานักของอาจารยนั่นเอง. ก็สมัยนั้น พระราชาทรงพระดําริวาจักเยี่ยมพระดาบส จึงเสด็จไปยังพระราชอุทยาน ไหวแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ดาบสผู
เปนอันเตวาสิกแมเห็นพระราชาก็ไมลุกขึ้น แตนอนอยูอยางนั้นแลเปลงอุทาน
วา สุขหนอ สุขหนอ. พระราชาทรงนอยพระทัยวา ดาบสนี้ แมเห็นเราก็
ไมลุกขึ้น จึงตรัสกะพระโพธิสัตววา ทานผูเจริญ ดาบสนี้คงจักฉันตามตอง
การ จึงสําเร็จการนอนอยางสบายทีเดียวเปลงอุทานอยู. พระโพธิสัตวตรัสวา
มหาบพิตร ดาบสนี้ เมื่อกอนไดเปนพระราชาองคหนึ่งเชนกับพระองค ดาบส
นี้นั้นคิดวา เมื่อกอนในคราวเปนคฤหัสถ เราเสวยสิริราชสมบัติ แมอันคน
เปนอันมาก มีมือถืออาวุธคุมครองอยู ก็ยังไมไดชื่อวาความสุขเห็นปานนี้ จึง
ปรารภสุขในการบวช และสุขในฌานของตนแลวเปลงอุทานนี้ ก็แหละครั้น
ตรัสอยางนี้แลว เพื่อจะตรัสธรรมกถาแกพระราชาจึงตรัสคาถานี้วา
ชนเหลาอืน่ ไมตองรักษาผูใดดวย และผูใดก็ไม
ตองรักษาชนเหลาอืน่ ดวย ดูกอนมหาบพิตร ผูนั้นแล
ไมเยื่อใยในกามทั้งหลาย ยอมอยูเ ปนสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยฺจ อฺเ น รกฺขนฺติ ความวา
บุคคลเหลาอื่นเปนอันมาก ยอมไมรกั ษาบุคคลใด. บทวา โย จ อฺเ
น รกฺขติ ความวา แมบุคคลใดก็ไมรักษาคนอื่นเปนอันมาก ดวยคิดวา
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เราผูเดียวครองราชสมบัติ. บทวา ส เว ราชสุข เสติ ความวา ดูกอน
มหาบพิตร บุคคลนั้นผูเดียวไมมีเพื่อน สงัดเงียบแลว เปนผูพรั่งพรอมดวย
ความสุขทางกายและทางจิต ยอมนอนเปนสุข. ก็คําวา นอนเปนสุขนี้ เปนหัว
ขอเทศนาเทานั้น ยอมนอนเปนสุขอยางเดียวเทานั้นก็หามิได ก็บุคคลเห็นปาน
นี้ยอยมเดิน ยืน นั่ง นอน เปนสุข คือไดรับความสุขในทุกอิริยาบถที่เดียว
บทวา กาเมสุ อนเปกฺขวา ความวา ดูกอนมหาบพิตร บุคคลเห็นปานนี้
เวนจากความเพงเล็งในวัตถุกามและกิเลสกาม คือประกาศจากฉันทราคะไมมีตัณหา
ยอมอยูเปนสุขทุกอิริยาบถ.
พระราชาไดทรงสดับพระธรรมเทศนาแลวมีพระทัยยินดี บังคมแลว
เสด็จไปยังพระราชนิเวศนนั่นเอง ฝายอันเตวาสิกก็ไหวพระอาจารยแลวไป
ยังปาหิมพานตเหมือนกัน ฝายพระโพธิสัตวอยูในที่นั้นนั่นแหละ มีฌานไม
เสื่อม กระทํากาละแลวบังเกิดในพรหมโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัส ๒ เรื่อง
สืบตออนุสนธิกันแลว ทรงประชุมชาดกวา อันเตวาสิกในครั้งนั้นไดเปน
พระภัททิยเถระ สวนครูของคณะคือเราเองแล.
จบสุขวิหาริชาดกที่ ๑๐
จบอปณณกวรรคที่ ๑

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อปณณกชาดก ๒. วัณณุปถชาดก ๓. เสรีววาณิชชาดก ๔.
จุลลกเศรษฐีชาดก ๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก ๖. เทวธรรมชาดก ๗. กัฏฐหาริชาดก ๘. คามนิชาดก ๙. มฆเทวชาดก ๑๐. สุขวิหาริชาดก.
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๒. สีลวรรค
๑. ลักขณชาดก
วาดวยผูมีศีล
[๑๑] ความเจริญยอมมีแกชนทั้งหลายผูมีศีล
ประพฤติในปฏิสันถาร ทานจงดูลูกเนื้อชื้อลักขณะ ผู
อันหมูแ หงญาติแวดลอมกลับมาอยู อนึ่ง ทานจงดู
ลูกเนื้อชื่อกาฬะนี้ ผูเสื่อมจากพวกญาติกลับมาแตผู
เดียว.
จบลักขณชาดกที่ ๑
๒. อรรถกถาสีลวรรค
๑. อรรถกถาลักขณชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครราชคฤห ประทับอยูในพระ
เวฬวันมหาวิหาร ทรงปรารภ พระเทวทัต จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา โหติ สีลวต อตฺโถ ดังนี้ เรื่องพระเทวทัตจนถึงการประกอบ
กรรมคือ การฆาอยางหนัก จักมีแจงในกัณฑหาลชาดก เรื่องการปลอยชาง
ธนปาลกะ. จักมีแจงในจุลลหังสชาดก และการถูกแผนดินสูบ จักมีแจงใน
สมุททพาณิชชาดก ในทวาทสนิบาต.
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สมัยหนึ่ง พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ เมื่อไมไดจึงทําลายสงฆ
พาภิกษุ ๕๐๐ ไปอยูที่คยาสีสประเทศ ครั้งนั้นญาณของภิกษุเหลานั้น ไดถึง
ความแกกลาแลว พระศาสดาทรงทราบดังนั้น จึงตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้ง
สองมาวา ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ ๕๐๐ ผูเปนนิสิตของพวก
เธอ ชอบใจลัทธิของเทวทัตไปกับพระเทวทัตแลว ก็บัดนี้ญาณของภิกษุเหลา
นั้นถึงความแกกลาแลว พวกเธอจงไปที่นั้นพรอมกับภิกษุจํานวนมาก แสดง
ธรรมแกภิกษุเหลานั้น ใหภิกษุเหลานั้นตรัสรูมรรคผลแลวจงพามา พระอัครสาวกทั้งสองนั้นจึงไปที่คยาสีสประเทศนั้นนั่นแหละ แสดงธรรมแกภิกษุ
เหลานั้น ใหตรัสรูธรรมดวยมรรคผลแลว วันรุงขึ้นเวลาอรุณขึ้น จึงพาภิกษุ
เหลานั้นมายังพระเวฬุวันวิหารนั้นเทียว ก็แลในเวลาที่พระสารีบุตรเถระมา
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวยืนอยู ภิกษุทั้งหลายพากันสรรเสริญพระเถระ
แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเสนาบดี
พี่ชายใหญของขาพระองคทั้งหลาย อันภิกษุ ๕๐๐ แวดลอมมาอยู งดงามเหลือ
เกิน สวนพระเทวทัตเปนผูมีบริวารเสื่อมแลว พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สารีบุตรอันหมูญาติแวดลอมมายอมงดงาม แตในบัดนี้ เทานั้นก็หามิได
แมในกาลกอนก็งดงามเหมือนกัน ฝายพระเทวทัตเสื่อมจากหมูญาติในบัดนี้
เทานั้น หามิได แมในกาลกอนก็เสื่อมมาแลวเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายทูล
ออนวอนพระผูมีพระภาคเจา เพื่อใหทรงประกาศเรื่องนั้นใหแจมแจง พระผูมี
พระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดไว ใหปรากฏดังตอไปนี้
ในอดีตกาล พระเจามคธพระองคหนึ่ง ครองราชสมบัติในนคร
ราชคฤห ในแควนมคธ ในกาลนั้น พระโพธิสตั วทรงถือปฏิสนธิในกําเนิด
มฤคชาติ พอเติบโต มีเนื้อหนึ่งพันเปนบริวารอยูในปา พระโพธิสัตวนั้นมี
ลูก ๒ ตัว คือ ลักขณะ และ กาฬะ. ในเวลาที่ตนแก พระโพธิสัตวนั้น
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กลาววา ลูกพอทั้งสอง บัดนี้ พอแกแลว เจาทั้งสองจงปกครองหมูเนื้อนี้ แลว
ใหบุตรและคนรับมอบเนื้อคนละ ๕๐๐ ตั้งแตนั้น เนื้อแมทั่งสองก็ปกครอง
หมูเนื้อ. ก็ในแควนมคธ ในสมัยขาวกลาอันเต็มไปดวยขาวกลา อันตราย
ยอมเกิดแกเนื้อทั้งหลายในปา เนือ่ งจากพวกมนุษยตองการฆาพวกเนื้อที่มา
กินขาวกลา จึงขุดหลุมพรางปกขวาก หอยหินยนต [ฟาทับเหว] ดักบวงมีบวง
ลวงเปนตน เนื้อเปนอันมากพากันถึงความพินาศ พระโพธิสตั วรูคราวที่เต็ม
ไปดวยขาวกลา จึงใหเรียกลูกทั้งสองมากลาววา พอทั้งสอง สมัยนี้เปนสมัย
ที่เต็มแนนไปดวยขาวกลา เนื้อเปนอันมากพากันถึงความพินาศ เราแกแลว
จักยับยั้งอยูในที่แหงหนึ่ง ดวยอุบายอยางหนึ่ง พวกเจาจงพาหมูเนื้อของพวก
เจา เขาไปยังเชิงเขาในปาในเวลาเขาถอนขาวกลาแลวจึงคอยมา บุตรทั้งสอง
นั้นรับคําของบิดาแลว พรอมดวยบริวารพากันออกไป ก็พวกมนุษยทั้งหลาย
ยอมรูหนทางที่พวกเนื้อเหลานั้นไปและมาวา ในเวลานี้ พวกเนื้อกําลังลงจาก
ภูเขา ในเวลานี้กําลังขึ้นภูเขา มนุษยเหลานั้นพากันนั่งในที่กําลัง ณ ที่นั้น
แทงเนื้อเปนอันมากใหตาย ฝายเนื้อกาฬะ เพราะความที่ตัวโง จึงไมรูวา เวลา
ชื่อนี้ควรไป จึงพาหมูเนื้อไปทางประตูบาน ทั้งในเวลาเชาและเวลาเย็น ทั้ง
เวลาพลบค่ํา และเวลาใกลรุง พวกมนุษยยืนและนั่งตามปรกตินั่นแล อยูใน
ที่นั้น ๆ ยังเนื้อเปนอันมากใหถึงความพินาศ เนือ้ กาฬะนั้นใหเนื้อเปนอันมาก
ถึงความพินาศ เพราะความที่ตนเปนผูโงเขลาอยางนี้ จึงเขาปาดวยเนื้อมี
ประมาณนอยเทานั้น.
สวนเนื้อลักขณะเปนบัณทิตมีปญญา ฉลาดในอุบายรูวา เวลานี้ควร
ไป เนื้อลักขณะนั้นไมไปทางประตูบาน ไมไปเวลากลางวันบาง ไมไปเวลา
พลบค่ําบาง เวลาใกลรุงบาง พาหมูเนื้อไปเวลาเที่ยงคืนเทานั้น เพราะฉะนั้น
เนื้อลักขณะจึงไมทําเนื้อแมตัวหนึ่งใหพินาศเขาปาไปแลว เนื้อเหลานั้นอยูใน
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ปานั้น ๕ เดือน เมื่อพวกมนุษยถอนขาวกลาแลว จึงพากันลงจากภูเขา เนือ้
กาฬะแมไปภายหลัง ก็ทําแมเนื้อทั้งหมดใหถึงความพินาศ โดยนัยกอนนั่นแหละ
ผูเดียวเทานั้นมาแลว สวนเนื้อลักขณะแมเนื้อตัวเดียวก็ไมใหพินาศ อันเนื้อ
๕๐๐ ตัวแวดลอมมายิ่งสํานักของบิดามารดา ฝายพระโพธิสัตวเห็นบุตรทั้งสอง
มา เมื่อปรึกษาหารือกับนางเนื้อ จึงกลาวคาถาวา
ความจริงยอมมีแกคนทั้งหลายผูมีศีล ผูประพฤติ
ในการปฏิสันถาร ทานจงดูเนื้อชื้อลักขณะ ผูอันใหม
ญาติแวดลอมกลับมาอยู อนึ่ง ทานจงดู เนื้อชื่อกาฬะ
นี้ ผูเสื่อมจากหมูญาติ ลับมาแตผูเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลวต ความวา ชื่อวาผูมีศีล คือ
สมบูรณดวยอาจาระ เพราะมีความสุขเปนปกติ. บทวา อตฺโถ ไดแก
ความเจริญ. ปฏิสนฺถารวุตฺติน ชื่อวา ผูมีปกติประพฤติโนปฏิสนั ถาร เพราะ
มีปกติประพฤติในธรรมปฏิสันถาร และอามิสปฏิสันถารนั้น แกชนเหลานั้น
ผูมีปกติประพฤติในปฏิสนั ถาร ก็ในทีน่ ี้ พึงทราบธรรมปฏิสันถารเชนหามทํา
บาป การโอวาท และอนุศาสน เปนตน พึงทราบอามิสปฏิสันถารเชนการให
ไดที่หากิน การบํารุงเฝาไข และการรักษาอันประกอบดวยธรรม ทานกลาว
คําอธิบายนี้ไววา ชื่อวาความเจริญยอมมีแกชนผูเปนบัณฑิต ผูเพียบพรอม
ดวยอาจาระผูตั้งอยูในปฏิสันถาร ๒ เหลานั้น บัดนี้ พระโพธิสัตวเมื่อจะเรียก
มารดาของเนื้อเพื่อจะแสดงความเจริญนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา ทานจงดูเนื้อ
ชื่อลักขณะ ดังนี้ ในคําที่กลาวนั้นมีความสังเขปดังนี้.
เธอจงดูบุตรของตนผูสมบูรณดวยอาจาระและปฏิสันถาร ไมทําแมเนื้อ
ตัวหนึ่งใหพินาศอันหมูญาติกระทําไวขางหนา คือหอมลอมมาอยู แตเออ ก็เธอ
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จงดูเนื้อชื่อกาฬะนี้ ผูมีปญญาเขลา ผูละเวนจากสัมปทา คือ อาจาระและ
ปฏิสันถาร ผูเสื่อมจากญาติทั้งหลาย ไมเหลือญาติแมสักตัวมาแตผูเดียว.
ก็พระโพธิสัตวชื่นชมบุตรอยางนี้แลว ดํารงอยูชั่วอายุ ไดไปตาม
ยถากรรมแลว.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรอันหมูญาติหอม
ลอม ยอมงดงามในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอนก็งดงามเหมือนกัน
พระเทวทัตเสื่อมจากหมูคณะในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอนก็เสื่อม
แลวเหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสเรื่อง ๒
เรื่อง สืบอนุสนธิตอกัน แลวทรงประชุมชาดกวา เนื้อกาฬะในครั้งนั้น
ไดเปนเทวทัต แมบริษทั ของเนื้อกาฬะนั้น ในกาลนั้น ไดเปน
บริษัทของพระเทวทัต เนื้อชื่อลักขณะในกาลนั้น ไดเปนพระสารีบุตร แมบริษัทของเนื้อลักขณะในกาลนั้น ไดเปนพุทธบริษัท.
มารดาในครัง้ นั้น ไดเปนพระมารดาของพระราหุล สวนบิดาใน
ครั้งนั้น ไดเปนเราแล.
จบลักขณชาดกที่ ๑
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๒. นิโครธมิคชาดก
วาดวยการเลือกคบ
[๑๒] เจาหรือคนอื่นก็ตาม พึงคบหาแตพระยา
เนื้อชื่อวานี้โครธเทานั้น ไมควรเขาไปอาศัยอยู
พระยาเนื้อชื่อวาสาขะ ความตายในสํานักพระยาเนื้อ
นี้โครธประเสริฐกวา การมีชีวิตอยูในสํานักพระยาเนื้อ
สาขะจะประเสริฐอะไร.
จบนิโครธมิคชาดกที่ ๒
๒. อรรถกถานิโครธมิคชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุณีผู
เปนมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
นิโคฺรธเมว เสวยฺย ดังนี.้
ไดยินวา ภิกษุณีนั้น ไดเปนธิดาของเศรษฐีผูมีทรัพยมากในนคร
ราชคฤห มีกุศลมูลหนาแนน มีสังขารอันย่ํายีแลว เปนปจฉิมภวิกสัตว
(สัตวผูมีภพสุดทาย) อุปนิสัยแหงพระอรหัตโพลงอยูในหทัยของนาง เหมือน
ประทีปโพลงอยูภายในหมอ ฉะนั้น. ครั้งนั้น จําเดิมแตกาลที่รูจักตนแลว
ธิดาของเศรษฐีนั้น ไมยินดีในเรือน มีความประสงคจะบวช จึงกลาวกะบิดา
มารดาวา ขาแตคุณพอและคุณแม จิตใจของขาพเจาไมยินดีในฆราวาส
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ขาพเจามีความประสงคจะบวชในพระพุทธศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข
ทานทั้งหลายจงใหขาพเจาบวชเถิด. บิดามารดากลาววา แม เจาพูดอะไร
ตระกูลนี้มีทรัพยสมบัติมาก และเจาก็เปนธิดาคนเดียวของเราทั้งหลาย เจาไม
ควรจะบวช. นางแมจะออนวอนอยูบอย ๆ ก็ไมไดการบรรพชาจากสํานักของ
บิดามารดา จึงคิดวา ชางเถอะ เราไปตระกูลสามียังสามีใหโปรดปรานแลวจัก
บวช. นางเจริญวัยแลวไปยังตระกูลสามี เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรมครองเหยา.
เรือน. ลําดับนั้น เพราะอาศัยการอยูรวม นางก็ตั้งครรภ. นางไมรูวาตั้ง
ครรภ. ครั้งนั้น เขาโฆษณางานนักขัตฤกษในพระนคร ชาวพระนครทั้งสิ้น
พากันเลนงานนักขัตฤกษ. พระนครไดมีการประดับตกแตงเหมือนดังเทพนคร
ก็เมื่อการเลนนักขัตฤกษแมจะใหญยิ่งเพียงนั้น เปนไปอยู นางก็ไมลูบไล
รางกายของตน ไมประดับประดา เที่ยวไปดวยเพศตามปกตินั่นเอง. ลําดับนั้น
สามีกลาวกะนางวา นางผูเจริญ นครทั้งสิ้นอาศัยนักขัตฤกษ แตเธอไมปฏิบัติ
รางกาย ไมทําการตกแตง เพราะเหตุไร. นางจึงกลาววา ขาแตลุกเจา
รางกายเต็มดวยซากศพ ๓๒ ประการทีเดียว ประโยชนอะไรดวยรางกายนี้ที่
ประดับแลว เพราะกายนี้ เทวดา พรหมไมไดนิรมิต ไมใชสําเร็จดวยทอง
ดวยแกวมณี ดวยจันทนเหลือง ไมใชเกิดจากหองแหงดอกบุณฑริก ดอก
โกมุท และดอกอุบลเขียว แตเต็มไปดวยคูถ ไมสะอาด ไมใชเต็มดวยอมฤต
โอสถ โดยที่แท เกิดในซากศพ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด มีการขัดสีและ
การนวดฟนเปนนิตย และมีการแตกทําลายและการกระจัดกระจายไปเปน
ธรรมดา รกปาชา อันตัณหายึดจับ เปนเหตุแหงความโศก เปนวัตถุที่ตั้ง
แหงความร่ําไร เปนที่อยูอาศัยแหงโรคทั้งปวง เปนที่รับเครื่องกรรมกร
ของเสียภายใน ไหลออกภายนอกเปนนิตย เปนที่อยูของหมูหนอนหลายตระกูล
จะไปยังปาชา มีความตายเปนที่สุด แมจะเปลี่ยนแปลงไปในคลองจักษุของ
ชาวโลกทั้งปวง
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กายประกอบดวยกระดูกและเอ็น ฉาบทาดวย
หนังและเนื้อ เปนกายที่ถูกผัวหนึ่งปกปดไว ไม
ปรากฏตามความเปนจริง เต็มดวยลําไสใหญ เต็มดวย
ทองดวยตับ หัวไส เนื้อหัวใจ ปอด ไต มาม น้ํามูก
นําลาย เหงื่อ มันขนเลือด ไขขอ ดี และมันเหลว
เมื่อเปนเชนนั้น ของไมสะอาดยอมไหลออกจากชอง
ทั้ง ๙ ของกายนั้นทุกเมื่อ คือ ขี้ตาไหลออกจากตา
ขี้หูไหลออกจากหู และน้ํามูกไหลออกจากจมูก บาง
คราวออกทางปาก ดีและเสมหะยอมไหลออกจากกาย
เปนหยดเหงื่อ เมื่อเปนอยางนั้นศีรษะของกายนั้นเปน
โพรงเต็มดวยมันสมอง คนพาลถูกอวิชชาหอหุม จึง
สําคัญโดยความเปนของงดงาม กายมีโทษอนันต
เปรียบเสมอดวยตนไมพิษเปนที่อยูของสรรพโรคลวน
เปนของทุกข ถากลับเอาภายในของกายนี้ออกขาง
นอก ก็จะตองถือทอนไมคอยไลกาและสุนัขเปนแน.
กายไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น เปนดังซากศพ เปรียบ
เหมือนสวม ผูมีจักษุติเตียน แตคนเขลาเพลิดเพลินอัน
หนังสดปกปดไวไมทวาร ๙ แผลใหญ ของไมสะอาด
มีกลิ่นเหม็น ไหลออกรอบดาน ก็ในกาลใดกายนั้น
นอนตายขึ้นพองมีสีเขียวคล้ํา ถูกทอดทิ้งไวในสุสาน
ในกาลนั้น ญาติทั้งหลายยอมไมหวงอาลัย สุนัขบาน
สุนัขจิง้ จอกยอมเคี้ยวกินกายนั้น และนกตะกรุม
หนอน กา แรง และสัตวทั้งปวงอื่น ๆ ยอมเคี้ยวกิน
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ก็ภิกษุผูมีญาณในศาสนานี้นั่นแล ไดฟงพระพุทธพจน
แลว ยอมรูแจงกายนั้น ยอมเห็นตามเปนจริงแลวา
รางกายนี้ฉันใด รางกายนั่นก็ฉันนั้น รางกายนั่นฉันใด
รางกายนี้ก็ฉันนั้น ขาพเจาคายความเพลิดเพลินใน
กายทั้งกายในและภายนอกเสียแลว.
ขาแตพระลูกเจา ขาพเจาจักประดับประดารางกายนี้ทําอะไร การกระทําความ
ประดับกายนี้ ยอมเปนเหมือนกระทําจิตรกรรมภายนอกหมอ ซึ่งเต็มดวยคูถ
เศรษฐีบุตรไดฟงคําของนางดังนั้นจึงกลาววา นางผูเจริญ เธอเห็นโทษทั้งหลาย
อยางนี้แหงรางกายนี้ เพราะเหตุไรจึงไมบวช. นางกลาววา ขาแดพระลูกเจา
ขาพเจาเมื่อไดบวช จะบวชวันนี้แหละ. เศรษฐีบุตรกลาววา ดีแลว ฉันจัก
ใหเธอบวช. แลวบําเพ็ญมหาทาน กระทํามหาสักการะ แลวนําไปสํานักของ
ภิกษุณีดวยบริวารใหญ เมื่อจะใหนางบวช ไดใหบวชในสํานักของภิกษุณีผู
เปนผูกฝายของพระเทวทัต. นางไดบรรพชาแลวมีความดําริเต็มบริบูรณ ดีใจ
แลว. ครั้งนั้น เมื่อครรภของนางแกแลว ภิกษุณีทงั้ หลายเห็นความที่อินทรีย
ทั้งหลายแปรเปนอื่นไป ความที่หลังมือและเทาบวม และความที่พื้นตองใหญ
จึงถามนางวา แมเจา เธอปรากฏเหมือนมีครรภ ที่อะไรกัน ? ภิกษุณีนั้น
กลาววา แมเจาทั้งหลาย ขาพเจาก็ไมรูวา เหตุชื่อนี้ แตศีลของขาพเจายัง
บริบูรณอยู. ลําดับนั้น ภิกษุณีเหลานั้นจึงนํานางภิกษุณีนั้นไปยังสํานักของ
พระเทวทัต ถามพระเทวทัตวา ขาแตพระผูเปนเจา กุลธิดานี้ยงั สามีใหโปรด
ปรานไดโดยยาก จึงไดบรรพชา ก็บดั นี้ ครรภของนางปรากฏ ขาพเจา
ทั้งหลายยอมไมรูวากุลธิดานี้ไดตั้งครรภในเวลาเปนคฤหัสถ หรือในเวลาบวช
แลว บัดนี้ ขาพเจาทั้งหลายจะกระทําอยางไร. เพราะความที่คนไมรู และ
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เพราะขันติ เมตตา และความเอ็นดูไมมี พระเทวทัตจึงคิดอยางนี้วา ความ
ครหานินทาจักเกิดแกเราวา ภิกษุณผี ูอยูในฝายของพระเทวทัตมีครรภ แต
พระเทวทัตกลับเพิกเฉยเสีย เราใหภิกษุณีนี้สึกจึงจะควร. พระเทวทัตนั้นไม
พิจารณา แลนออกไปเหมือนกลิ้งกอนหิน กลาววา พวกทานจงใหภิกษุณี
นั้นสึก ภิกษุณีเหลานั้นฟงคําของพระเทวทัตแลว ลุกขึ้นไหวแลวไปยังสํานัก
ลําดับนั้น ภิกษุณีสาวนั้นกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายวา แมเจาทั้งหลาย พระ
เทวทัตเถระไมใชพระพุทธเจา การบรรพชาของเราในสํานักของพระเทวทัต
นั้น ก็หามิไดก็บรรพชาของเราในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนบุคคล
เลิศขึ้นโลก อนึ่ง บรรพชานั้น เราไดโดยยาก ทานทั้งหลายอยาทําใหการ
บรรพชานั้นอันตรธานหายไปเสียเลย มาเถิดทานทั้งหลาย จงพาเราไปยัง
พระเชตวัน ในสํานักของพระศาสดา ภิกษุณีทั้งหลายจึงพาภิกษุณีสาวนั้นไป
จากกรุงราชคฤหสิ้นหนทาง ๔๕ โยชนถึงพระเชตวันมหาวิหารโดยลําดับถวาย
บังคมพระศาสดาแลวกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
พระศาสดาทรงพระดําริวา ภิกษุณีนี้ตั้งครรภในเวลาเปนคฤหัสถโดย
แท แมเมื่อเปนอยางนั้น พวกเดียรถียจักไดโอกาสวา พระสมณโคดมพา
ภิกษุณีที่พระเทวทัตทิ้งแลวเที่ยวไปอยู เพราะฉะนั้น เพื่อจะตัดถอยคํานี้ควร
จะวินิจฉัยอธิกรณนี้ในทามกลางบริษัทซึ่งมีพระราชา ในวันรุง ขึ้น จึงใหทูล
เชิญพระเจาโกศล และเชิญมหาอนาถบิณฑิกเศรษฐี จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี
นางวิสาขามหาอุบาสิกา และตระกูลใหญ ๆ อื่น ๆ ที่มชี ื่อเสียง ในเวลาเย็น
เมื่อบริษัททั้ง ๔ ประชุมกันแลว จึงตรัสเรียกพระอุบาลีเถระมาวา เธอจงไป
ชําระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ ในทามกลางบริษัท ๔. พระเถระทูลรับพระดํารัส
แลว จึงไปยังทามกลางบริษัท นั่งบนอาสนะที่เขาตกแตงไวเพื่อตน แลวให
เรียกนางวิสาขาอุบาสิกามาตรงเบื้องพระพักตรของพระราชา ใหรับอธิกรณนี้
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วา ดูกอนวิสาขา ทานจงไป จงรูโดยถองแทวา ภิกษุณีสาวนี้บวชในเดือน
โนน วันโนน แลวจงรูวาเธอไดมีครรภนี้กอนหรือหลังบวช มหาอุบาสิการับ
คําแลวจึงใหวงมาน ตรวจดูที่สุดมือ เทา สะดือ และตองของภิกษุณีสาว
ภายในมาน นับเดือนและวัน รูวานางไดตั้งครรภในภาวะเปนคฤหัสถโดย
ถองแท จึงไปยังสํานักของพระเถระแลวบอกเนื้อความนั้น. พระเถระไดกระทํา
ภิกษุณีนั้นใหเปนผูบริสุทธิ์ ในทามกลางบริษัท ๔. ภิกษุณนี ั้นเปนผูบริสุทธิ์
แลวไหวภิกษุสงฆและถวายบังคมพระศาสดา แลวไปยังสํานักนั่นแล พรอม
กับภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณีนั้น อาศัยครรภแกแลว ไดตลอดบุตรมีอานุภาพ
มาก ผูตั้งความปรารถนาไวแทบบาทมูลของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ.
ครั้นวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปโดยใกล ๆ สํานักของภิกษุณี ได
ทรงสดับเสียงทารก จึงตรัสถามอํามาตยทั้งหลาย. อํามาตยทั้งหลายรูเหตุนั้น
จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ภิกษุณีสาวนั้น ตลอดบุตรแลว นั่นเสียงของ
บุตรภิกษุณีสาวนั้นนั่นเอง. พระราชาตรัสวา แนะพนาย ชือ่ วาการปรนนิบัติ
ทารกเปนเครื่องกังวลสําหรับภิกษุณีทั้งหลาย พวกเราจักปรนนิบัติทารกนั้น
พระราชาทรงไหมอบทารกนั้นแกหญิงฟอนทั้งหลาย ใหเติบโตโดยการบริหาร
ดูแลอยางกุมาร. ก็ในวันตั้งชื่อกุมารนั้น ไดตั้งชื่อวากัสสป ครั้งนั้น คน
ทั้งหลายรูกันวา กุมารกัสสป เพราะเจริญเติบโต ดวยการบริหารอยางกุมาร
ในเวลามีอายุได ๗ ขวบ กุมารกัสสปนั้นบวชในสํานักของพระศาสดา พอมี
อายุ ๒๐ ปบริบูรณก็ไดอุปสมบท เมื่อกาลเวลาลวงไป ไดเปนผูกลาวธรรม
อันวิจิตร ในบรรดาพระธรรมกถึกทั้งหลาย. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงตั้ง
พระกุมารกัสสนั้น ไวในตําแหนงเอตทัคคะ ดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย กุมารกัสสปนี้ เปนเลิศแหงสาวกทั้งหลายของเรา ผูกลาวธรรมอัน
วิจิตร ภายหลังพระกุมารกัสสปนั้นบรรลุพระอรหัต ในเพราะวัมมิกสูตร. แม
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ภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปนั้น
เห็นแจงแลวบรรลุพระอรหัต.
พระกุมารกัสสปเถระปรากฏในพระพุทธศาสนา ประดุจพระจันทรเพ็ญในทาม
กลางทองฟาฉะนั้น.
อยูมาวันหนึ่ง พระตถาคตเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต
ประทานโอวาทแกภิกษุทั้งหลายแลวเสด็จเขาพระคันธกุฎี ภิกษุทั้งหลายรับ
พระโอวาทแลว ใหภาคกลางวันหมดไปในที่เปนที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน
ของตน ๆ ในเวลาเย็น ประชุมกันในโรงธรรมสภา นั่งพรรณนาพระพุทธคุณ
วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตทําคนทั้งสอง คือ พระกุมารกัสสป
เถระและพระเถรีใหพินาศ เพราะความที่ตนไมรู และเพราะความไมมี
ขันติและเมตตาเปนตน แตพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนปจจัยแกทานทั้งสอง
นั้น เพราะพระองคเปนพระธรรมราชา และเพราะทรงถึงพรอมดวยพระขันติ
พระเมตตา และความเอ็นดู. พระศาสดาเสด็จมายังโรงธรรมสภาดวยพุทธลีลา
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว แลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ดวยเรื่องพระคุณของพระองคเทานั้น แลวกราบทูลเรื่องทั้งปวงใหทรงทราบ
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนปจจัยและเปนที่พึ่งแกชน
ทั้งสองนี้ ในบัดนี้เทานั้น หามิได แมในกาลกอน ก็ไดเปนแลวเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลายจึงทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา เพื่อตองการใหเรื่องนั้นแจม
แจง. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดไวใหปรากฏ
ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
ฝายพระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิตนกําเนิดมฤคชาติ. พระโพธิสัตวเมื่อออกจาก
ทองของมารดา ไดมีสีเหมือนดังสีทอง นัยนตาทั้งสองของเนื้อนั้น ไดเปน
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เชนกับลูกแกวมณีกลม เขาทั้งคูมีวรรณะดังเงิน หนามีวรรณะดังกองผากัมพล
แดง ปลายเทาหนาและเทาหลัง เหมือนทําบริกรรมดวยรสน้ําครั้ง ขนหาง
ไดเปนเหมือนขนจามรี ก็รางกายของเนื้อนั้นใหญมีขนาดเทาลูกน้ํา เนื้อนั้นมี
บริวาร ๕๐๐. โดยชื่อ มีชื่อวา นิโครธมิคราช สําเร็จการอยูในปา. ก็ใน
ที่ไมไกลแหงพระยาเนื้อนิโครธนั้น มีเนื้อแมอื่นซึ่งมีเนื้อ ๕๐๐ เปนบริวาร มีชอ
วา สาขะ อาศัยอยู แมเนื้อสาขะก็มีวรรณะดุจสีทอง. สมัยนั้น พระเจา
พาราณสีทรงขวนขวายในการฆาเนื้อ เวนเนื้อไมเสวย ทรงกระทําพวกมนุษย
ใหขาดการงาน ยังชาวนิคมและชนบททั้งปวงใหประชุมกัน แลวเสด็จไปฆา
เนื้อทุกวัน. พวกมนุษยคิดกันวา พระราชานี้ทรงทําพวกเราใหขาดการงาน
ถากระไร พวกเราวางเหยื่อของเนื้อไวในพระราชอุทยาน จัดน้ําดื่มไวให
พรอม ตอนเนื้อเปนอันมากใหเขาไปยังพระราชอุทยานแลวปดประตูมอบถวาย
พระราชา มนุษยเหลานั้นทั้งหมดจึงปลูกผักที่เปนเหยื่อของเนื้อไวในพระราชอุทยาน จัดน้ําดื่มไวใหพรอม แลวประกอบประตู ถือบวง มือถืออาวุธ
นานาชนิดมีคอนเปนตน เขาปาแสวงหาเนื้อ คิดวา พวกเราจักจับเนื้อทั้งหลาย
ที่อยูตรงกลาง จึงลอมที่ประมาณ ๑ โยชน เมื่อรนเขามาไดลอมที่เปนที่อยู
ของเนื้อนิโครธและเนื้อสาขะไวตรงกลาง ครั้น เห็นหมูเนื้อนั้นจึงเอาไมคอนดี
ตนไม พุมไมเปนตน และดีพื้นดิน ไลหมูเนื้อออกจากที่รกชัฎ พากันเงื้อ
อาวุธทั้งหลายมีดาบ หอกและธนูเปนตน บันลือเสียงดัง ตอนหมูเนื้อนั้นให
เขาพระราชอุทยานแลวปดประตู พากันเขาไปเฝาพระราชาแลวกราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ เมื่อพระองคเสด็จไปทรงฆาเนื้อเปนประจํา ทรงทําการงาน
ของขาพระองคทั้งหลายใหเสียหาย พวกขาพระองค อันเนื้อทั้งหลายมาจากปา
เต็มพระราชอุทยานของพระองค ตั้งแตนี้ไป พระองคจะไดเสวยเนื้อของมฤค
เหลานั้น แลวทูลลาพระราชาพากันหลีกไป.
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พระราชาไดทรงสดับคําของมนุษยเหลานั้น แลวเสด็จไปพระราช
อุทยาน ทอดพระเนตรเนื้อทั้งหลาย ทรงเห็นเนื้อสีทอง ๒ ตัว จึงไดพระราชทานอภัยแกเนื้อทั้งสองนั้น ก็ตั้งแตนั้นมา บางคราว เสด็จไปเอง
ทรงฆาเนื้อตัวหนึ่งแลวนํามา บางคราว พอครัวของพระองคไปฆาแลวนํามา
เนื้อทั้งหลายพอเห็นธนูเทานั้น ถูกความกลัวแตความตายคุกคาม พากันหนี
ไป ไดรับการประหาร ๒-๓ ครั้ง ลําบากไปบาง ปวยไปบาง ถึงความตาย
บาง หมูเนือ้ จึงบอกประพฤติเหตุนั้นแกพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวไหเรียก
เนื้อสาขะมาแลวกลาววา ดูกอนสหาย เนื้อเปนอันมากพากันฉิบหาย เมือ่
เนื้อมีอันจะตองตายโดยสวนเดียว ตั้งแตนี้ไป ผูจ ะฆาจงอยาเอาลูกศรยิงเนื้อ
วาระของเนื้อทั้งหลายจงมีในที่แหงคอนของผูพิพากษา วาระจงถึงแกบริษัท
ของเราวันหนึ่ง จงถึงแกบริษัทของทานวันหนึ่ง เนื้อตัวที่ถึงวาระจงไปนอน
พาดหัวที่ไมคอนของผูพิพากษา แมเมื่อเปนอยางนั้น เนื้อทั้งหลายจักไมกลัว
เนื้อสาขะรับคําแลว ตั้งแตนั้นมา เนื้อที่ถึงวาระ จะไปนอนพาดคอที่ไมคอน
พิพากษา พอครัวมาจับเอาเนื้อตัวที่นอนอยู ณ ที่นนั้ นั่นแหละไป อยูมาวัน
หนึ่ง วาระถึงแกแมเนื้อผูมีครรภตัวหนึ่งซึ่งเปนบริษัทของเนื้อสาขะ แมเนื้อ
นั้นเขาไปหาเนื้อสาขะแลวกลาววา เจานาย ขาพเจามีครรภ ตลอดลูกแลว
พวกเราทั้งสองจะไปตามวาระ ทานจงใหขามวาระของขาพเจาไปกอน เนื้อ
สาขะกลาววา เราไมอาจทําวาระของเจาใหถึงแกเนื้อตัวอื่น ๆ เจาเทานั้นจักรู
วา เจามีบุตร เจาจงไปเถอะ แมเนื้อนั้น เมื่อไมไดความชวยเหลือจากสํานัก
ของเนื้อสาขะ จึงเขาไปหาพระโพธิสัตวบอกเนื้อความนั้น พระโพธิสัตวนั้น
ไดฟงคําของแมเนื้อนั้นจึงคิดวา ก็พระโพธิสัตวทั้งหลายในกาลกอน เห็น
ทุกขของคนอื่น ยอมไมหวงใยชีวิตของตน ประโยชนของผูอื่นจากประโยชน
ตนนั่นแล เปนสิ่งที่หนักกวาสําหรับพระโพธิสัตวเหลานั้น.
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เหลานก ปศุสัตว มฤคในปาทั้งหมดยอมเปน
อยูดวยตนเอง นักปราชญทั้งหลายผูสงบ ยินดีแลว
ในประโยชนเกื้อกูลแกสัตว ยอมยังผูอื่นใหเปนอยู ก็
นักปราชญเหลานั้น สละทรัพย อวัยวะ และชีวิต เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เรานั้นเปนผูสามารถจักยังเหลา
สัตวเปนอันมากพรอมทั้งเทวโลกใหขามไดดวย ก็
ความไมมีบุญ เพราะกายอันไรสาระนี้ เราจักไดลาภ
ของทานอันยั่งยืนดวยตนเองแน.
ครั้น คิดดังนี้แลวจึงกลาววา เจาจงไปเถอะ เราจักใหวาระของเจาขามไป ครั้น
กลาวแลว ตนเองก็ไปนอนกระทําศีรษะไวที่ไมคอนพิพากษาพอครัวเห็นดังนั้น
จึงคิดวา พระยาเนื้อผูไดรับ พระราชทานอภัยนอนอยูที่ไมคอนพิพากษา เหตุ
อะไรหนอ จึงรีบไปกราบทูลแดพระราชา พระราชาเสด็จขึ้นทรงรถในทันใด
นั้นเอง เสด็จไปดวยบริวารใหญเห็นพระโพธิสัตวจึงตรัสวา พระยาเนื้อผูสหาย
เราใหอภัยแกทานไวแลวมิใชหรือ เพราะเหตุไรทานจึงนอนอยู ณ ที่นี้ พระยา
เนื้อกราบทูลวา ขาแตมหาราช แมเนื้อผูมีครรภมากลาววา ขอทานจงยัง
วาระของฉันใหถึงแกเนื้อตัวอื่น ก็ขาพระบาทไมอาจโยนมรณทุกขของเนื้อตัว
หนึ่งไปเหนือเนื้อตัวอื่นได ขาพระบาทนั้นจึงใหชีวิตของตนแกแมเนื้อนั้น ถือ
เอาความตายอันเปนของแมเนื้อนั้นแลวจึงนอนอยู ณ ที่นี้ ขาแตมหาราช ขอ
พระองคอยาไดทรงระแวงเหตุอะไรๆ อยางอื่นเลย พระราชาตรัสวา ดูกอน
สุวรรณมิคราชผูเปนนาย แมในหมูมนุษยทั้งหลาย เราก็ไมเคยเห็นคนผู
เพียบพรอมดวยขันติ เมตตา และความเอ็นดูเชนกับทาน ดวยเหตุนั้น เราจึง
เลื่อมใสทานลุกขึ้นเถิด เราใหอภัยแกทานและแกแมเนื้อนั้น พระยาเนื้อกลาววา
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ขาแตพระผูจอมคน เมื่อขาพระบาททั้งสองไดอภัยแลว เนือ้ ที่เหลือนอกนั้น
จักกระทําอยางไร พระราชาตรัสวา นาย เราใหอภัยแมแกเนื้อที่เหลือดวย
พระยาเนื้อกราบทูลวา ขาแตมหาราช แมเมื่อเปนอยางนั้นเนื้อทั้งหลายใน
พระราชอุทยานเทานั้น จักไดอภัย เนื้อที่เหลือจักทรงกระทําอยางไร พระราชา
ตรัสวา นาย เราใหอภัยแกเนื้อแมเหลานั้น พระยาเนื้อกราบทูลวา ขาแตมหาราช
เบื้องตน เนื้อทั้งหลายไดรับอภัย สัตว ๔ เทาที่เหลือจักกระทําอยางไร พระ
ราชาตรัสวา นาย เราใหอภัยแกสัตว ๔ เทาแมเหลานั้น พระยาเนื้อกราบทูล
วา ขาแตมหาราช สัตว ๔ เทาไดรับ พระราชทานอภัยกอน หมูน กจักกระทํา
อยางไร พระราชาตรัสวา นาย แมหมูนกเหลานั้นเราก็ใหอภัย พระยาเนื้อ
กราบทูลวา เบื้องตน หมูนกจักไดรับพระราชทานอภัย พวกปลาที่อยูในน้ําจัก
กระทําอยางไร พระราชาตรัสวา นาย แมหมูปลาเหลานั้น เราก็ใหอภัย
พระมหาสัตวทูลขออภัยแกสรรพสัตวกะพระราชาอยางนี้แลว ไดลกุ ขึ้นยืนให
พระราชาคงอยูในศีล ๕ แลวแสดงธรรมแกพระราชาดวยลีลาของพระพุทธเจา
วา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงประพฤติธรรมในพระชนกชนนีในพระโอรส
พระธิดา ในพราหมณคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท เมื่อทรงประพฤติ
ธรรม ประพฤติสม่ําเสมออยู เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกจักเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ดังนี้ แลวอยูในอุทยาน ๒-๓ วัน ใหโอวาทแกพระราชาแลวอันหมู
เนื้อแวดลอมเขาปาแลว แมเนื้อนมแมนั้นตกลูกออกมาเชนกับชอดอกไม ลูก
เนื้อนั้น เมื่อเลนได จะไปยังสํานักของเนื้อสาขะ. ลําดับนั้น มารดาเห็นลูกเนื้อ
นั้นกําลังจะไปยังสํานักของเนื้อสาขะนั้น จึงกลาววา ลูกเอย ตั้งแตนี้ไปเจา
อยาไปยังสํานัก ของเนื้อสาขะนั้น เจาพึงไปยังสํานักของเนื้อนิโครธเทานั้น เมื่อ
จะโอวาทจึงกลาวคาถาวา
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เจาหรือคนอื่นก็ตาม พึงคบหาแตพระยาเนื้อ
ชื่อวานิโครธเทานั้น ไมควรเขาไปอาศัยอยูกับพระยา
เนื้อชื่อวาสาขะ ความตายในสํานักของพระยาเนื้อชื่อ
วานิโครธประเสริฐกวา การมีชวี ิตอยูในสํานักพระยา
เนื้อสาขะ จะประเสริฐอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิโคฺรธเมว เสเวยฺย ความวา ดูกอน
พอ เจาหรือคนอื่นก็ตาม ผูใครตอประโยชนเกื้อกูลแกตน ควรเสพหรือควร
คบหาแตพระยาเนื้อชื่อวานิโครธนั้น. บทวา น สาข อุปสวเส ความวา
แคเนื้อชื่อวาสาขะไมควรเจาไปอยูรวม คือ ไมควรเขาไปใกลแลวอยูรวมได
แกไมควรอาศัยเนื้อสาขะนั้นเลี้ยงชีวิต. บทวา นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย
ความวา แมการตายอยูแทบเทาของพระยาเนื้อชื่อวานิโครธประเสริฐกวา คือ
ยอดเยี่ยมสูงสุด. บทวา ยฺเจ สาขสฺมิ ชีวิต ความวา ก็ความเปนอยู
ในสํานักของเนื้อชื่อวาสาขะนั้น ไมประเสริฐคือไมยอดเยี่ยมไมสูงสุดเลย.
ก็จําเดิมแตนั้น พวกเนื้อที่ไดอภัยพากันกินขาวกลาของพวกมนุษย
มนุษยทั้งหลายไมอาจตีหรือไลเนื้อทั้งหลายดวยคิดวา เนื้อเหลานี้ไดรับพระราชทานอภัย จึงพากันประชุมที่พระลานหลวง กราบทูลความนั้นแดพระราชา
พระราชาตรัสวาเรามีความเลื่อมใสใหพรแกพระยาเนื้อชื่อวานิโครธ เราถึงจะ
ละราชสมบัติ ก็จะไมทําลายปฏิญญานั้น ทานทั้งหลายจงไปเถิดใคร ๆ ยอมไม
ไดเพื่อจะประหารเนื้อทั้งหลายในแวนแควนของเรา พระยาเนื้อนิโครธไดสดับ
เหตุการณนั้น จึงใหหมูเนื้อประชุมกัน โอวาทเนื้อทั้งหลายวา จําเดิมแตนี้ไป
ทานทั้งหลายอยาไดกินขาวกลาของคนอื่น ดังนี้แลว บอกแกมนุษยทั้งหลาย
ตั้งแตนี้ไปมนุษยทั้งหลายผูกระทําขาวกลา จงอยาทํารั้วเพื่อจะรักษาขาวกลา
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แตจงผูกสัญญาดวยใบไมปกนาไว ไดยินวา จําเดิมแตนั้น จึงเกิดสัญญาใน
การผูกใบไมขึ้นในนาทั้งหลาย จําเดิมแตนั้น ชือ่ วาเนื้อผูลวงละเมิดสัญญาใน
การผูกใบไม ยอมไมมี. ไดยินวา ขอนี้เปนโอวาทที่พวกเนื้อเหลานั้นไดจาก
พระโพธิสัตว พระโพธิสัตวโอวาทหมูเนื้ออยางนี้แลวดํารงอยูตลอดชั่วอายุ.
พรอมกับเนื้อทั้งหลายไดไปตามยถากรรมแลว. ฝายพระราชาทรงตั้งอยูใน
โอวาทของพระโพธิสัตว ทรงกระทําบุญทั้งหลายไดเสด็จไปตามยถากรรมแลว.
พระศาสดาดํารัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราเปนที่พึ่งอาศัยของพระเถรี
และพระกุมารกัสสป ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอนก็ไดเปนที่พึ่ง
อาศัยแลวเหมือนกัน ก็ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงหมุนกลับ
เทศนาวาดวยสัจจะทั้ง ๔ ตรัสเรื่อง ๒ เรื่องสืบตออนุสนธิกัน แลวทรง
ประชุมชาดกวา เนื้อชื่อสาขะในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต แม
บริษัทของเนื้อสาขะนั้น ก็ไดเปนบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละ
แนเนื้อนั้นในครั้งนั้น ไดเปนพระเถรี ลูกเนื้อในครั้งนั้นไดเปน
พระกุมารกัสสป พระราชาไดเปนอานนท สวนพระยาเนื้อชื่อวา
นิโครธ ไดเปนเราเองแล.
จบนิโครธมิคชาดกที่ ๒
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๓. กัณฑินชาดก
วาดวยผูตกอยูในอํานาจหญิง
[๑๓] เราติเตียนบุรุษผูมีลูกศรเปนอาวุธ ยิง
ปลอยใหเต็มกําลัง เราติเตียนชนบทที่มีหญิงเปนผูนํา
อนึ่ง สัตวเหลาใด ตกอยูในอํานาจของหญิงทั้งหลาย
สัตวเหลานั้นบัณฑิตติเตียนแลว.
จบกัณฑินชาดกที่ ๓
๓. อรรถกถากัณฑินชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภการ
ประเลาประโลมของภรรยาเกา จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
ธิรตฺถุ กณฺฑิน สลฺล ดังนี้.
การประเลาประโลมนั้น จักมีแจงในอินทรียชาดก อัฏฐกนิบาต. ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้กะภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ แมในกาลกอน
เธออาศัยมาตุคามนี้ ถึงความสิ้นชีวิต รองเรียกอยูที่พื้นถานเพลิงอันปราศจาก
เปลว ภิกษุทงั้ หลายทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงประกาศเรื่องนั้น
ใหแจมแจง พระผูมพี ระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดให
ปรากฏแลว. ก็เบื้องหนาแตนี้ไป เราจักไมกลาวถึงการที่ภิกษุทั้งหลายทูลออน
วอน และความที่เหตุถูกระหวางภพปกปด จักกลาวเฉพาะคํามีประมาณเทานี้
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วา อตีต อาหริ แปลวา ทรงนําอดีตนิทานมาวาดังนี้เทานั้น. แมเมื่อ
กลาวคํามีประมาณเทานี้ ก็พึงประกอบเหตุการณนี้ทั้งหมด คือ การทูลอาราธนา
การเปรียบเทียบเหมือนนําพระจันทรออกจากกลุมเมฆ และความที่เหตุถูก
ระหวางภพปกปดไว โดยนัยดังกลาวไวในหนหลังนั่นแหละ แลวพึงทราบไว.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจามคธครองราชสมบัติอยูในพระนครราชคฤห
แควนมคธ ในสมัยขาวกลาของชนชาวมคธ พวกเนื้อทั้งหลายมีอันตรายมาก
เนื้อเหลานั้น จึงเขาไปยังเนินเขา. เนือ้ ภูเขาที่อยูในปาตัวหนึ่ง ทําความสนิท
สนมกับลูกเนื้อตัวเมียชาวบานตัวหนึ่ง ในเวลาที่พวกเนื้อเหลานั้น ลงจากเชิงเขา
กลับมายังชายแดนบานอีก ไดลงมากับเนื้อเหลานั้นนั่นแหละ. เพราะมีจิต
ปฏิพัทธในลูกเนื้อตัวเมียนั้น. ลําดับนั้น ลูกเนือ้ ตัวเมียนั้นจึงกลาวกะเนื้อ
ภูเขานั้นวา ขาแตเจา ทานแลเปนเนื้อภูเขาที่เขลา ก็ธรรมดาชายแดน
ของบาน นาระแวง มีภัยเฉพาะหนา ทานอยาลงมากับพวกเราเลย. เนื้อภูเขา
นั้น ไมกลับเพราะมีจิตปฏิพัทธตอลูกเนื้อตัวเมียนั้น ไดมากับลูกเนื้อตัวเมียนั้น
นั่นแหละ. ชนชาวมคธรูวา บัดนี้ เปนเวลาที่พวกเนื้อลงจากเนินเขา จึงยืน
ในซุมอันมิดชิดใกลหนทาง ในหนทางที่เนื้อทั้งสองแมนั้นเดินมา มีพราน
คนหนึ่งยืนอยูในซุมอันมิดชิด. ลูกเนือ้ ตัวเมียไดกลิ่นมนุษย จึงคิดวา จักมี
พรานคนหนึ่งยืนอยู จึงทําเนื้อเขลาตัวนั้น ใหอยูข างหนา สวนตนเองอยูขาง
หลัง. นายพรานไดทาเนื้อตัวนั้นใหลมลงตรงนั้นนั่นเอง ดวยการยิงดวยลูกศร
ครั้งเดียวเทานั้น. ลูกเนือ้ ตัวเมียรูวาเนื้อนั้นถูกยิง จึงโดดหนีไปโดยการไป
ดวยกําลังเร็วปานลม. นายพรานออกจากซุมชําแหละเนื้อกอไฟ ปงเนื้ออรอย
บนถานไฟอันปราศจากเปลว เคี้ยวกินแลวดื่มน้ํา หาบเนื้อที่เหลือไปดวย
ไมคานมีหยาดเลือดไหล ไดไปยังเรือน ใหพวกเด็ก ๆ ยินดีแลว.
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ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดเปนเทวดาอยูในปาชัฏแหงนั้น พระโพธิสัตวนั้น เห็นเหตุการณนั้น จึงคิดวา เนื้อโงตัวนี้ตาย เพราะอาศัยมารดา
เพราะอาศัยบิดาก็หาไม โดยที่แทตายเพราะอาศัยกาม จริงอยู เพราะกาม
เปนนิมิตเหตุ สัตวทั้งหลายจึงถึงทุกขนานัปการมีการตัดมือเปนตน ในสุคติ
และการจองจํา ๕ ประการเปนตนในทุคติ ชื่อวาการทําทุกขคือความตายให
เกิดขึ้นแกผูอื่น ก็ถูกติเตียนในโลกนี้ แมชนบทใดมีสตรีเปนผูนํา จัดแจง
ปกครอง ก็ถูกติเตียน เหลาสัตวผูตกอยูในอํานาจของมาตุคาม ก็ถูกติเตียน
เหมือนกัน แลวแสดงเรื่องสําหรับติเตียน ๓ ประการ ดวยคาถา ๑ คาถา
เมื่อเทวดาทั้งหลายในปาไหสาธุการแลวบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน
เมื่อจะยังไพรสณฑนั้น ใหบันลือขึ้นดวยเสียงอันไพเราะ จึงแสดงธรรมดวย
คาถานี้วา
เราติเตียนบุรุษผูมลี ูกศรเปนอาวุธ ผูยิ่งไปเต็ม
กําลัง เราติเตียนชนบทที่มีหญิงเปนผูนํา อนึง่ สัตว
เหลาใดตกอยูในอํานาจของหญิงทั้งหลาย สัตวเหลา
นั้น บัณฑิตก็ติเตียนแลวเหมือนกัน.
ศัพทวา ธิรตฺถุ ในคาถานั้น เปนศัพทนิบาต ใชในความหมายวา.
ติเตียน. ในที่นี้ ศัพทวา ธิรัตถุ นี้นนั้ พึงเห็นวาใชในการติเตียน ดวย
อํานาจความสะดุงและความหวาดเสียวจริงอยู พระโพธิสัตวเปนผูทั้งสะดุงและ
หวาดเสียว จึงกลาวอยางนั้น คนที่ชอื่ วา กัณฑี เพราะมีลูกศร. ซึ่งคนผู
มีลูกศรนั้น. ก็ลูกศรนั้นเขาเรียกวา สัลละ เพราะอรรถวาเสียบเขาไป
เพราะฉะนั้น ในคําวา กณฺฑิน สลฺล จึงมีความหมายวา ผูมีลูกศร
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาผูมีสัลละเพราะมีลูกศร. ผูมีลกู ศรนั้น . ชื่อวา คาฬทเวธี
ผูยิงไปเต็มแรง เพราะเมื่อจะใหการประหารอยางแรงจึงยิงอยางเต็มที่ โดย
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กระทําใหมีปากแผลใหญ ผูยิงไปอยางเต็มที่นั้น ในขอนี้มีอธิบายดังนี้วา
เราติเตียนคนผูประกอบดวยอาวุธมีประการตาง ๆ ชื่อวา สัสละ ลูกศร เพราะ
วิ่งไปตรง ๆ โดยมีสันฐานดังโบโกมุทเปนผล ผูยิงไปอยางเต็มแรง. บทวา
ปริณายิกา ไดแก เปนใหญ คือ เปนผูจัดแจง. บทวา ธิกฺกติ า แปลวา
ติเตียนแลว. คําที่เหลือในคาถานี้งายทั้งนั้น.
ก็เบื้องหนาแตนี้ไป ขาพเจาจักไมกลาวคําแมมีประมาณเทานี้ จัก
พรรณนาคําที่ไมงายนั้น ๆ เทานั้น. พระโพธิสัตวครั้นแสดงเรื่องสําหรับติเตียน
๓ ประการ ดวยคาถาเดียวอยางนี้แลว ทําปาใหบันลือขึ้นแลวแสดงธรรม
ดวยการเยื้องกรายดังพระพุทธเจา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลาย. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันจะสึก ตั้งอยูในโสดาปตติผล
พระศาสดาตรัสเรื่อง ๒ เรื่อง สืบตออนุสนธิกันแลว ทรงประชุมชาดก ก็
เบื้องหนาแตนี้ไป ขาพเจาจะไมกลาวคําวา ตรัสเรื่องสองเรื่อง นี้ จะ
กลาวเฉพาะคํามีประมาณเทานี้วา ทรงสืบตออนุสนธิ. ก็คํานี้แมจะไมกลาว
ไว ก็พึงประกอบถือเอาโดยนัยดังกลาวไวในหนหลังนั่นแล. เนื้อภูเขาใน
ครั้งนั้น ไดเปนภิกษุกระสันจะสึกในบัดนี้ ลูกเนื้อตัวเมียในครั้ง
นั้น ไดเปนภรรยาเกาในบัดนี้ สวนเทวดาผูเห็นโทษในกามทั้งหลาย
ในครั้งนั้น ไดเปนเราแล.
จบกัณฑินชาดกที่ ๓
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๔. วาตมิคชาดก
วาดวยอํานาจของรส
[๑๔] ไดยินวา สิ่งอืน่ ที่จะเลวยิ่งไปกวารสทั้งหลาย
ไมมี รสเปนสภาพเลวแมกวาถิ่นที่อยู แนกวาความ
สนิทสนม นายสัญชัยอุยยานบาล นําเนื้อสมัน ซึ่งอาศัย
อยูในปาชัฏมาสูอํานาจของตนไดดวยรสทั้งหลาย.
จบวาตมิคชาดกที่ ๔
๔. อรรถกถาวาตมิคชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระจูฬปณฑปาติกตสสเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา น กิรตฺถิ
เรเสหิ ปาปโย ดังนี้.
ไดยินวา เมื่อพระศาสดาทรงอาศัยพระนครราชคฤห ประทับอยูใน
พระวิหารเวฬุวัน.
วันหนึ่ง บุตรของตระกูลเศรษฐีผูมีทรัพยมาก ชื่อวา ติสสกุมาร
ไปพระวิหารเวฬุวัน ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวประสงคจะบวช
จึงทูลขอบรรพชา แตบดิ ามารดายังไมอนุญาต จึงถูกปฏิเสธ ไดการทํา
การอดอาหาร ๗ วัน แลวใหบิดามารดาอนุญาต เหมือนดังพระรัฐบาลเถระ
ไดบวชในสํานักของพระศาสดาแลว. พระศาสดาครั้นทรงใหติสสกุมารนั้นบวช
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แลว ประทับอยูในพระวิหารเวฬุวันประมาณกึ่งเดือน แลวไดเสด็จไปพระวิหารเชตวัน ในพระเชตวันนั้น กุลบุตรไดสมาทานธุดงค ๑๓ เที่ยวไปบิณฑบาตตามลําดับตรอกในนครสาวัตถี ยิ่งกาลเวลาใหลวงไป ใคร ๆ เรียกวา
พระจูฬบิณฑปาติกติสสเถระ ไดเปนผูปรากฏรูกนั ทั่วไปในพระพุทธศาสนา
เหมือนพระจันทรเพ็ญในพื้นทองฟาฉะนั้น.
ในกาลนั้น เมื่อกาลเลนนักขัตฤกษยังดําเนินไปในนครราชคฤห บิดา
มารดาของพระเถระเก็บสิ่งของอันเปนเครื่องประดับ อันมีอยูในครั้งพระเถระ
เปนคฤหัสถไวในผอบเงิน เอามาวางไวที่อกรองไหพลางพูดวา ในการเลน
นักขัตฤกษอื่นๆ บุตรของพวกเรานี้ประดับดวยเครื่องประดับนี้เลนนักขัตฤกษ
พระสมณโคดมพาเอาบุตรนอยนั้นของพวกเราไปยังพระนครสาวัตถี บัดนี้
บุตรนอยของเราทั้งหลายนั้น นั่งที่ไหนหนอ ยืนทีไ่ หนหนอ. ลําดับนั้น นางวัณณทาสีคนหนึ่งไปยังตระกูลนั้น เห็นภรรยาของเศรษฐีกําลังรองไหอยู จึง
ถามวา แมเจา ทานรองไหทําไม ? ภรรยาของเศรษฐีนั้นจึงบอกเนื้อความ
นั้น นางวัณณทาสีกลาววา แมเจา ก็พระลูกเจารักอะไร ? ภรรยาเศรษฐี
กลาววา รักของสิ่งโนนและสิ่งโนน. นางวัณณทาสีกลาววา ถาทานจะให
ความเปนใหญทั้งหมดในเรือนนี้แกดิฉันไซร ดิฉันจักนําบุตรของทานมา.
ภรรยาทานเศรษฐีรับคําวา ได แลวใหสะเบียง สงนางวัณณทาสีนั้นไปดวย
บริวารใหญ โดยพูดวาทานจงไปนําบุตรของเรามา ดวยความสามารถของตน
นางวัณณทาสีนั้นนั่งในยานนอยอันปกปด ไปยังนครสาวัตถีถือเอาการอยูอาศัย
ใกลถนนที่พระเถระเที่ยวภิกขาจาร ไมใหพระเถระเห็นพวกตนที่มาจากตระกูล
เศรษฐี แวดลอมดวยบริวารของตนเทานั้น เมื่อพระเถระเขาไปบิณฑบาต ได
ถวายยาคูหนึ่งกระบวยและภิกษามีรส ผูกพันดวยความอยากในรสไวแตเบื้องตน
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แลวใหนั่งในเรือนถวายภิกษาโดยลําดับ รูวาพระเถระตกอยูในอํานาจของตน
จึงแสดงการวาเปนในนอนอยูภายในหอง. ฝายพระเถระเที่ยวไปตามลําดับ
ตรอก ในเวลาภิกขาจาร ไดไปถึงประตูเรือน ชนที่เปนบริวารรับบาตรของ
พระเถระแลวนิมนตพระเถระใหนั่งในเรือน. พระเถระนั่งแลวถามวา อุบาสิกา
ไปไหน ? ชนบริวารกลาววา ทานผูเจริญอุบาสิกาเปนไขปรารถนาจะเห็นทาน
พระเถระถูกตัณหาในรสผูกพัน ทําลายการสมาทานวัตรของตน เขาไปยังที่ที่
นางวัณณทาสีนั้นนอนอยู นางวัณณทาสีรูเหตุแหงการมาเพื่อตน จึงประเลา
ประโลมพระเถระนั้น ผูกดวยตัณหาในรส ใหสึกแลวใหตั้งอยูในอํานาจของ
ตน ใหนั่งในยาน ไดไปยังนครราชคฤหนั้นเอง ดวยบริวารใหญ. ขาวนั้น
ไดปรากฏแลว.
ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในโรงธรรมสภา สนทนากันขึ้นวา ไดยิน
วา นางวัณณทาสีคนหนึ่ง ผูกพระจูฬบิณฑปาติกาติกติสสเถระดวยตัณหา
ในรส แลวพาไปแลว. พระศาสดาเสด็จเขาไปยังโรงธรรมสภา ประทับบน
อาสนะที่เขาตกแตงไว แลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่ง
สนทนากัน ดวยเรื่องอะไร ? ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเรื่องราวนั้น. พระศาสดา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนตี้ ิดในรสตัณหา ตกอยูใ นอํานาจของ
นางวัณณทาสีนั้น ในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอนก็ตกอยูในอํานาจ
ของนางเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา
ในอดีตกาล ในพระนครพาราณสี ไดมีนายอุยยานบาลของพระเจา
พรหมทัต ชื่อวาสัญชัย ครั้งนั้น เนื้อสมันตัวหนึ่งมายังอุทยานนั้น เห็น
นายอุยยานบาลคนเฝาอุทยานจึงหนีไป. ฝายนายสัญชัยมิไดขูคุกคามเนื้อสมัน
นั้นใหออกไป เนื้อสมันนั้น จึงมาเที่ยวในอุทยานนั้นนั่นแลบอย ๆ นายอุยยาน
บาลนําเอาดอกไมและผลไมมีประการตาง ๆ มาจากอุทยานแตเชาตรู นําไป
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เฉพาะพระราชาทุกวัน ๆ. ครั้นวันหนึง่ พระราชาตรัสถามนายอุยยานบาลนั้น
วา ดูกอนสหายอุยยานบาล เธอเห็นความอัศจรรยอะไรๆ ในอุทยานบางไหม?
นายอุยยานบาลกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระบาทไมเห็นสิ่งอื่น แตวา
เนื้อสมันตัวหนึ่งมาเที่ยวอยูในอุทยาน ขาพระบาทไดเห็นสิ่งนี้. พระราชาตรัส
ถามวา ก็เธอจักอาจจับมันไหม ? นายอุยยานบาลกราบทูลวา ขาพระบาท
เมื่อไดน้ําผึ้งหนอยหนึ่งจักอาจนําเนื้อสมันนี้มา แมยังภายในพระราชนิเวศน
พระเจาขา. พระราชาไดใหน้ําผึ้งแกนายอุยยานบาลนั้น. นายอุยยานบาลนั้น
รับน้ําผึ้งนั้นแลวไปยังอุทยาน แอบเอาน้ําผึ้งทาหญาทั้งหลายในที่ที่เนื้อสมัน
เที่ยวไป. เนื้อสมันมากินหญาที่ทาดวยน้ําผึ้ง ติดในรสตัณหา ไมไปที่อื่น
มาเฉพาะอุทยานเทานั้น. นายอุยยานบาลรูวาเนื้อสมันนั้นติดหญาที่ทาดวยน้ํา
ผึ้ง จึงแสดงตนใหเห็นโดยลําดับ. เนื้อสมันนั้นครั้นเห็นนายอุยยานบาลนั้น
๒-๓ วันแรกก็หนีไป แคพอเห็นเขาบอย ๆ จึงคุนเคย ถึงกับกินหญาที่อยูใน
มือของนายอุยยานบาลไดโดยลําดับ. นายอุยยานบาลรูวาเนื้อสมันนั้นคุนเคยแลว
จึงเอาเสือลําแพนลอมถนนจนถึงพระราชนิเวศน แลวเอากิ่งไมหักปกไวในที่
นั้น ๆ สพายน้ําเตาบรรจุน้ําผึ้ง หนีบกําหญา แลวโปรยหญาที่ทาดวยน้ําผึ้ง
ลงขางหนาเนื้อ. ไดไปยังภายในพระราชนิเวศนทีเดียว เมื่อเนื้อเขาไปภายใน
แลว คนทั้งหลายจึงปดประตู เนื้อเห็นมนุษยทั้งหลายก็ตัวสั่นกลัวแตมรณภัย
วิ่งมาวิ่งไป ณ พระลานในภายในพระราชนิเวศน พระราชาเสด็จลงจากปราสาท
ทอดพระเนตรเห็นเนื้อนั้นตัวสั่น จึงตรัสวา ธรรมดาเนื้อยอมไมไปยังที่ที่คน
เห็นตลอด ๗ วัน ยอมไมไปยังที่ที่ถูกคุกคามตลอดชีวิต เนื้อสมันผูอาศัย
ปาชัฏอยูเห็นปานนี้นั้นถูกผูกดวยความอยากในรส มาสูที่เห็นปานนี้ ในบัดนี้
ผูเจริญทั้งหลาย ชื่อวาสิ่งที่ลามกกวาความอยากในรส ยอมไมมีในโลกหนอ
แลวทรงเริ่มตั้งธรรมเทศนาดวยคาถานี้วา
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ไดยินวา สิ่งอื่นที่จะเลวยิ่งไปกวารสทั้งหลายยอม
ไมมี รสเปนสภาพเลวแมกวาถิ่นที่อยู แมกวาความ
สนิทสนม นายสัญชัยอุยยานบาลนําเนื้อสมันซึ่งอาศัย
อยูในปาชัฏนาสูอํานาจของตนได ดวยรสทั้งหลาย.
ศัพทวา กิระ ไดยนิ วา ในคาถานั้น เปนนิบาตใชในอรรถวาได
ยินไดฟง. บทวา รเสหิ กวารสทั้งหลาย ความวา กวารสหวานและรส
เปรี้ยวเปนตน ที่พึงรูดวยลิ้น. บทวา ปาปโย แปลวา เลวกวา. บทวา อาวาเส วา สนฺถเวท วา แมกวาถิ่นที่อยู แมกวาความสนิทสนม ความวา
ความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจในถิ่นที่อยูกลาวคือสถานที่อยูประจําก็ดี ใน
ความสนิทสนมดวยอํานาจความเปนมิตรก็ดี ลามกแท แตรสในการบริโภคที่
เปนไปกับดวยฉันทราคะนั่นแหละเปนสภาพเลวกวา แมกวาถิ่นที่อยู แมกวา
ความสนิทสนมดวยความเปนมิตร ซึ่งมีการบริโภคดวยฉันทราคะเหลานั้น โดย
รอยเทาพันเทา เพราะอรรถวา ตองเสพเฉพาะเปนประจํา และเพราะเวน
อาหาร การรักษาชีวิตินทรียก็ไมมี พระโพธิสัตวทรงกระทําเนื้อความนี้ ให
เปนเสมือนเนื้อที่ตามมาดวยดี จึงตรัสวา ไดยินวาสภาพที่เลวกวารสทั้งหลาย
ยอมไมมี รสเปนสภาพเลวกวา แมกวาถิ่นที่อยู แมกวาความสนิทสนม บัดนี้
พระโพธิสัตวเมื่อจะแสดงวารสเหลานั้นเลว จึงตรัสคํามีอาทิวา วาตมิค ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คหนนิสฺสติ  แปลวา อาศัยที่เปนปารกชัฏ ทาน
กลาวอธิบายไววา ทานทั้งหลายจงดูความที่รสทั้งหลายเปนสภาพเลว นาย
สญชัยอุยยานบาลนําเนื้อสมันชื่อนี้ ซึง่ อาศัยอยูในปาชัฏ ในราวปา มาสูอํานาจ
ของตนดวยรสน้ําผึ้ง สิ่งอื่นที่เลวกวา คือลามกกวา ชื่อวาเลวกวารสทั้งหลาย
ชึ่งมีการบริโภคดวยฉันทราคะ ยอมไมมีแมโดยประการทั้งปวง. พระโพธิสัตว
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ตรัสโทษแหงตัณหาในรส ดวยประการดังนี้ ก็แหละครั้นตรัสแลว จึงทรงให
สงเนื้อนั้นไปยังปานั่นเอง.
พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย นางวัณณทาสีนั้น ผูกภิกษุนั้นดวย
ตัณหาในรส กระทําไวในอํานาจของตนในบัดนี้ เทานั้นก็หามิได แมในกาล
กอน ก็ไดกระทําแลวเหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตอ
อนุสนธิแลว ทรงประชุมชาดกวา นายสัญชัยในครั้งนั้น ไดเปนนาง
วัณณทาสีคนนี้ เนื้อสมันในครั้งนัน้ ไดเปนพระจูฬบิณฑปาติภิกษุ
สวนพระเจาพาราณสีไดเปนเราแล.
จบ วาตมิคชาดกที่ ๔
๕. ขราทิยชาดก
วาดวยผูลวงเลยโอวาท
[๑๕] ดูกอนนางเนื้อขราทิยา ฉันไมสามารถจะ
สั่งสอนเนื้อตัวนั้น ผูมี ๘ กีบ มีเขาคดแตโคนคนถึง
ปลายเขา ผูลวงเลยโอวาทเสียตั้ง ๗ วันได.
จบ ขราทิยชาดกที่ ๕
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๕. อรรถกถาขราทิยชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุวายาก
รูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อฏขุร ขราทิเย
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุนั้นวายากไมรับโอวาท ลําดับนั้น พระศาสดาไดตรัส
ถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวา เธอวายากไมรับโอวาทจริงหรือ ? ภิกษุ
นั้นกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา จริง พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา
แมในกาลกอนเธอก็ไมรับ โอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย เพราะความเปนผูวายาก
จึงติดบวงถึงความสิ้นชีวิต แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเปนมฤคแวดลอมดวยหมูเนื้ออยูในปา ลําดับนั้น เนื้อ
ผูเปนนองสาวมฤคนั้นแสดงบุตรนอยแลวใหรับเอาดวยคําพูดวา ขาแตพี่ชาย
นี้เปนหลานของพี่ พี่จงใหเรียนมายาเนื้ออยางหนึ่ง มฤคนั้นกลาวกะหลานนั้น
วา ในเวลาชื่อโนน เจาจงมาเรียนเอา เนื้อผูหลานไมมาตามเวลาที่พูดไว
เมื่อลวงไป ๗ วัน เหมือนดังวันเดียว เนื้อผูเปนหลานนั้นไมไดเรียนมายาของเนื้อ
ทองเที่ยวไป จึงติดบวง ฝายมารดาของเนื้อนั้น เขาไปหามฤคผูพี่ชายแลวถามวา
ขาแตพี่ พี่ไหหลานเรียนมายาของเนื้อแลวหรือ ? พระโพธิสัตวกลาววา เจา
อยาคิดเสียใจตอบุตรผูไมรับโอวาทสั่งสอนนั้น บุตรของเจาไมเรียนเอา
มายาของเนื้อเอง เปนผูไมมีความประสงคจะโอวาทเนื้อนั้นเลย ในบัดนี้ จึง
กลาวคาถานี้วา
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ดูกอนนางเนื้อขราทิยา ฉันไมสามารถจะสั่งสอน
เนื้อตัวนั้น ผูมี ๘ กีบ มีเขาคดแคโคนเขาจนถึงปลาย
เขา ผูล วงเลยโอวาทเสียตั้ง ๗ วันได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏขุร ไดแก มีกีบ ๘ กีบ โดยเทาขาง
หนึ่งๆ มี ๒ กีบ พระโพธิสัตวเรียกนางเนื้อนั้นโดยชื่อวา ขราทิยา บทวา
มิค เปนคํารวมถือเอาเนื้อทุกชนิด. บทวา วงฺกาติวงฺกิน ไดแก คดยิ่งกวา
คด คือ คดตั้งแตที่โคนเขา คดมากขึ้นไปถึงปลายเขา ชื่อวาผูมีเขาคดแตโคน
จนถึงปลายเขา เพราะเนื้อนั้นมีเขาเปนเชนนั้น. จึงชื่อวาเขาคดแตโคนจนถึง
ปลายเขา คือ มีเขาคดแตโคนเขา จนถึงปลายเขานั้น. บทวา สตฺตกาเลหติกฺกนฺต ไดแก ผูลวงเลยโอวาท โดยเวลาเปนที่ใหโอวาท ๗ วัน. ดวยบทวา
น น โอวทิตุสฺสเห นี้ ทานแสดงวา เราไมอาจใหโอวาทเนื้อผูวายากนี้
แมความคิดเพื่อจะโอวาทเนื้อนี้ ก็ไมเกิดขึ้นแกเรา.
ครั้งนั้น นายพรานฆาเนื้อที่วายากตัวนั้นซึ่งติดบวง ถือเอาแตเนื้อ
แลวหลีกไป.
ฝายพระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอเปนผูวายากแตในบัดนี้ เทานั้น
ก็หามิได แมในกาลกอนก็เปนผูวายากเหมือนกัน ครั้น ทรงนําพระเทศนานี้มา
สืบตออนุสนธิกันแลว ทรงประชุมชาดกวา เนื้อผูเปนหลานในกาลนั้น ได
เปนภิกษุผูวายากในบัดนี้ แมเนื้อผูเปนนองสาวในกาลนั้น ไดเปน
พระอุบลวรรณา ในบัดนี้ สวนเนื้อผูใหโอวาทในกาลนั้น ไดเปน
เราตถาคตแล.
จบ ขราทิยชาดกที่ ๕
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๖. ติปลลัตถมิคชาดก
วาดวยเลหกลลวงพราน
[๑๖] ดูกอนนองหญิง ฉันยังเนื้อหลานชายผูมี ๘ กีบ
นอนโดยอาการ ๓ ทา มีเลหกมุ ารยาหลายอยาง ดื่ม
กินนาในเวลาเที่ยงดิน ไหเลาเรียนมายาของเนื้อดีแลว
โดยประการที่เนื้อหลานชายกลั้นลมทายใจได โดยชอง
นาสิกขางหนึ่งแนบติดอยูกับพื้นดิน ทําเลหกลลวง
นายพรานดวยอุบาย ๖ ประการฉะนั้นแล.
จบติปลลัตถมิคชาดกที่ ๖
๖. อรรถกถาติปลลัตถมิคชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูใน พทริการาม นครโกสัมพี ทรงปรารภ
พระราหุลเถระ ผูใครตอการศึกษาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
มิค ติปลฺลตฺถ ดังนี้.
ความพิศดารวา กาลครั้งหนึ่ง เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาไปอาศัยเมือง
อาฬวีประทับอยูในอัคคาฬวเจดีย อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ และภิกษุณี จํานวน
มาก ไปวิหารเพื่อฟงธรรม. ตอนกลางวัน มีการฟงธรรม ก็เมื่อกาลเวลา
ลวงไป อุบาสิกาและภิกษุณีทั้งหลายไมไป. มีแตพวกภิกษุและอุบาสกทั้งหลาย
ตั้งแตนั้น จึงเกิดมีการฟงธรรมตอนกลางคืน ในเวลาเสร็จสิ้นการฟงธรรม
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ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระพากันไปยังที่อยูของคนๆ ภิกษุหนุมกับพวกอุบาสก
นอนที่อุปฏฐานศาลาคือ โรงฉัน. เมือ่ พวกภิกษุหนุมและพวกอุบาสกเหลานั้น
เขาถึงความหลับ บางคนนอนกรนเสียงครืด ๆ นอนกัดฟน บางคน นอน
ครูเดียวแลวลุกขึ้น. พวกอุบาสก เห็นประการอันแปลกของภิกษุหนุม จึง
กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทวา ก็ภิกษุใดนอนรวมกับ
อนุปสัมบัน ภิกษุนั้นตองอาบัติปาจิตตีย ดังนี้แลวไดเสด็จไปยังนครโกสัมพี.
ในขอที่ทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะทานราหุลวา อาวุโส
ราหุล พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว บัดนี้ ทานจงรูที่อยู
ของตน. ก็เมื่อกอนภิกษุทั้งหลายไดสงเคราะหทานราหุลนั้น ผูมายังที่อยูของตน ๆ
เปนอยางดีเพราะอาศัยความเคารพื้นพระผูมีพระภาคเจา และความที่ทานราหุล
นั้นเปนผูใครตอการศึกษา ไดลาดเตียงเล็ก ใหจีวรเพื่อหนุนศีรษะ. แควันนั้น
แมที่อยูก็ไมไดใหแลวเพราะกลัวตอสิกขาบท. ฝายพระภัตรราหุลก็ไมไปยังสํานัก
ของพระทศพล ดวยคิดวา เปนพระบิดาของเรา หรือของพระธรรมเสนาบดี
ดวยคิดวา เปนอุปชฌายของเรา หรือของพระมหาโมคคัลลานะดวยคิดวา เปน
อาจารยของเรา หรือของทานพระอานนทดวยคิดวาเปนอาของเรา ไดเขาไปยัง
เวจกุฎีสําหรับถายของพระทศพล ประดุจเจาไปยังวิมานของพรหม สําเร็จการ
อยูแลว. ก็ประตูกุฎีสําหรับใชของพระพุทธเจาทั้งหลายที่ปดสนิทนั้น กระทํา
การประพรมดวยธูปหอม มีพวงของหอมและพวงดอกไมหอย ตามประทีป
ตลอดคืนยังรุง. ก็พระภัตรราหุลอาศัยสมบัตินองกุฎีนั้น จึงเขาไปอยูใน
กุฎีนั้น. อนึง่ เพราะภิกษุทั้งหลายกลาววา ทานจงรูที่อยู และเพราะความเปน
ผูใครตอการศึกษาโดยเคารพในโอวาท จึงเขาไปอยูในกฎีนั้น ก็ในระหวาง ๆ
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ภิกษุทั้งหลายเห็นทานผูมีอายุนั้น มาแตไกล เพื่อตองการจะทดลองทานผูมีอายุ
นั้น จึงทิ้งกําไมกวาดหรือภาชนะสําหรับทั้งหยากเยื่อไวขางใน. เมื่อทานผูมี
อายุนั้นมาถึง จึงกลาววา อาวุโส ใครทิ้งสิ่งนี้. ในการการทานนี้ เมื่อภิกษุบาง
พวกกลาววา ทานราหุสมาทางนี้. แตทานราหุลนั้นไมกลาววา ทานผูเจริญ
ผมไมรูเรื่องนี้ กลับเก็บงําสิ่งนั้นแลวขอขมาวา ทานผูเจริญ ขอทานทั้งหลาย
จงอดโทษแกกระผม แลวจึงไป. ทานราหุลนี้เปนผูใครตอการศึกษาอยางนี้.
ทานราหุลนั้นอาศัยความเปนผูใครตอการศึกษานั้นนั่นเอง จึงเขาไปอยูในกุฎี
นั้น.
ครั้นเวลากอนอรุณทีเดียว พระศาสดาประทับยืนที่ประตูเวจกุฎีแลว
ทรงพระกาสะ (ไอ) ขึ้น สวนทานผูมีอายุนั้นก็ไอขึ้น พระศาสดาตรัสถามวา
ใครนั่น ? ทานพระราหุลกราบทูลวา ขาพระองคราหุล แลวออกมาถวายบังคม
พระศาสดาตรัสถามวา ราหุล เพราะเหตุไรเธอจึงนอนที่นี้ ? พระราหุลกราบ
ทูลวา เพราะไมมีที่อยู ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาเมื่อกอน ภิกษุทั้งหลาย
การทําความสงเคราะหแกขาพระองค บัดนี้ไมใหที่อยูเพราะกลัวคนตองอาบัติ
ขาพระองคนั้นคิดวา ที่เปนที่ไมเบียดเสียดผูอื่น ดวยเหตุนี้ จึงนอนในที่นี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเกิดธรรมสังเวชขึ้นวา เบื้องตน ภิกษุทั้งหลาย
สละราหุลไดอยางนี้ (ตอไป) ใหเด็กในตระกูลทัง้ หลายอื่นบวชแลว จักกระทํา
อยางไร. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาใหภิกษุทั้งหลายประชุมกัน แตเชาตรู
แลวตรัสถามพระธรรมเสนาบดีวา สารีบุตร ก็เธอรูไหมวา วันนี้ราหุลอยูที่
ไหน ? พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบ
พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา สารีบตุ ร วันนี้ราหุลอยูที่เวจกุฎี ดูกอนสารีบุตร ทานทัง้ หลายเมื่อละราหุลไดอยางนี้ (ตอไปภายหนา) ใหเด็กในตระกูล
ทั้งหลายเหลาอื่นบวชแลว จักกระทําอยางไร แมเมื่อเปนอยางนั้น กุลบุตรผู
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บวชในพระศาสนานี้จักเปนผูไมมีที่พึ่ง บัดนี้ ตั้งแตนี้ไป ทานทั้งหลายจงให
อนุปสัมปนทั้งหลายอยูในสํานักของกองตนวันหนึ่ง สองวัน ในวันที่สามรูที่เปนที่
อยูของอนุปสัมปนเหลานั้นแลวจงใหอยูภายนอก ดังนี้ แลวทรงบัญญัติสิกขาบทอีก ทรงกระทําใหเปนอนุบัญญัติขอนี้.
สมัยนัน้ ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในโรงธรรมสภา แลวกลาวคุณ
ของพระราหุลวา ดูเอาเถิดทานผูมีอายุทั้งหลาย ราหุลนี้ใครตอการศึกษาเปน
กําหนด ชื่อวาผูถูกภิกษุทั้งหลายกลาววา ทานจงรูที่อยูของทาน ก็ไมโตตอบ
แมภิกษุรูปหนึ่งวา เราเปนโอรสของพระทศพล ทานทั้งหลายเปนใคร พวก
ทานนั่นแหละจงออกไป ดังนี้แลว ไดสําเร็จการอยูในเวจกุฎี. เมื่อภิกษุเหลา
นั้นพากันกลาวอยูอยางนี้ พระศาสดาเสด็จเขาไปยังโรงธรรมสภาประทับนั่งบน
อาสนะที่ตกแตงไวแลวตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนึ่งสนทนากันดวย
เรื่องอะไรหนอ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระ
องคนั่งสนทนากันดวยสิกขากามกถา วาดวยควานใครตอการศึกษาของพระ
ราหุล มิใชดว ยเรื่องอื่นพระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ราหุลเปนผูใครตอการศึกษา ในบัดนี้เทานั้นหามิได แมในกาลกอน แม
บังเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน ก็เปนผูใครตอการศึกษาเหมือนกัน แลวทรงนํา
อดีตนิทานมาดังตอไปนี้
ในอดีตกาล พระเจามคธราชพระองคหนึ่งครองราชสมบัติอยูใน
พระนครราชคฤห ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดมฤค อันหมูมฤค
แวดลอมอยูในบา. ครั้งนัน้ แมเนื้อผูเปนนองสาวของพระโพธิสัตวนั้นนําบุตร
นอยของตนเขาไปแลวกลาววา ขาแตพี่ ทานจงใหหลานของทานนี้ ศึกษา
มารยาของเนื้อ. พระโพธิสัตวรับคําแลวกลาววา ดูกอนพอ เจาจงไป ใน
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เวลาชื่อโนน เจาจงมาศึกษา. เนื้อผูเปนหลานนั้นไมลวงเลยเวลาที่ลุงบอกเขา
ไปหาลุงนั้นแลวศึกษามารยาของเนื้อ. วันหนึ่งเนื้อนั้น เที่ยวไปในปา ติดบวง
จึงรองบอกใหรูวาคิดบวง หมูเนื้อพากันหนีไปบอกแกมารดาของเนื้อนั้นวา
บุตรของทานติดบวง. แมเนื้อนั้นจึงไปยังสํานักของพี่ชายแลวถามวา พีท่ าน
ใหหลานศึกษามารยาของเนื้อแลวหรือ ? พระโพธิสัตวกลาววา เจาอยา
รังเกียจกรรมอันลามกอะไร ๆ ของบุตร เราใหบุตรของเจานั้นศึกษามารยาของ
เนื้ออยางดีแลว บัดนี้ บุตรของเจานั้นละทิ้งบวงนั้นแลวหนีไป จักกลับมา แลว
กลาวคาถานี้วา
ดูกอนนองหญิง ฉันยังเนื้อหลานผูชายผูมี ๘ กีบ
นอนโดยอาการ ๓ ทา มีเลหกลมารยาหลายอยาง ดื่ม
กินน้ําในเวลาเที่ยงคืน ใหเลาเรียนมารยาของเนื้อดีแลว
โดยประการที่เนื้อหลานชาย กลั้นลมหายใจได โดย
ชองนาสิกขางหนึ่งแนบติดอยูกับพื้นดิน ทําเลหกล
ลวงนายพราน ดวยอุบาย ๖ ประการฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิค ไดแก เนื้อผูเปนหลาน. บทวา
ติปลฺลตฺถ ความวา การนอน เรียกวา ปลลัตถะ ชื่อวาผูมีการนอน ๓ ทา
เพราะมีการนอนโดยอาการ ๓ อยางคือ โดยขางทั้งสอง และโดยอาการอยาง
โคนอนตรงอีกอยางหนึ่ง เพราะมีการนอน ๓ ทา. ซึ่งเนื้อนั้นผูมีการนอน ๓
ทา. บทวา อเนกมาย ไดแก มีมารยามาก คือมีการลวงมาก. บทวา
อฏขุร ไดแก ผูประกอบดวยกีบ ๘ กีบ โดยเทาขางหนึ่ง ๆ มี ๒ กีบ.
บทวา อฑฺฒรตฺตาปปายึ ความวา เนื้อชื่อวาดื่มน้ําในเวลาเที่ยงคืน เพราะ
เลยยามแรกไปแลว ในเวลามัชฌิยาม จึงมาจากปาแลวดื่มน้ํา เพราะเหตุนั้น
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จึงชื่อวา ผูดื่มน้ําใจเวลาเที่ยงคืน. ซึ่งเนื้อนั้น. อธิบายวา เนื้อผูดื่มน้ําในเวลา
เที่ยงคืน. เราใหเนื้อหลานชายของเราเรียนมารยาของเนื้อดีแลว. ถามวา ให
เรียนอยางไร ? ตอบวา ดูกอนนองหญิง เราใหเรียนโดยประการที่เนื้อหลาน
ชายหายใจที่พื้นดิน โดยชองนาสิกขางหนึ่งลวงนายพรานดวยเลหกล ๖ ประการ.
ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา ก็เราใหบุตรของเจาเรียนเอาแลว โดยประการที่
เนื้อหลานชายกลั้นลมในชองจมูกดานบนขางหนึ่ง แลวหายใจที่พื้นดินนั้นนั่น
แหละ โดยชองจมูกดานลางขางหนึ่งซึ่งแนบติดดิน จึงครอบงํา อธิบายวา
จึงลวงนายพรานดวยเลหกล ๖ ประการ คือโดยสวน ๖ สวน. เลหกล ๖
ประการเปนไฉน ? เลหกล ๖ ประการ คือโดยการเหยียด ๔ เทานอนตะแคง
๑ โดยใชกีบทั้งหลายตะกุยหญาและดินรวน ๑ โดยทําลิ้นหอยออกมา ๑ โดย
กระทําทองใหพอง ๑ โดยการปลอยอุจจาระ ๑ ปสสาวะ ใหลาดออกมา ๑ โดย
การกลั้นลม ๑. อีกนัยหนึ่ง ทานแสดงวา ดูกอนนองหญิง เราใหเนื้อหลาน
ชายนั้นเรียนมารยาของเนื้อ โดยประการที่เขาจะลวงทําใหนายพรานเกิดความ
หมายรูวา เนื้อนี้ตายแลวโดยเลหกล ๖ ประการนี้ คือโดยตะกุยเอาดินรวนมา
ไวตรงหนา ๑ โดยการโนมตัวไป ๑ โดยการเที่ยวรนไปทั้งสองขาง ๑ โดย
การทําทองใหพองขึ้น ๑ โดยการทําตองใหแฟบลง ๑. อีกนัยหนึ่ง เราใหเนื้อ
หลานชายนั่นเรียนเอาแลว โดยประการที่เนื้อหลานชายนั้นหายใจที่พื้นดินโดย
ชองจมูกขางหนึ่ง ทํากลดวยเลหกล ๖ ประการ คือทําเลหกลดวยเหตุ ๖ ประการซึ่งไดแสดงไวในนัยแมทั้งสอง อธิบายวาจักกระทําเลหกล คือจักลวงนาย
พราน. พระโพธิสัตวเรียกเนื้อผูเปนนองสาววา โภติ นางผูเจริญ. ดวยบทวา
ภาคิเนยฺโย นี้ พระโพธิสัตว หมายถึงเนื้อหลานชายผูลวงดวยเหตุ ๖ ประการ
ดวยประการอยางนี้.
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พระโพธิสัตวเมื่อแสดงความที่เนื้อหลานชายเรียนมารยาของเนื้อดีแลว
จึงปลอบโยนเนื้อผูนองสาวใหเบาใจ ดวยประการอยางนี้ ลูกเนื้อแมนนั้ ติด
บวง ไมดิ้นรนเลย นอนเหยียดเทาทั้ง ๔ ไปทางดานขางที่ผาสุกมาก ณ ที่พนื้
ดิน เอากีบทั้งหลายนั่นแหละคุยในที่ที่ใกล ๆ เทาทั้ง ๔ ทําดินรวนและหญาให
กระจุยขึ้น ปลอยอุจจาระปสสาวะออกมาทําใหหัวตกลิ้นหอย กระทําสรีระให
เปรอะเปอนดวยน้ําลาย ทําใหตัวพองขึ้นดวยการอั้นลม ทํานัยนตาทั้งสองให
เหลือก ทําลมใหเดินทางชองนาสิกลาง กลั้นลมทางชองนาสิกบน ทําหัวให
แข็ง แสดงอาการของเนื้อที่ตายแลว ฝายแมลงวันหัวเขียวก็ตอมเนื้อนั้น
กาทั้งหลายพากันแอบอยูในที่นั้น ๆ นายพรานมาเอามือดีดทองคิดวา เนื้อจัก
ติดบวงแตเชาตรูนัก จึงเกิดจะเนา (ขึ้นมา) จึงแกเชือกที่ผูกเนื้อนั้นออก คิด
วา บัดนี้ เราจักแลเนื้อนั้นในที่นี้แหละ เอาแตเนื้อไป เปนผูไมสงสัย เริ่ม
เก็บเอากิ่งไมและใบไม. ฝายลูกเนื้อลุกขึ้นยืนดวยเทาทั้ง ๔ สลัดกายเหยียด
คอ แลวไดไปยังสํานักของมารดาโดยเร็ว ประดุจเมฆฝนถูกลมพายุใหญพัด
ขาดไปฉะนั้น.
ฝายพระบรมศาสดาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ราหุลเปนผูใครตอ
การศึกษาในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอนก็เปนผูใครตอการศึกษา
เหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้ มาสืบตออนุสนธิแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ลูกเนือ้ ผูเปนหลานในครั้งนั้น ไดเปนราหุลในบัดนี้
ฝายมารดาในครั้งนั้น ไดเปนนางอุบลวรรณาในบัดนี้ สวนเนื้อ
ผูเปนลุงในครั้งนั้น ไดเปนเราแล.
จบติปลลัตถมิตชาดกที่ ๖
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๗. มาลุตชาดก
วาดวยความหนาวเกิดแตลม
[๑๗] ขางขึ้นหรือขางแรมก็ตาม สมัยใดลมยอมพัด
มา สมัยนั้นยอมมีความหนาว เพราะความหนาวเกิด
แตลม ในปญหาขอนี้ ทานทั้งสองซื่อวาไมแพกัน.
จบมาลุตชาดกที่ ๗
๗. อรรถกถามาลุตชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวันทรงปรารภบรรพชิต
ผูบวช เมื่อแก ๒ รูป จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กาเฬ วา
ยทิ วา ชุณเฺ ห ดังนี้.
ไดยินวา บรรพชิตทั้งสองรูปนั้น อยูในปาแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท
รูปหนึ่งชื่อ กาฬเถระ รูปหนึ่งชื่อ ชุณหเถระ อยูมาวันหนึ่ง พระชุณหะ
ถามพระกาฬะวา ทานกาฬะผูเจริญ ธรรมดาวาความหนาวมีในเวลาไร ? พระกาฬะนั้นกลาววา ความหนาวมีในเวลาขางแรม. อยูมาวันหนึ่ง พระกาฬะถาม
พระชุณหะวา ทานชุณหะผูเจริญ ธรรมดาวาความหนาวยอมมีในเวลาไร ?
พระชุณหะนั้น กลาววา มีในเวลาขางขึ้น พระแมทั้งสองรูปนั้นเมื่อไมอาจตัด
ความสงสัยของตนได จึงพากันไปยังสํานักของพระบรมศาสดาถวายบังคมแลว
ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมดาวาความหมายวยอมมีในกาลไร
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พระเจาขา ? พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุทั้งสองนั้น แลวตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอน เราก็ตอบปญหานี้แกเธอทั้งสองแลว แตเธอ
ทั้งหลายกําหนดไมได เพราะอยูในสังเขปแหงภพ แลวทรงนําอดีตนิทานมา
ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ณ เชิงเขาแหงหนึ่ง มีสัตวผูเปนสหายกันสองตัว คือ
ราชสีหตัวหนึ่ง เสือโครงตัวหนึ่ง อยูในถาเดียวกันนั่นเอง ในกาลนั้น แม
พระโพธิสัตวก็บวชเปนฤๅษี อยูที่เชิงเขานั้นเหมือนกัน ภายหลังวันหนึ่ง ความ
วิวาทเกิดขึ้นแกสหายเหลานั้น เพราะอาศัยความหนาว เสือโครงกลาววา
ความหนาวยอมมีเฉพาะในเวลาขางแรม. ราชสีหก ลาววา มีเฉพาะในเวลาขาง
ขึ้น. สหายแมทั้งสองนั้น เมื่อไมอาจัดความสงสัยของตน จึงถามพระโพธิสัตว
พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถานี้วา
ขางขึ้นหรือขางแรมก็ตาม สมัยใดลมยอมพัดมา
สมัยนัน้ ยอมมีความหนาว เพราะความหนาวเกิดแต
ลม ในปญหาขอนี้ทานทั้งสอง ชื่อวาไมแพกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเฬ วา ยทิ วา ชุณฺเห ไดแก
ในปกษขางแรม หรือในปกษขางขึ้น. บทวา ยทา วายติ มาลุโต ความ
วา สมัยใด ลมอันตางดวยลมทิศตะวันออกเปนตน ยอมพัดมา สมัยนัน้
ความหนาวยอมมี. เพราะเหตุไร ? เพราะความหนาวเกิดแตลม อธิบายวา
เพราะเหตุที่ เมื่อลมมีอยูน ั่นแหละ ความหนาวจึงมี, ในขอนี้ปกษขางแรม
หรือปกษขางขึ้น ไมเปนประมาณ บทวา อุโภตฺถมปราชิตา ความวา
ทานแมทั้งสองไมแพกันในปญหาขอนี้.
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พระโพธิสัตวใหสหายเหลานั้นยินยอมกันดวยประการอยางนี้. ฝาย
พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอน เราก็ตอบปญหานี้
แกเธอทั้งหลายแลว ครัน้ ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะ พระเถระแมทั้งสองเหลานั้นก็ดํารงอยูใน
พระโสดาปตติผล. แมพระศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิแลวประชุมชาดกวา
เสือโครงในครั้งนั้น ไดเปนพระกาฬะ ราชสีหในครั้งนั้น ไดเปน
พระชุณหะ สวนดาบสผูแกปญหาในครั้งนั้น ไดเปนเราแล.
จบมาลุตชาดกที่ ๗
๘. มตกภัตตชาดก
วาดวยสัตวไมควรฆาสัตว
[๑๘] ลาสัตวทั้งหลายพึงรูอยางนี้วา ชาติสมภพนี้เปน
ทุกข สัตวไมควรฆาสัตว เพราะวาผูมีปกติฆาสัตว
ยอมเศราโศก.
จบมตกภัตตชาดกที่ ๘
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๘. อรรถกถามตกภัตตชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภมตกภัตจึง
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา เอวฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ ดังนี้.
ความพิสดารวา ในกาลนั้น มนุษยทั้งหลาย ฆาแพะเเปนตน เปน
อันมาก ใหมตกภัตอุทิศญาติทั่งหลายที่ตายไปแลว ภิกษุทั้งหลายเห็นมนุษย
เหลานั้นการทําอยางนั้น จึงทูลถามพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้
มนุษยทั้งหลายทําสัตวมีชีวิตเปนอันมากใหถึงความสิ้นชีวิต แลวใหชื่อวา
มตกภัต ความเจริญในการใหมตกภัตนี้มีอยูหรือ พระเจาขา ? พระศาสดาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาความเจริญอะไร ๆ ในปาณาติบาต แมที่เขากระทํา
ดวยคิดวา พวกเราจักใหมตกภัต ดังนี้ ยอมไมมี แมในกาลกอน บัณฑิต
ทั้งหลายนั่งในอากาศ แสดงธรรมกลาวโทษในการทําปาณาติบาตนี้ ใหชนชาว
ชมพูทวีปทั้งสิ้นละกรรมนั่น แตบัดนี้ กรรมนั่นกลับปรากฏขึ้นอีก เพราะสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น เปนผูอยูในสังเขปแหงภพ แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอ
ไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
มีอาจารยทิศาปาโมกขผูสําเร็จไตรเพทคนหนึ่ง คิดวาจักใหมตกภัต จึงใหจับ
แพะมาตัวหนึ่ง กลาวกะอันเตวาสิกทั้งหลายวา พอทั้งหลาย พวกทานจงนํา
แพะตัวนี้ไปยังแมน้ํา เอาระเบียบดอกไมสวมคอ เจิมประดับประดาแลวนํามา
อันเตวาสิกทั้งหลายรับคําแลว พาแพะนั้นไปยังแมน้ํา ใหอาบน้ํา ประดับแลว
พักไวที่ฝงแมน้ํา แพะนั้นเห็นกรรมเกาของตนเกิดความโสมนัสวา เราจักพน
จากทุกขชื่อเห็นปานนี้ในวันนี้ จึงหัวเราะลั่น ประดุจตอยหมอดิน กลับคิดวา
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พราหมณนี้ฆาเราแลวจักไดความทุกขที่เราไดแลว เกิดความกรุณาพราหมณ
จึงรองไหดวยเสียงอันดัง ลําดับนั้น มาณพเหลานั้นจึงถามแพะนั้นวา ดูกอน
แพะผูสหาย ทานหัวเราะและรองไหเสียงดังลั่น เพราะเหตุไรหนอ ทานจึง
หัวเราะ และเพราะเหตุไร ทานจึงรองไห ? แพะกลาววา ทานทั้งหลายพึงถาม
เหตุนี้กะเรา ในสํานักแหงอาจารยของทาน. มาณพเหลานั้นจึงพาแพะนั้นไป
แลวบอกเหตุนี้แกอาจารย อาจารยไดฟงคําของมาณพเหลานั้นแลวถามแพะวา
ดูกอนแพะ เพราะเหตุไร ทานจึงหัวเราะ เพราะเหตุไรทานจึงรองไห ? แพะ
หวนระลึกถึงกรรมที่ตนกระทําดวยญาณเครื่องระลึกชาติไดกลาวแกพราหมณวา
ดูกอนพราหมณ เมื่อกอน เราเปนพราหมณผูสาธยายมนตเชนทานนั่นแหละ
คิดวาจักใหมตกภัต จึงไดฆาแพะตัวหนึ่งแลวใหมตกภัต เพราะเราฆาแพะตัว
หนึ่ง เรานั้นจึงถึงการถูกตัดศีรษะใน ๔๙๙ อัตภาพ นี้เปนอัตภาพที่ ๕๐๐ ของ
เราซึ่งตั้งอยูในที่สุด เรานั้นเกิดความโสมนัสวา วันนี้ เราจักพนจากทุกขเห็น
ปานนี้ ดวยเห็นจึงหัวเราะ แตเราเมื่อรองไห ไดรองไหเพราะความกรุณา
ทาน ดวยคิดวาเบื้องตน เราฆาแพะตัวหนึ่ง ถึงความทุกขคือการถูกตัดศีรษะ
ถึง ๕๐๐ ชาติ จักพนจากทุกขนั้น ในวันนี้ สวนพราหมณฆาเราแลวจักได
ทุกขคือการถูกตัดศีรษะถึง ๕๐๐ ชาติ เหมือนเรา. พราหมณกลาววา ดูกอนแพะ
ทานอยากลัวเลย เราจักไมฆาทาน. แพะกลาววา พราหมณ ทานพูดอะไร
เมื่อทานจะฆาก็ดี ไมฆาก็ดี วันนี้เราไมอาจพนจากความตายไปได. พราหมณ
กลาววา ดูกอ นแพะ ทานอยากลัว เราจักถือการอารักขาทาน เที่ยวไปกับทาน
เทานั้น. แพะกลาววา พราหมณ อารักขาของทานมีประมาณนอย สวนบาปที่
เรากระทํามีกําลังมาก. พราหมณใหปลอยแพะแลวกลาววา เราจักไมใหแม
ใครๆ ฆาแพะตัวนี้ จึงพาพวกอันเตวาสิกเที่ยวไปกับแพะนั่นแหละ แพะพอ
เขาปลอยเทานั้น ก็ชะเงอคอเริ่มจะกินใบไม ซึ่งอาศัยหลังแผนหินแหงหนึ่ง
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เกิดอยู ทันใดนั้นเอง ฟาก็ผาลงที่หลังแผนหินนั้น สะเก็ดหินชิ้นหนึ่งแตกตก
ลงที่คอแพะซึ่งชะเงออยู ตัดศีรษะขาดไป มหาชนประชุมกัน ในกาลนั้น
พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูในที่นั้น พระโพธิสัตวนั้น เมื่อมหาชนเห็น
อยูนั่นแล นั่งขัดสมาธิในอากาศดวยเทวานุภาพกลาววา สัตวเหลานั้นรูผล
ของบาปอยูอยางนี้ชื่อแมไฉนไมควรกระทําปาณาติบาต เมื่อจะแสดงธรรมดวย
เสียงอันไพเราะ จึงกลาวคาถานี้วา
ถาสัตวทั้งหลายพึงรูอยางนี้วา ชาติสมภพนี้เปน
ทุกข สัตวไมควรฆาสัตว เพราะวาผูมีปกติฆาสัตว
ยอมเศราโศก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวฺเจ สตฺตา ขาเนยฺย ความวา
สัตวเหลานี้ พึงรูอยางนี้. พึงรูอยางไร ? พึงรูวา ชาติสมภพนี้เปนทุกข
อธิบายวา ถาวา พึงรูวาความเกิดในภพนั้น ๆ และความสมภพกลาวคือความ
เจริญของผูที่เกิดโดยลําดับนี้ ชื่อวาเปนทุกข เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกข
ทั้งหลายมีชรา พยาธิ มรณะ ความประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก ความพลัด
พรากจากสิ่งอันเปนที่รัก และการถูกตัดมือตัดเทาเปนตน. บทวา น ปาโณ
ปาณิน หฺเ ความวา สัตวไร ๆ รูอ ยูวาชาติสมภพชื่อวาเปนทุกขเพราะ
เปนที่ตั้งแหงทุกขวา ผูทําสัตวอื่นใหเจริญ ยอมไดความเจริญในชาติสมภพ
เมื่อเบียดเบียนสัตวอื่น ยอมไดรับการเบียดเบียนดังนี้ จึงไมควรฆาสัตวอื่น
อธิบายวา สัตวไมควรฆาสัตวเพราะเหตุไร ? เพราะผูมีปกติฆาสัตวยอมเศรา
โศก อธิบายวา เพราะบุคคลผูมีปกติฆาสัตวดวยการเขาไปตัดชีวิตินทรียข อง
สัตวอื่น ดวยประโยคอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาประโยคทั้ง ๖ มีสาหัตถิกประโยคเปนตน เสวยมหันตทุกขอยูในอบายทั้ง ๔ นี้ คือในมหานรก ๘ ขุม ใน
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อุสสทนรก ๑๖ ขุม ในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานมีประการตาง ๆ ในเปรตวิสัย
และในอสูรกาย ชื่อวายอมเศราโศกดวยความเศราโศกอันมีความเผาไหมใน
ภายในเปนลักษณะ ตลอดกาลนาน อีกอยางหนึ่ง สัตวรูวา แพะนี้เศราโศก
แลว เพราะมรณภัย ฉันใด ผูมีปกติฆาสัตวยอมเศราโศกตลอดกาลนานี้แม
ฉันนั้น ดังนี้แลวไมควรฆาสัตว อธิบายวาใคร ๆ ไมควรกระทํากรรมคือ
ปาณาติบาต ก็บุคคลผูหลงเพราะโมหะ เมื่ออวิชชากระทําใหเปนคนบอดแลว
ไมเห็นโทษนี้ยอมกระทําปาณาติบาต.
พระโพธิสัตวแสดงธรรมโดยเอาภัยในนรกมาขูดวยประการอยางนี้.
มนุษยทั้งหลายพึงธรรมเทศนานั้นแลว กลัวภัยในนรก พากันงดเวนจาก
ปาณาติบาต ฝายพระโพธิสัตวครั้นแสดงธรรมแลว ยังมหาชนใหตั้งอยูใน
เบญจศีลแลวไปตามยถากรรม ฝายมหาชนตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว
กระทําบุญมีทานเปนตน ทําเทพนครใหเต็มแลว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงสืบตออนุสนธิ
ทรงประชุมชาดกวา ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้นเราไดเปนรุกขเทวดาแล.
จบมตกภัตตชาดกที่ ๘
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๙. อายาจิตภัตตชาดก
วาดวยการเปลื้องตน
[๑๙] ถาทานปรารถนาจะเปลื้องตนใหพน ทาน
ละโลกนี้ไปแลวก็จะพนได ก็ทานเปลื้องตนอยูอยางนี้
กลับจะติดหนักเขา เพราะนักปราชญหาไดเปลื้องตน
ดวยอาการอยางนี้ไม การเปลื้องตนอยางนี้ เปนเครื่อง
ติดของคนพาล.
จบอายาจิตภัตตชาดกที่ ๙
๙. อรรถกถาอายาจิตภัตตชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับ อยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพลีกรรม
ออนวอนเทวดาทั้งหลาย จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สเจ มฺุเจ
ดังนี้
ไดยินวา ในกาลนั้น มนุษยทั้งหลายเมื่อจะไปคาขาย ไดฆาสัตวทําพลี
กรรมแกเทวดาทั้งหลาย ออนวอนวา ขาพเจาทั้งหลายถึงความสําเร็จประโยชน
โดยไมขัดของมาแลว จักกระทําพลีกรรมแกทานทั้งหลายอีก ดังนี้แลว จึงพา
กันไป. ในกาลนั้นพวกมนุษยไดถึงความสําเร็จประโยชนโดยไมมีอันตรายมา
แลว สําคัญวา ผลนี้เกิดดวยอานิภาพของเทวดา จึงฆาสัตวเปนอันมากกระทํา
พลีกรรมเพื่อปลดเปลื้องการออนวอน ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น จึงทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ประโยชนในการออนวอนนี้มีอยู
หรือ ? พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
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ในอดีตกาล มีกุฎม พีคนหนึ่งในบานแหงหนึ่งในแควนกาสี ปฏิญญา
การพลีกรรมแกเทวดา ผูสิงอยูที่ตนไทรซึ่งตั้งอยูใกลประตูบาน แลวกลับมา
โดยไมมีอันตราย จึงฆาสัตวเปนอันมาก แลวไปยังโคนตนไทรดวยตั้งใจวา
จักเปลื้องการออนวอน รุกขเทวดายืนอยูที่คาคบของตนไมกลาวคาถานี้วา
ถาทานปรารถนาจะเปลื้องตนใหพน ทานละ
โลกนี้ไปแลวก็จะพนได ก็ทานเปลื้องตนอยูอยางนี้
กลับจะติดหนักเขา เพราะนักปราชญหาไดเปลื้องตน
ดวยอาการอยางนี้ไมการเปลื้องตนอยางนี้ เปนเครื่อง
ติดของคนพาล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ มฺุเจ เปจฺจ มฺุเจ ความวา
ดูกอนบุรุษผูเจริญ ถาทานจะเปลื้องตน คือทานปรารถนาจะเปลื้องตน ทาน
ละโลกนี้ไปแลวก็จะพนได คือจงพนโดยประการที่ติดพนโลกหนา. บทวา
มุจฺจมาโน หิ พชฺฌสิ ความวา ก็ทานเมื่อปลดเปลื้องโดยประการที่ปรารถนา
เพื่อฆาสัตวปลดเปลื้อง ชื่อวายังติดพนดวยกรรมอันลามก เพราะเหตุไร ?
เพราะนักปราชญทั้งหลาย หาไดเปลื้องคนดวยอาการอยางนี้ไม อธิบายวา ก็
บุรุษผูเปนบัณฑิตเหลานั้น ยอมไมปลดเปลื้องตนดวยคํามั่นสัญญาอยางนี้
เพราะเหตุไร ? เพราะการเปลื้องตนเห็นปานนี้ เปนเหตุติดพนของคนพาล
คือธรรมดาการเปลื้องคนเพราะกระทําปาณาติบาตนี้ ยอมเปนเหตุติดหนักของ
คนพาล. รุกขเทวดาแสดงธรรมดวยประการดังกลาวนี้.
ตั้งแตนั้น มนุษยทั้งหลายงดเวนจากกรรมคือปาณาติบาตเห็นปานนั้น
พากันประพฤติธรรม ยังเทพนครใหเต็มแลว.
พระศาสดาครั้น ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว ทรง
ประชุมชาดกวา สมัยนัน้ เราไดเปนรุกขเทวดาแล.
จบอายาจิตชาดกที่ ๙
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๑๐. นฬปานชาดก
วาดวยการพิจารณา
[๒๐] พระยากระบี่ไมเห็นรอยเทาขึ้น เห็นแตรอยเทา
ลง จึงกลาววา เราจักดื่มน้ําดวยไมออ ทานก็จักฆา
เราไมได.
จบนฬปานชาดกที่ ๑๐
จบศีลวรรคที่ ๒
๑๐. อรรถกถานฬปานชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท ถึงบาน นฬกปานคาม
ประทับ อยูในเกตกวัน ใกลนฬกปานโบกขรณี ทรงปรารภทอนไมออทั้งหลาย
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ทิสฺวา ปทมนุตฺติณฺณ ดังนี้.
ไดยินวา ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายอาบน้ําในสระโบกขรณีชื่อวา
นฬกปานะ แลวใหพวกสามเณรเอาทอนไมออนาเพื่อตองการทํากลองเข็ม
เห็นทอนไมออเหลานั้นทะลุตลอด จึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคใหถือเอาทอนไมออทั้งหลายมา เพื่อ
ตองการทํากลองเข็ม ทอนไมออเหลานั้นเปนรูทะลุตลอด ตัง้ แตโคนจนถึง
ปลาย นี่เหตุอะไรหนอ พระเจาขา ? พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนการอธิษฐานเดิมของเรา แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
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ไดยินวา โนอดีตกาลแมในกาลกอน ปาชัฏนั้นเปนปา มีผีเสื้อน้ํา
คนหนึ่งเคี้ยวกินคนผูลงไป ๆ ในสระโบกขรณีแมนั้น ในกาลนั้น พระโพธิสัตว
เปนพระยากระบี่มีขนาดเทาเนื้อละมั่ง แวดลอมดวยหมูวานรแปดหมื่นตัว บริหาร
ฝูงอยูในปานั้น พระยากระบี่นั้น ไดใหโอวาทแกหมูวานรวา พอทั้งหลายในปา
นี้มีตนไมพิษบาง สระโบกขรณีที่เกิดเองอันอมนุษยหวงแหนบาง มีอยูในปา
นั้นนั่นแหละ ทานทั้งหลายเมื่อจะเคี้ยวกินผลไมนอยใหญที่ยังไมเคยเคี้ยวกิน
หรือเมื่อจะดื่มน้ําที่ยังไมเคยดื่ม ตองสอบถามเรากอน หมูวานรเหลานั้น
คําแลว วันหนึ่งไปถึงที่ที่ไมเคยไป เที่ยวไปในที่นั้นหลายวันทีเดียวเมื่อจะ
แสวงหาน้ําดื่มเห็นสระโบกขรณีสระหนึ่ง ยังไมดื่มน้ํา นั่งคอยการมาของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวมาถึงแลวจึงกลาววา พอทั้งหลาย ทําไมจึงยังไมดื่ม
น้ํา พวกวานรกลาววา พวกขาพเจาคอยการมาของทาน พระโพธิสัตวกลาววา
พอทั้งหลาย พวกทานทําดีแลว จึงเดินวนเวียนสระโบกขรณีนั้น กําหนด
รอยเทา เห็นแตรอยเทาลงไมเห็นรอยเทาขึ้น พระโพธิสัตวนั้นรูวา สระ
โบกขรณีนี้อมนุษยหวงแหนโดยไมตองสงสัยจึงกลาววา พอทั้งหลาย ที่
ทั้งหลายไมดื่มน้ํา ทําดีแลว สระโบกขรณีนี้อมนุษยหวงแลว. ฝายผีเสื้อน้ํารูวา
วานรเหลานั้นไมลง จึงแปลงเปนผูมีทองเขียว หนาเหลือง มือเทาแดงเข็ม รูป
รางนากลัว ดูนาเกลียด แยกน้ําออกมากลาววา เพราะเหตุไร พวกทานจึง
นั่งอยู จงลงสระโบกขรณีนี้ดื่มน้ําเถิด. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวถามผีเสื้อน้ํา
นั้นวา ทานเปนผีเสื้อน้ําเกิดอยูในสระนี้หรือ ? ผีเสื้อน้ํากลาววา เออ เราเปน
ผูเกิดแลว พระโพธิสัตวถามวา ทานยอมไดคนที่ลงไปๆ ยังสระโบกขรณีหรือ ?
ผีเสื้อน้ํากลาววา เออ เราได เราไมปลอยใคร ๆ จนชั้นที่สุดนกที่ลงในสระ
โบกขรณีนี้ แมทานทั้งหมดเราก็จักกิน. พระโพธิสัตวกลาววา พวกเราจักไม
ใหทานกินตัวเรา. ผีเสื้อน้ํากลาววา ก็ทานทั้งหลายจักดื่มน้ํามิใชหรือ ? พระ-
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โพธิสัตวกลาววา เออ พวกเราจักดื่มน้ํา และจักไมตกอยูในอํานาจของทาน
ผีเสื้อน้ํากลาววา เมื่อเปนเชนนั้น พวกทานจักดื่มน้ําอยางไร พระโพธิสัตว
กลาววา ก็ทา นยอมสําคัญหรือวา จักลงไปดื่ม ดวยวาพวกเราจะไมลงไป เปน
วานรทั้งแปดหมื่น ถือทอนไมออคนละทอน จักดื่มน้ําในสระโบกขรณีของ
ทานเหมือนดื่มน้ําดวยกานบัว เมื่อเปนอยางนี้ ทานจักไมอาจกินพวกเรา.
พระศาสดาครั้นทรงรูแจงความนี้ เปนพระอภิสัมพุทธเจาผูตรัสรูพรอมยิ่ง
ไดตรัส ๒ บทแรกแหงคาถานี้วา
พระยากระบี่ไมเห็นรอยเทาขึ้น เห็นแตรอยเทา
ลง จึงกลาววา พวกเราจักดื่มน้ําดวยไมออ ทานจัก
ฆาเราไมได.
เนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระยา
กระบี่นั้นเปนมหาบุรุษไมไดเห็นรอยเทาขึ้นแมแตรอยเดียวในลระโบกขรณีนั้น
ไดเห็นแตรอยเทาลงเทานั้น ครั้นเห็นอยางนั้นคือไมเห็นรอยเทาขึ้น เห็นแต
รอยเทาลง จึงรูวา สระโบกขรณีนี้ อมนุษยหวงแหนแนแท เมื่อจะเจรจากัน
ผีเสื้อน้ํานั้นจึงกลาววา พวกเราจักดื่มน้ําดวยไมออ อธิบายความตองคํานั้นวา
พวกเราจักดื่มน้ําในสระโบกขรณีของทานดวยไมออ พระมหาสัตวกลาวสืบไป
วา ทานจักฆาเราไมได อธิบายวา เราพรอมทั้งบริษัทดื่มน้ําดวยไมอออยางนี้
แมทานก็จักฆาไมได.
ก็พระโพธิสัตวครั้น กลาวอยางนี้แลวจึงใหนําทอนไมออมาทอนหนึ่ง
รําพึงถึงบารมีทั้งหลายแลวกระทําสัจกิริยาเอาปากเปา ไมออไดเปนโพรงตลอด
ไป ไมเหลือปลองอะไร ๆ ไวภายใน พระโพธิสัตวใหนําทอนไมออแมทอน
อื่นมาแลวไดเปาใหไปโดยทํานองนี้ ก็เมื่อเปนดังกลาวมาฉะนี้ ไมอาจใหเสร็จ
ลงได เพราะฉะนั้น ไมควรเธออยางนั้น ฝายพระโพธิสัตวไดอธิษฐานวา
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ไมออแมทั้งหมดที่เกิดรอบสระโบกขรณีนี้ จงเปนระตลอด ก็เพราะอุปจารแหง
ประโยชนของพระโพธิสัตวทั้งหลายเปนสภาพยิ่งใหญ การอธิษฐานยอมสําเร็จ
ตั้งแตนั้นมา ไมออที่เกิดรอบสระโบกขรณีแมทุกตนเกิดเปนรูเดียวตลอด.
จริงอยู ในกัปนี้ ชือ่ วาปาฏิหาริยอันตั้งอยูตลอดกัปมี ๔ ประการเปน
ไฉน ? เครื่องหมายกระตายบนดวงจันทรจักตั้งอยูตลอดกัปนี้แมทั้งสิ้น ๑ ที่ที่ไฟดับ
ในวัฏฏกชาดกไฟจักไมไหมตลอดกัปนี้แมทั้งสิ้น. สถานที่เปนที่อยูของฆฏีการ
ชางหมอ ฝนไมรั่วรดจักตั้งอยูตลอดกัปนี้แมทั้งสิ้น ไมออที่ดังอยูรอบสระ
โบกขรณีนี้จักเปนรูเดียว (ไมมีขอ) ตลอดกัปนี้แมทั้งสิ้น ๑ ชื่อวาปาฏิหาริยอัน
ตั้งอยูชั่วกัป ๔ ประการนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้.
พระโพธิสัตวครั้นอธิษฐานอยางนี้แลว จึงนั่งถือไมออลําหนึ่ง ฝาย
วานรแปดหมื่นตัวแมเหลานั้น ก็ถอื ไมออลําหนึ่ง ๆ นั่งลอมสระโบกขรณี
ในเวลาที่พระโพธิสัตวเอาไมออสูบน้ํามาดื่ม วานรแมเหลานั้น ทั้งหมดนั่งอยู
ที่ฝงนั่นแลวดื่มน้ําแลว เมื่อวานรเหลานั้นดื่มน้ําอยางนี้ ผีเสื้อน้ําไมไดวานร
ตัวไรๆ ก็เสียใจ จึงไปยังนิเวศนของตนนั่งเอง ฝายพระโพธิสัตวพรอมทั้ง
บริวารก็เขาปาไปเหมือนกัน.
สวนพระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาความที่ไมออทั้ง
หลายเหลานี้เปนไมมีรูเดียวนั้น เปนการอธิษฐานอันมีในกาลกอนของเราเอง
ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว จึงทรงประชุมชาดกวา
ผีเสื้อน้ําในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต ในบัดนี้วานรแปดหมืน่ ใน
ครั้งนั้น ไดเปนพุทธบริษัทในบัดนี้ สวนพระยากระบี่ผูฉลาดใน
อุบายในครั้งนั้น ไดเปนเราแล.
จบนฬปานชาดกที่ ๑๐
จบศีลวรรคที่ ๒
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รวมชาดกที่มีในวรรคที่ คือ
๑. ลักขณชาดก ๒. นิโครธมิคชาดก ๓. กัณฑินชาดก
๔. วาตมิคชาดก ๕. ขราทิยชาดก ๖. ติปลลัตถมิคชาดก
๗. มาลุตชาดก ๘. มตกภัตตชาดก ๙. อายาจิตภัตตชาดก
๑๐. นฬปานชาดก
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๓. กุรุงควรรค
๑. กุรุงคมิคชาดก
วาดวยกวางกุรุงคะ
[๒๑] ดูกอ นไมระริน การที่ทานปลอยผลใหตกกลิ้ง
มานั้น เราเปนกวางรูแลว เราจะไปสูไมมะรืน่ ตนอื่น
เพราะเราไมชอบใจผลของทาน.
จบกุรุงคมิคชาดกที่ ๑
๓. อรรถกถากุรุงควรรค
๑. อรรกถากุรุงคมิคชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัต
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ คําเริ่มตนวา าตเมต กุรุงฺคสฺส ดังนี้
ความพิศดารวา สมัยหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในโรงธรรมสภา
นั่งกลาวโทษของพระเทวทัตวา ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตประกอบ
นายขมังธนู เพื่อตองการปลงพระชนมพระตถาคตกลิ้งศิลา ปลอยชางธนปาลกะ
ตะเกียกตะกายเพื่อจะปลงพระชนมของพระทศพล แมในกาลทั้งปวง. พระศาสดาเสด็จมาแลวประทับนั่งบนอาสนะที่ตกแตงไวแลว ตรัสถามวา ภิกษุ
ทั้งหลายบัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? ภิกษุทั้งหลายกราบ
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ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องการกลาว
โทษของพระเทวทัตวา พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อปลงพระชนมของพระองค. พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อจะฆา
เราในบัดนี้ เทานั้นหามิได แมในกาลกอนก็ตะเกียกตะกายเหมือนกัน ก็แตวาไม
สามารถจะฆาเราได แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสี
เปนกวางเคี้ยวกินผลาผลทั้งหลายในราวปาแหงหนึ่ง. ในคราวหนา กวางนั้นกิน
ผลมะรื่นที่ตน มะรื่นอันมีผลสะพรั่ง. ลําดับนั้น มีพรานนั่งหางชาวบานคนหนึ่ง
พิจารณารอยเทาเนื้อทั้งหลายแลว จึงผูกหางบนตนไมแลวนั่งบนหางนั้น เอา
หอกแทงพวกเนื้อที่มากินผลไม แลวขายเนื้อของเนื้อเหลานั้นเลี้ยงชีวิต วันหนึ่ง
พรานนั้น เห็นรอยเทาของพระโพธิสัตวที่โคนตนไมนั้น จึงผูกหางบนตนมะรื่น
นั้นแลว บริโภคอาหารแตเชาตรู แลวถือหอกเขาปาขึ้นไปยังตนไมนั้นแลวนั่ง
หาง. ฝายพระโพธิสัตวก็ออกจากที่อยูแตเชาตรูมาดวยหวังวาจักกินผลมะรื่นแต
ไมไดผลุนผลันเขาไปที่โคนตนไมนั้น คิดวา บางคราวพวกพรานนั่งหางจะผูก
หางบนตนไม อันตรายเห็นปานนี้ มีไหมหนอ จึงไดยืนพิจารณาอยูแตภายนอก
ฝายนายพรานรูวาพระโพธิสัตวไมมา นั่งอยูบนหางนั่นแหละ โยนผลมะรืน่ ให
ตกลงลางหนาพระโพธิสัตวนั้น. พระโพธิสัตวคิดวา ผลเหลานี้มาตกลงขางหนา
เรา เบื้องบนตนไมนั้น มีนายพรานหรือหนอ เมื่อแลดูบอย ๆ ก็เห็นนายพราน
แตทําเปนไมเห็นพูดวา ตนไมผูเจริญ เมื่อกอนทานใหผลไมทั้งหลายตกลง
ตรง ๆ เหมือนเขยาผลที่หอยอยูฉะนั้น บัดนี้ทานละทิ้งรุกขธรรมเสียแลว เมื่อ
ทานละทิ้งรุกขธรรมเสียอยางนี้ เราจักเขาไปยังโคนตนไมแมตนอื่น แสวงหา
อาหารของเรา แลวจึงกลาวคาถานี้วา
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แนะไมมะรื่น การที่ทา นปลอยผลไมไหกลิ้งมา
นั้น เราผูเปนกวางรูแลว เราจะไปสูไมนะรื่นตนอื่น
เพราะเราไมชอบใจผลของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา าต ไดแก ปรากฏ คือเกิดแลว.
บทวา เอต โยควา กรรมนี้. บทวา กุรุงฺคสฺส แปลวา เนื้อชนิดกวาง.
บทวา ย ตฺว เสปณฺณิ เสยฺยสิ ความวา ดูกอนตนไมมะรื่นผูเจริญ
การที่ทานปลอยใหผลกลิ้งตกลงขางหนา คือไดเปนผูมีผลกระจายมานั้น ทั้ง
หมดเกิดเปนสิ่งลามกสําหรับเนื้อกวาง. ดวยบทวา น เม เต รุจฺจเต นี้
กวางกลาววา เราไมชอบใจผลของทานผูใหผลอยูอยางนี้ ทานจงหยุดเถิด
เราจักไปที่อื่น ดังนี้ ไดไปแลว.
ลําดับนั้น นายพรานทั้งที่นั่งอยูบนหางนั่นแล พุงหอกไปเพื่อพระโพธิสัตวนั้นแลวกลาววา ทานจงไปเถิด บัดนี้เราเปนคนผิดหวังทาน. พระโพธิสัตวหันกลับมายืนกลาววา บุรุษผูเจริญ แมบดั นี้ทานผิดหวังเราก็จริง แต
ถึงกระนั้นทานจะไมผิดหวังมหานรก ๘ ขุม อุสสทนรก ๑๖ ขุม และกรรมกรณ
ทั้งหลายมีการจองจํา ๕ ประการเปนตน ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลวก็ไดไป
ตามชอบใจ ฝายนายพรานลงมาแลวไปตามความชอบใจ.
แมพระศาสดาก็ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อ
จะฆาเราในบัดนี้ เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอน ก็ตะเกียกตะกายแลวเหมือน
กัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบอนุสนธิแลวทรงประชุมชาดกวา นาย
พรานนั่งหางในครั้งนั้นไดเปนเทวทัต
สวนกวางในครั้งนั้นไดเปน
เราแล.
จบกุรุงคมิคชาดกที่ ๑
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๒. กุกกุรชาดก
วาดวยสุนัขที่ถูกฆา
[๒๒] สุนัขเหลาไดอันบุคคลเลี้ยงไวในราชสกุล เจริญ
ในราชสกุล สมบูรณดวยสีสันและกําลัง สุนัขเหลานี้
นั้นไมถูกฆา พวกเรากลับถูกฆา นี้ชื่อวาการฆาโดย
ไมแปลกกันก็หาไม กลับชื่อวาการฆาแตสุนัขทั้งหลาย
ที่ทุรพล.
จบกุกกุรชาดกที่ ๒
๒. อรรถกถากุกกุรชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภการประพฤติ
ประโยชนแกพระญาติ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา เย กุกฺกุรา
ดังนี้. การประพฤติประโยชนแกพระญาตินั้น จักมีแจงในภัททสาลชาดก
ทวาทสนิบาต. ก็พระศาสดาทรงตั้งเรื่องนี้แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวทรงอาศัยกรรมเห็นปานนั้น บังเกิดในกําเนิดสุนัข หอมลอมดวย
สุนัข มิใชนอ ยอยูในสุสานใหญ. อยูมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จขึ้นทรงรถเทียม
มาสินธพขาว ประดับดวยเครื่องประดับทั้งปวง เสด็จไปยังพระอุทยาน
ทรงเลนในพระอุทยานนั้น ตลอดสวนภาคกลางวัน เมื่อพระอาทิตยอัสดง จึง
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เสด็จเขาพระนคร ราชบุรุษทั้งหลายวางสายเชือกหนึ่งรถนั้นตามที่ผูกไวนั้น
แหละที่พระลานหลวง เนื้อฝนตกตอนกลางคืน รถนั้นก็เปยกฝน. พวกสุนัข
ที่เลี้ยงไวในราชตระกูลลงจากปราสาทชั้นบน กัดกินหนึ่งและชะเนาะของรถนั้น.
วันรุงขึ้น พวกราชบุรุษจึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ สุนัขทั้งหลาย
เขาไปทางทอน้ํา กัดกินหนังและชะเนาะของรถนั้นพระเจาขา. พระราชาทรง
กริ้วสุนัข จึงตรัสวา พวกทานจงฆาพวกสุนัขในที่ที่ไดเห็นแลว ๆ. ตั้งแตนั้นมา
ความพินาศใหญหลวงจึงเกิดขึ้นแกพวกสุนัข. สุนัขเหลานั้น เมื่อถูกฆาในที่ที่พบ
เห็นจึงหนีไปปาชา ไดพากันไปยังสํานักของพระโพธิสัตว. พระโพธิสตั วถาม
วา ทานทั้งหลายเปนอันมากพากันมาประชุม เหตุอะไรหนอ ? สุนัขเหลานั้น
กลาววา พระราชาทรงกริ้ววา นัยวา สุนัขกินหนังและชะเนาะของรถภายใน
พระราชวัง จึงทรงสั่งใหฆาสุนัข สุนัขเปนอันมากพินาศ มหาภัตเกิดขึ้นแลว
พระโพธิสัตวคิดวาในที่ที่มีการอารักขา สุนัขทั้งหลายในภายนอก ยอมไม
มีโอกาส กรรมนี้จักเปนกรรมของพวกสุนัขเลี้ยงในภายในพระราชนิเวศนนั่น
เอง ก็ภัยอะไร ๆ ยอมไมมีแกพวกโจร สวนพวกที่ไมใชโจรกลับไดความตาย
ถากระไร เราจะแสดงพวกโจรแกพระราชาแลวไหทานชีวิตแกหมูญาติ. พระโพธิสัตวนั้น ปลอบโยนญาติทั้งหลายใหเบาใจแลวกลาววา ทานทั้งหลายอยา
กลัว เราจักนําความไมมีภัยมาใหแกทานทั้งหลาย พวกทานจงอยูที่นี้แหละจน
กวาเราจะไดเฝาพระราชา แลวรําพึงถึงบารมี กระทําเมตตาภาวนาใหเปน
ปุเรจาริกไปในเบื้องหนาแลวอธิษฐานวา ใคร ๆ อยาไดสามารถขวางกอนดิน
หรือไมคอนเบื้องบนเรา ผูเดียวเทานั้น เขาไปภายในพระนคร. ครั้งนั้น แม
สัตวตัวหนึ่งเห็นพระโพธิสัตวแลวชื่อวา โกรธแลวแลดู มิไดมี. ฝายพระราชา
ทรงสั่งฆาสุนัขแลวประทับนั่งในที่วินิจฉัยดวยพระองคเอง พระโพธิสัตวไปใน
ที่วินิจฉัยนั้นนั่นแล แลววิ่งเขาไปภายใตอาสนของพระราชา. ลําดับนั้น พวก
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ราชบุรุษเริ่มเพื่อจะนําพระโพธิสัตวนั้นออกมา แตพระราชาทรงหามไว
พระโพธิสัตวนั้นพักอยูหนอยหนึ่งแลวออกจากภายใตอาสน ถวายบังคมพระ
ราชาแลวทูลถามวา ไดยินวา พระองคทรงใหฆาสุนัขจริงหรือพระเจาขา.
พระราชาตรัสวา เออ เราใหฆา. พระโพธิสัตวทูลถามวา ขาแตพระจอมคน
สุนัขเหลานั้น มีความผิดอะไร ? พระราชาตรัสวา สุนัขทั้งหลายมันกินหนังหุม
และชะเนาะแหงรถของเรา พระโพธิสัตวทูลถามวา. พระองคทรงรูจัก สุนขั ตัว
ที่กินแลวหรือ. พระราชาตรัสวา ไมรู พระโพธิสตั วทูลวา ขาแตสมมติเทพ
การไมทรงทราบโดยถองแทวา โจรที่กินหนังชื่อนี้ แลวทรงใหฆาในที่ที่ไดพบ
เห็นทันที ไมสมควร พระเจาขา. พระราชาตรัสวา เพราะพวกสุนัขมักกัดกิน
หนังหุมรถ เราจึงสั่งฆาสุนัขวา พวกทานจงฆาสุนัขที่ไดพบเห็นทั้งหมดเลย.
พระโพธิสัตวทูลวา ก็มนุษยทั้งหลายเหลานั้น ฆาสุนัขทั้งหมดทีเดียวหรือ หรือวา
สุนัข แมไมไดความตายก็มีอยู. พระราชาตรัสวามี. สุนัขเลี้ยงในสําหนักของเรา
ไมไดการถูกฆาตาย. พระมหาสัตวทูลวา ขาแตมหาราชพระองคไดตรัสในบัดนี้
ทีเดียววา เพราะพวกสุนัขมักกัดกินหนังหุมรถ เราจึงสั่งฆาสุนัขวา พวกทาน
จงฆาสุนัขทุกตัวที่ไดพบเห็น แตบดั นี้พระองคตรัสวา สุนขั เลี้ยงในตําหนัก
ของเราไมไดการถูกฆาตาย เมื่อเปนอยางนั้น พระองคยอมลุอคติเชนฉันทาคติ
เปนตน. ก็ชอื่ วาการลุอคติไมสมควร และไมเปน (ทศพิธ) ราชธรรม ธรรมดา
พระราชาผูแสวงหาเหตุและมิใชเหตุ เปนเชนกับตาชั่งจึงจะควร. บัดนี้
สุนัขเลี้ยงในราชสกุลไมไดการคาย สุนัขที่ทุรพลเทานั้นจึงจะได เมื่อเปนเชน
นั้น อันนี้ไมเปนการฆาสุนัขทุกตัว แตอันนี้ชื่อวาเปนการฆาสุนัขที่ทุรพล
ก็แหละครั้น ทูลอยางนี้แลว จึงเปลงเสียงอัน ไพเราะกราบทูลวา ขาแตมหาราช
สิ่งที่พระองคทรงกระทํานั้นไมเปนธรรม เมื่อจะแสดงธรรมแกพระราชา จึง
กลาวคาถานี้วา
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สนัขเหลาใดอันบุคคลเลี้ยงไวในราชสกุลเจริญ
ในราชสกุล สมบูรณดวยสีสันและกําลัง สุนัขเหลานี้
นั้นไมถูกฆา พวกเรากลับถูกฆาโดยไมแปลกกัน หา
มิได กลับชื่อวาการฆาแตสุนัขทั้งหลายที่ทุรพล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย กุกฺกุรา ไดแก สุนัขเหลาใด.
เหมือนอยางวา ปสสาวะแมยังมีน้ําอุนก็เรียกวามูตรเนา สุนขั จิ้งจอกแมเกิดใน
วันนั้นก็เรียกวา สุนัขจิ้งจอกแก เถาหัวดวนแมยังออนก็เรียกวาเถาหัวเนา กาย
แมจะมีสีเหมือนทองก็เรียกวากายเปอยเนา ฉันใด สุนัขแมมีอายุ ๑๐๐ ป ก็
เรียกวา กุกกุระ ลูกสุนัข ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น สุนัขเหลานั้น
แกแตสมบูรณดวยกําลังกาย ก็เรียกวา กุกกุระเหมือนกัน. บทวา วฑฺฒา
แปลวา เจริญเติบโต. บทวา โถเลยฺยถา ไดแก เกิดแลว มีแลว เจริญ
แลวในราชสกุล. บทวา วณฺณพลูปปนฺนา ไดแก สมบูรณดวยสีรางกาย
และกําลังกาย. บทวา เตเม น วชฺณา ความวา สุนัขเหลานี้นั้นมีเจาของ
มีการอารักขา จึงไมถูกฆา. บทวา มยมสฺส วชฺณา ความวา เราทั้งหลาย
ไมมีเจาของไมมีการอารักขา เปนสุนัขที่ถูกฆา. บทวา นาย สฆจฺจา ความ
วา เมื่อเปนอยางนั้น อันนี้ยอมไมชื่อวามีการฆาโดยไมแปลกกัน. บทวา
ทุพฺพลฆาติกาย ความวา สวนอันนี้ยอมชื่อวาเปนการฆาอันทุรพล เพราะ
ฆาเฉพาะสุนัขทุรพลทั้งหลาย. อธิบายวา ธรรมดาพระราชาทั้งหลายควรขม
พวกโจร พวกที่ไมเปนโจรไมควรขม แตในเหตุการณนี้ โทษอะไร ๆ ไมมี
แกพวกโจร พวกที่ไมใชโจรกลับไดความตาย โอ! ในโลกนี้ สิ่งที่ไมควร
ยอมเปนไป โอ! เธอธรรมยอมเปนไป.
พระราชาไดทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลวจึงตรัสวา ดูกอนบัณฑิต
ก็ทานรูหรือวา สุนัขชื่อโนนกินหนังหุมรถ. พระโพธิสัตวกลาววา รูพระเจาขา.
พระราชาตรัสวา สุนัขพวกไหนกิน. พระโพธิสัตวทูลวา พวกสุนัขเลี้ยงที่อยู
ในตําหนักของพระองคกินพระเจาขา. พระราชาตรัสวา ทานตอง (พิสูจน)
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รูวา สุนัขเหลานั้นกินอยางไร. พระโพธิสัตวทูลวา ขาพระบาทจักแสดงความที่
สุนัขเหลานั้นกิน. พระราชาตรัสวา จงแสดงเถิดบัณฑิต. พระโพธิสัตวทูลวา
พระองคจงใหนําพวกสุนัขเลี้ยงในตําหนักของพระองคมา แลวใหนําเปรียง
และหญาแพรกมาหนอยหนึ่ง. พระราชาไดทรงการทําอยางนั้น. ลําดับนั้นพระ
โพธิสัตวใหขยําหญากับเปรียงแลวทูลกะพระราชานั้นวา ขอพระองคจงใหสุนัข
เหลานั้นดื่ม พระราชาทรงใหทําอยางนั่นแลวใหดื่ม สุนัขทั้งหลายที่ดื่มแลว ๆ ก็
ถายออกมาพรอมกับหนังทั้งหลาย พระราชาทรงดีพระทัยวาเหมือนพยากรณ
ของพระสัพพัญูพุทธเจา จึงไดทรงทําการบูชาพระโพธิสัตวดวยเศวตฉัตร
พระโพธิสัตวจึงแสดงธรรมแกพระราชา ดวยคาถาวาดวยการประพฤติธรรม
๑๐ ประการ อันมาในเตสกุณชาดก มีอาทิวา ขาแตมหาราชผูบรมกษัตริย
พระองคจงประพฤติธรรมในพระชนกและชนนีดงั นี้ แลวทูลวา ขาแตมหาราช
จําเดิมแตนี้ไป พระองคจงเปนผูไมประมาท แลวใหพระราชาดํารงอยูในศีล ๕
จึงไดถวายคืนเศวตฉัตรแดพระราชา. พระราชาไดทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตวแลวทรงใหอภัยแกสัตวทั้งปวง ทรงเริ่มตั้งนิตยภัยเชนกับโภชนะของ
พระองคแกสุนัข ทั้งปวงมีพระโพธิสัตวเปนตน ทรงตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวทรงการทําบุญมีทานเปนตนตลอดชั่วพระชนมายุ สวรรคตแลวเสด็จอุบัติ
ในเทวโลก กุกกุโรวาทไดดําเนินไปถึงหมื่นป ฝายพระโพธิสัตวดํารงอยู
ตราบชั่วอายุแลวไดไปตามยถากรรม.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประพฤติประโยชน
แกพระญาติทั้งหลาย ในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอนก็ไดประพฤติ
แลวเหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนท บริษัทที่
เหลือนอกนี้ ไดเปนพุทธบริษัท สวนกุกกุรบัณฑิตคือเราแล.
จบกุกกุรชาดกที่ ๒
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๓. โภชาชานียชาดก
วาดวยมาสินธพอาชาไนย
[๒๓] ดูกอนนายสารถี มาสินธพอาชาไนยถูก
ลูกศรแทงแลว แมนอนตะแคงอยางเดียว ยัง
ประเสริฐกวามากระจอก ทานจงประกอบฉันออกรบ
อีกเถิด.
จบโภชาชานียชาดกที่ ๓
๓. อรรถกถาโภชาชานียชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับ อยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูละ
ความเพียรรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อป ปสฺเสน
เสมาโน ดังนี้.
ความพิศดารวา สมัยนั้น พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาแลวตรัสวา
ดูกอนภิกษุ บัณฑิตทั้งหลายแมในกาลกอน ไดการทําความเพียรแมในที่อัน
มิใชที่อยู แมไดรับบาดเจ็บก็ไมละความเพียร ดังนี้แลว ทรงนําอดีต
นิทานมาวา
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลมาสินธพชื่อ โภชาชานียะ สมบูรณดวยอาการ
ทั้งปวง ไดเปนมามงคลของพระเจาพาราณสี พระโพธิสัตวนั้นบริโภคโภชนะ
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ขาวสาลีมีกลิน่ หอมอันเก็บไว ๓ ป ถึงพรอมดวยรสเลิศตางๆ ในถาดทองอันมี
ราคาแสนหนึ่ง ยืนอยูใ นภาคพื้นอันไลทาดวยของหอมมีกําเนิด ๔ ประการ
เทานั้น สถานที่ยืนนั้นวงดวยมานผากัมพลแดง เบื้องบนดาดเพดานผาอัน
วิจิตรดวยดาวทอง หอยพวงของหอมและพวงดอกไม ตามประทีปน้ําหอม ก็
ขึ้นชื่อวาพระราชาทั้งหลายผูไมปรารถนาราชสมบัติในนครพาราณสี ยอมไมมี
คราวหนึ่ง พระราชา ๗ พระองคพากันลอมนครพาราณสี ทรงสงหนังสือแก
พระเจาพาราณสีวา จะใหราชสมบัติแกเราทั้งหลายหรือจะรบ. พระเจาพาราณสี
ใหประชุมอํามาตยทั้งหลายแลวตรัสบอกขาวนั้น แลวตรัสถามวา ดูกอนพอ
ทั้งหลาย บัดนี้ พวกเราจะกระทําอยางไร ? อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
สมมติเทพ เบื้องตนพระองคยังไมตองออกรบกอน พระองคจงสงทหารมาชื่อ
โนนใหกระทําการรบ เมื่อทหารมานั้นไมสามารถขาพระบาททั้งหลายจักรูใน
ภายหลัง. พระราชารับสั่งใหเรียกทหารมานั้นมาแลวตรัสวา ดูกอนพอ เธอ
จักอาจการทําการรบกับพระราชา ๗ องคหรือไม. นายทหารมากราบทูลวา
ขาแตสนมติเทพ ถาขาพระบาทไดมาสินธพชื่อโภชาชานียะไซร พระราชา ๗
พระองคจงยกไว ขาพระบาทจักอาจรบกับพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีป. พระราชา
ตรัสวา ดูกอนพอ มาสินธพโภชาชานียะ หรือมาอื่นก็ชางเถิด. นายทหารมานั้น
รับพระดํารัสแลว ถวายบังคมพระราชาลงจากปราสาท ใหน้ํามาสินธพโภชาชานียะมา แมคนก็ผูกสอดเกราะทุกอยาง เหน็บพระขรรค ขึ้นหลังมาสินธพ
ตัวประเสริฐ ออกจากพระนครไปประดุจฟาแลบ ทําลายกองพลที่ ๑ จับเปน
พระราชาไดองคหนึ่ง พามามอบใหแกพลในนครแลวกลับไปอีก ทําลาย
กองพลที่ ๒ กองพลที่ ๓ ก็เหมือนกัน จับเปนพระราชาได ๕ องค อยางนี้
ดวยประการฉะนี้ แลวทําลายกองพลที่ ๖ ในคราวจับพระราชาองคที่ ๖ มา
สินธพโภชาชานียะไดรับบาดเจ็บ เลือดไหล เวทนากลาเปนไป นายทหารมา
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นั้นรูวามาสินธพนั้นไดรับบาดเจ็บ จึงใหมาสินธพโภชาชานียะนอนที่ประตู
พระราชวัง เริ่มทําเกราะใหหลวมเพื่อจะผูกเกราะมาตัวอื่น พระโพธิสัตวทั้งที่
นอนทางขางที่ที่ความผาสุกมาก ลืมตาขึ้นเห็นนายทหารมา (ทําอยางนั้น) จึง
คิดวา นายทหารมานี้จะหุมเกราะมาตัวอื่น และมาตัวนี้จักไมสามารถทําลาย
กองพลที่ ๗ จับพระราชาองคที่ ๗ ได และกรรมที่เราทําไวแลวจักพินาศหมด
แมนายทหารมาซึ่งไมมีผูเปรียบก็จักพินาศ แมพระราชาก็จักตกอยูในเงื้อมมือ
ของพระราชาอื่น เวนเราเสียมาอื่นชื่อวาสามารถเพื่อทําลายกองพลที่ ๗ แลว
จับพระราชาองคที่ ๗ ไดยอมไมมี ทัง้ ๆ ที่นอนอยูนั่นแล ใหเรียกนายทหาร
มามาแลวกลาววา ดูกอนนายทหารน้ําผูสหาย เวนเราเสีย ชื่อวามาอื่นผูสามารถ
เพื่อทําลายกองพลที่ ๗ แลวจับพระราชาองคที่ ๗ ไดยอมไมมี เราจักไมทํา
กรรมที่เรากระทําแลว ใหเสียหาย ทานจงใหเราแลลุกขึ้นแลว ผูกเกราะเถิดครั้น
กลาวแลวจึงกลาวคาถานี้วา
มาสินธพอาชาไนยถูกลูกศรแทงแลว แมนอน
ตะแคงอยูขางเดียว ก็ยังประเสริฐกวาน้ํากระจอก ดู
กอนนายสารี ทานจงประกอบฉันออกรบเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อป ปสฺเสน เสมาโน ไดแก แม
นอนโดยขางๆ เดียว. บทวา สลฺเลภิ สลฺลลีกโต ความวา เปนผูแมถูก
ศรทั้งหลายแลว. บทวา เสยฺโยว วฬวา โภชฺโฌ ความวา มากระจอก
ซึ่งไมไดเกิดในตระกูลมา มาสินธพ ชื่อวา วฬวะ มาโภชาชานียสินธพ
ชื่อวา โภชฌะ ดังนั้น มาโภชาชานียสินธพนั่นแหละ แมถกู ลูกศรแทงแลว
ก็ยังประเสริฐคือเลิศ อุดม กวามากระจอกนั่น. ดวยบทวา ยฺุช มฺเว
สารถี นี้ พระโพธิสัตวกลาววา เพราะเหตุที่เราแล แมจะไปดวยอาการ
อยางนี้ก็ยังประเสริฐกวา ฉะนั้น ทานจงประกอบเราเถิด อยาประกอบมา
ตัวอื่นเลย.
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นายทหารมาพยุงพระโพธิสัตวใหลุกขึ้นพันแผลแลว ผูกสอดเรียบรอย
นั่งบนหลังของพระโพธิสัตวนั้น ทําลายกองพลที่ ๗ จับเปนพระราชาองคที่ ๗
แลวมอบ ใหแกพลของพระราชา คนทั้งหลายนําแมพระโพธิสัตวมายังประตู
พระราชวัง พระราชาเสด็จออกเพื่อทอดพระเนตรพระโพธิสัตวนั้น พระมหาสัตวทูลพระราชาวา ขาแตมหาราช พระองคอยาทรงฆาพระราชาทั้ง ๗ เลย
จงใหกระทําสบถแลวปลอยไป พระองคจงประทานยศที่จะพึงประทานแกขาพระบาทและนายทหารมา ใหเฉพาะแกนายทหารมาเทานั้น การจับพระราชา
๗ องคไดแลว ทําทหารผูกระทําการรบใหพินาศยอมไมควร แมพระองคก็จง
ทรงบําเพ็ญทาน รักษาศีล ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม เมือ่ พระโพธิสัตวให
โอวาทแกพระราชาอยางนี้แลว คนทั้งหลายจึงถอดเกราะของพระโพธิสัตวออก
เมื่อเกราะสักวาถูกถอดออกเทานั้น พระโพธิสัตวนั้นดับไปแลว. พระราชาทรง
ใหทําฌาปนกิจสรีระของพระโพธิสัตวนั้น ไดประทานยศใหญแกนายทหารมา
ทรงใหพระราชาทั้ง ๗ พระองค ทรงกระทําสบถเพื่อไมประทุษรายพระองคอีก
แลวทรงสงไปยังที่ของตน ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม โดยสม่ําเสมอ ใน
เวลาสุดสิ้นพระชนมายุ ไดเสด็จไปตามยถากรรม.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตทั้งหลายในปางกอน
ไดกระทําความเพียรแมในที่อันมิใชบอ เกิดอยางนี้ แมไดรับบาดเจ็บเห็น
ปานนี้ ก็ไมละความเพียร สวนเธอบวชในศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจาก
ทุกขเห็นปานนี้ เพราะเหตุไร จึงละความเพียรเสีย แลวทรงประกาศสัจจะทั้ง ๔
ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูละความเพียรตั้งอยูในพระอรหัตผล ฝายพระศาสดาครั้น
ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว จึงทรงประชุมชาดกวา พระ
ราชาในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนท นายทหารมาในครั้งนั้น ได
เปนพระสารีบุตร สวนโภชาชานิยสินธพในครั้งนั้น ไดเปนเราแล.
จบโภชาชานียชาดกที่ ๓
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๔. อาชัญญชาดก
วาดวยมาอาชาไนยกับมากระจอก
[๒๔] ไมวาเมื่อใด ทีใ่ ด ขณะใด ณ ที่ใด ๆ ณ เวลา
ใด ๆ มาอาชาไนยใชกําลังความเร็ว มากระจอก
ยอมถอยหนี้.
จบอาชัญญชาดกที่ ๔
๔. อรรถกถาอาชัญญชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูละ
ความเพียรเหมือนกัน จึงตรัสธรรมเทศนานี้ มีคาํ เริ่มตนวา ยทา ยทา
ดังนี้.
ก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุ บัณฑิต
ทั้งหลายในปางกอน เปนผูแมไดการประหารทั้งในที่อันมิใชบอเกิด ก็ได
กระทําความเพียร แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
พระราชา ๗ องคพากันลอมพระนครไว โดยนัยมีในเรื่องกอนนั่นแหละ.
ลําดับนั้น นักรบประจํารถคันหนึ่ง เทียมรถมีมา สินธพพี่นอง ๒ ตัวออกจาก
พระนคร ทําลายกองพล ๖ กองพล ไดจับพระราชา ๖ องคไว. ขณะนั้น
มาผูพี่ไดรับบาดเจ็บ. สารถีจึงสงรถมายังประตูพระราชวัง ปลดมาผูพี่ชายออก
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จากรถ ทําเกราะใหหลวม แลวใหนอนตะแคงขางหนึ่ง เริ่มจะสวมเกราะมา
ตัวอื่น. พระโพธิสัตวเห็นดังนั้น จึงคิดโดยนัยเรื่องกอนนั่นแหละ แลวให
เรียกสารถีมา ทั้งที่นอนอยูนั่นแลไดกลาวคาถานี้วา
ไมวาเมื่อใด ที่ใด ขณะใด ณ ทีใ่ ด ๆ ณ เวลา
ใด ๆ น้ําอาชาไนยใชกําลังความเร็ว มากระจอกยอม
ถอยหนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา ยทา ไดแก ในกาลใด ๆ ใน
บรรดาเวลาเชาเปนตน. บทวา ยตฺถ ไดแก ในที่ใด คือในหนทาง หรือ
ในสนามรบ. บทวา ยทา คือ ในขณะใด. บทวา ยตฺถ ยตฺถ ไดแก
ในสนามรบเปนอันมาก เชนกองพล ๗ กอง. บทวา ยทา ยทา ไดแก
ในกาลใด ๆ คือ ในกาลที่ไดรับบาดเจ็บหรือไมไดรับ. บทวา อาชาไนย
กุรุเต เวค ความวา มาอาชาไนย คือ มาสินธพตัวประเสริฐ ผูมีสภาวะรู
ทั่วถึงเหตุที่จิตของสารถีชอบ ใชกําลังความเร็ว คือพยายาม ปรารภความเพียร.
บทวา หายนฺติ ตตฺถ วาฬวา ความวา เมื่อมาอาชาไนยนั้นใชกําลังความ
เร็ว มากระจอกกลาวคือมาตัวเมียนอกนี้ยอมถอยหนี คือ ยอมลาถอยไป
เพราะฉะนั้น ทานจงเทียมเฉพาะเราเทานั้นในรถคันนี้.
สารถีประคองพระโพธิสัตวไหลุกขึ้น เทียมแลวทําลายกองพลที่ ๗ พา
เอาพระราชาองคที่ ๗ มา. ขับรถมายังประตูพระราชวังแลวปลดมาสินธพ. พระโพธิสัตวนอนตะแคงขางหนึ่ง ถวายโอวาทแกพระราชาโดยนัยเรื่องกอนนั่นแล
แลวดับไป. พระราชารับสั่งใหกระทําฌาปนกิจสรีระของพระโพธิสัตวนั้น แลว
กระทําสัมมานะแกสารถีประจํารถ ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม โดยเสมอ
เสด็จไปตามยถากรรม.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศสัจจะ
ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นตั้งอยูในพระโสดาปตติผล. พระศาสดาทรงประชุม
ชาดกวา พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนทเถระ สารถีได
เปนพระสารีบุตร สวนมาไดเปนเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจาแล.
จบอาชัญญชาดกที่ ๔
๕. ติตถชาดก
วาดวยการเบื่อเพราะซ้ําซาก
[๒๕] ดูกอนนายสารถี ทานจงยังมาใหอาบ
และดืม่ น้ําที่ทาโนนบาง ทานี้บาง แมขาวปายาสที่
บริโภคบอยครั้ง คนก็ยังอิ่มได.
จบ ติตถชาดกที่ ๕
๕. อรรถกถาติฏฐชาดก

๑

พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภภิกษุผูเคย
เปนชางทองรูปหนึ่ง ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระธรรมเสนาบดี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อฺมฺเหิ ติฏเหิ ดังนี้.
๑. บาลีเปน ติตถชาดก
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ก็อาสยานุสยญาณยอมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ยอมไมมีแก
คนอื่น เพราะฉะนั้น พระธรรมเสนาบดีจึงไมรูอาสยะคืออัธยาศัย และอนุสัย
คือกิเลสอันเนื่องอยูในสันดานของสัทธิวิหาริก เพราะความที่คนไมมีอาสยานุ
สยญาณ จึงบอกเฉพาะอสุภกรรมฐานเทานั้น อสุภกรรมฐานนั้นไมเปนสัปปายะ
แกสัทธิวิหาริกนั้น. เพราะเหตุไร เพราะไดยินวา สัทธิวิหาริกของพระธรรม
เสนาบดีนั้น ถือปฏิสนธิในเรือนของชางทองเทานั้น ถึง ๕๐๐ ชาติ เมื่อเปน
เชนนั้น อสุภกรรมฐานจึงไมเปนสัปปายะแกสัทธิวิหาริกนั้น เพราะเปนผูเคย
ชินตอการเห็นทองคําบริสุทธิ์เทานั้น เปนเวลานานี้ สัทธิวิหาริกนั้น ไมอาจทํา
แมมาตรวานิมิตใหเกิดขึ้นในกรรมฐานนั้น ใหเวลาสิ้นไป ๔ เดือน. พระธรรม
เสนาบดีเมื่อไมอาจใหพระอรหัตแกสัทธิวิหาริกของตน จึงคิดวา ภิกษุนี้
จักเปนพุทธเวไนยแนนอน เราจักนําไปยังสํานักของพระตถาคต จึงพาสัทธิวิหาริกนั้น ไปยังสํานักของพระศาสดาดวยตนเอง แตเชาตรู. พระศาสดาตรัส
ถามวา สารีบุตร เธอพาภิกษุรูปหนึ่งมาหรือหนอ. พระสารีบตุ รกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดใหกรรมฐานแกภิกษุนี้ แกภิกษุนี้ไมอาจ
ทําแมมาตรวานิมิตใหเกิดขึ้น โดยเวลา ๔ เดือน ขาพระองคนั้นคิดวา ภิกษุ
นี้จักเปนพุทธเวไนยผูที่พระพุทธเจาจะพึงทรงแนะนํา จึงไดพามายังสํานักของ
พระองค พระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา สารีบุตร เธอใหกรรมฐาน
ชนิดไหนแกสัทธิวิหาริกของเธอ ? พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมี
พระภาคเจา ขาพระองคใหอสุภกรรมฐาน พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา
สารีบุตร เธอไมมีญาณเครื่องรูอัธยาศัยและอนุสัยของสัตวทั้งหลาย เธอไป
กอนเถิด เวลาเย็นเธอมา พึงพาสัทธิวิหาริกของเธอมาดวย. พระศาสดา
ทรงสงพระเถระไปอยางนี้แลว ไดใหผานุงและจีวรอันนาชอบใจแกภิกษุนั้น
แลวทรงพาภิกษุนั้นเขาไปบิณฑบาตยังบาน ใหของเคี้ยวของฉันอันประณีต
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แวดลอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญกลับ มายังพระวิหารอีก ทรงยังเวลาสวนกลางวัน
ใหสิ้นไปในพระคันธกุฎี พอเวลาเย็น ทรงพาภิกษุนั้นเที่ยวจาริกไปในวิหาร
แลวทรงนิรมิตสระโบกขรณีสระหนึ่งในอัมพวัน แลวทรงนิรมิตกอปทุม
ใหญในสระโบกขรณีนั้น และทรงนิรมิตดอกปทุมใหญดอกหนึ่งในกอปทุม
แมนั้น แลวรับสั่งใหนั่งลงดวยพระดํารัสวา ภิกษุ เธอจงนั่งแลดูดอกปทุม
นี้ แลวเสด็จเขาพระคันธกุฎี. ภิกษุนั้นแลดูดอกปทุมนั้นบอย ๆ. พระผูมี
พระภาคเจาทรงใหดอกปทุมนั้นเหี่ยว. ดอกปทุมนั้น เมื่อภิกษุนั้นแลดูอยู
นั่นแหละไดเหี่ยวเปลี่ยนสีไป ก็เมื่อเปนเชนนั้น กลีบของดอกปทุมนั้นก็
รวงไปตั้งแตรอบนอก ไดรวงไปหมดโดยครูเดียว. แตนั้น เกสรก็รวงไป
เหลืออยูแตผักบัว. ภิกษุนั้น เห็นอยูตั้งนั้นจึงคิดวา ดอกปทุมนี้ไดงดงามนาดู
อยูเดียวนี้ เมื่อเปนเชนนั้น สีของมันก็แปรไป กลีบและเกสรรวงไป ตั้งอยู
แตเพียงผักบัวเทานั้น ความชราถึงแกดอกปทุมชือ่ เห็นปานนี้ อยางไรจักไม
ถึงรางกายของเรา สังขาร ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ จึงเริ่มเจริญวิปสสนา พระศาสดาทรงทราบวา จิตของภิกษุนั้น ขึ้นสูวิปสสนาแลว ประทับอยูในพระ
คันธุฎีนั่นแล ทรงเปลงโอภาสแสงสวางไป แลวตรัสพระคาถานี้วา
เธอจงตัดความสิเนหาของตนเสีย เหมือนคน
ตัดดอกโกมุทอันเกิดในสารทกาล เธอจงพอกพูนทาง
แหงความสงบ เพราะพระนิพพาน ตถาคตแสดงไว
แลว.
ในเวลาจบคาถา ภิกษุนั้นบรรลุพระอรหัตแลวคิดวา เราเปนผูพน
แลวหนอจากภพทั้งปวง จึงเปลงอุทานดวยคาถาทั้งหลายมีอาทิวา
เรานั้น มีธรรมเครื่องอยูอันอยูจบแลว มีฉันทะ
ในใจบริบูรณแลว มีอาสวะสิ้นไปแลว ทรงไวซึ่ง
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รางกายครั้งสุดทาย มีศีลบริสทุ ธิ์ มีอินทรียตั้งมั่น
ดวยดี ที่สุดพนแลว เหมือนพระจันทรพนจากปาก
ของราหูฉะนั้น เราบรรเทามลทินทั้งปวงอันกระทํา
ความมืด ซึ่งมืดมนอนธถารเพราะโมหะไดเด็ดขาด
เหมือนพระอาทิตยมีรัศมีตั้งพัน ผูสรางแสงสวาง ทํา
ความโซติชวงดวยแสงสวางในทองฟาฉะนั้น.
ก็แหละครั้นเปลงอุทานแลว จึงมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ฝายพระเถระ
ก็มาถวายบังคมพระศาสดาแลวไดพาสัทธิวิหาริกของตนไป. ขาวนี้เกิดปรากฏ
ในระหวางภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายนั่งพรรณนาพระคุณของพระทศพลอยู
ในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย พระสารีบุตรเถระไมรูอัธยาศัยของ
สัทธิวิหาริกของตน เพราะไมมีอาสยานุสยญาณ แตพระศาสดาทรงทราบ ได
ประทานพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแกภิกษุนั้น โดยวันเดียวเทานั้น โอ!
ชื่อวาพระพุทธเจาทั้งหลายทรงมีอานุภาพมาก พระศาสดาเสด็จมาแลวประทับ
นั่งบนอาสนะที่ปูลาดแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนา
กันดวยเรื่องอะไร ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
พวกขาพระองคนั่งสนทนากันดวยเรื่องอื่นหามิได แตนั่งสนทนากันดวยเรื่อง
พระญาณเครื่องรูอัธยาศัย และอนุสัยแหง สัทธิวิหาริกของพระธรรม เสนาบดี
เฉพาะของพระองคเทานั้น. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ไม
นาอัศจรรย บัดนี้ เรานั้นเปนพระพุทธเจาแลว ยอมรูอัธยาศัยของภิกษุนั้น
แมในกาลกอน เราก็รูอธั ยาศัยของภิกษุนั้นเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทาน
มา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวอนุศาสนอรรถและธรรมกะพระราชาพระองคนั้น. ใน
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กาลนั้น พวกคนเลี้ยงมาใหมากระจอกขาเขยกอาบกอนกวามาอื่น ณ ทาที่มา
มงคลของพระราชาอาบ. มามงคลถูกใหลงทาที่มากระจอกอาบ จึงเกลียดไม
ปรารถนาจะลง คนเลี้ยงมามากราบทูลแดพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ มา
มงคลไมปรารถนาจะลงทาน้ํา พระเจาขา. พระราชาทรงสั่งพระโพธิสัตวไปวา
ดูกอนบัณฑิต ทานจงไป จงรูวา เพราะเหตุไร มาถูกเขาใหลงทาน้ําจึงไม
ลง. พระโพธิสัตวทูลรับพระบัญชาแลวไปยังฝงแมน้ํา ตรวจดูมาก็รูวามาไมมี
โรค จึงใครครวญวา เพราะเหตุไรหนอ มานี้จึงไมลงทาน จึงคิดวา มาอื่น
จักถูกอาบที่ทานี้กอน ดวยเหตุนั้น มานั้นเห็นจะรังเกียจจึงไมลงทา แลวถาม
พวกคนเลี้ยงมาวา ทานผูเจริญ ที่ทานี้ทานทั้งหลายใหมาอะไรอาบกอน พวก
คนเลี้ยงมากลาววา ขาแตนายใหมากระจอกอาบกอนกวามาอื่น. พระโพธิสัตว
รูอัธยาศัยของมานั้นวา มานี้รังเกียจจึงไมปรารถนาจะอาบที่ทานี้ เพราะตน
เปนสัตวมี (คุณ) สมบัติ การใหมานี้อาบในทาอื่น จึงจะควร จึงกลาววา
ทานผูเลี้ยงมาผูเจริญ แมขาวปายาสที่ปรุงดวยเนยใส น้ําผึ้ง และน้ําออย
เมื่อบุคคลบริโภคบอย ๆ กอน ยอมมีความเบื่อ มานี้อาบที่ทานใหลายครั้ง
เบื้องตน พวกทานจงใหมานั้น ลงยังทาแมอื่น แลวใหอาบและดื่ม จึงกลาวคาถา
นี้วา
ดูกอนนายสารถี ทานจงยังมาใหอาบและดื่มที่
ทาโนนทานี้บาง แมขาวปายาสที่บริโภคบอยครั้ง คน
ยอมอิม่ ได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺมฺเหิ แยกศัพทออกเปน
อฺเหิ อฺเหิ แปลวา อื่น ๆ. บทวา ปาเยหิ (แปลวาจงใหดื่ม) นี้
เปนหัวขอเทศนา อธิบายวา จงใหอาบและใหดื่ม. บทวา อจฺจาสนสฺส นี้
เปนฉัฏฐีวิภัติใชในอรรถแหงตติยาวิภัติ อธิบายวา กินยิ่ง คือบริโภคยิ่ง.
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บทวา ปายาสสฺสป ตปฺปติ ความวา ยอมอิ่มคือเปนผูอิ่ม เปนผูที่เขา
เลี้ยงดูอิ่มแลว แมดวยขาวมธุปายาสที่ปรุงดวยเนยใสเปนตน ยอมไมถึงความ
เปนผูตองการบริโภคอีก เพราะฉะนั้นมาแมนี้ก็จักถึงความพอ เพราะการอาบ
ประจําที่ทานี้ ทานจงใหอาบที่ทาอื่นเถิด.
คนเลี้ยงมาเหลานั้น ไดฟงคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว จึงใหมาลงทา
อื่น ใหดื่มและใหอาบ ในเวลาที่มาดื่มน้ําแลวอาบ พระโพธิสัตวไดมายัง
สํานักของพระราชา. พระราชาตรัสถามวา ดูกอนพอ มาอาบและดื่มแลวหรือ
พระโพธิสัตวกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตสมมติเทพ. พระราชาตรัสถามวา
ทีแรก เพราะเหตุไร มาจึงไมปรารถนา? พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแต
สมมติเทพ เพราะเหตุชื่อแมนี้ แลวกราบทูลเหตุทั้งปวง พระราชาตรัสวา โอ!
ทานบัณฑิตยอมรูอัธยาศัยชื่อแมของสัตวดิรัจฉานเห็นปานั้น แลวประทาน
ยศใหญแกพระโพธิสัตว ในเวลาสิ้นอายุ ไดเสด็จไปตามยถากรรมแลว ฝาย
พระโพธิสัตวก็ไปตามยถากรรมเหมือนกัน.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรารูอัธยาศัยของภิกษุนี้ใน
บัดนี้ เทานั้น หามิได แมในกาลกอนก็รูเหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรม
เทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว จึงทรงประชุมชาดกวา มานงคลในกาลนั้น.
ไดเปนภิกษุรูปนี้ พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนท สวน
อํามาตยผูเปนบัณฑิตในกาลนั้น ไดเปนเราตถาคตแล.
จบติฏฐชาดกที่ ๕
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๖. มหิลามุขชาดก
วาดวยการเสี้ยมสอน
[๒๖] พระยาชางชื่อมหิลามุข ไดเที่ยวทุบตีคน
เพราะไดคําของพวกโจรมากอน พระยาชางผูอุดมตั้ง
อยูในคุณทั้งปวง เพราะไดฟงคําของทานผูสํารวมดี
แลว.
จบมหิลามุขชาดกที่ ๖
๖. อรรถกถามหิลามุขชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับ อยูในพระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัต
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา โปราณโจราน วโจ นิสมฺม
ดังนี้
ความพิศดารวา พระเทวทัตทําใหอชาตศัตรูกุมารเลื่อมใสแลว ยัง
ลาภสักการะใหเกิดขึ้น อชาตศัตรูกุมารใหสรางวิหารที่ตําบลคยาสีสะเพื่อพระเทวทัต แลวนําไปเฉพาะโภชนะขาวสาลีมีกลิ่นหอมซึ่งเก็บไว ๓ ป วันละ ๕๐๐
สํารับ โดยรสเลิศตางๆ เพราะอาศัยลาภสักการะ. บริวารของพระเทวทัตจึง
ใหญขึ้น พระเทวทัตพรอมทั้งบริวารอยูในวิหารนั่นแหละ. สมัยนั้น มีสหาย ๒
คนผูเปนชาวเมืองราชคฤห ในสองสหายนั้น คนหนึ่งบวชในสํานักของพระศาสดา คนหนึ่งบวชในสํานักของพระเทวทัต สหายทั้งสองนั้นยอมเห็นกัน
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และกันแมในที่นั้นๆ แมไปวิหารก็ยังเห็นกัน อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุผูเปนนิสิต
ของพระเทวทัตกลาวกะภิกษุนอกนี้วา ผูมีอายุ ทานจะเที่ยวบิณฑบาตมีเหงื่อ
ไหลอยูทุกวัน ๆ ทําไม ทานนั่งในวิหารที่ตําบลคยาสีสะเทานั้น จะไดบริโภค
โภชนะดีดวยรสเลิศตางๆ ขาวปายาสเห็นปานนี้ไมมีในวิหารนี้ ทานจะมัวเสวย
ทุกขอยูทําไม ประโยชนอะไรแกทานการมายังคยาสีสะแตเชาตรูแลวดื่มขาวยาคู
พรอมดวยแกงออม เคีย้ วของควรเคี้ยว ๑๘ ชนิด แลวบริโภคโภชนะดีดวย
รสเลิศตาง ๆ ไมควรหรือ ภิกษุนั้นถูกพูดบอย ๆ เปนผูประสงคจะไป จําเดิม
แตนั้น จึงไปยังคยาสีสะบริโภคแลวก็มายังพระเวฬุวันตอเมื่อเวลาสาย ภิกษุนั้น
ไมอาจปกปดไวไดตลอดไป ไมชานัก ขาวก็ปรากฏวา ภิกษุนั้นไปคยาสีสะ
บริโภคภัตที่เขาอุปฏฐากพระเทวทัต. ลําดับนั้น สหายทั้งหลายพากันถามภิกษุ
นั้น วาผูมีอายุ ไดยินวา ทานบริโภคภัตที่เขาอุปฏฐากแกพระเทวทัตจริงหรือ ?
ภิกษุนั้น กลาววา ใครกลาวอยางนี้ สหายเหลานั้นกลาววา คนโนนและคน
โนนกลาว ภิกษุนั้นกลาววา ผูมีอายุทั้งหลาย ผมไปยังคยาสีสะบริโภคจริง
แตพระเทวทัตไมไดใหภัตแกผม คนอื่น ๆ ให. ภิกษุผูสหายกลาววา ผูมีอายุ
พระเทวทัตเปนเสี้ยนหนามตอพระพุทธเจา เปนผูทุศีล ยังพระเจาอชาตศัตรู
ใหเลื่อมใส แลวยังลาภสักการะใหเกิดแกคนโดยไมชอบธรรม ทานบวชใน
ศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานนี้ แลวบริโภคโภชนะอันเกิดขึ้น
แกพระเทวทัตโดยไมชอบธรรมเลย มาเถอะ เราทั้งหลายจักน้ําทานไปยัง
สํานักของพระศาสดา แลวพาภิกษุนั้นมายังโรงธรรมสภา พระศาสดาพอทรง
เห็นภิกษุนั้นเทานั้นจึงตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพาภิกษุนี้ ผูไม
ปรารถนา มาแลวหรือ ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุนี้บวชในสํานักของพระองค แลวบริโภคโภชนะอันเกิดขึ้นแก
พระเทวทัต โดยไมชอบธรรม พระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวา
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เธอบริโภคโภชนะอันเกิดแกพระเทวทัต โดยไมชอบธรรมจริงหรือ ? ภิกษุนั้น
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเทวทัต ไมไดใหภัตแกขาพระองค
คนอื่น ๆ ใหแกขาพระองค ขาพระองคจึงบริโภคภัตนั้น พระศาสดาตรัสวา
ภิกษุ เธออยากระทําการหลีกเลี้ยงในเรื่องนี้ พระเทวทัตเปนผูไมมีอาจาระ
เปนผูทุศีล เธอบวชในศาสนานี้แลว คบหาศาสนาของเราอยูนั้นแล ยังบริโภค
ภัตของพระเทวทัตไดอยางไรเลา เธอมีปกติคบหาอยูแมเปนนิคยกาล ก็ยังคบ
หาพวกคนที่เห็นแลว ๆ ครั้นตรัสแลวจึงทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยของพระเจาพรหมทัตนั้น ในกาลนั้น ชางมงคล
ของพระเจาพรหมทัตชื่อวามหิลามุข เปนชางมีศีล สมบูรณดวยอาจาระมารยาท
ไมเบียดเบียนใครๆ อยูม าวันหนึ่ง โจรทั้งหลายมา ณ ที่ใกลโรงชางนั้น ใน
ลําดับกาลอันเปนสวนราตรี นั่งปรึกษาการลักอยูในที่ไมไกลชางนั้นวาตอง
ทําลายอุโมงคอยางนี้ ตองกระทําการตัดชองยองเบาอยางนี้ การกระทําอุโมงค
และการตัดชองยองเบาใหปราศจากรกชัฏ ใหปราศจากพุมไม เชนกับหนทาง
เชนกับทาน้ํา แลวลักเอาสิ่งของไปจึงจะควร บุคคลผูเมื่อจะลัก ตองฆา และ
ตองประหารแลวจึงลัก เมื่อเปนอยางนี้ ชื่อวาผูสามารถเพื่อจะลุกขึ้น (ตอสู)
จักไมมี อันธรรมดาวา โจรตองเปนผูไมประกอบดวยศีลและอาจาระตองเปน
คนกักขฬะ หยาบชา ปาเถื่อน ครั้นปรึกษากันอยางนี้แลว จึงใหกันและกัน
เรียนเอาแลวไดพากันไป พวกโจรพากันมาปรึกษาในที่นั้น โดยนัยนี้นั่นแหละ
หลายวัน คือ แมในวันรุงขึ้น แมในวันรุงขึ้น. ชางไดฟงคําของโจรเหลานั้น
สําคัญวา ใหเราสําเหนียก จึงคิดวาบัดนี้ เราตองเปนผูกักขฬะ หยาบชา.
ปาเถื่อน จึงไดเปนผูเห็นปานนั้น เอางวงจับคนเลี้ยงชางผูมาแตเชาตรูฟาดที่
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พื้นดินใหตาย ฆาคนที่มาแลว ๆ คือ แมคนหนึ่งๆ พวกราชบุรษุ จึงกราบทูล
แดพระราชาวา ชางมหิลามุขเปนบา ฆาคนที่พบเห็นแลว ๆ พระเจาขา. พระ
ราชาทรงสงพระโพธิสัตวไปดวยพระดํารัสวา ดูกอนบัณฑิต เธอจงไป จงรู
วา ชางนั้น ดุราย เพราะเหตุไร. พระโพธิสัตวไปแลวรูวาชางนั้นไมมีโรคใน
รางกายจึงคิดวา เพราะเหตุไรหนอ ชางนี้จึงเกิดเปนชางดุราย เมื่อใครครวญ
ไปจึงสันนิษฐานวา ชางนี้ไดฟงคําของใครๆ ในที่ไมไกล สําคัญวาคนเหลานี้
ใหเราสําเหนียก จึงเปนชางดุรายแนนอนจึงถามพวกคนเลี้ยงชางวาคนบางพวก
เคยกลาวคําอะไรในตอนกลางคืน ณ ที่ใกลชาง มีอยูหรือหนอ ? พวกคนเลี้ยง
ชางกลาววา ขอรับ นาย พวกโจรพากันมากลาว. พระโพธิสัตวจึงไปกราบทูล
แดพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ ความพิการไมมีในรางกายแหงชางของหลวง
ชางนั้นเกิดเปนชางดุราย เพราะไดพึงถอยคําของพวกโจรพะยะคะ. พระราชา
ตรัสถามวา บัดนี้ควรจะทําอยางไร ? พระโพธิสัตวกราบทูลวา นิมนตสมณพราหมณผูมีศีลใหนั่งในโรงชางแลวกลาวถึงศีลและอาจาระ จงจะควรพะยะคะ
พระราชาตรัสวา จงการทําอยางนั้นเถิด พอ. พระโพธิสัตวจึงนิมนตสมณพราหมณทั้งหลายผูมีศีลไหนั่งในโรงชางแลวกลาววา ทานผูเจริญ ขอทาน
ทั้งหลายจงกลาวศีลกถาวาดวยเรื่องศีล สมณพราหมณเหลานั้นนั่งในที่ไมไกล
ชาง พากันกลาวศีลกถาวา ไมพึงปรามาสจับตอง ไมพึงดาใคร ๆ ควรเปน
ผูเพียบพรอมดวยศีลและอาจาระ เปนผูประกอบดวยขันติ เมตตา และความ
เอ็นดู ชางนั้นไดฟงดังนั้นคิดวา สมณพราหมณเหลานี้ใหเราศึกษาสําเหนียก
จําเดิมแตบัดนี้ไป เราควรเปนผูมีศีล แลวไดเปนผูมีศีลแลวหรือ ? พระโพธิสัตวกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตสมมติเทพ พระราชาตรัสวา ชางดุรายชื่อ
เห็นปานนี้ อาศัยบัณฑิตทั้งหลายจึงตั้งอยูในธรรมอันเปนของเกาได แลวได
กลาวคาถานี้วา
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พระยาชางชื่อมหิลามุขไดเที่ยวทุบตีคนเพราะ
ไดฟงคําของพวกโจรมากอน พระยาชางผูอุดมตั้งอยู
ในคุณทั้งปวงก็เพราะไดฟงคําของทานผูสํารวมดีแลว.
ก็เพราะไดฟงคําของทานผูสํารวมดีแลว บรรดาบทเหลานั้น บทวา
โปราณโจราน ไดแกพวกโจรรุนเกากอน บทวา นิสมฺม ไดแก เพราะ
ฟง อธิบายวา เพราะไดฟงคําของพวกโจรมากอน. บทวา มหิลามุโข
แปลวา มีหนาเชนกับหนาชางพัง อีกอยางหนึ่ง. ชางพังเมื่อแลดูขางหนาจึง
จะงาม แลดูขางหลังไมงามฉันใด ชางแมนั้นก็ฉันนั้น เมือ่ แลดูขางหนา
จึงจะงาม เพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อชางนั้นวา มหิลามุข. บทวา
โปถยมานุจารี ความวา เที่ยวติดตามโบยอยู คือ ฆาอยู อีกอยางหนึ่ง
พระบาลีก็อยางนี้แหละ. บทวา สุสฺตาน ไดแก ผูสํารวมดวยดี คือ
มีศีล. บทวา คชุตฺตโม ไดแก ชางอุดม คือ ชางมงคล. บทวา
สพฺพคุเณสุ อฏ ไดแก ตั้งอยูเฉพาะในคุณเกาทั้งปวง.
พระราชาทรงพระดําริวา พระโพธิสัตวรูอัธยาศัยแมของสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย จึงไดพระราชทานยศใหญให พระราชานั้นทรงดํารงอยูตราบชั่ว
พระชนมายุ ไดไปตามยถากรรมพรอมกับพระโพธิสัตว.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ แมในกาลกอน เธอก็คบหาคนที่พบ
เห็นแลว ๆ เหมือนกัน เพราะไดฟงถอยคําของสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม
จึงไดคบหาทานผูตั้งอยูในธรรม ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตอ
อนุสนธิแลว จึงทรงประชุมชาดกวา ชางมหิลามุขในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุ
ผูซองเสพฝายตรงขามในบัดนี้ พระราชาในครัง้ นั้น ไดเปนพระอานนท ในบัดนี้ สวนอํามาตยในครั้งนั้น ไดเปนเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจาแล.
จบมหิลามุขชาดกที่ ๖
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๗. อภิณหชาดก
วาดวยการเห็นกันบอย ๆ
[๒๗] พระยาชางไมสามารถจะรับเอาคําขาว
ไมสามารถจะรับเอากอนขาว ไมสามารถจะรับเอาหญา
ทั้งหลาย ไมสามารถจะขัดสีกาย ขาพระบาทสําคัญ
วา พระยาชางตัวประเสริฐ ไดทําความรักใครในสุนัข
เพราะไดเห็นกันเนื่อง ๆ.
จบอภิณหชาดกที่ ๗
๗. อรรถกถาอภิณหชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภอุบาสกคน
หนึ่งกับพระเถระแก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา นาล กพล
ปทาตเว ดังนี้.
ไดยินวา ในนครสาวัตถีมีสหาย ๒ คน บรรดาสหายทั้งสองนั้น
คนหนึ่งบวชแลวไดไปยังเรือนของสหายนอกนี้ทุกวัน สหายนั้นไดถวายภิกษา
แกภิกษุผูสหายนั้น แมตนเองก็บริโภคแลว ไดไปวิหารพรอมกับภิกษุผูสหาย
นั้นนั่นแหละ นั่งสนทนาปราศัยอยูจนพระอาทิตยอัสดง จึงกลับเขาเมือง.
ฝายภิกษุผูสหายนอกนี้ก็ตามสหายนั้นไปจนถึงประตูเมืองแลวก็กลับ. ความ
คุนเคยของสหายทั้งสองนั้น เกิดปรากฏในระหวางภิกษุทั้งหลาย. อยูมาวันหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายนั่งกลาวถึงความคุนเคยของสหายทั้งสองนั้น ในโรงธรรมสภา.
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พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลายบัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนา
กันดวยกถาเรื่องอะไรหนอ ? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ดวยกถาเรื่องชื่อนี้
พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย สหายทั้งสองนี้เปนผูคุนเคยกัน
แตในบัดนี้ เทานั้น หามิได แมในกาลกอน ก็ไดเปนผูคุนเคยกันเหมือนกัน
แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยของพระเจาพรหมทัตนั้น. ในกาลนั้น
สุนัขตัวหนึ่งไปยังโรงชางมงคลกินเมล็ดขาวสุกแหงภัตที่ตกอยูในที่ที่ชางมงคล
บริโภค สุนขั นั้นเติบโตดวยโภชนะนั้นนั่นแล จึงเกิดความคุนเคยกับชางมงคล
บริโภคอยูในสํานักของชางมงคลนั้นเอง. สัตวแมทั้งสองไมอาจเปนไปเวนจาก
กัน. ชางนั้น เอางวงจับสุนัขนั้นไสไปไสมาเลน ยกขึ้นวางบนกระพองบาง.
อยูมาวันหนึ่ง มนุษยชาวบานคนหนึ่งใหมูลคาแกคนเลี้ยงชาง แลวไดพาเอา
สุนัขนั้นไปบานของตน ตั้งแตนั้น ชางนั้นเนื้อไมเห็นสุนัขก็ไมกิน ไมดื่ม
ไมอาบ พวกคนเลี้ยงชางจึงกราบทูลเรื่องนั้นแกพระราชา พระราชาทรงสั่ง
พระโพธิสัตวไปดวยพระดํารัสวา บัณฑิต ทานจงไป จงรูวา เพราะเหตุไร
ชางจึงกระทําอยางนั้น พระโพธิสัตวไปยังโรงชาง รูวาชางเสียใจ คิดวา
โรคไมปรากฏในทั้งกายของชางนี้ ก็ความสนิทสนมฐานมิตรกับใครๆ จะพึงมี
แกชางนั้น ชางนั้น เห็นจะไมเห็นมิตรนั้น จึงถูกความโศกครอบงํา ครัน้ คิด
แลว จึงถามพวกคนเลี้ยงชางวา ความคุนเคยกับใครๆ ของชางนี้ มีอยูหรือ ?
พวกคนเลี้ยงชางกลาววา มีจะนาย ชางนี้ถึงความคุนเคยกันมากกับสุนัขตัวหนึ่ง
พระโพธิสัตวถามวา บัดนี้ สุนัขตัวนั้นอยูที่ไหน ? พวกคนเลี้ยงชางกลาววา
ถูกมนุษยคนหนึ่งนําไป พระโพธิสัตวถามวา ก็ที่เปนที่อยูอาศัยของมนุษยคน
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นั้น พวกทานรูจักไหม ? พวกคนเลี้ยงชางกลาววา ไมรูจักดอกนาย. พระโพธิสัตวไดไปยังสํานักของพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ อาพาธ
ไร ๆ ของชางไมมี แตชางนั้นมีความคุนเคยอยางแรงกลากับสุนัขตัวหนึ่ง
ชางนั้นเห็นจะไมเห็นสุนัขนั้นจึงไมบริโภค แลวกลาวคาถานี้วา
พระยาชางไมสามารถจะรับเอาคําขาว ไม
สามารถจะรับเอากอนขาว ไมสามารถจะรับเอาหญา
ไมสามารถจะขัดสีกาย ขาพระบาทมาสําคัญวา พระยา
ชางตัวประเสริฐไดทําความรักใครในสุนัข เพราะได
เห็นกันเนือง ๆ.
บรรดาบทเหลๆนั้น บทวา นาล แปลวา ไมสามารถ. บทวา
กพล ไดแก คําขาวที่ใหเฉพาะทีแรก ในเวลาบริโภค. บทวา ปทาตเว
แปลวา เพื่อรับเอา. พึงทราบการลบ อา อักษร เนื่องดวยวิธีสนธิการเชื่อม
ศัพท. อธิบายวา เพื่อถือเอา. บทวา น ปณฺฑ ไดแก ไมสามารถเพื่อ
รับเอาแมกอนภัตที่เขาปนให. บทวา ห กุเส ไดแก ไมสามารถรับเอาแม
หญาทั้งหลายที่เขาใหกิน. บทวา น ฆสิตุ ความวา ใหอาบอยูก็ไมสามารถ
จะขัดสีแมรางกาย. พระโพธิสัตวกราบทูลแดพระะราชาถึงเหตุทั้งปวงที่ชานั้น
ไมสามารถจะกระทํา อยางนี้แลว เมื่อจะกราบทูลถึงเหตุที่ตนกําหนด ใน
เพราะชางนั้น ไมสามารถ จึงกราบทูลคํามีอาทิวา มฺามิ ขาพระบาท
สําคัญวา ดังนี้.
พระราชาทรงสดับคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว จึงตรัสถามวา ดูกอน
บัณฑิต บัดนี้ควรกระทําอยางไร ? พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ
ไดยินวา มนุษยผูหนึ่งพาเอาสุนัข ผูเปนสหายของชางมงคลแหงขาพระบาท
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ทั้งหลายไป ขอพระองคจงใหคนเที่ยวตีกลองประกาศวา ชนทั้งหลายแม
เห็นสุนัขนั้น ในเรือนของคนใด คนนัน้ จะมีสินไหมชื่อนี้ ดังนี้ พระเจาขา.
พระราชาทรงใหกระทําอยางนั้น. บุรษุ นั้น ไดสดับขาวนั้นจึงปลอยสุนัข สุนัข
นั้นรีบไปไดไปยังสํานักของชางทีเดียว. ชางเอางวงจับสุนัขนั้น วางบนกระพอง
รองไหร่ําไรแลวเอาลงจากกระพอง เมื่อสุนัขนั้นบริโภค คนจึงบริโภคภายหลัง
พระราชาทรงพระดําริวา พระโพธิสตั วรูอัธยาศัยของสัตวดิรัจฉาน จึงได
ประทานยศใหญแกพระโพธิสัตว.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสองรูปนี้เปนผูคุนเคย
กันในบัดนี้เทานั้น หามิได แมในกาลกอนก็ไดเปนผูคุนเคยกันมาแลว ครั้น
ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงเปลี่ยนแสดงดวยกถาวาดวยสัจจะ ๔
ทรงสืบอนุสนธิ แลวทรงประชุมชาดก. ชื่อวาการเปลี่ยนมาแสดงกถาวาดวย
สัจจะ ๔ นี้ ยอมมีแมทุกชาดกทีเดียว แตเราทั้งหลายจักแสดงการเปลี่ยนกลับ
มาแสดงกถาวาดวยอริยสัจ ๔ เฉพาะในชาดกที่ปรากฏอานิสงสแกบุคคลนั้น
เทานั้นแล. สนัขในกาลนั้น ไดเปนอุบาสกในบัดนี้ ชางในกาลนั้น
ไดเปนพระเถระแตในบัดนี้ พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนท
ในบัดนี้ สวนบัณฑิตผูเปนอํามาตยไดเปนเราแล.
จบอภิณหชาดกที่ ๗
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๘. นันทิวิสาลชาดก
วาดวยการพูดดี
[๒๘] บุคคลพึงกลาวแตคําที่นาพอใจเทานั้น ไม
พึงกลาวคําที่ไมนาพอใจในกาลไหน ณ เมื่อพราหมณ
กลาวคํานาพอใจ คนนันทิวสาลไดลากเอาภาระอัน
หนักไปได ทําพราหมณผูนั้นไหไดทรัพยดวย ตนเอง
เปนผูปลื้มใจเพราะการชวยเหลือนั้นดวย.
จบนันทิวิสาลชาดกที่ ๘
๘. อรรถกถานันทิวิสาลชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการพูด
เสียดแทงใหเจ็บใจ ของพวกภิกษุฉัพพัคคีย จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา มนฺุเมว ภาเสยฺย ดังนี้.
ความพิศดารวา สมัยนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคียเมื่อกระทําการทะเลาะ
ยอมขู ยอมตะเพิด ยอมทิ่มแทง ยอมดาดวยเรื่องสําหรับดา ๑๐ ประการ
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งให
เรียกภิกษุฉัพพัคคียมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวาพวกเธอ
กระทําการทะเลาะจริงหรือ ? เมื่อพวกภิกษุฉัพพัคคียกราบทูลวา จริง พระเจา
ขา จึงทรงติเตียนแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาวาจาหยาบกระทํา
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แตความฉิบหายให ไมเปนที่พอใจแมแหงสัตวดิรัจฉาน แมในกาลกอน
สัตวดิรัจฉานตัวหนึ่ง ยอมยังคนผูรองเรียกตนดวยคําหยาบใหพายแพดวย
ทรัพยพันหนึ่ง แลวจึงทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามวาคันธาระ ครองราชสมบัติอยูใน
เมืองตักกศิลา แควนคันธาระ พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดโค. ครั้งในกาล
ที่พระโพธิสัตวเปนลูกโคหนุมนั่งเอง พราหมณคนหนึ่งไดพระโพธิสัตวนั้น
จากสํานักของทายกผูใหทักษิณา ตั้งชื่อวานันทิวิสาล แลวตั้งไวในฐานะบุตร
รักใครมาก ใหขาวยาคูและภัตเปนตนบํารุงเลี้ยงแลว. พระโพธิสัตวเจริญวัย
แลว คิดวา พราหมณนี้ปรนนิบัติเราไดโดยยาก ชื่อวาโคอื่นผูมีธุระเสมอ
เชนกับเรา ยอมไมมีในชมพูทวีปทั้งสิ้น ถากระไร เราพึงแสดงกําลังของตน
แลวพึงใหคาเลี้ยงดูแกพราหมณ. วันหนึ่ง พระโพธิสัตวนั้นกลาวกะพราหมณ
วา พราหมณทานจงไป จงเขาไปหาโควินทกเศรษฐีนั่น แลวกลาววา โค
พลิพัทของเรายังเกวียนรอยเลมซึ่งผูกติด ๆ กันใหเคลื่อนไปได ทานจง
กระทําการเดิมพันดวยทรัพยพันกหาปณะพราหมณนั้น จึงไปยังสํานักของเศรษฐี
สั่งสนทนาขึ้นวา ในนครนี้โคของใครเพียบพรอมดวยเรี่ยวแรง. ลําดับนัน้
เศรษฐีจึงกลาวกะพราหมณนั้นวา ของตนโนนและของตนโนน แลวกลาววา
ก็ทั่วทั้งนครโคชื่อวาเชนกับดวยโคทั้งหลายของเรา ยอมไมม.ี พราหมณกลาว
วา โคของเราตัวหนึ่งสามารถใหเกวียนรอยเลมผูกติด ๆ กันเคลื่อนไปได มี
อยู. เศรษฐีกลาววา คฤหบดี โคเห็นปานนี้จะมีแตไหน. พราหมณกลาววา
อยูในเรือนของเรา. เศรษฐีกลาววา ถาอยางนั้น ทานจงการทําเดิมพัน.
พราหมณกลาววา ดีละ ขาพเจาจะทํา แลวไดกระทําเดิมพันดวยทรัพยพัน
กหาปณะ พราหมณนั้นยังเกวียนรอยเลมใหเต็มดวยทราย กรวด และหินเปนตน
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แลวจอดไวตามลําดับกัน แลวผูกเกวียนทุกเลมเขาดวยกันดวยเชือกสําหรับผูก
เพลาแลวใหโคนันทิวิสาลอาบน้ําแลว เจิมดวยของหอม ประดับพวงมาลาที่คอ
แลวเทียมเฉพาะตัวเทานั้นที่ทูบเกวียนเลมแรก ตนเองนั่งที่ทูบเกวียน เงื้อปฏัก
ขึ้นแลวกลาววา เจาโคโกง จงลากไป เจาโคโกง จงนําไป. พระโพธิสัตวคิด
วา พราหมณนี้รองเรียกเราผูไมโกง ดวยวาทะวาโกง จึงไดยืนทําเทาทั้ง ๔
ใหนั่ง เหมือนเสา. ทันใดนั้น เศรษฐีจึงใหพราหมณนําทรัพยพันกหาปณะมา.
พราหมณแพ (พนัน) ดวยทรัพยพันกหาปณะ จึงปลดโคแลวไปเรือนถูกความ
โศกครองงํา จึงไดนอน. โคนันทิวิสาลเที่ยวไปแลวกลับมา เห็นพราหมณ
ถูกความโศกครองงํา จึงเขาไปหาแลวกลาววา พราหมณ ทานนอนหลับหรือ.
พราหมณกลาววาเราแพพนันดวยทรัพยพันกหาปณะ จะมีความหลับมาแตไหน.
โคนันทิวิสาลกลาววา ทานพราหมณ ฉันอยูในเรือนของทานมาตลอดกาลมี
ประมาณเทานี้ เคยทําภาชนะอะไร ๆ แตก เคยเหยียบใคร ๆ หรือเคยถาย
อุจจาระ ปสสาวะ ในที่อันไมควร มีอยูหรือ. พราหมณกลาววา ไมมีดอกพอ.
ลําดับนั้น โคนันทิวิสาลกลาววา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงเรียก
ฉันดวยวาทะวาโคโกง นั้นเปนโทษของทานเทานั้นโทษของฉันไมมี ทานจงไป
จงทําเดิมพันดวยทรัพย ๒,๐๐๐ กหาปณะกับเศรษฐีนั้น ขออยางเดียวทานอยา
เรียกฉันผูไมโกง ดวยวาทะวาโคโกง พราหมณไดฟงคําของโคนันทิวิสาลนั้น
แลว ปการทําเดิมพันดวยทรัพย ๒,๐๐๐ กหาปณะแลวผูกเกวียนรอยเลมติดกัน
โดยนัยอันมีแลวในกอน ประดับโคนันทิวิสาลแลวเทียมเกวียนเลมแรกเขาที่
ทูบเกวียน. ถามวา เทียมอยางไร ? ตอบวา พราหมณผูกแอกใหแนนที่ทูบ
เกวียนแลว เทียมโคนันทิวิสาลเขาที่ปลายแอกขางหนึ่งแลวเอาเชือกที่ทูบเกวียน
พันปลายแอกขางหนึ่งแลวใสไมค้ํายันปลายแอก เพลา และเชิงเกวียนเอาเชือก
นั้นผูกใหแนนแลวจอดไว ก็เมือกระทําอยางนี้ แอกยอมไมเคลื่อนไปทางโนน
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ทางนี้ โคตัวเดียวเทานั้น อาจลากไปได ลําดับนั้น พราหมณนั่งบนทูบเกวียน
ลูบหลังโคนันทิวิสาลนั้นพลางกลาววา โคผูเจริญ พอจงไป โคผูเสริญ พอจง
ลากไป. พระโพธิสัตวลากเกวียนรอยเลมที่ผูกติดกัน ดวยกําลังแรงครั้งเดียว
เทานั้น ใหเกวียนเลมที่ตั้งอยูขางหลังไปตั้งอยูในที่ของเกวียนซึ่งตั้งอยูขางหนา
โควินทกเศรษฐีแพแลวไดใหทรัพย ๒,๐๐๐ กหาปณะแกพรหมณ มนุษยแม
อื่น ๆ ก็ไดใหทรัพยเปนอันมากแกพระโพธิสัตว ทรัพยทั้งหมดนั้น ไดเปนของ
พราหมณทั้งนั้น พราหมณนั้นอาศัยพระโพธิสัตวจึงไดทรัพยเปนอันมากดวย
ประการอยางนี้.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาคําหยาบไมเปนที่ชอบใจ
ของใคร ๆ แลวทรงติเตียนพวกภิกษุฉัพพัคคียแลวทรงบัญญัติสิกขาบท เปน
พระผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลว จึงตรัสพระคาถานี้วา
บุคคลพึงกลาวแตคําที่นาพอใจเทานั้น ไมพึง
กลาวคําที่ไมนาพอใจ ในกาลไหน ๆ เมือ่ พราหมณ
กลาวคําที่นาพอใจโคนันทิวิสาลไดลากเอาภาระหนัก
ไปได ทําพราหมณผูนั้นใหไดทรัพยดวย ตนเองก็
เปนผูปลื้มใจเพราะการชวยเหลือนั้นดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนุ
ฺ เมว ภาเสยฺย ความวา บุคคล
เมื่อจะกลาวกับคนอื่น พึงกลาวเฉพาะปยวาจาอันออนหวานออนโยนเปนที่
นาพอใจไพเราะเวนจากโทษ ๔ ประการ. บทวา ครุภาร อุททฺธริ ความวา
โคนันทิวิสาล เมื่อพราหมณกลาวคําที่ไมนาพอใจ ก็ไมลากภาระ เมื่อพราหมณ
กลาวคําเปนที่รัก นาพอใจในภายหลัง จึงลากภาระหนักไปใหถงึ . ก็ ท อักษร
ในบทวา อุททฺธริ นั้นในคาถานี้ เปนอักษรทําการเชื่อมบท โดยการเชื่อม
พยัญชนะแล.
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พระศาสดาครั้น ทรงนําพระธรรมเทศนานี้วา มนฺุเมว ภาเสยฺย
มาดวยประการฉะนี้แลว จึงทรงประชุมชาดกวา พราหมณในกาลนั้น ได
เปนพระอานนท
สวนโคนันทิวิสาล ไดเปนเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจาแล.
จบนันทิวิสาลชาดกที่ ๘
๙. กัณหชาดก
วาดวยผูเอาการเอางาน
[๒๙] ในที่ใด ๆ มีธรุ ะหนัก ในที่ใดมีทางลุม
ลึก ชนทั้งหลายก็เทียมโคดําในกาลนั้นทีเดียว โคดํา
นั้นก็นาํ เอาธุระนั้นไปไดโดยแท.
จบกัณชาดกที่ ๙
๙. อรรถกถากัณหชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภยมกปาฏิหาริยจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ยโต ยโต ครุ ธุร ดังนี้.
ยมกปาฏิหาริยนั้นพรอมกับการเสด็จลงจากเทวโลก จักมีแจงใน
สรภังคชาดก เตรสนิบาต. ก็เนื้อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกระทํายมกปาฏิหาริยแลวเสด็จอยูในเทวโลก ในวันมหาปวารณา เสด็จลงที่ประตูเมือง
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สังกัสสะ แลวเสด็จเขาไปยังพระเชตวันมหาวิหารพรอมดวยบริวารใหญ ภิกษุ
ทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมสภานั่งกลาวถึงพระคุณของพระศาสดาวา อาวุโส
ทั้งหลาย ชื่อวาพระตถาคต มีธุระไมมีผูเสมอ คนอื่นชื่อวาผูสามารถเพื่อจะนํา
เอาธุระที่พระตถาคตนําไปแลว ยอมไมมี ครูทั้ง ๖ กลาววา พวกเราเทานั้น
จักกระทําปาฏิหาริย พวกเราเทานั้นจักกระทําปาฏิหาริย แมปาฏิหาริยอยางหนึ่ง
ก็ไมไดทํา นาอัศจรรย พระศาสดาทรงมีธุระไมมีผูเสมอ พระศาสดาเสด็จมา
แลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่อง
อะไรหนอ ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอื่น หามิได นั่งสนทนากันดวยเรื่องพระคุณเฉพาะของ
พระองคชื่อเห็นปานนี้. พระศาสดาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ จักนํา
ไปซึ่งธุระที่เรานําไปแลว ในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอน เขาแม
บังเกิดในกําเนิดเดียรัจฉาน ก็ไมไดใครๆ ผูมีธรุ ะเสมอกับในแลวทรงนําอดีต
นิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ ในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดโค ครั้นในเวลาทียังเปนลูกโคหนุมนั่นแล
เจาของทั้งหลายอยูในเรือนของหญิงแกคนหนึ่ง กําหนดคาเชาที่อยูอาศัยจึงได
ใหลูกโคนั้น หญิงแกนั้นปฏิบัติลูกโคหนุมนั้นดวยขาวยาคูและภัตเปนตน ตั้ง
ไวในฐานะบุตรใหเติบโตแลว ลูกโคนั้น ปรากฏชื่อวา อัยยิกากาฬกะ. ก็โค
นั้นเจริญวัยแลว เปนผูมสี ีเหมือนดอกอัญชัน เทียวไปกับโคบาน ไดเปนผู
ถึงพรอมดวยศีลและอาจาระ พวกเด็กชาวบานนับที่เขาบาง ที่หูบาง ที่ตอบาง
โหนบาง จับที่หางเลนบาง ดึงมาบาง นั่งบนหลังบาง. วันหนึ่ง โคนั้น คิดวา
มารดาของเรายากจน ตั้งเราไวในฐานเปนบุตร เลี้ยงดูนาโดยลําลาก ถากระไร
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เราทําการรับจาง ปลดเปลื้องมารดานี้ ใหพนจากความยากจน จําเดิมแตนั้น
โคนั้นเที่ยวทําการรับจาง
อยูมาวันหนึ่ง บุตรพอคาเกวียนคนหนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลมไปประจวบ
เอาทาที่ไมราบเรียบ โคทั้งหลายของพอคาเกวียนนั้น ไมสามารถจะยังเกวียนทั้ง
หลายใหขามขึ้นได โคทั้งหลายในเกวียน ๕๐๐ เลม ที่เจาของเอาแอกมาเทียม
ตอๆ กัน ก็ไมไดอาจเพื่อจะใหเกวียนแมเลมเดียวขามขึ้นไปได ฝายพระโพธิสัตวกับพวกโคชาวบาน เที่ยวไป ณ ที่ใกลทา . ฝายบุตรพอคาเกวียน ก็
เปนผูรูสูตรโค ? เขาใครครวญอยูวา ในระหวางโคเหลานี้ โคอุสภอาชาไนย
ผูสามารถยังเกวียนเหลานี้ใหขามพน มีอยูหรือหนอ. ไดเห็นพระโพธิสัตวแลว
คิดวา นี้โคอาชาไนยจักอาจยังเกวียนทั้งหลายของเราใหขามพนได ใครหนอ
เปนเจาของโคตัวนี้ จึงถามพวกคนเลี้ยงโควา ทานผูเจริญ ใครหนอเปน
เจาของโคตัวนี้ เราจักเทียมโคนี้ในเกวียนทั้งหลาย เมื่อเกวียนทั้งหลายอัน
โคนี้ใหขามขึ้นได จักใหคาจาง. พวกคนเลี้ยงโคเหลานั้นกลาววาทานทั้งหลาย
จงจับมันเทียมเถิด เจาของโคตัวนี้ ในที่นี้ ไมมี. บุตรพอคาเกวียนนั้น จึงเอา
เชือกผูกพระโพธิสัตวนั้น ที่จมูกแลวดังไมไดอาจแมจะใหเคลื่อนไหวได. ไดยิน
วาพระโพธิสัตวไมไดไปดวยคิดวา เมื่อบอกคาจางเราจักไป. บุตรพอคาเกวียน
รูความประสงคของพระโพธิสัตวนั้นจึงกลาววา นาย เมื่อทานใหเกวียน ๕๐๐
เลม ขามขึ้นแลว เราจักเก็บเกวียนละ ๒ กหาปณะใหเปนคาจาง แลวจักให
๑,๐๐๐ กหาปณะ. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวไดเดินไปเองทีเดียว ลําดับนั้น
บุรุษทั้งหลายจึงเทียมพระโพธิสัตวนั้น ที่เกวียนทัง้ หลาย. ทีนนั้ พระโพธิสัตว
ยกเกวียนนั้นขึ้นโดยกําลังแรงครั้งเดียวเทานั้น ใหเกวียนไปตั้งอยูบนบก ยัง
เกวียนทั้งหมดใหขามขึ้นโดยอุบายนี้ บุตรพอคาเกรียนเก็บกหาปณะหนึ่งตอ
เกวียนเลมหนึ่ง ๆ กระทําทรัพย ๕๐๐ กหาปณะใหเปนหอมีภัณฑะแลวฝกที่คอ
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ของพระโพธิสัตวนั้น พระโพธิสัตวนั้นคิดวา บุตรพอคาเกวียนนี้ไมใหคาจาง
แกเราตามที่กําหนดไว บัดนี้ เราจักไมใหบุตรพอเกวียนนั้นไป จึงไดไปยืน
ขวางทางขางหนาเกวียนเลมแรกสุด คนทั้งหลายแมจะพยายามเพื่อใหหลีกไป
ก็ไมไดอาจเพื่อจะใหพระโพธิสัตวนั้นหลีกไป. บุตรพอคาเกวียนคิดวา โคนี้
เห็นจะรูวาคาจางของตนหยอนไป จึงเก็บ ๒ กหาปณะในเกวียนเลมหนึ่งๆ ผูก
ทรัพย ๑,๐๐๐ กหาปณะใหเปนหอมีภัณฑะแลวคลองที่คอ โดยกลาววา นี้เปน
คาจางในการยังเกวียนใหขามขึ้นของทาน. พระโพธิสัตวนั้นพาเอาหอทรัพยพัน
หนึ่งไดไปยังสํานักของมารดา พวกเด็กชาวบานไดไปยังสํานักของพระโพธิสัตว
ดวยคิดกันวา นี่ชื่ออะไรที่คอของโคอัยยิกากาฬกะ. พระโพธิสัตวนั้นถูกเด็กชาว
บานติดตาม จึงหนีไปไกลไดไปยังสํานักของมารดา. ก็เพราะใหเกวียน ๕๐๐
เลมขามขึ้น จึงปรากฏเปนผูเหน็ดเหนื่อยมีตาทั้งสองขางแดง. ยายเห็นถุงทรัพย
๑,๐๐๐ ที่คอของพระโพธิสัตวนั้นจึงกลาววา พอ นี้ เจาไดมา ณ ที่ไหน แลว
ถามพวกเด็กชาวบาน ไดฟงเนื้อความนั้นแลวจึงกลาววา พอ เราตองการ
เลี้ยงชีวิตดวยคาจางที่เจาไดมาหรือ เพราะเหตุไร เจาจึงเสวยทุกขเห็นปานนี้
จึงใหพระโพธิสัตวอาบน้ําอุน เอาน้ํามันทาทั่วรางกาย ใหดื่มน้ํา ใหบริโภค
โภชนะอันเปนสัปปายะ. ในเวลาสิ้นชีวิต ไดไปตามยถากรรมพรอมกับ พระโพธิสัตว
ฝายพระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูมีธุระไม
สม่ําเสมอ ในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอนก็เปนผูมีธุระไมสม่ําเสมอ
เหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงสืบตออนุสนธิ เปน
พระผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลว ตรัสพระคาถานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 316

ในทีใ่ ด ๆ มีธุระหนัก ในที่ใดมีรองทางลุมลึก
ในกาลนั้น ชนทั้งหลายยอมเทียมโคดําที่เดียว โคดํา
นั้นก็นาํ เอาธุระนั้นไปไดโดยแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต ยโต ครุ ธุร ความวา ในที่
ใด ๆ มีธุระหนัก คือหยาบ โคพลิพัทอื่น ๆ ไมอาจยกขึ้นได. บทวา
ยโต คมฺภีรวตฺตนี ความวา ชื่อวา วตฺตนิ ทาง เพราะเปนที่ไปของคน.
คาวา วัตตนิ เปนชื่อของหนทาง. อธิบายวา ในที่ใดมีหนทาง ชื่อวาลึก
เพราะมีน้ําและโคลนมาก หรือเพราะความเปนทางขรุขระและชัน. ศัพทวา
อสฺสุ ในบทวา ตทาสฺสุ กณฺห ยุชฺ นฺติ นี้ เปนเพียงนิบาต. อธิบาย
วา ในกาลนัน้ ยอมเทียมโคคํา ทานกลาวคําอธิบายไววา ในกาลใดมีธุระ
หนัก และมีหนทางลึก ในกาลนั้น ชนทั้งหลายจึงเอาโคพลิพัทตัวอื่นออก
ไปแลว เทียมโคคําเทานั้น. ศัพทวา อสฺสุ แมในบทวา สฺวาสฺสุ ต วหเต
ธุร ก็เปนศัพทนิบาตเหมือนกัน. อธิบายวา โคดํานั้นยอมนําธุระนั้นไป.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลนั้น
โคดําเทานั้นนําธุระนั้นไป ดังนี้ ดวยประการอยางนี้แลว ทรงสืบตออนุสนธิ
ประชุมชาดกวา หญิงแตในครั้งนั้น ไดเปนนางอุบลวรรณา สวนโค
อัยยิกากาฬกะไดเปนเราแล.
จบกัณหชาดกที่ ๙
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๑๐. มุณิกชาดก
ดวยลักษณะของผูมอี ายุยืน
[๓๐] ทานอยาริษยาหมูมุณิกะเลย มันกินอาหาร
อันเปนเหตุใหเดือดรอนทานจงเปนผูมีความขวนขวาย
นอย กินแตแกลบเถิด นี้เปนลักษณะแตงความเปน
ผูมีอายุยืน.
จบมุณิกชาดกที่ ๑๐
จบกุรุงควรรค
๑๐. อรรถกถามุณิกชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการประเลา
ประโลมของเด็กหญิงอวน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา มา
มุณิกสฺส ดังนี้.
เรื่องการประเลาประโลมนั้น จักมีแจงในจุลลนารทกัสสปชาดก
เตรสนิบาต. ก็พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวา เธอ
เปนผูกระสันจะสึกจริงหรือ ? ภิกษุนั้นทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระศาสดาตรัสถามวา เพราะอาศัยอะไร ? ภิกษุนั้นกราบทูลวา เพราะอาศัย
การประเลาประโลมของเด็กหญิงอวน พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เด็กหญิงอวนนั้นการทําความพินาศแกเธอในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แม
ในกาลกอน ในวันวิวาหของเด็กหญิงอวนนี้ เธอก็ถึงความสิ้นชีวิต ถึงความ
เปนแกงออมของมหาชน แลวทรงน้ําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี

พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดโคในบานของกุฎมพีคนหนึ่งในหมู บานแหงหนึ่ง
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โดยมีชื่อวา มหาโลหิต ฝายนองชายของพระโพธิสัตว ไดเปนผูชื่อวา
จูฬโลหิต ธุระการงานในตระกูลนัน้ นั่นแล ยอมดําเนินไปไดเพราะอาศัยโค
๒ ตัวพี่นองนั้นนั่นเอง ก็ในตระกูลนั้น มีเด็กหญิงคนหนึ่ง. กุลบุตรชาวเมือง
คนหนึ่ง ขอเด็กหญิงนั้นเพื่อบุตรของตน. บิดามารดาของเด็กหญิงนั้น ใหขาว
ยาคูและภัตเลี้ยงดูสุกรชือ่ วา มุณิกะ ดวยหวังวาแกงออมจักมีเพื่อแขกทั้งหลาย
ผูมาในวันวิวาหของเด็กหญิง โคจูฬโลหิตเห็นดังนั้นจึงถามพี่ชายวา ธุระการ
งานในตระกูลนี้เมือจะดําเนินไป ก็อาศัยเราพี่นองทั้งสองจึงดําเนินไปได แต
คนเหลานี้ ใหเฉพาะแตหญาและใบไมแกพวกเรา กลับปรนเปรอสุกรดวยขาว
ยาคูและภัต ดวยเหตุไรหนอ สุกรนี้จึงไดยาคูและภัตนั้น. ลําดับนั้น โคผู
พี่จึงกลาวแกโดยจูฬโลหิตผูนองวา ดูกอนพอจูฬโลหิต เจาอยาริษยาโภชนะ
ของสุกรนั้นเลย สุกรนีก้ ําลังบริโภคภัตเปนเหตุตาย ในวันวิวาหของกุมาริกา
สุกรนี้จักเปนแกงออมสําหรับแขกผูมา เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้นจึงเลี้ยงดู
สุกรนี้ โดยลวงไป ๒-๓ วัน แตนี้ไปคนทั้งหลายจักพากันมา เมื่อเปนอยางนั้น
เจาจักไดเห็นสุกรนั้นถูกจับที่เทาทั้งหลายดึงออกมาจากใตเตียง ถูกเขาฆาการทํา
แกงและกับขาวเพื่อแขกทั้งหลาย แลวกลาวคาถานี้วา
ทานอยาริษยาหมูมุณีกะเลย มันกินอาหารอัน
เปนเหตุใหเดือดรอน ทานจงเปนผูมีความขวนขวาย
นอย กินแตแกลบเถิด นี้เปนลักษณะแหงความเปน
ผูมีอายุยืน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา มุณิกสฺส ปหยิ ความวา ทาน
อยายังความริษยาใหเกิดขึ้นในโภชนะของหมูมุณิกะ คืออยาริษยาตอหมูมุณิกะ
วา หมูนี้บริโภคโภชนะดี ไดแก อยาปรารถนาเปนอยางหมูมุณิกะวา เมื่อ
ไรหนอ แมเราก็จะมีความสุขอยางนี้ เพราะหมูมุณิกะนี้บริโภคอาหารอันเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 319

เหตุเดือดรอน. บทวา อาตุรนฺนานิ ไดแก โภชนะเปนเหตุใหตาย. บทวา
อปฺโปสฺสุโก ภุสงฺขาท ความวา ทานจงเปนผูมีความขวนขวายนอยใน
โภชนะของหมูมุณิกะนั้น จงบริโภคแกลบที่ตนไดเถิด. บทวา เอต ทีฆายุลกฺขณ ความวา นี่เปนเหตุแหงความเปนผูมีอายุยืน.
แตนั้น ไมนานนัก คนเหลานั้นก็พากันมา. ฆาหมูมุณิกะแลวแทง
โดยประการตาง ๆ. พระโพธิสัตวกลาวกะโคจูฬโลหิตวา พอ เจาเห็นหมู
มุณิกะแลวหรือ. โคจูฬโลหิตกลาววา ขาแตพี่ ผลแหงการบริโภคของหมู
มุณิกะฉันเห็นแลว ของสักวาหญา ใบไม และแกลบเทานั้น ของพวกเรา
อุดม ไมมโี ทษ และเปนลักษณะแหงความเปนผูมีอายุยืน กวาภัตของหมู
มุณิกะโดยรอยเทาพันเทา.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ แมในกาลกอน เธอก็อาศัยกุมาริกา
นี้ถึงความสิ้นชีวิต แลวถึงความเปนแกงออมของมหาชน ดวยประการอยางนี้
แล. ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย.
ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันอยากสึก ดํารงอยูในโสดาปตติผล. แม
พระศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิ แลวทรงประชุมชาดกวา มุณิกสุกรในครั้งนัน้
ไดเปนภิกษุผูกระสันจะสึก กุมาริกานี้แหละ ไดเปนกุมาริกาอวน
โคจูฬโลหิต ไดเปนพระอานนท สวนโคมหาโลกหิต ไดเปนเราแล.
จบมุณิชาดกที่ ๑๐
จบกุรุงควรรคที่ ๓

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุรงุ คมิคชาดก ๒. กุกกุรชาดก ๓. โภชาชานียชาดก
๓. อาชัญญชาดก ๕. ติตถชาดก ๖. มหิฬามุขชาดก ๗. อภิณหชาดก
๘. นันทิวิสาลชาดก ๙. กัณหชาดก ๑๐. มุณิกชาดก.
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๔. กุลาวกวรรค
๑. กุลาวกชาดก
วาดวยการเสียสละ
[๓๑] ดูกอ นมาตลีเทพบุตร ที่ตนงิ้วมีลูกนกครุฑ
จับอยู ทานจงหันหนารถกลับ เรายอมสละชีวิตให
อสูร ลูกนกครุฑเหลานี้อยาไดแหลกรานเสียเลย.
จบ กุลาวกชาดกที่ ๑
๔. อรรถกถากุลาวกวรรค
๑. กุลาวกชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุผู
ดื่มน้ําที่ไมไดกรอง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กุลาวกา
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุหนุมสองสหาย จากเมืองสาวัตถีไปยังชนบท อยูใน
ที่ผาสุกแหงหนึ่งตามอัธยาศัย แลวคิดวา จักเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา จึง
ออกจากชนบทนั้น มุงหนาไปยังพระเชตวัน อีก. ก็ภิกษุรูปหนึ่งมีเครื่องกรอง
น้ํา สวนรูปหนึ่งไมมี แมภิกษุทงั้ สองรูปก็รวมกันกรองน้ําดื่มแลวจึงดื่ม.
วันหนึ่ง ภิกษุทั้งสองรูปนั้นไดทําการวิวาทโตเถียงกัน. ภิกษุผูเปนเจาของ
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เครื่องกรองน้ําไมใหเครื่องกรองน้ําแกภิกษุนอกนี้ กรองน้ําดื่มเฉพาะตนเอง
แลวดื่ม สวนภิกษุนอกนี้ไมไดเครื่องกรองน้ํา เมื่อไมอาจอดกลั้นความกระหาย
จึงดื่มน้ําดื่มที่ไมไดกรอง ภิกษุแมทงั้ สองนั้น มาถึงพระเชตวันวิหารโดยลําดับ
ถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง. พระศาสดาทรงตรัสสัมโมทนียกถาแลวตรัสถาม
วา พวกเธอมาจากไหน ? ภิกษุทั้งสองนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคอยูในบานแหงหนึ่งในโกศลชนบท ออกจากบานนั้นมา เพื่อ
จะเฝาพระองค. พระศาสดาตรัสถามวา พวกเธอเปนผูสมัครสมานพากันมา
แลวแลหรือ ? ภิกษุผูไมกรองน้ํากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้
กระทําการวิวาทโตเถียงกันกับขาพระองคในระหวางทาง แลวไมใหเครื่อง
กรองน้ํา พระเจาขา. ภิกษุนอกนี้กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้
ไมกรองน้ําเลย รูอยู ดืม่ น้ํามีตัวสัตว. พระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ไดยินวา เธอรูอยู ดื่มน้าํ มีตัวสัตวจริงหรือ ? ภิกษุนั้น กราบทูลวา พระเจาขา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคดื่มน้ําไมไดกรอง พระเจาขา. พระศาสดา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุบัณฑิตทั้งหลายในปางกอน ครองราชสมบัติในเทพนคร
พายแพในการรบ เมื่อจะหนีไปทางหลังสมุทร จึงคิดวา เราจักไมทําการฆา
สัตว เพราะอาศัยความเปนใหญ ไดสละยศใหญใหชีวิตแกลกู นกครุฑ จึงให
กลับรถกอน แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา
ในอดีตกาล พระเจามคธราชพระองคหนึ่ง ครองราชสมบัติอยูใน
นครราชคฤห แควนมคธ ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดเปนบุตรของตระกูล
ใหญในบานมจลคามนั้นนั่นแหละ เหมือนอยางในบัดนี้ ทาวสักกะบังเกิดใน
บานมจลคาม แควนมคธ ในอัตภาพกอนฉะนั้น ก็ในวันตั้งชื่อพระโพธิสัตว
นั้น ญาติทั้งหลายไดตั้งชื่อวา มฆกุมาร. มฆกุมารนั้นเจริญวัยแลวปรากฏ
ชื่อวา มฆมาณพ. ลําดับนั้น บิดามารดาของมฆมาณพนั่นนําเอานางทาริกา
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มาจากตระกูลที่มีชาติเสมอกัน มฆมาณพนั้นเจริญดวยบุตรและธิดาทั้งหลาย
ไดเปนทานบดี รักษาศีล ๕. ก็ในบานนั้น มีอยู ๓๐ ตระกูลเทานั้น และ
วันหนึ่งตนในตระกูลทั้ง ๓๐ ตระกูลนั้น ยืนอยูกลางบาน ทําการงานในบาน
พระโพธิสัตวเอาเทาทั้งสองกวาดฝุนในที่ที่ยืนอยู กระทําประเทศที่นั้นใหนา
รื่นรมยยืนอยูแลว. ครั้งนั้น คนอื่นผูหนึ่งมายืนในที่นั้น. พระโพธิสัตวจึง
กระทําที่อื่นอีกใหนารื่นรมยแลวไดยนื อยู. แมในที่นั้น คนอื่นก็มายืนเสีย.
พระโพธิสัตวไดกระทําที่อื่น ๆ แมอีกใหนารื่นรมย รวมความวา ไดกระทํา
ที่ที่ยืนใหนารื่นรมณแมแกคนทั้งปวง สมัยตอมาใหสรางปะรําลงในที่นั้น แม
ปะรําก็ใหรื้อออกเสียแลวใหสรางศาลา ปูอาสนะแผนกระดานในศาลานั้น แลว
ตั้งตุมน้ําดื่มไว สมัยตอมา ชั้น ๓๒ คนแมเหลานั้น ไดมีฉันทะเสมอกัน กับ
พระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวจึงใหชั้น ๓๒ คนนั้นตั้งอยูในศีล ๕ ตั้งแตนั้น
ไป ก็เที่ยวทําบุญทั้งหลายพรอมกับคนเหลานั้น. ชนแมเหลานั้น เมื่อกระทํา
บุญกับ พระโพธิสัตวนั้นนั่นแล จึงลุกขึ้นแตเชามืด ถือมีด ขวาน และสาก
เอาสากทุบดินใหแตก ในหนทางใหญ ๔ แพรงเปนตน แลวกลิ้งไป นําเอา
ตนไมที่กระทบเพลารถทั้งหลายออกไป กระทําที่ขรุขระใหเรียบ ทอดสะพาน
ขุดสระโบกขรณี สรางศาลา ใหทาน รักษาศีล โดยมาก ชาวบานทั้งสิ้น
ตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวแลวรักษาศีล ดวยประการอยางนี้. ลําดับนั้น
นายบานของชนเหลานั้นคิดวา ในกาลกอน เมื่อคนเหลานั้นดื่มสุรา กระทํา
ปาณาติบาตเปนตน เรายังไดทรัพย ดวยอํานาจกหาปณะคาตุม (สุรา) เปนตน
และดวยอํานาจพลีคาสินไหม แตบัดนี้ มฆมาณพใหรักษาศีล ไมใหชน
เหลานั้น กระทําปาณาติบาตเปนตน อนึ่ง บัดนี้ จักใหเราทั้งหลายรักษาศีล ๕
จึงโกรธเจาไปเฝาพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ พวกโจรเปน
อันมากเที่ยวกระทําการฆาชาวบานเปนตน. พระราชาไดทรงสดับคําของนาย
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บานนั้น จึงรับสั่งวา ทานจงไปนําคนเหลานั้นมา นายบานนั้นจึงไปจองจํา
ชนเหลานั้นทั้งหมดแลวนํามา กราบทูลแดพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ
พวกคนที่ขาพระบาทนํามานี้ เปนโจร พระเจาขา. ลําดับนั้น พระราชาไม
ทรงชําระกรรมของชนเหลานั้นเลย รับสั่งวา ทานทั้งหลายจงใหชางเหยียบชน
เหลานั้น. แตนั้น ราชบุรุษจึงใหชนเหลานั้น แมทั้งหมดใหนอนที่พระลานหลวง
แลวนําชางมา. พระโพธิสัตวไดใหโอวาทแกชนเหลานั้นวา ทานทั้งหลายจง
รําพึงถึงศีล จงเจริญเมตตาในคนผูการทําการสอเสียด ในพระราชา ในชาง
และในรางกายของตน ใหเปนเชนเดียวกัน ชนเหลานั้นไดกระทําอยางนั้น.
ลําดับนั้น ราชบุรุษทั้งหลายจึงนําชางเขาไป เพื่อตองการใหเหยียบชนเหลานั้น
ชางนั้น แมจะถูกคนนําเขาไป ก็ไมเขาไป รองเสียงลั่นแลวหนีไป. ลําดับนั้น
จึงนําชางเชือกอื่น ๆ มา. ชางแมเหลานั้นก็หนีไปอยางนั้นเหมือนกัน. พระราชาตรัสวา จักมีโอสถบางอยางอยูในมือของชนเหลานี้ พวกทานจงคนดู.
พวกราชบุรษุ ตรวจคนดูแลวก็ไมเห็น จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ไมมี
พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น ชนเหลานั้นจักรายมนตอะไร ๆ
พวกทานจงถามพวกเขาดูวา มนตสําหรับรายของทานทั้งหลายมีอยูหรือ ?
ราชบุรุษทั้งหลายจึงไดถาม พระโพธิสัตวจึงกลาววา มี. ราชบุรุษทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ นัยวามีมนตสําหรับราย พะยะคะ พระราชา
รับสั่งใหเรียกชนเหลานั้น แมทั้งหมดมาแลวตรัสวา ทานทั้งหลายจงบอกมนตที่.
ทานทั้งหลายรู. พระโพธิสัตวไดกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ชื่อวามนต
ของขาพระองคทั้งหลายอยางอื่นไมมี แตขาพระองคทั้งหลาย เปนคนประมาณ
๓๓ คน ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม ไมกลาวคําเท็จ
ไมดื่มน้ําเนา เจริญเมตตา ใหทาน กระทําทางใหสม่ําเสมอ ขุดสระโบกขรณี
สรางศาลา นี้เปนมนต เปนเครื่องปองกัน เปนความเจริญ ของขาพระองค

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 324

ทั้งหลาย. พระราชาทรงเลื่อมใสตอชนเหลานั้น ไดทรงใหสมบัติในเรือน
ทั้งหมดของนายบานผูกระทําการสอเสียด และไดทรงใหนายบานนั้น ใหเปนทาส
ของชนเหลานั้น ทั้งไดทรงใหชางและบานแกชนเหลานั้นเหมือนกัน. จําเดิม
แตนั้น ชนเหลานั้น กระทําบุญทั้งหลายตามความชอบใจ คิดวา จักสรางศาลา
ใหญในทาง ๔ แพรง จึงใหเรียกชางไมมาแลวเริ่มสรางศาลา แตวาไมไดให
มาตุคามทั้งหลายมีสวนบุญในศาลานั้น
เพราะไมมีความพอใจในมาตุคาม
ทั้งหลาย.
ก็สมัยนั้น ในเรือนของพระโพธิสัตวมีสตรี ๔ คน คือ นางสุธรรมา
นางสุจิตรา นางสุนันทา และนางสุชาดา บรรดาสตรีเหลานั้น นางสุธรรมา
เปนอันเดียวกันกับชางไม กลาววา พี่ชาง ทานจงทําฉันใหเปนใหญในศาลา
นี้ ดังนี้แลวไดใหสินบน ชางไมนั้นรับคําแลว ยังไมชอฟาใหแหงกอนทีเดียว
แลวถากเจาะทําชอฟาใหเสร็จแลวจะยกชอฟา จึงกลาววา ตายจริง เจานาย
ทั้งหลาย ขาพเจาไมไดระลึกถึงสิ่งของอยางหนึ่ง. ชนเหลานั้น ถามวา ทานผูเจริญ
ของชื่ออะไร. ชางไมกลาววา การไดชอฟาจึงจะควร. ชนเหลานั้น กลาววา
ชางเถิด เราจักนํามาใหชางไมกลาววา พวกเราไมอาจทําดวยไมที่ตัดในเดี๋ยวนี้
จะตองไดชอฟาที่เขาตัดไวกอนแลวถากเจาะทําสําเร็จแลว จึงจะควร, ชนเหลานั้น
กลาววา บัดนี้ จะทําอยางไร ชางไมกลาววา ถาชอฟาสําหรับขายที่เขาทําไว
เสร็จแลวเก็บไวในเรือนของใครๆ มีอยูทานตองหาชอฟาอันนั้น ชนเหลานั้น
เมื่อแสวงหาไดพบในเรือนของนางสุธรรมา ไมไดดวยมูลคา แตเมื่อนาง
สุธรรมากลาววา ถาทานทั้งหลายจะกระทําขาพเจาใหมีสวนบุญดวย ขาพเจา
จึงจักให จึงพากันกลาววา พวกเราจะไมใหสวนบุญแกมาตุคามทั้งหลาย.
ลําดับนั้น ชางไมจึงกลาวกะชนเหลานั้นวา เจานายทานทั้งหลายพูดอะไร ชื่อ
วาที่ที่เวนจากมาตุคามที่อื่น ยอมไมมีเวนพรหมโลก ทานทั้งหลายจงถือเอา
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ชอฟาเถิด เมื่อเปนเชนนั้น การงานทั้งหลายของพวกเราจักถึงความสําเร็จ
ชนเหลานั้น กลาววา ดีละ แลว ถือเอาชอฟายังศาลาใหสําเร็จแลวปูแผนกระดาน
สําหรับนั่ง ตั้งตุมน้ําดื่ม เริ่มตั้งยาคูและภัตเปนตนเปนประจํา ลอมศาลาดวย
กําแพง ประกอบประตู เกลี่ยทรายภายในกําแพงปลูกแถวตนตาลภายนอก
กําแพง ฝายนางสุจิตราใหกระทําอุทยานในที่นั้น ไมมีคําที่จะพูดวา ตนไมที่
มีดอกและไมที่มีผล ชื่อโนน ไมมีในอุทยานนั้น ฝายฉางสุนันทาใหกระทํา
สระโบกขรณีในที่นั้น เหมือนกัน ใหดารดาษดวยปทุม ๕ สี นารื่นรมย นาง
สุชาดาไมไดกระทําอะไร ? พระโพธิสัตวบําเพ็ญวัตรบท ๗ เหลานี้ คือ การ
บํารุงมารดา ๑ การบํารุงบิดา ๑ การกระทําความออนนอมถอมตนแกคนผูเปน
ใหในตระกูล ๑ การกลาววาจาสัตย ๑ วาจาไมหยาบ ๑ วาจาไมสอเสียด ๑
และการนําไปใหพินาศซึ่งความตระหนี่ ๑ ถึงความเปนผูควรสรรเสริญ อยางนี้
วา
เทพทั้งหลายชั้นดาวดึงสกลาวนรชน ผูเปนคน
พอเลี้ยงบิดามารดา ผูมีปรกติออนนอมตอผูเจริญที่สุด
ในตระกูล ผูกลาววาจากลมเกลี้ยงออนหวาน ผูละ
คําสอเสียด ผูประกอบในการทําความตระหนี่ให
พินาศ ผูมีคําสัจ ครอบงําความโกรธไดนั้นแล วาเปน
สัปบุรษุ .
ในเวลาสิ้นชีวิต บังเกิดเปนทาวสักกเทวราช ในภพดาวดึงส สหายของ
พระโพธิสัตวนั้น ทั้งหมดพากันบังเกิดในภพดาวดึงสนั้นเหมือนกัน.
ในกาลนั้น อสูรทั้งหลายอยูอาศัยในภพดาวดึงส ทาวสักกเทวราชทรง
ดําริวา เราทั้งหลายจะประโยชนอะไรดวยราชสมบัติอันเปนสาธารณะทั่วไปแก
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คนอื่น จึงใหพวกอสูรดื่มน้ําดื่มอันเปนทิพย แลวใหจับพวกอสูรผูเมาแลวที่เทา
แลวโยนลงไปที่เชิงเขาสิเนรุ. พวกอสูรเหลานั้น ยอมภึงภพอสูรนั่นแล. ชือ่ วา
ภพอสูรมีขนาดเทาดาวดึงสเทวโลกอยู ณ พื้นภายใตเขาสิเนรุ ในภพอสูรนั้น
ไดมีตนไมตั้งอยูชั่วกัป ชือ่ วาตนจิตตปาตลิ (แคฝอย) เหมือนตนปาริฉัตตกะ
ของเหลาเทพ. เมื่อตนจิตตปาตลิบาน พวกอสูรเหลานั้นก็รูวานี้ไมใชเทวโลก
ของพวกเรา เพราะวาในเทวโลกตนปาริฉัตตกะยอมบาน. ลําดับนั้น พวกอสูร
เหลานั้นจึงกลาววา ทาวสักกะแกทําพวกเราใหมาแลวโยนลงหลังมหาสมุทร
ยึดเทพนครของพวกเรา เราทั้งหลายนั้นจักรบกับทาวสักกะแกนั้น แลวยึดเอา
เทพนครของพวกเราเทานั้นคืนมา จึงลุกขึ้นเที่ยวสัญจรไปตามเขาสิเนรุ เหมือน
มดแดงไตเสาฉะนั้น. ทาวสักกะทรงสดับวา พวกอสูรขึ้นมา จึงเหาะขึ้นเฉพาะ.
หลังสมุทรรบอยูถูกพวกอสูรเหลานั้น ใหพายแพจึงเริ่มหนีไปสุดมหาสมุทรดาน
ทิศเหนือ ดวยเวชยันตรถมีประมาณ ๑๕๐ โยชน ลําดับนั้นรถของทาวสักกะ
นั้นแลนไปบนหลังสมุทรดวยความเร็ว จึงแลนเขาไปยังปาไมงิ้ว ทําลายปาไม
งิ้วในหนทางที่ทาวสักกะนั้นเสด็จไป เหมือนทําลายปาไมออ ขาดตกลงไปบน
หลังสมุทร พวกลูกนกครุฑพลัดตกลงบนหลังมหาสมุทรพากันรองเสียงขรม
ทาวสักกะตรัสถามมาตลีสารถีวา มาตลีผูสหายนั่นเสียงอะไร เสียงรองนากรุณา
ยิ่งนักเปนไปอยู ? พระมาตลีทูลวา ขาแตเทพ เมื่อปาไมงิ้วแหลกไปดวย
กําลังความเร็วแหงรถของพระองคแลวตกลงไป พวกลูกนกครุฑถูกมรณภัยคุก
คาม จึงพากันรองเปนเสียงเดียวกัน. พระมหาสัตวตรัสวา ดูกอนมาตลีผูสหาย
ลูกนกครุฑเหลานี้ จงอยาลําบากเหตุอาศัยเราเลย เราจะไมอาศัยความเปนใหญ
กระทํากรรมคือการฆาสัตว ก็เพื่อประโยชนแกลูกนกครุฑนัน้ เราจักสละชีวิต
ใหแกพวกอสูร ทานจงกลับรถนั้นแลวตรัสพระคาถานี้วา
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ดูกอนมาตลีเทพบุตร ที่ตนงิ้วมีลูกนกครุฑจับ
อยู ทานจงหันหนารถกลับ เรายอมสละชีวติ ใหพวก
อสูร ลูกนกครุฑเหลานี้ อยาแหลกรานเสียเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุลาวกา ไดแกพวกลูกนกครุฑนั่น
แหละ ทาวสักกะตรัสเรียกนายสารถีวา มาตลิ ดวยบทวา สัมฺพลิสฺมึ นี้
ทานแสดงวา ทานจงดู ลูกนกครุฑเหลานี้จับหอยอยูที่ตนงิ้ว. บทวา
อีสามุเขน ปริวชฺชยสฺสุ ความวา ทานจงงดเวนลูกนกครุฑเหลานั้น โดย
ประการที่พวกมันไมเดือดรอน ดวยดานหนางอนรถนี้เสีย. บทวา กาม
จชาม อสุเรสุ ปาณ ความวา ถาเมื่อเราสละชีวิตใหแกพวกอสูร ความ
ปลอดภัยก็จะมีแกลูกนกครุฑเหลานั้น เราจะสละโดยแท คือจะสละชีวิตของ
เราใหพวกอสูรโดยแททีเดียว. บทวา มายิเม ทิชา วิกุลาวา อเหสุ
ความวา ก็นกเหลานั้น คือ ก็ลูกนกครุฑเหลานี้ ชื่อวาอยูพลัดพรากจากรัง
เพราะรังถูกขจัดแหลกรานคืออยาโยนทุกขของพวกเราลงเบื้องบนลูกนกครุฑ
เหลานั้น ทานจงกลับรถ.
พระมาตลิสารถีไดฟงคําของทาวสักกะนั้นแลว จึงกลับรถหันหนามุง
ไปยังเทวโลก โดยหนทางอื่นฝายพวกอสูรพอเห็นทาวสักกะกลับรถเทานั้นคิดวา
ทาวสักกะจากจักรวาลแมอื่นพากันมาเปนแน รถจักกลับเพราะไดกําลังพล เปน
ผูกลัวตอมรณภัย จึงพากันหนีเขาไปยังภพอสูรตามเดิม. ฝายทาวสักกะก็เสด็จ
เขายังเทพนคร แวดลอมดวยหมูเทพในเทวโลกทั้งสอง ไดประทับยืนอยูใน
ทามกลางนคร. ขณะนั้น เวชยันตปราสาทสูงพันโยชน ชําแรกปฐพีผุดขึ้น
เพราะปราสาทผุดขึ้นในตอนสุดทายแหงชัยชนะ เทพทั้งหลายจึงขนานนาม
ปราสาทนั้น วาเวชยันตะ ลําดับนั้น ทาวสักกะทรงตั้งอารักขาในที่ ๕ แหง
ก็เพื่อตองการไมใหพวกอสูรกลับนาอีกซึ่งทานหมายกลาวไววา
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ในระหวางอยุชฌบุตรทั้งสอง ทาวสักกะทรงตั้ง
การรักษาอยางแข็งแรงไว ๕ แหง นาค ๑ ครุฑ ๑
กุมภัณฑ ๑ ยักษ ๑ ทาวมหาราชทั้งสี่ ๑.
แมนครทั้งสอง คือ เทพนคร และอสูรนครก็ชื่อวา อยุทธปุระ
เพราะใครๆ ไมอาจยึดไดดวยการรบ เพราะวา ในกาลใด พวกอสูรมีกําลัง
ในกาลนั้นเมื่อพวกเทวดาหนีเขาเทพนครแลวปดประตูไวแมพวกอสูรตั้งแสนก็
ไมอาจทําอะไรได ในกาลใดพวกเทวดามีกําลัง ในกาลนั้น เมื่อพวกอสูรหนี
ไปปดประตูอสูรนครเสีย พวกเทวดาแมทั้งแสนก็ไมอาจทําอะไรได ดังนั้น
นครทั้งสองนี้จึงชื่อวา อยุชฌปุระ เมืองที่ใคร ๆ รบไมได. ระหวางนคร
ทั้งสองนั้น ทาวสักกะทรงตั้งการรักษาไวในฐานะ ๕ ประการมีนาคเปนตน
เหลานั้น บรรดาฐานะ ๕ ประการนั้น ทานถือเอานาคดวยศัพทวา อุรคะ
นาคเหลานั้น มีกําลังในน้าํ เพราะฉะนั้น นาคเหลานั้นจึงมีการอารักขา ที่
เฉลียงที่ ๑ แหงนครทั้งสอง ทานถือเอาครุฑดวยศัพทวา กโรติ ไดยินวา
ครุฑเหลานั้นมีปานะและโภชนะ ชือ่ วา กโรติ ครุฑเหลานั้นจึงไดนามตาม
ปานะและโภชนะนั้น ครุฑเหลานั้นมีการอารักขาที่เฉลียงที่ ๒ ของนครทั้งสอง
ทานถือเอากุมภัณฑดวยศัพทวา ปยสฺส หาริ. ไดยินวา พวกกุมภัณฑ
เหลานั้น คือ ทานพ (อสูรสามัญ) และรากษส (ผีเสื้อน้ํา) พวกกุมภัณฑ
เหลานั้นมีการอารักขาที่เฉลียงที่ ๓ แหงนครทั้งสอง ทานถือเอาพวกยักษดวย
ศัพทวา มทนยุต ไดยินวายักษเหลานั้น มีปรกติเที่ยวไปไมสม่ําเสมอ เปน
นักรบ ยักษเหลานั้นมีการอารักขาที่เฉลียงที่ ๔ แหงนครทั้งสอง ทานกลาวถึง
ทาวมหาราชทั้ง ๔ ดวยบทวา จตุโร จ มหนฺตา นี.้ ทาวมหาราชทั้ง ๔
นั้นมีการอารักขาที่เฉลียงที่ ๕ แหงนครทั้งสอง เพราะฉะนั้น ถาพวกอสูรโกรธ
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มีจิตขุนมัว เขาไปยังเทพบุรี บรรดานักรบ ๕ ประเภท พวกนาคจะตั้งปอง
กันเขาปริภัณฑลูกแรกนั้น อารักขาที่เหลือในฐานะที่เหลือก็อยางนั้น.
ก็เมื่อทาวสักกะจอมเทพทรงตั้งอารักขาในที่ ๕ แหงเหลานี้แลว เสวย
ทิพยสมบัติอยู นางสุธรรมาจุติมาบังเกิดเปนบาทบริจาริกาของทาวสักกะนั้น
แหละ ก็เทวสภาชื่อวาสุธรรมามีประมาณ ๕๐๐ โยชน ซึ่งเปนที่ที่ทาวสักกะ
จอมเทพประทับนั่งบนบัลลังกทองขนาดหนึ่งโยชนภายใตเศวตฉัตรทิพยทรง
กระทํากิจที่จะพึงกระทําแกเทวดาและมนุษย ไดเกิดขึ้นแกนางสุธรรมา เพราะ
ผลวิบากที่ใหชอฟา. ฝายนางสุจิตราก็จุติมาบังเกิดเปนบาทบริจาริกาของทาว
สักกะนั้นเหมือนกัน และอุทยานชื่อวาจิตรลดาวันก็เกิดขึ้นแกนางสุจิตรานั้น
เพราะผลวิบากของการกระทําอุทยาน. ฝายนางสุนันทาก็จุติมาบังเกิดเปนบาท
บริจาริกาของทาวสักกะนั้นเหมือนกัน และสระโบกขรณีชื่อวานันทาก็เกิดขึ้น
แกนางสุนันทานั้น เพราะผลวิบากของการขุดสระโบกขรณี.
สวนนางสุชาดาบังเกิดเปนนางนกยางอยูที่ชอกเขาในปาแหงหนึ่ง เพราะ
ไมไดกระทํากุศลกรรมไว ทาวสักกะทรงพระรําพึงวา นางสุชาดาไมปรากฏ
นางบังเกิด ณ ที่ไหนหนอ ครั้นทรงเห็นนางสุชาดานั้น จึงเสด็จไปที่ซอกเขา
นั้น พานางมายังเทวโลก ทรงแสดงเทพนครอันนารื่นรมย เทวสภาชื่อ
สุธรรมา สวนจิตรลดาวัน และนันทาโบกขรณีแกนาง แลวทรงโอวาทนางวา
หญิงเหลานี้ไดกระทํากุศลไวจึงมาบังเกิดเปนบาทบริจาริกาของเรา สวนเธอไม
ไดกระทํากุศลไวจึงบังเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน ตั้งแตนี้ไป เธอจงรักษาศีล
นางนกยางนั้น ก็รักษาศีลตั้งแตกาลนั้น โดยลวงไป ๒-๓ วัน ทาวสักกะ
ทรงดําริวา นางนกยางอาจรักษาศีลหรือหนอ จึงเสด็จไป แปลงรูปเปนปลา
นอนหงายอยางหนา นางนกยางนั้น สําคัญวาปลาตายจึงไดคาบที่หัว ปลา
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กระดิกหาง ลําดับนั้น นางนกยางนั้นจึงปลอยปลานั้น ดวยสําคัญวา เห็นจะ
เปนปลามีชีวิตอยู ทาวสักกะตรัสวา สาธุ สาธุ เธออาจรักษาศีลได แลวได
เสด็จไปยังเทวโลก นางนกยางนั้น จุติจากอัตภาพนั้น มาบังเกิดในเรือนของนาย
ชางหมอ ในนครพาราณสี.
ทาวสักกะทรงพระดําริวา นางนกยางบังเกิด ณ ที่ไหนหนอ ทรงรูวา
เกิดในตระกูลชางหมอ จึงทรงเอาฟกทองคําบรรทุกเต็มยานนอย แปลงเพศ
เปนคนแกนั่งอยูกลางบานปาวรองวา ทานทั้งหลายจงรับเอาฟกเหลือง คนทั้ง
หลายมากลาววา ขาแตพอ ทานจงใหทาวสักกะตรัสวา เราใหแกคนทั้งหลาย
ผูรักษาศีล ทานทั้งหลายจงรักษาศีล คนทั้งหลายกลาววาขึ้นชื่อวาศีล พวก
เราไมรูจัก ทานจงใหดวยมูลคา. ทาวสักกะตรัสวา เราไมตองการมูลคา เรา
จะใหเฉพาะแกผูรักษาศีลเทานั้น. คนทั้งหลายกลาววา นี้ฟกเหลืองอะไรกัน
หนอ แลวก็หลีกไป. นางสุชาดาไดฟงขาวนั้นแลวคิดวา เขาจักนํามาเพื่อเรา
จึงไปพูดวา ขาแตพอ ทานจงใหเถิด. ทาวสักกะตรัสวา แม เธอรักษาศีล
แลวหรือ นางสุชาดากลาววา จะ ฉัน รักษาศีล. ทาวสักกะตรัสวา สิ่งนี้เรานํา
มาเพื่อประโยชนแกเจาเทานั้น แลววางไวที่ประตูบานพรอมกับยานนอยแลว
หลีกไป.
ฝายนางสุชาดานั้น รักษาศีลจนตลอดชั่วอายุ จุติจากอัตภาพนั้นไป
บังเกิดเปนบิดาของจอมอสูรนามวาเวปจิตติ ไดเปนผูมีรูปรางงดงามดวยอานิสงสแหงศีล ในเวลาธิดานั้นเจริญวัยแลว ทาวเวปจิตตินั้นดําริวา ธิดาของเรา
จงเลือกสามีตามความชอบใจของตน จึงใหพวกอสูรประชุมกัน. ทาวสักกะทรง
ตรวจดูวา นางสุชาดานั้นบังเกิด ณ ที่ไหนหนอ ครั้นทรงทราบวานางเกิดใน
ภพอสูรนั้นจึงทรงดําริวา นางสุชาดาเมื่อจะเลือกเอาสามีตามที่ใจชอบ จักเลือก
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เอาเรา จึงทรงนิรมิตเพศเปนอสูรแลวไดไปในที่ประชุมนั้น. ญาติทั้งหลาย
ประดับประดานางสุชาดาแลวนํามายังที่ประชุมพลางกลาววา เจาจงเลือกเอา
สามีที่ใจชอบ นางตรวจดูอยู แลเห็นทาวสักกะ. ดวยอํานาจความรักอันมีใน
กาลกอน จึงไดเลือกเอาวา ทานผูนี้เปนสามีของเรา. ทาวสักกะจึงทรงนํานาง
มายังเทพนคร ทรงกระทําใหเปนใหญกวานางฟอนจํานวน ๒๕๐๐ โกฏิ ทรง
ดํารงอยูตลอดชั่วพระชนมายุ แลวเสด็จไปตามยถากรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุ
บัณฑิตทั้งหลายในปางกอนครองราชสมบัติในเทวโลก ถึงจะสละชีวิตของตน
ก็ไมกระทําปาณาติบาต ดวยประการอยางนี้ ชื่อวาเธอบวชในศาสนาอันเปน
เครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานนี้เหตุไรจักดื่มน้ํามีตัวสัตวอันมิไดกรองเลา จึง
ทรงติเตียนภิกษุนั้น แลวทรงสืบอนุสนธิ ประชุมชาดกวา มาตลีสารถีใน
ครั้งนั้นไดเปนพระอานนทในบัดนี้ สวนทาวสักกะในครั้งนั้น
ไดเปนเราแล.
จบกุลาวาชาดกที่ ๑
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๒. นัจจชาดก
เหตุที่ยังไมใหลูกสาว
[๓๒] เสียงของทานก็เพราะ หลังของทานก็งาม คอ
ของทานก็เปรียบดังสีแกวไพฑูรย และหางของทานก็
ยาวตั้งวา เราจะไมไหลูกสาวของเราแกทาน เพราะการ
รําแพนหาง.
จบนัจจชาดกที่ ๒
๒. อรรถกถานัจจชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภภิกษุผูมี
ภัณฑะมากรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา รุท มนฺุ
ดังนี้.
เรื่องเปนเชนกับเรื่องที่กลาวไวในเทวธรรมชาดกในหนหลังนั่นแหละ.
พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอ นภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูมีภัณฑะ
มากจริงหรือ ? ภิกษุนั้นกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ. พระศาสดาตรัสถามวา เพราะเหตุไร เธอจึงเปนผูมีภัณฑะมาก ? ภิกษุนั้นพอได
ฟงพระดํารัสมีประมาณเทานี้ก็โกรธจึงทิ้งผานุง ผาหม คิดวา บัดนี้ เราจัก
เที่ยวไปโดยทํานองนี้แล แลวไดยนื เปนคนเปลือยอยู ณ เบื้องพระพักตร.
คนทั้งหลายพากันกลาววา นาตําหนิ นาตําหนิ. ภิกษุนั้นหลบไปจากที่นั้น
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แหละ แลวเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว (คือสึก). ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุม
กันในโรงธรรมสภา พากันกลาวโทษของภิกษุนั้นวา กระทํากรรมเห็นปานนี้
เบื้องพระพักตรชื่อของพระศาสดา. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันเรื่องอะไรหนอ ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ชื่อภิกษุนั้นละหิริและโอตตัปปะ เปนคนเปลือย
เหมือนเด็กชาวบานในทามกลางบริษัท ๔ เบื้องหนาพระองค ผูอันคนทั้งหลาย
รังเกียจอยู จึงเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว เสือ่ มจากพระศาสนา ดังนัน้
ขาพระองคทั้งหลายจึง นั่งประชุมกันดวยการกลาวโทษมิใชคุณของภิกษุนั้น.
พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นเสื่อมจากศาสนาคือพระรัตนะ
ในบัดนี้เทานั้นหามิได แมในกาลกอน ก็เปนผูเสื่อมแลวจากอิตถีรัตนะเหมือน
กัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา
ในอดีตกาลครั้งปฐมกัป สัตว ๔ เทาทั้งหลายไดตั้งราชสีหใหเปนราชา
พวกปลาตั้งปลาอานนทใหเปนราชา พวกนกไดตั้งสุวรรณหงสใหเปนราชา. ก็
ธิดาของพระยาสุวรรณหงสนั้นนั่นแล เปนลูกหงสมีรูปงาม พระยาสุวรรณหงส
นั้นไดใหพรแกธิดานั้น. ธิดานั้นขอ (เลือก) สามีตามชอบใจของตน. พระยาหงส
ใหพรแกธิดานั้น แลวใหนกทั้งปวงในปาหิมพานตประชุมกัน หมูนกนานาชนิด
มีหงสและนกยูงเปนตน มาพรอมกันแลว ประชุมกันที่พื้นหินใหญแหงหนึ่ง
พระยาหงสเรียกธิดามาวา จงมาเลือกเอาสามีตามชอบใจของตน. ธิดานั้นตรวจ
ดูหมูนก ไดเห็นนกยูงมีคอดังสีแกวมณี มีหางงามวิจิตรจึงบอกวา นกนี้จง
เปนสามีของดิฉัน. หมูน กทั้งหลายจึงเขาไปหานกยูงแลวพูดวา ทานนกยูงผู
สหาย ราชธิดานี้เมื่อจะพอใจสามีในทามกลางพวกนกมีประมาณเทานี้ ไดยัง
ความพอใจใหเกิดขึ้นในทาน. นกยูงคิดวา แมวันนี้พวกนกก็ยังไมเห็นกําลัง
ของเรากอน จึงทําลายหิริโอตตัปปะเพราะความดีใจยิ่งนัก เบื้องตน ไดเหยียด
ปกออกเริ่มจะรําแพนในทามกลางหมูใหญ ไดเปนผูรําแพน (อยางเต็มที่) ไมมี
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เงื่อนงําปดบังไวเลย. พระยาสุวรรณหงสละอายกลาววา นกยูงนี้ ไมมีหิรอิ ันมี
สมุฏฐานตั้งขึ้นภายในเลย โอตตัปปะอันมีสมุฏฐานดังขึ้นในภายนอกจะมีได
อยางไร เราจักไมใหธิดาของเราแกนกยูงนั้นผูทําลายหิริโอตตัปปะ แลวกลาว
คาถานี้ในทามกลางหมูนกวา
เสียงของทานก็เพราะ หลังของทานก็งาม คอ
ของทานก็เปรียบดังสีแกวไพฑูรย และหางของทาน
ก็ยาวตั้งวา เราจะไมใหลูกสาวของเราแกทาน
เพราะการรําแพนทาง.
บทวา รุท มนุ
ฺ  ในคาถานั้น ทานแปลง ต อักษร เปน ท
อักษร. อธิบายวา เสียงเปนที่นาจับใจคือเสียงรองไพเราะ. บทวา รุจิรา จ
ปฏิ ความวา แมหลังของทานก็วิจิตรงดงาม. บทวา เวฬุริยวณฺูปฏิภา
แปลวา เชนกับสีแกวไพฑูรย. บทวา พฺยามมตฺตานิ แปลวา มีประมาณ
๑ วา. บทวา เปกฺขุณานิ ไดแก กําหาง. บทวา นจฺเจน เต ธีตร
โน ททามิ ความวา พระยาหงสกลาววา เราจะไมใหธิดาของเราแกทานผูไมมี
ความละอายเห็นปานนี้ เพราะทานทําลายหิริโอตตัปปะแกวรําแพนนั่นแหละ
แลวไดใหธิดาแกลูกหงสผูเปนหลานของตน ในทามกลางบริษัทนั้นนั่นเอง.
นกยูงไมไดธิดาหงสก็ละอายจึงบินหนีไป. ฝายพระยาหงสก็ไปยังที่อยู
ของตนนั่นแล.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ทําลายหิริโอตตัปปะ
แลวเสื่อมจากศาสนาคือรัตนะ ในบัดนี้เทานั้น หามิได แมในกาลกอนก็เปน
ผูเสื่อมแลว แมจากรัตนะคือหญิงเหมือนกัน พระองคครั้นทรงนําพระธรรม
เทศนานี้มาแลว จึงทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา นกยูงในครัง้ นั้น ไดเปน
ภิกขุผูมีภัณฑะมาก สวนพระยาหงสในครั้งนั้นไดเปนเราตลาคตแล.
จบนัจจชาดกที่ ๒

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 335

๓. สัมโมทมานชาดก
วาดวยพินาศเพราะทะเลาะกัน
[๓๓] นกทั้งหลายพรอมเพรียงกันพาเอาขายไป เมื่อ
ใด พวกมันทะเลาะกัน เมือ่ นัน้ พวกมันจักตกอยูใน
อํานาจของเรา.
จบสัมโมทมานชาดกที่ ๓
๓. อรรถกถาสัมโมทมานชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครสาวัตถี ประทับอยูใน
นิโครธาราม ทรงปรารภการทะเลาะกันแหงพระญาติ จึงตรัสพระธรรมเทศนา
นี้มีคําเริ่มตนวา สมฺโมทมานา ดังนี้
การทะเลาะแหงพระญาตินั้น จักมีแจงในกุณาลชาดก. ก็ในกาลนั้น
พระศาสดาตรัสเรียกพระญาติทั้งหลายมาแลวตรัสวา มหาบพิตรทั้งหลาย ชื่อ
วาการทะเลาะกัน และกันแหงพระญาติทั้งหลาย ไมสมควร จริงอยู ในกาล
กอนในเวลาสามัคคีกัน แมสัตวดิรัจฉานทั้งหลายก็ครอบงําปจจามิตร ถึง
ความสวัสดี ในกาลใดถึงการวิวาทกัน ในกาลนั้นก็ถึงความพินาศใหญหลวง
ผูอันราชตระกูลแหงพระญาติทั้งหลายทูลออนวอนแลว จึงทรงนําอดีตนิทานมา
ดังตอไปนี้
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ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนกกระจาบมีนกกระจาบหลายพันเปนบริวารอยูใน
ปา. ในกาลนั้นพรานลานกกระจาบคนหนึ่ง ไปยังที่อยูของนกกระจาบเหลานั้น
ทําเสียงรองเหมือนนกกระจาบ รูวานกกระจาบเหลานั้นประชุมกันแลว จึงทอด
ตาขายไปขางบนนกกระจาบเหลานั้น แลวกดทีช่ ายรอบ ๆ กระทําใหนกกระจาบ
ทั้งหมดมารวมกัน แลวบรรจุเต็มกระเขาไปเรือน ขายนกกระจาบเหลานั้นเลี้ยง
ชีพดวยมูลคานั้น. อยูมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตวกลาวกะนกกระจาบเหลานั้น วา
นายพรานนกนี้ทําพวกญาติของเราทั้งหลายใหถึงความพินาศ เรารูอุบายอยาง
หนึ่งอันเปนเหตุใหนายพรานนกนั้นไมอาจจับพวกเรา จําเดิมแตบัดนี้ไปเมื่อ
นายพรานนกนี้สักวาทอดขายลงเบื้องบนพวกเรา ทานทั้งหลายแตละตัว จงสอด
หัวเขาในตาของตาขายตาหนึ่ง ๆ พากันยกตาขายขึ้นแลวพาบินไปยังที่ที่ตองการ
แลวพาดลงบนพุมไมมีหนาม เมื่อเปนอยางนั้น พวกเราจักหนีไปทางสวนเบื้อง
ลางโดยที่นั้น. นกกระจาบเหลานั้นทั้งหมดพากันรับคําแลว ในวันที่ ๒ เมื่อ
พรานนกทอดขายลงเบื้องบน ก็พากันยกขายขึ้นโดยนัยที่พระโพธิสัตวกลาวแลว
นั่นแหละแลวพาดลงบนพุมไมมีหนามแหงหนึ่ง สวนตนเองหนีไปทางนั้น ๆ
โดยสวนเบื้องลาง. เมื่อพรานนกมัวปลดขายจากพุมไมอยูนั่นแหละ ก็เปนเวลา
พลบค่ํา. นายพรานนกนั้นจึงไดเปนผูมีมือเปลากลับไป. แมจําเดิมแตวันรุงขึ้น
นกกระจาบเหลานั้นก็กระทําอยางนั้นนั่นแหละ. ฝายนายพรานนกนั้นเมื่อปลด
เฉพาะขายอยู จนกระทั้งพระอาทิตยอัสดง ไมไดอะไร ๆ เปนผูมีมือ
เปลาไปบาน. ลําดับนั้น ภรรยาของเขาโกรธพูดวา ทานกลับมามือเปลา
ทุกวัน ๆ เห็นจะมีที่ที่ทานจะตองเลี้ยงดูขางนอกแมแหงอื่น. นายพรานนก
กลาววา นางผูเจริญ เราไมมีที่ที่จะเลี้ยงดูแหงอื่น ก็อนึ่งแล นกกระจาบ
เหลานั้นมันพรอมเพรียงกันเที่ยวไป มันพากันเอาขาย สักวาพอเราเหวี่ยงลง
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ไปพาดบนพุมไมมีหนาม แตพวกมันจะไมราเริงอยูไดตลอดกาลทั้งปวงดอก
เจาอยาเสียใจ เมื่อใด พวกมันถึงการวิวาทกัน เมื่อนั้นเราจักพาเอาพวกมัน
ทั้งหมดมา ทําหนาของเธอใหชื่นบานเถิด แลวกลาวคาถานี้แกภรรยาวา
นกระจาบทั้งหลายราเริงบันเทิงใจพาเอาขายไป
เมื่อใดพวกมันทะเลาะกัน เมื่อนั้น พวกมันจักตกอยูใน
อํานาจของเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา เต วิวทิสฺสนฺติ ความวา ใน
กาลใด นกกระจาบเหลานั้นมีลัทธิตาง ๆ กัน มีการยึดถือตาง ๆ กัน จักวิวาท
กัน คือจักทําการทะเลาะกัน. บทวา ตทา เอหินฺติ เม วส ความวา
ในกาลนั้นนกกระจาบเหลานั้นแมทั้งหมด จักนาสูอํานาจของเรา เมื่อเปน
เชนนั้น เราจักบนกกระจาบเหลานั้นมา ทําใบหนาของเธอใหเบิกบานไว
นายพรานนกปลอบโยนภรรยาดวยประการดังกลาวมาฉะนี้
โดยลวงไป ๒-๓ วัน นกกระจาบตัวหนึ่งเมื่อจะลงยังภาคพื้นที่หากิน
ไมไดกําหนด จึงไดเหยียบหัวของนกกระจาบตัวอื่น. นกกระจาบตัวที่ถูกเหยียบ
หัวโกรธวา ใครเหยียบหัวเรา เมื่อนกกระจาบตัวนั้นแมจะพูดวา เราไมได
กําหนดจึงไดเหยียบ ทานอยาโกรธเลย ก็ยังโกรธอยูนั่นแหละ. นกกระจาบ
เหลานั้น เมื่อพากันกลาวอยูซ้ํา ๆ ซาก ๆ จึงกระทําการทะเลาะกันวา เห็นจะ
ทานเทานั้นกระมัง ยกขายขึ้นได. เมื่อนกกระจาบเหลานั้นทะเลาะกัน พระ
โพธิสัตวคิดวา ขึ้นชื่อวาการทะเลาะกันยอมไมมีความปลอดภัย บัดนี้แหละนกกระจาบเหลานั้นจักไมยกขาย แตนั้นจักพากันถึงความพินาศใหญหลวง
นายพรานนกจักไดโอกาส เราไมอาจอยูในที่นี้. พระโพธิสัตวนั้นจึงพาบริษัท
ของตนไปอยูที่อื่น. ฝายนายพรานนก พอลวงไป ๒-๓ วัน ก็มาแลวรอง
เหมือนเสียงนกกระจาบ ซัดขายไปเบื้องบนของนกกระจาบเหลานั้นผูมาประชุม
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กัน. ลําดับนัน้ นกกระจาบตัวหนึ่งพูดวา เขาวา เมื่อทานยกขายขึ้นเทานั้น
ขนบนหัวจึงรวง บัดนี้ ทานจงยกขึ้น. นกกระจาบอีกตัวหนึ่งพูดวา ขาววา
เมื่อทานมัวแตยกขายขึ้น (จน) ขนปกทั้งสองขางรวงไป บัดนี้ทานจงยกขึ้น.
ดังนั้น เมือ่ นกกระจาบเหลานั้น มัวแตพูดวา ทานจงยกขึ้น ทานจงขึ้น นาย
พรานนกมารวบเอาขาย ใหนกกระจาบเหลานั้นทั้งหมดมารวมกันแลวใสเต็ม
กระเชา ไดไปเรือน ทําใหภรรยาราเริงใจ.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตรทั้งหลาย ชื่อวาความทะเลาะแหง
พระญาติทั้งหลายไมควรอยางนี้ เพราะความทะเลาะเปนมูลเหตุแหงความพินาศ
ถายเดียว แลวทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิกันแลว ทรงประชุม
ชาดกวา นกกระจาบตัวที่ไมเปนบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต สวนนกกระจาบตัวที่เปนบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราแล.
จบสัมโมทมานชาดกที่ ๓
๔. มัจฉาชาดก
วาดวยความหึงหวง
[๓๔] ความเย็น ความรอน และการติดอยูใน
แห ไมไดเบียดเบียนเราใหไดรับทุกขเลย แตขอที่
นางปลาสําคัญวา เราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละ
เบียดเบียนเราใหไดรับทุกข.
จบมัจฉาชาดกที่ ๔
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๔. อรรถกถามัจฉาชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการประเลา
ประโลมของภรรยาเกา จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา น ม สีต
น ม อณฺห ดังนี้.
ความพิศดารวา ในกาลนั้น พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอน
ภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูกระสันจะสึกจริงหรือ ? ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา จริง พระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา เพราะเหตุไร
เธอจึงเปนผูกระสันจะสึก? ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภรรยา
เกาของขาพระองคเปนผูมีรสมืออรอย ขาพระองคไมอาจละนาง พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระศาสดาไดตรัสกะภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุหญิงนั่นเปนผูกระทํา
ความฉิบหายแกเธอ แมในกาลกอน เธอเมื่อจะถึงความตายก็เพราะอาศัยหญิง
นั่น แตพนจากความตายเพราะอาศัยเรา แลวทรงนําเรื่องอดีตนิทานมา ดัง
ตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวไดเปนปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตนั้น ในกาลนั้น พวกชาว
ประมงไดทอดแหอยูในแมน้ํา ครั้งนั้น มีปลาใหญตัวหนึ่งมาเลนอยูกับนางปลา
ของตนดวยความยินดี. นางปลานั้นวายไปขางหนาของปลาใหญนั้น ไดกลิ่น
แห จึงเลี้ยงแหไป. สวนปลาใหญนนั้ ติดในกามเปนปลาโลเล ไดเขาไปยัง
ทองแหนั่นเอง. พวกชาวประมงรูวาปลาใหญนั้นเขาไปติดแห จึงยกแหขึ้นจับ
เอาปลา ไมฆา โยนไปบนหลังทราย คิดวาจักปงปลานั้นกิน จึงกอไฟถาน
เสี้ยมไมแหลม ปลาคร่ําครวญอยูวา การยางบนถานไฟหรือการเสียบดวยไม
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แหลมนั้น ก็หรือทุกขออยางอื่น จะไมทําไหเราลําบาก แตขอที่นางปลานั้น
ถึงความโทมนัสในเราวา ปลาใหญนั้น ไดไปหานางปลาตัวอื่นดวยความยินดี
เปนแนนั้นเทานั้น เบียดเบียนเรา จึงกลาวคาถานี้วา
ความเย็น ความรอน และการติดอยูในแห
ไมไดเบียดเบียนเราใหไดรับทุกขเลย แตขอที่นางปลา
สําคัญวา เราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละ เบียดเบียนเราใหไดรับทุกข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ม สีต น ม อุณหฺ  ความวา
ปลาทั้งหลายยอมมีความหนาว ในเวลาถูกนําออกไปจากน้ํา เมื่อความหนาวนั้น
ปราศจากไป ความรอนยอมมี. ปลาหมายเอาความหนาวและความรอนแมทั้ง
สองนั้น จึงคร่ําครวญวา ความหนาว ความรอน ยอมไมเบียดเบียนเรา.
ปลาหมายเอาความทุกขซึ่งมีการปงบนถานไฟที่จักมีขึ้นแมนั้น จึงคร่ําครวญวา
ความรอนจะไมเบียดเบียนเรา. ดวยบทวา น ม ชาลสฺมิ พาธน นี้ ปลา
ยอมคร่ําครวญวา การที่ไดคิดอยูในแหแมนั้น ก็ไมเบียดเบียนเรา. ในบทวา
ยฺจ ม ดังนี้เปนตนไป มีประมวลความดังตอไปนี้. นางปลานั้นไมรูวา
เราผูติดอยูในแหถูกพวกประมงเหลานั้นจับเอาไป เมื่อไมเห็นเราก็จะคิดวาบัดนี้
ปลาใหญนั้นจักติดนางปลาตัวอื่นดวยความยินดีในกาม การที่นางปลานั้นผูถึง
ความโทมนัสคิดดังนั้น ยอมเบียดเบียนเรา เพราะเหตุนั้น ปลาใหญนนั้ จึง
นอนคร่ําครวญอยูบนหลังทราย.
สมัยนัน้
ปุโรหิตอันทาสแวดลอมมายังฝงแมน้ําเพื่อจะอาบน้ํา ก็
ปุโรหิตนั้น เปนผูรูเสียงรองของสัตวทุกชนิด. ดวยเหตุนั้น ปุโรหิตนั้น ไดฟงปลา
คร่ําครวญจึงคิดวา ปลานี้คร่ําครวญเพราะกิเลส ก็ปลานี้มีจิตกระสับกระสาย
อยางนี้ ตายไป จักบังเกิดในนรกเทานั้น เราจักเปนที่พึงอาศัยของปลานี้.
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ปุโรหิตนั้นจึงไปหาพวกชาวประมงแลวกลาววา ทานผูเจริญทั้งหลาย พวกทาน
ไมใหปลาเราเพื่อทํากับขาว แมสักวัน. ชาวประมงทั้งหลายกลาววา นาย
ทานพูดอะไร ทานจงเลือกเอาปลาที่ทานชอบใจไปเถิด. ปุโรหิตกลาววา เรา
ไมมีการงานกับผูอื่น พวกทานจงใหเฉพาะปลาตัวนี้เทานั้น. พวกชาวประมง
กลาววา เอาไปเถอะนาย. พระโพธิสัตวเอามือทั้งสองจับปลานั้นไปนั่งที่ฝง
แมน้ํากลาวสอนวา ปลาผูเจริญ วันนี้ ถาเราไมเห็นเจา เจาจะตองถึงแกความ
ตาย ตั้งแตบัดนี้ไป เจาอยาไดตกอยูในอํานาจของกิเลสเลย แลวปลอยไปใน
น้ํา ในเองเขาไปยังนคร.
พระศาสดาครั้น ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศสัจจะ
ทั้งหลาย. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันจะสึกตั้งอยูในโสดาปตติผล. ฝาย
พระศาสดาไดทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา นางปลาในครั้งนั้น ไดเปน
ภรรยาเกาในบัดนี้ ปลาในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผูกระสันในบัดนี้
สวนปุโรหิตในครั้งนั้น ไดเปนเราเองแล.
จบมัจฉชาดกที่ ๔
๕. วัฏฏกชาดก
วาดวยความจริง
[๓๕] ปกของเรามีอยู แตก็บินไมได เทา
ทั้งสองของเราก็มีอยู แตก็เดินไมได มารดาและบิดา
ของเราออกไปทาอาหาร ดูกอนไฟ ทานจงถอยกลับ
ไปเสีย.
จบวัฏฏกชาดกที่ ๕
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๕. อรรถกถาวัฏฏกชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในมคธชนบททั้งหลาย ทรงปรารภ
การดับไฟปา จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สนฺติ ปกฺขา ดังนี้.
ความพิศดารวา สมัยหนึ่ง พระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในมคธ
ชนบททั้งหลาย ไดเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมูบานชาวมคธแหงหนึ่ง เสด็จ
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต อันหมูภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จดําเนินสูทาง.
สมัยนั้น ไฟปาเปนอันมากตั้งขึ้น ภิกษุเปนอันมากเห็นทั้งขางหนาและขางหลัง
ไฟแมนั้นแล มีควันเปนกลุมเดียว มีเปลวเปนกลุมเดียว กําลังลุกลามมาอยู
ทีเดียว บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุปถุ ุชนพวกหนึง่ กลัวตอมรณภัย กลาววา
พวกเราจะจุดไฟตัดทางไฟ ไฟที่ไหมมาจักไมไหมทวมทับที่ที่ไฟนั้นไหมแลว
จึงนําหินเหล็กไฟออกมาจุดไฟ. ภิกษุอีกพวกหนึ่งกลาววา ทานผูมีอายุ พวก
ทานกระทํากรรมชื่ออะไร พวกทานไมเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนบุคคล
ผูเลิศในโลกพรอมทั้งเทวโลก ผูเสด็จไปพรอมกับในนั่นเอง เหมือนคนไมเห็น
ดวงจันทรลอยเดนอยูในทองฟา ไมเห็นดวงอาทิตยประดับ ดวยรัศมีตั้งพันกําลัง
ขึ้นจากโลกธาตุดานทิศตะวันออก เหมือนคนยืนอยูที่ริมฝงทะเลไมเห็นทะเล
เหมือนคนยืนพิงเขาสิเนรุไมเห็นเขาสิเนรุฉะนั้น พากันพูดวา จะจุดไฟตัดทางไฟ
ชื่อวา พระกําลังของพระพุทธเจา พวกทานไมรู มาเถิดทาน พวกเราจักไปยัง
สํานักของพระศาสดา. ภิกษุเหลานั้นเมื่อไปทั้งขางหนาและขางหลัง แมทั้งหมด
ไดรวมกันไปยังสํานักของพระทศพล พระศาสดามีภิกษุหมูใหญเปนบริวาร
ไดประทับยืนอยู ณ ประเทศแหงหนึ่ง ไฟปาไหมเสียงดังมาเหมือนจะทวมทับ
ครั้น มาถึงที่ที่พระตถาคตประทับยืน พอถึงที่ประมาณ ๑๖ กรีส รอบประเทศ
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นั้นก็ดับไป เหมือนคบไฟที่เขาจุมลงในน้ําฉะนั้น ไมอาจทวมทับที่ประมาณ
๓๒ กรีส โดยการแลบเขาไป. ภิกษุทั้งหลายพากันกลาวคุณของพระศาสดาวา
นาอัศจรรย ชื่อวาพระคุณของพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ชื่อวา ไฟนี้ไมมีจิตใจ
ยังไมอาจทวมทับที่ที่พระพุทธเจาประทับ ยืน ยอมดับไป เหมือนคบเพลิงหญา
ดับดวยน้ําฉะนั้น นาอัศจรรย ชื่อวาอานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย. พระ
ศาสดาไดทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลวตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ขอที่ไฟนี้ถึงภูมิประเทศนี้แลวดับไป เปนกําลังของเราในบัดนี้เทานั้น หามิได
ก็ขอนี้เปนกําลังแหงสัจจะอันมีในกอนของเรา ดวยวาในประเทศที่นี้ ไฟจัก
ไมลุกโพลงตลอดกัปนี้ แมทั้งสิ้น นี้ชื่อวาปาฏิหาริยตั้งอยูตลอดกัป. ลําดับนั้น
ทานพระอานนทปูลาดสังฆาฏิ ๔ ชัน้ เพื่อตองการเปนที่ประทับนั่งของพระศาสดา พระศาสดาประทับนั่งขัดสมาธิ ฝายภิกษุสงฆก็ถวายบังคมพระตถาคต
แลวนั่งแวดลอมอยู. ลําดับนั้น พระศาสดาอันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้ปรากฏแลวแกขาพระองคทั้งหลายกอน สวน
เรื่องอดีตยังสลับ ขอพระองคโปรดกระทําเรื่องอดีตนั้น ใหปรากฏแกขาพระองค
ทั้งหลาย จึงทรงนําเรื่องอดีตมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ในประเทศนั้นนั่นแหละในแควนมคธ พระโพธิสัตวถือ
ปฏิสนธิในกําเนิดนกคุม เกิดจากตองมารดา ในเวลาทําลายกะเปาะฟอง
ไขออกมา ไดเปนลูกนกคุมมีตัวประมาณเทาดุมเกวียนบรรทุกสินคาขนาด
ใหญ. ลําดับนั้น บิดามารดาใหพระโพธิสัตวนั้นนอนในรัง แลวนําอาหาร
มาเลี้ยงดูดวยจะงอยปาก. พระโพธิสัตวนั้น ไมมีกําลังที่จะเหยียดปกออกบินไป
ในอากาศ หรือไมมีกําลังที่จะยกเทาเดินไปบนที่ตอน และไฟปายอมไหม
ประเทศนั้นทุกป ๆ. สมัยแมนั้น ไฟปานั้นก็ไหมประเทศนั้น เสียงดังลั่น.
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หมูนกพากันออกจากรังของตน ๆ ตางกลัวตอมรณภัยสงเสียงรองหนีไป. บิดา
มารดาแมของพระโพธิสัตวก็กลัวตอมรณภัย จึงทั้งพระโพธิสัตวหนีไป พระโพธิสัตวนอนอยูในรังนั่นเอง ชะเงอคอแลเห็นไฟปากําลังไหมตลบมา จึงคิด
วา ถาเราจะพึงมีกําลังที่จะเหยียดปกออกบินไปในอากาศไซร เราก็จะพึงโบย
บินไปที่อื่น ถาเราจะพึงมีกําลังที่จะยกเทาเดินไปบนบกไดไซร เราก็จะยางเทา
ไปที่อื่นเสีย ฝายบิดามารดาของเราก็กลัวแตมรณภัย ทิ้งเราไวแตผูเดียว เมื่อ
จะปองกันตน จึงไดหนีไป. บัดนี้ ที่พึ่งอื่นของเราไมมี เราไมมีที่ตานทาน
ไมมีที่พึ่ง วันนี้ เราจะทําอยางไรหนอ จึงจะควร. ลําดับนั้น พระโพธิสัตว
นั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ชื่อวาคุณแหงศีล ยอมมีอยูในโลกนี้ ชื่อวาคุณ
แหงสัจจะก็ยอมมี ในอดีตกาล ชือ่ วาพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลายผูทรง
บําเพ็ญบารมีทั้งหลายประทับนั่งที่พื้นตนโพธิ์ ไดตรัสรูพรอมยิ่งแลว ทรง
เพียบพรอมดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ทรง
ประกอบดวยสัจจะ ความเอ็นดู ความกรุณา และขันติ ยอมมีอยู และคุณ
ของพระธรรมทั้งหลายที่พระสัพพัญญพุทธเจาทั้งหลายนั้น ทรงรูแจงแลว
ยอมมีอยู เออก็ความสัจอยางหนึ่งยอมมีอยูในเราแท สภาวธรรมอยางหนึ่งยอม
มีปรากฏอยู เพราะฉะนั้น เราจะรําลึกถึงอดีตพระพุทธเจาทั้งหลาย และคุณ
ทั้งหลายที่อดีตพระพุทธเจาเหลานั้นรูแจงแลว ถือเอาสภาวธรรมคือสัจจะซึ่ง
มีอยูในเรา กระทําสัจกิริยาใหไฟถอยกลับไป กระทําความปลอดภัยแกตน
และหมูนกที่เหลือในวันนี้ ยอมควร. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
คุณแหงศีลมีอยูในโลก ความสัตว ความสะอาด
และความเอ็นดู มีอยูใ นโลก ดวยความสัจนั้น
ขาพเจาจักทําสัจกิริยาอันยอดเยี่ยม ขาพเจาพิจารณา
กําลังแหงธรรม ระลึกถึงพระชินเจาทั้งหลายในปาง
กอน อาศัยกําลังสัจจะ ขอทําสัจกิริยา.
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ลําดับนั้น พระโพธิสัตวระลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจา
ทั้งหลายผูปรินิพพานไปแลวในอดีต แลวปรารภสภาวะคือสัจจะซึ่งมีอยูในคน
เมื่อจะทําสัจกิริยา จึงกลาวคาถานี้วา
ปกของเรามีอยู แตก็บนิ ไมได เทาทั้งสองของ
เรามีอยู แตก็เดินไมได มารดาและบิดาของเรา ออก
ไปหาอาหาร ดูกอนไฟ ทานจงถอยกลับไปเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺติ ปกฺขา อปตนา ความวา ชื่อวา
ปกทั้งสองของเรามีอยู คือ เกิดมีอยูแ ตไมอาจบิน คือไปทางอากาศดวยปก
เหลานั้นได เหตุนั้น จึงชื่อวาบินไมได. บทวา สนฺติ ปาทา อวฺจนา
ความวา แมเทาทั้งสองของเราก็มีอยูแตไมอาจเดิน คือไปโดยการยางเทาไป
ดวยเทาทั้งสองนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาเดินไมได. บทวา มาตา ปตา
จ นิกขฺ นฺตา ความวา อนึ่ง แมมารดาบิดาผูจะนําเราไปที่อื่นแมนั้นก็ออกไป
แลวเพราะกลัวตาย พระโพธิสัตวเรียกไฟวา ชาตเวทะ. จริงอยู ไฟนั้น พอ
เกิดก็รู คือปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ชาตเวทะ เกิดก็รู. ดวยบทวา
ปฏิกฺกม นี้ พระโพธิสตั วสั่งไฟวา จงถอยไป คือจงกลับไป. ดังนั้น
พระมหาสัตวนอนอยูในรังนั่นแหละไดทําสัจกิริยาวา ถาความที่ปกทั้งสองของ
เรามี ๑ ภาวะคือการเหยียดปกทั้งสองบินไปทางอากาศไมได ๑. ความที่เทา
ทั้งสองมี ๑ ภาวะคือการยกเทาทั้งสองนั้นเดินไปไมได ๑ ความที่มารดาบิดาทั้ง
เราไวในรังนั่นแหละแลวหนีไป ๑ ทัง้ หมดเปนตัวสภาวะทั้งนั้น ดูกอนไฟ
ดวยคําสัจนี้ ทานจงกลับไปจากที่นี้.
พรอมกับสัจกิริยาของพระโพธิสัตวนั้น ไฟไดถอยกลับไปในที่ประมาณ
๑๖ กรีส ก็แหละเมื่อจะถอยไปก็ไหมไปยังที่อื่นในปา ทั้งดับแลวในที่นั้นเอง
เหมือนคบเพลิงอันบุคคลใหจมลงในน้ําฉะนั้น ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
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เมื่อเราทําสัจจะ เปลวไฟอันรุงเรืองใหญหลีกไป
๑๖ กรีสพรอมดวยคําสัตย ประหนึ่งเปลวไฟอันตกถึง
น้ําก็ดับไปฉะนั้น สิ่งไรเสมอดวยสัจจะของเราไมมี
นี้เปนสัจบารมี ของเรา ดังนี้.
ก็สถานที่นี้นั้น เกิดเปนปาฏิหาริยชื่อวาตั้งอยูชั่วกัป เพราะไฟจะไมไหม
ืในกัปนี้แมทั้งสิ้น. พระโพธิสัตวครั้น ทําสัจกิริยาอยางนี้แลว ในเวลาสิ้นชีวิต
ไดไปตามยถากรรม. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ไฟไมไหม
สถานที่นี้ เปนกําลังของเราในบัดนี้ หามิได ก็กาํ ลังนั่นเปนของเกา เปน
สัจพลังของเราเองในครั้งเปนลูกนกคุม ดังนี้ ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนา
นี้มาแลว จึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะ บางพวกไดเปน
พระโสดาบัน บางพวกไดเปนพระสกทาคามี บางพวกไดเปนพระอนาคามี
บางพวกบรรลุพระอรหัต ฝายพระศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิ ประชุมชาดกวา
มารดาบิดาในครั้งนั้นคงเปนมารดาบิดาอยูตามเดิมในบัดนี้ สวน
พระยานคุม ไดเปนเราเองแล.
จบวัฏฏกชาดกที่ ๕
๖. สกุณชาดก
วาดวยที่พึ่งใหโทษ
[๓๖] นกทั้งหลายอาศัยตนไมได ตนไมนั้น
ยอมทิง้ ไฟลงมา นกทั้งหลายจงพากันหนีไปอยูเสียที่
อื่นเถิด ภัยเกิดจากที่พึงของพวกเราแลว
จบสกุณชาดกที่ ๖
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๖. อรรถกถาสกุณชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูถูกไฟ
ไหมบรรณศาลา จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา ยนฺนิสฺสิตา ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุนั้น เรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระศาสดา แลว
ออกจากพระเชตวันวิหารเขาไปอาศัยปจจันตคามแหงหนึ่งในโกศลชนบท อยู
ในเสนาสนะปาแหงหนึ่ง. ลําดับนั้น บรรณศาลาของภิกษุนั้น ถูกไฟไหม ใน
เดือนแรกนั้นเอง ภิกษุนั้นคิดวา บรรณศาลาของเราถูกไฟไหมเสียแลว เราจัก
อยูลําบาก จึงบอกแกคนทั้งหลาย คนทั้งหลายอางการงานนั้น ๆ อยางนี้วา
บัดนี้ นาของพวกเราแหง พวกเราระบายน้ําเขานาแลวจักทําให เมื่อระบายน้ํา
เขานาแลวหวานพืช เมือ่ หวานพืชแลวทํารั้ว เมื่อทํารั้วแลวสางพืช เก็บเกี่ยว
นวด ดังนี้ใหกาลเวลาลวงเลยไป ๓ เดือน ภิกษุนั้นอยูลําบากในที่แจงตลอด
เดือน จึงไมอาจเจริญกรรมฐานยังคุณวิเศษใหบังเกิด ก็ครัน้ ปวารณาแลว
ก็ไปยังสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง
พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับภิกษุนั้น แลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธออยูจําพรรษาโดยสะดวกหรือ ? กรรมฐานของเธอถึงที่สุดแลวหรือ ? ภิกษุ
นั้นกราบทูลเรื่องราวนั้นแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กรรมฐานของ
ขาพระองคไมถึงที่สุด เพราะไมมีเสนาสนะอันเปนสัปปายะ พระศาสดาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ ในกาลกอน แมสัตวเดียรัจฉานทั้งหลายก็ยังรูที่อันเปนสัปปายะ
และไมเปนสัปปายะของตน เพราะเหตุไร เธอจึงไมรู แลวทรงนําอดีตนิทาน
มาดังตอไปนี้
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนก อันหมูนกหอมลอม อาศัยตนไมใหอัน
สมบูรณดวยกิ่งและคาคบอยูในราวปา ครั้นวันหนึ่ง จุรณตกในที่กิ่งทั้งหลายของ
ตนไมนั้นเสียดสีกันไปนา ควันเกิดขึ้น พระโพธิสัตวเห็นดังนั้นจึงคิดวา กิ่งทั้ง
สองนี้เมื่อเสียดสีกันอยูอยางนี้จักเกิดไฟ ไฟนั้นตกลงไปติดใบไมเกา ๆ จําเดิม
แตนั้นไฟจักเผาตนไมแมนี้ พวกเราไมอาจอยูในที่นี้ พวกเราหนีจากที่นี้ไปอยู
ที่อื่น จึงจะควร พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถานี้แกหมูนกวา
นกทั้งหลายอาศัยตนไมใด ตนไมนั้นยอมทิ้งไฟ
ลงมา นกทั้งหลายจงพากันหนีไปอยูเสียที่อื่นเกิด ภัย
เกิดจากที่พึ่งของเราแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชคติรุห ความวา ปฐพีเรียกวา ชคติ
ตนไมเรียกวา ชคติรุหะ เพราะตนไมเกิดที่ปฐพีนั้น. บทวา วิหงฺคมา ความวา
อากาศเรียกวิหะ นกทั้งหลายเรียกวา วิหังคมะ เพราะไปในอากาศนั้น. บทวา
ทิสา ภชถ ความวา ทานทั้งหลายเมื่อจะละตนไมนี้หนีไปจากที่นี้ จงไป
ยังทิศทั้ง ๔. พระโพธิสตั วเรียกนกทั้งหลายวา วังถังคา เพราะวา นกเหลา
นั้นกระทําคอซึ่งไปตรงใหคดในบางครั้ง เพราะฉะนั้นจึง เรียกวา วังกังคา.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วังถังคา เพราะวังกะคือปกทั้งหลายเกิดที่ขางทั้งสองของนก
เหลานั้น ดังนี้ก็มี. บทวา ชาต สรณโต ภย ความวา ภัยบังเกิดจาก
ตนไมอันเปนที่พึ่งอาศัยของพวกเรานั่นแล มาเถิดพวกเราพากันไปที่อื่น.
นกทั้งหลายที่เปนบัณฑิตกระทําตามคําของพระโพธิสัตว พากันบินขึ้น
พรอมกันกับพระโพธิสัตวนั้นไปอยูที่อื่นสวนนกทั้งหลายที่ไมเปนบัณฑิตพากัน
กลาวอยางนี้วา พระโพธิสัตวนี้เห็นวามีจระเขในน้ําเพียงหยดเดียว จึงไมเธอ
ถือคําของพระโพธิสัตวนั้น คงอยูในที่นั้นนั่นเอง แคนั้นไมนานนัก ไฟบังเกิด
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ขึ้นจับติดตนไมนั้นแหละ ตามอาการที่พระโพธิสัตวคิดแลวนั่นแล เมื่อควัน
และเปลวไฟตั้งขึ้น นกทั้งหลาย (มีตา) มีมัวเพราะควัน จึงไมอาจไปที่ไหน
ได พากันตกลงในไฟถึงความพินาศ.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ในกาลกอนแมสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย
อยูบนยอดไม ก็ยิ่งรูความสบายและไมสบายของตนอยางนี้ เพราะเหตุไร เธอ
จึงไมรูดังนี้. ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย
ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นตั้งอยูในโสดาปตติผล ฝายพระศาสดาก็ทรงสืบ
อนุสนธิประชุมชาดกวา นกทั้งหลายที่ทําตามคําของพระโพธิสัตว ใน
ครั้งนั้น ไดเปนพุทธบริษัทในบัดนี้ สวนนกผูเปนบัณฑิต ไดเปน
เราเองแล.
จบสกุณชาดกที่ ๖
๗. ติตติรชาดก
วาดวยผูมีความออนนอม
[๓๗] นรชนเหลาใด ฉลาดในธรรม ยอมนอบนอม
คนผูเจริญ นรชนเหลานั้นเปนผูไดรับความสรรเสริญ
ในปจจุบันนี้ และมิสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา.
จบติตติรชาดกที่ ๗
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๗. อรรถกถกาติตติรชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จไปยังนครสาวัตถีทรงปรารภการหามเสนาสนะพระ
สารีบุตร จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริมตนวา เย วุฑฺฒมปจายนฺติ
ดังนี้.
ความพิศดารวา เมื่อทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี สรางวิหารเสร็จแลว
สงทูตไป (นิมนต) พระศาสดาเสด็จออกจากนครราชคฤห ถึงนครเวสาลี
ประทับอยูในนครเวสาลีนั้น ตามความพอพระทัย แลวทรงพระดําริวา จักไป
นครสาวัตถี จึงเสด็จดําเนินไปตามทาง. สมัยนั้น อันเตวาสิกทั้งหลายของภิกษุ
ฉัพพัคคียพากันลวงหนาไป เมื่อพระเถระทั้งหลายยังไมไดจับจองเสนาสนะเลย
พากันหวงเสนาสนะดวยการพูดวา เสนาสนะนี้จักเปนของอุปชฌายของพวกเรา
เสนาสนะนี้จักเปนของอาจารยของพวกเรา เสนาสนะนี้จักเปนของพวกเราเทา
นั้น. พระเถระทั้งหลายที่มาภายหลัง ยอมไมไดเสนาสนะ อันเตวาสิกทั้งหลาย
แมของพระสารีบุตรเถระพากันแสวงหาเสนาสนะเพื่อพระเถระ ก็ไมได. พระเถระเมื่อไมไดเสนาสนะจึงยับยั้งอยู ดวยการนั่งและการเดินจงกรม ทีโ่ คนไม
แหงหนึ่ง ในที่ไมไกลเสนาสนะของพระศาสดานั้นเอง. ในเวลาใกลรุง พระศาสดาเสด็จออกมาทรงพระกาสะ (ไอ) พระเถระก็ไอขึ้น. พระศาสดาตรัส
ถามวา นั้นใคร ? พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาพระองคสารีบุตร พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสถามวา สารีบุตร เธอทําอะไรอยูในที่นี้ในเวลานี้ พระสารีครั้นจึงกราบทูลเรื่องราวนั้น. เมื่อพระศาสดาไดทรงสดับคําของพระสารีบุตร
แลวทรงรําพึงวา เมื่อเรายังมีชีวิตอยูในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลายยังไมเคารพไม
ยําเกรงกันและกันกอน เมื่อเราปรินิพพานแลว ภิกษุทั้งหลายจักทําอยางไรกัน
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หนอ ธรรมสังเวชก็เกิดขึ้น. เมื่อราตรีสวางแลว พระองคจึงรับสั่งใหภิกษุ
สงฆประชุมกัน แลวสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา
ภิกษุฉัพพัคคียลวงหนาไปเกียดกันเสนาสนะ ของภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระจริง
หรือ ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา จริงพระเจาขา
แตนั้น พระองคจึงทรงติเตียนพระฉัพพัคคียแลวตรัสธรรมกถา ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใครหนอยอมควรแกอาสนะอันเลิศ น้ํา
อันเลิศ กอนขาวอันเลิศ. ภิกษุบางพวกกราบทูลวา ผูบวชจากขัตติยตระกูล.
บางพวกกราบทูลวา ผูบวชจากตระกูลพราหมณ. บางพวกกราบทูลวา ผูบวช
จากตระกูลคฤหบดี. ภิกษุอีกพวกหนึ่งกราบทูลวา พระวินัยธร พระธรรมกถึก
ทานผูไดปฐมฌาน ทานผูไดทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน. อีกพวกหนึ่ง
กราบทูลวา พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต ทาน
ผูมีวิชชา ๓ ทานผูมีอภิญญา ๖ ยอมควรแกอาสนะเลิศ น้ําเลิศ กอนขาวเลิศ.
ในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายกลาวถึงทานผูควรแกอาสนะเลิศเปนตน ตามความชอบ
ใจของตน ๆ อยางนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูถึงอาสนะ
เลิศเปนตนในศาสนาของเราจะตองเปนผูบวชจากตระกูลกษัตริย หาเปนประมาณไม ผูบวชจากตระกูลพราหมณ ตระกูลคฤหบดี พระวินัยธร พระนัก
พระสูตร พระนักอภิธรรม ทานผูไดปฐมฌานเปนตน พระโสดาบัน เปนตน
หาเปนประมาณไม. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แทในศาสนานี้ ควรกระทํา
การอภิวาท การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามผูแกกวา ควรได
อาสนะเลิศ น้ําเลิศ กอนขาวเลิศ ตามผูที่แกกวา นี้เปนประมาณในศาสนานี้
เพราะฉะนั้น ภิกษุผูแกกวาเปนผูสมควรแกอาสนะเลิศเปนตนเหลานั้น ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ก็บัดนี้แล สารีบุตรอัครสาวกของเรา ผูประกาศธรรมจักรตามได
ควรไดเสนาสนะติดกับเรา สารีบุตรนั้นเมื่อไมไดเสนาสนะ จึงยับยั้งอยูที่โคนไม
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ตลอดราตรีนี้ บัดนี้แหละ เธอทั้งหลายไมเคารพ ไมยําเกรง มีความประพฤติ
ไมเปนสภาคกันอยางนี้ เมื่อเวลาลวงไป ๆ จักกระทําชื่อวาอะไรอยู. ลําดับนั้น
เพื่อตองการจะประทานโอวาทแกภิกษุเหลานั้นจึงตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ในกาลกอน แมสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย ก็พากันคิดวา ก็ขอที่พวกเราไมเคารพ
ไมยําเกรง มีความประพฤติไมเปนสภาคกันและกันนั่น ไมสมควรแกพวกเรา
บรรดาเราทั้งหลาย พวกเราจักรูผูที่แกกวา แลวกระทําอภิวาทเปนตนแกผูแก
กวานั้น จึงพิจารณากันอยางถี่ถวนแลวรูวา บรรดาเราทั้งหลาย ทานผูนี้เปน
ผูแกกวา จึงกระทําอภิวาทเปนตน แกผูแกกวานั่น ยังทางไปเทวโลกใหเต็มอยู
แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล มีสหายทั้งสาม คือนกกระทา ลิง ชาง อาศัยตนไทร
ใหญตนหนึ่งอยูในหิมวันประเทศ. สหายทั้งสามนั้น ไดเปนผูไมเคารพ ไมยํา
เกรง มีความประพฤติไมเปนสภาคกันและกัน. ลําดับนั้น สหายทั้งสามนั้น
ไดมีความคิดดังนี้วา การที่เราทั้งหลายอยูกันอยางนี้ไมสมควร ถากระไร พวก
เราพึงกระทําอภิวาทเปนตน แกบรรดาพวกเราผูแกกวาอยู. สหายทั้งสามคิดกัน
อยูวา บรรดาพวกเรา ก็ใครเลาเปนผูที่แกกวา วันหนึ่งคิดกันวา อุบายนี้มี
อยู จึงทั้ง ๓ สัตว นั่งอยูที่โคนตนไทร นกกระทําและลิงจึงถามชางวา ดู
กอนชางผูสหาย ทานรูจักตนไทรนี้ ตั้งแตกาลมีประมาณเพียงไร ? ชางนั้น
กลาววา ดูกอ นสหายทั้งหลาย ในเวลาเปนลูกชางรุนเราเดินทําพุมตนไทรนี้ไว
ในระหวางขาออน ก็แหละในเวลาที่เรายืนครอมอยู ยอดของมันระทองเรา
เมื่อเปนอยางนี้ เราจึงรูจักตนไทรนี้ ตัง้ แตเวลายังเปนพุม. สหายแมทั้งสองจึง
ถามลิงโดยนัยกอนนั่นแหละอีก. ลิงนั้นกลาววา สหายทั้งหลายเราเปนลูกลิง
นั่งอยูที่ภาคพื้น ไมตองชะเงอคอเลย เคี้ยวกินหนอของไทรออนนี้ เมื่อเปน
อยางนี้ เราจึงรูจักตนไทรนี้ ตั้งแตเวลายังเปนตนเล็ก ๆ ลําดับนั้น สหาย
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แมทั้งสองนอกนี้จึงถามนกกระทํา โดยนัยกอนนั่นแหละ. นกกระทานั้นกลาว
วา สหายทั้งหลาย เมื่อกอน ตนไทรใหญไดมีอยูในที่ชื่อโนน เรากินผลของ
มันแลวถายอุจจาระลงในที่นี้ แตนั้น ตนนี้จึงเกิดเปนอยางนั้น เราจึงรูจักตน
ไทรนี้ ตั้งแตมันยังไมเกิด เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูแกกวาทานทั้งหลายโดย
กําเนิด. เมือ่ นกกระทํากลาวอยางนี้ ลิงและชางจึงกลาวกะนกกระทําผูเปน
บัณฑิตวา สหาย ทานเปนผูแกกวาเราทั้งหลาย จําเดิมแตนี้ไป พวกเราจัก
กระทําสักการะ การเคารพ การนับถือ การไหว การบูชา และการอภิวาท
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกทาน และจักตั้งอยูในโอวาทของ
ทาน อนึ่ง ตั้งแตนี้ไป ทานพึงใหโอวาทและอนุศาสนีแกเราทั้งหลาย ตั้งแต
นั้นมา นกกระทาไดใหโอวาทแกลิงและชางเหลานั้นใหตั้งอยูในศีล แมในเอง
ก็สมาทานศีล. สหายแมทั้งสามนี้นั่งอยูในศีล ๕ มีความเคารพยําเกรงกันและ
กัน มีความประพฤติเปนสภาคกัน ในเวลาสิ้นชีวิต ไดเปนผูมีเทวโลกเปนที่
ไปในเบื้องหนา. การสมาทานของสหายทั้งสามนั้น ไดชื่อวาติตติรพรหมจรรย
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชอื่ วาสัตวดิรัจฉานเหลา
นั้น ยังมีความเคารพ มีความยําเกรงกันและกันอยู ฝายเธอทั้งหลายก็บวชใน
พระธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ เพราะเหตุไร จึงไมเคารพยําเกรงกัน
และกันอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตั้งแตนี้ไป เราอนุญาตการอภิวาท การลุกรับ
การอัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามผูที่แกกวา อาสนะเลิศ น้ําเลิศ กอนขาว
เลิศ ตามผูที่แกกวา แกเธอทั้งหลาย ทั้งแตนี้ไปผูใหมกวาไมพึงหามเสนาสนะ
ผูแกกวา ภิกษุใดหาม ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏดังนี้ ครั้นทรงนําพระธรรม
เทศนานี้มาอยางนี้แลว ทรงเปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลว จึงตรัสพระคาถานี้
วา
นรชนเหลาใด ฉลาดในธรรม นอบนอมคนผู
ใหญ นรชนเหลานั้น เปนผูไดรับความสรรเสริญใน
ปจจุบนั นี้ และมีสคุ ติเปนที่ไปในเบื้องหนา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย วุฑฺฒมปจายนฺติ ความวา ผูใหญ
๓ จําพวก คือ ผูใหญโดยชาติ ๑ ผูใหญโดยวัย ๑ ผูใหญโดยคุณ ๑ บรรดาผู
ใหญ ๓ พวกนั้น ผูสมบูรณดวยชาติชื่อวา ผูใหญโดยชาติ. ผูตั้งอยูในวัย
ชื่อวาผูใหญโดยวัย ผูสมบูรณดวยคุณ ชื่อวาผูใหญโดยคุณ. บรรดาผูใหญ ๓
พวกนั้น ผูเจริญดวยวัย สมบูรณดวยคุณ ทานประสงควา ผูใหญใน
ที่นี้. บทวา อปจายนฺติ ความวา บูชาดวยกรรมคือการออนนอมตอทานผู
เจริญ. บทวา ธมฺมสฺส โกวิทา ไดแก ผูฉลาดในธรรมคือการประพฤติ
ออนนอมตอผูเจริญ. บทวา ทิฏเ ธมฺเม ไดแก ในอัตภาพนี้เอง. บทวา
ปาสสา แปลวา ควรแกการสรรเสริญ. บทวา สมฺปราโย จ สุคฺคติ
ความวา ชื่อวา เปนที่ไปในเบื้องหนา เพราะจะตองไปในเบื้องหนา คือ จะ
พึงละโลกนีไ้ ป ดวยวาโลกหนา ยอมเปนสุคติของนรชนเหลานั้นทีเดียว. ก็
ในที่นี้มีความหมายที่ประมวลมาดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จะเปนกษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิตหรือสัตวดิรัจฉานก็ตาม สัตว
เหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูเฉลียวฉลาดในธรรมคือการออนนอมตอผูใหญ กระทํา
การนอบนอมตอผูใหญโดยวัยทั้งหลาย ผูสมบูรณดวยคุณ สัตวเหลานั้นยอม
ไดการสรรเสริญ คือพรรณนา ชมเชยในอัตภาพนี้แหละวา เปนผูออนนอม
ตอผูเจริญที่สุด เพราะกายแตกไปแลว ยอมบังเกิดในสวรรค.
พระศาสดาตรัสคุณของธรรม คือการออนนอมตอผูเจริญอยางนี้แลว
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา ชางผูประเสริฐในกาลนั้น ไดเปน
พระโมคคัลลานะ ลิงในกาลนั้น ไดเปนพระสารีบุตร สวนนก
กระทาผูเปนบัณฑิตในกาลนั้น ไดเปนเราเองแล.
จบติตติรชาดกที่ ๙

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 355

๘. พกชาดก
วาดวยผูฉลาดแกมโกง
[๓๘] บุคคลผูใชปญญาหลอกลวงคนอื่นยอมไม
ไดความสุขเปนนิตย เพราะผูใชปญญาหลอกลวงคน
อื่น ยอมประสบผลแหงบาปกรรมที่ตนทําไว เหมือน
นกยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น.
จบพกชาดกที่ ๘
๘. อรรถกถาพกชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูเจริญ
ดวยจีวรจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา นาจฺจนฺต นิกติปฺปฺโ
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุผูอยูในพระเชตวันวิหารรูปหนึ่ง เปนผูฉลาดในกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง มีการคัด การชัด การจัด และการเย็บผาที่จะพึงทําในจีวร
ภิกษุนั้นยอมเพิ่มจีวรดวยความเปนผูฉลาดนั้น เพราะฉะนั้น จึงปรากฏชื่อวา
จีวรวัฑฒกะ ผูเจริญดวยจีวร. ถามวา ก็ภิกษุนี้กระทําอยางไร ? ตอบวา
ภิกษุนี้เอาผาเกาที่คร่ําครามาแสดงหัตถกรรมคือทําดวยมือ กระทําจีวรสัมผัส
ไดดี นาพอใจ ในเวลาเสร็จการยอม ไดยอมดวยน้ําแปง ขัดดวยหอยสังข
กระทําใหขึ้นเงาเปนที่พอใจแลวเก็บไว. ภิกษุทั้งหลายผูไมรูจักทําจีวรกรรม
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จึงถือเอาผาสาฎกทั้งหลายใหม ๆ ไปยังสํานักของภิกษุนั้น จึงกลาววา พวก
ผมไมรูจักทําจีวร ขอทานจงทําจีวรใหแกพวกผม. ภิกษุนั้นกลาววา ทานผูมี
อายุทั้งหลาย จีวรเมื่อกระทํายอมสําเร็จชา จีวรที่เราทําไวเทานั้นมีอยู ทาน
ทั้งหลายจงวางผาสาฎกเหลานั้นไว แลวจงถือเอาจีวรที่ทําไวแลวนั้นไปเถอะ
กลาวแลวจึงนําออกมาใหดู. ภิกษุเหลานั้นเห็นวรรณสมบัติของจีวรนั้นเทานั้น
ไมรูถึงภายใน สําคัญวา มั่นคงดี จึงใหผาสาฎกใหมทั้งหลายแกพระจีวรวัฑฒกะ
แลวถือเอาจีวรนั้นไป. จีวรนั้นอันภิกษุเหลานั้นซักดวยน้ํารอนในเวลาเปอน
เปรอะนิดหนอย มันจึงแสดงปรกติของตน. ที่ที่เกาคร่ําคราปรากฏในที่นนั้ ๆ
ภิกษุเหลานั้นตางมีความวิปฏิสารเดือดรอนใจ ภิกษุนั้นเอาผาเกาลวงภิกษุ
ทั้งหลายที่มาแลว ๆ ดวยอาการอยางนี้ จนปรากฏไปในที่ทั้งปวง แมในบาน
แหงหนึ่งก็มีพระจีวรวัฑฒกะรูปหนึ่ง ลอลวงชาวโลก เหมือนพระจีวรวัฑฒกะ
รูปนี้ในพระเชตวันวิหารฉะนั้น. ภิกษุทั้งหลายผูเปนเพื่อนคบของภิกษุนั้น จึง
บอกวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระจีวรวัฑฒกะรูปหนึ่งในพระเชตวัน ลอ
ลวงชาวโลกอยางนี้. ลําดับนั้น พระจีวรวัฑฒกะบานนอกนั้น ไดมีความคิด
ดังนี้วา เอาเถอะ เราจะลวงพระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงรูปนั้น แลวกระทําจีวร
เกาใหเปนที่นาพอใจยิ่ง แลวยอมอยางดี ไดหมจีวรนั้นไปยังพระเชตวันวิหาร
ฝายพระจีวรวัฑฒกะชาวกรุง พอเห็นจีวรนั้นเทานั้นเกิดความโลภอยากได
จึงถามวา ทานผูเจริญ จีวรนี้ทานทําเองหรือ ? พระจีวรวัฑฒกะบานนอก
กลาววา ขอรับทานผูมีอายุ ผมทําเอง. พระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงกลาววา
ทานผูเจริญ ทานจงใหจีวรผืนนี้แกผมเถิด ทานจักไดผืนอื่น. พระจีวร
วัฑฒกะบานนอกกลาววา ทานผูมีอายุ พวกผมเปนพระบานนอก หาปจจัย
ไดยาก ผมใหจีวรผืนนี้แกทานแลว ตัวเองจักหมอะไร. พระจีวรวัฑฒกะ
ชาวกรุงกลาววา ทานผูเจริญ ผาสาฎกใหม ๆ ในสํานักของผมมีอยู ทานจง
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ถือเอาผาสาฎกเหลานั้นกระทําจีวรของทานเถิด. พระจีวรวัฑฒกะบานนอก
กลาววา ทานผูมีอายุ ผมแสดงหัตถกรรมในจีวรนี้ ก็เมื่อทานพูดอยางนี้
ผมจะอาจทําไดอยางไร ทานจงถือเอาจีวรผืนนั้น แลวใหจีวรที่ทําดวยผาเกา
แกพระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงนั้น แลวถือเอาผาสาฏกใหม ๆ ลวงพระจีวรวัฑฒกะ
ชาวกรุงนั้นแลวหลีกไป. ฝายพระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน ก็หมจีวร
นั้น พอลวงไป ๒-๓ วัน จึงซักดวยน้ํารอน เห็นวาเปนผาเกาคร่ําคราก็ละอาย.
ความที่พระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงนั้นถูกลวง เกิดปรากฏไปในทามกลางสงฆวา
เขาวาพระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน ถูกพระจีวรวัฑฒกะบานนอกลวง
เอาแลว. อยูม าวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายพากันนั่งกลาวเรื่องนั้น ในโรงธรรมสภา
พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนา
กันดวยเรื่องอะไรหนอ ? ภิกษุเหลานั้นพากันกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน
ยอมลอลวงภิกษุอื่นในบัดนี้เทานั้น หามิได แมในกาลกอน ก็ลอลวงมาแลว
เหมือนกัน ฝายพระจีวรวัฑฒกะชาวบานนอก ไดลอลวงพระจีวรวัฑฒกะผูอยู
ในพระเชตวันรูปนี้ ในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอน ก็ไดลอลวง
แลวเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูที่ตนไมซึ่งตั้งอาศัย
สระปทุมแหงหนึ่งอยูในราวปาแหงหนึ่ง. ในกาลนั้น คราวฤดูรอน น้ําในสระ
แหงหนึ่งซึ่งไมใหญนัก ไดนอยลง แตในสระนั้นมีปลาเปนอันมาก. ครั้งนั้น
นกยางตัวหนึ่งเห็นปลาทั้งหลายแลวคิดวา เราจักลวงกินปลาเหลานั้น ดวยอุบาย
สักอยาง จึงไปนั่งคิดอยูที่ชายน้ํา. ลําดับนั้น ปลาทั้งหลายเห็นนกยางนั้น จึง
ถามวา เจานาย ทานนัง่ คิดถึงอะไรอยูหรือ ? นกยางกลาววา เรานั่งคิดถึง
พวกทาน. ปลาทั้งหลายถามวา เจานาย ทานคิดถึงเราอยางไร. นกยาง
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กลาววา เรานั่งคิดถึงพวกทานวา น้ําในสระนี้นอย ที่เที่ยวก็นอย และความ
รอนมีมาก บัดนี้ ปลาเหลานี้จักกระทําอยางไร. ลําดับนั้น พวกปลาจึงกลาว
วา เจานาย พวกเราจะการทําอยางไร. นกยางกลาววา ถาทานทั้งหลายจะ
กระทําตามคําของเรา เราจะเอาจงอยปากคาบบรรดาพวกทานคราวละตัว นํา
ไปปลอยยังสระใหญแหงหนึ่ง ซึ่งดารดาษดวยปทุม ๕ สี. ปลาทั้งหลายกลาว
วา เจานาย ตั้งแตปฐมกัปมา ชื่อวานกยางผูคิดดีตอพวกปลา ยอมไมมี
ทานประสงคจะกินบรรดาพวกเราทีละตัว พวกเราไมเชื่อทาน. นกยางกลาววา
เราจักไมกิน ก็ถาพวกทานไมเชื่อเราวาสระน้ํามี พวกทานจงสงปลาตัวหนึ่ง
ไปดูสระน้ําพรอมกับเรา. ปลาทั้งหลายเชื่อนกยางนั้น คิดวา ปลาตัวนี้สามารถ
ทั้งทางน้ําและทางบก จึงไดใหปลาทั้งใหญทั้งคําตัวหนึ่งไปดวยคําวา ทานจง
เอาปลาตัวนี้ไป. นกยางนั้นดาบปลาตัวนั้น นําไปปลอยในสระ แสดงสระทั้ง
หมดแลว นํากลับมาปลอยในสํานักของปลาเหลานั้น. ปลานั้นจึงพรรณนา
สมบัติของสระแกปลาเหลานั้น. ปลาเหลานั้นไดฟงถอยคําของปลาตัวนั้น เปน
ผูอยากจะไป จึงพากันกลาววา ดีละ เจานาย ทานจงคาบพวกเราไป นก
ยางคาบปลาตัวทั้งดําทั้งใหญตัวแรกนั้นนั่นแหละ แลวนําไปยังฝงของสระน้ํา
แสดงสระน้ําใหเห็นแลวชอนที่ตนกุมซึ่งเกิดอยูริมสระน้ํา แลวสอดปลานั้นเขา
ในระหวางคาคบ จิกดวยจะงอยปากใหตายแลวกินเนื้อ ทิ้งกางใหตกลงที่โคน
ตนไมแลวกลับไป พูดวา ปลาตัวนั้น เราปลอยไปแลว ปลาตัวอื่นจงมา แลว
คาบเอาทีละตัวโดยอุบายนั้น กินปลาหมด กลับ มาอีก แมปลาตัวหนึ่งก็ไม
เห็น. ก็ในสระนี้มีปูเหลืออยูตัวหนึ่ง นกยางเปนผูอยากจะกินปูแมตัวนั้นจึง
กลาววา ปูผเู จริญ เรานําปลาทั้งหมดนั้น ไปปลอยในสระใหญอันดารดาษดวย
ปทุม มาเถิดทาน แมทา นเราก็จักนําไป. ปูถามวา ทานเมื่อจะพาเราไปจัก
พาไปอยางไร ?. นกยางกลาววา เราจักคาบพาเอาไป. ปูกลาววา ทานเมื่อ
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พาไปอยางนี้ จักทําเราใหตกลงมา เราจักไมไปกับทาน. นกยางกลาววา
อยากลัวเลย เราจักคาบทานใหดีแลวจึงไป. ปูคิดวา ชื่อวาการคาบเอาปลา
ไปปลอยในสระ ยอมไมมีแกนกยางนี้ ก็ถานกยางจักปลอยเราลงในสระ ขอนี้
เปนการดี หากจักไมปลอย เราจักตัดคอนั้นเอาชีวิตเสีย. ลําดับนั้น ปูจึงกลาว
กะนกยางนั้นอยางนี้วา ดูกอนนกยางผูสหาย ทานจักไมอาจคาบเอาเราไปให
ดีได ก็เราคาบดวยจึงจะเปนการคาบที่ดี ถาเราจักไดเอากามคาบคอทานไซร
เราจักกระทําคอของทานใหเปนของอันเราคาบดีแลว จึงจักไปกับทาน. นก
ยางนั้นคิดแคจะลวงปูนั้น หารูไมวา ปูนี้ลวงเรา จึงรับคําวาตกลง. ปูจึง
เอากามทั้งสองของมันคาบคอนกยางนั้นไวแนน ประหนึ่งคีบดวยคีมของชาง
ทอง แลวกลาววา ทานจงไปเดี๋ยวนี้. นกยางนั้นนําปูนั้นไปใหเห็นสระแลว
บายหนาไปทางตนกุม. ปูกลาววา ลุง สระนี้อยูขางโนน แตทานจะนําไป
ขางนี้. นกยางกลาววา เราเปนลุงที่นารัก แตเจาไมไดเปนหลานเราเลยหนอ
แลวกลาววา เจาเห็นจะทําความสําคัญวา นกยางนี้เปนทาสของเรา พาเรา
เที่ยวไปอยู เจาจงดูกางปลาที่โคนตนกุมนั่น แมเจา เราก็จักกินเสีย เหมือน
กินปลาทั้งหมดนั้น. ปูกลาววา ปลาเหลานั้น ทานกินได เพราะความที่ตน
เปนปลาโง แตเราจักไมใหทานกินเรา แตทานนั่นแหละจัก ถึงความพินาศ
ดวยวา ทานไมรูวาถูกเราลวง เพราะความเปนคนโง เราแมทั้งสอง เมื่อจะ
ตายก็จักตายดวยกัน เรานั่นจักตัดศีรษะของทานใหกระเดนลงบนภาคพื้นกลาว
แลวจึงเอากามปานประหนึ่งคีมหนีบคอนกยางนั้น. นกยางนั้นอาปาก น้ําตา
ไหลออกจากนัยนตาทั้งสองขาง ถูกมรณภัยคุกคาม จึงกลาววา ขาแตนาย
เราจักไมกินทาน ทานจงใหชีวิตเราเถิด. ปูกลาววา ถาเมื่อเปนอยางนั้นทาน
รอนลงแลวปลอยเราลงในสระ. นกยางนั้นหวนกลับ มารอนลงยังสระนั่นแหละ
แลววางปูไวบนหลังเปอกตม ณ ที่รมิ สระ. ปูตัดคอนกยางนั้นขาดจมลงไป
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ในน้ําเหมือนตัดกานโกมุทดวยกรรไกรฉะนั้น. เทวดาผูสิงอยูที่ตนกุมเห็นความ
อัศจรรยนั้น เมื่อจะใหสาธุการทําปาใหบันลือลั่น จึงกลาวคาถานี้ดวยเสียงอัน
ไพเราะวา
บุคคลผูใชปญญาหลอกลวงผูอื่น ยอมไมได
ความสุขเปนนิตย เพราะผูใชปญญาหลอกลวงคนอื่น
ยอมประสบผลแหงบาปกรรมที่ตนทําไว เหมือนนก
ยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาจฺจนฺต นิกติปฺปฺโ นิกตฺยา
สุขเมธติ ความวา การหลอกลวง เรียกวา นิกติ บุคคลผูมีปญญาชื่อวา
นิกติ คือผูมีปญญาหลอกลวง ยอมไมถึงความสุขโดยสวนเดียว คือไมอาจ
ดํารงอยู ในความสุขนั้นแหละ ตลอดกาลเปนนิตย เพราะการลวง คือการ
หลอกลวงนั้น แตวายอมถึงแตความพินาศโดยสวนเดียวเทานั้น. บทวา
อาราเธติ แปลวา ยอมไดเฉพาะ อธิบายวา บุคคลผูลามกมีปญญาหลอก
ลวง คือ มีปญญาอันสําเหนียกความเปนคนคดโกง ยอมไดเฉพาะคือยอม
ประสบผลแหงบาปที่คนไดกระทําไว. ยอมประสบผลบาปอยางไร ? ยอม
ประสบผลบาป เหมือนนกยางคอขาดเพราะปูฉะนั้น อธิบายวา บาปบุคคล
ยอมประสบ คือ ยอมไดเฉพาะภัยในปจจุบันหรือในโลกหนา เพราะบาปที่
ตนทําไว เหมือนนกยางถึงการถูกตัดคอขาดเพราะปูฉะนั้น. มหาสัตวเมื่อจะ
ประกาศเนื้อความนี้ จึงแสดงธรรมยังปาใหบันลือลั่น.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจีวรวัฑฒกะชาวกรุง
ถูกภิกษุจีวระวัฑฒกะชาวบานนอกนั้นนั่นแหละ ลวงเอาแลวในบัดนี้เทานั้น
หามิได แมในอดีตกาลก็ถูกลวงมาแลวเหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรม
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เทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว จึงทรงประชุมชาดกวา นกยางในครั้งนั้น
ไดเปนพระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน ปูในครั้งนั้นไดเปนพระ
จีวรวัฑฒกะชาวบานนอก สวนรุกขเทวดาในครั้งนั้น ไดเปนเรา
เองแล.
จบพกชาดกที่ ๘
๙. นันทชาดก
วาดวยการกลาวคําหยาบ
[๓๙] ทาสชื่อนันทกะเปนบุตรของนางทาสี ยืน
กลาวคําหยาบคายในที่ใด เรารูวา ของแหงรัตนะทั้ง
หลายและดอกไมทองนี้อยูในที่นั้น.
จบนันทชาดกที่ ๙
๙. อรรถกถานันทชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหารทรงปรารภสัทธิวิหาริก
ของพระสารีบุตรเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา มฺเ
โสวณฺณมโย ราสิ ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุนั้นเปนผูวางาย อดทนตอถอยคํา (ที่สั่งสอน) กระทํา
อุปการะแกพระเถระดวยอุตสาหะเปนอันมาก ครั้นสมัยหนึ่ง พระเถระทูลลา
พระศาสดาหลีกจาริกไปแลว ไดกลับมายังทักขิณาคีรีชนบท ในเวลาที่พระ
เถระไปอยูในทักขิณาคีรีชนบทนั้น ภิกษุนั้น เปนผูถือตัวจัด ไมกระทําตามคํา
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ของพระเถระ ก็เมื่อพระเถระกลาววา ผูมีอายุ เธอจงกระทํากรรมชื่อนี้ ก็ได
เปนฝายตรงขามตอพระเถระ พระเถระไมรูอัธยาศัยของภิกษุนั้น พระเถระ
เที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบทนัน้ หวนกลับมายังพระเชตวันวิหารอีก ภิกษุ
นั้นก็เปนเชนนั้นนั่นแลอีก จําเดิมแตพระเถระมายังพระเขตวันวิหาร พระเถระ
จึงกราบทูลแตพระตถาคตวา ขาแตพระองคผูเจริญ สัทธิวิหาริกรูปหนึ่งของ
ขาพระองค ในที่แหงหนึ่งไดเปนเหมือนทาสที่ไถมาดวยทรัพยหนึ่งรอย แค
ในที่แหงหนึ่ง เปนผูถือตัวจัด เมื่อขาพระองคบอกวา จงกระทําสิ่งชื่อนี้
กลับทําตรงกันขาม พระศาสดาตรัสวา สารีบุตร ภิกษุนี้เปนผูมีปกติอยางนี้
ในบัดนี้เทานั้น หามิได แมในกาลกอนภิกษุนี้ไปยังที่หนึ่ง เปนเหมือนทาสที่
ไถมาดวยทรัพยตั้งรอย แตไปยังอีกที่หนึ่งกลับเปนฝายตรงขาม เปนศัตรู
อันพระเถระทูลออนวอนแลวจึงทรงนําอด นิทานมา ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี
พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในตระกูลกุฎมพีตระกูลหนึ่ง กุฎมพีผูสหายกนหนึ่งของ
พระโพธิสัตวนั้นตนเองเปนคนแก แตภรรยาของกุฎมพีนั้นเปนหญิงสาว นาง
อาศัยกุฎมพีนั้นจึงไดบุตรชาย กุฎมพีนั้นคิดวา หญิงนี้ เมื่อเราลวงไปแลวก็จะ
ไดบุรุษไร ๆ นั่นแหละ (เปนสามี) เพราะยังสาวอยู จะทําทรัพยของเรานี้ให
พินาศ จะไมใหแกบุตรของเรา ถากระไร เราจะฝงทรัพยนี้ไวในแผนดิน
เขาจึงพาทาสในเรือนชื่อวา นายนันทะ ไปปา ฝงทรัพยนี้ไวในที่แหงหนึ่ง
แลวบอกแกนายนันทะนั้น โอวาทวา พอนันทะ ทรัพยนี้ เมื่อเราลวงไป
แลว เธอพึงบอกแกบุตรของเรา อยาบริจาคทรัพยของเรา ดังนี้ แลวได
ตายไป บุตรของกุฎมพีนั้นเปนผูเจริญโดยลําดับ. ลําดับนั้น มารดากลาวกะ
บุตรชายนั้นวา ดูกอนพอ บิดาของเจาพานายนันททาสไปฝงทรัพย เจาจงให
นําทรัพยนั้นมารวบรวมทรัพยสมบัติไว วัน หนึ่ง บุตรนั้นกลาวกะทาสนันทะวา
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ลุงทรัพยไร ๆ ที่บิดาของฉันฝงไว มีอยูหรือ. นายนันททาสกลาววา ขอรับนาย.
บุตรถามวา ฝงไวที่ไหน. นันทะตอบวา ในปาจะนาย. บุตรกลาววา ถาอยาง
นั้นพวกเราพากันไป แลวถือเอาจอบและตะกราไปยังที่ฝงทรัพย แลวกลาววา
ทรัพยอยูที่ไหนละลุง. นายนันทะขึ้นยืนขางบนทรัพย อาศัยทรัพยทํามานะให
เกิดขึ้น ดากุมารวา เฮยเจาเจตกะลูกทาสี ทรัพยในที่นี้ของเจาจักมีมาแตไหน.
กุมารทําเปนไมไดยินคําหยาบของเขา กลาววา ถาอยางนั้น พวกเรากลับกัน
เถิด แลวพานายนันทะนั้นกลับ. ลวงไป ๒-๓ วันไดไปอีก นายนันทะก็ดา
เหมือนอยางนั้นแหละ กุมารไมกลาวคําหยาบกับเขาคิดวา ทาสนี้ไปดวยคิดวา
จักบอกทรัพยจําเดิมแตนี้ แตครั้นไปแลวกลับดา เราไมรูเหตุในขอนั้น
กุฎมพีผูสหายของบิดาเรามีอยูหนอ เราสอบถามกุฎพีนั้นแลวจักรูได จึงไป
ยังสํานักของพระโพธิสัตว บอกเรื่องราวนั้นทั้งหมดแลวถามวา ขาแตพอ
เพราะเหตุอะไรหนอ ? พระโพธิสัตวกลาววา ดูกอ นพอ นายนันทะยืนดาเธอ
ในที่ใด ทรัพยอันเปนของบิดาเธออยูในที่นั่นแหละ เพราะฉะนั้น ในกาลใด
นายนันทะดาเธอ ในกาลนั้น เธอจงฉุดนายนันทะนั้นมาดวยคําวา เฮยเจาทาส
เจาจงมาดา แลวถือเอาจอบขุดทําลายที่นั้น นําเอาทรัพยอันเปนของตระกูลออก
มาใหทาสยกนําเอาทรัพยมา ครั้น กลาวแลวจึงกลาวคาถานี้วา
ทาสชื่อนายนันทะเปนบุตรของนางทาสยืน
กลาวคําหยาบในที่ใด เรารูวากองแหงรัตนะทั้งหลาย
และดอกไมทอง มีอยูในนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มฺเ แปลวา เรารูอยางนี้. บทวา
โสวณฺณโย ความวา ชื่อวาสุวรรณเพราะมีสีงาม สุวรรณเหลานั้นคืออะไร ?
คือรัตนะทั้งหลายมีเงิน แกวมณี ทองและแกวประพาฬ เปนตน. ก็ในฐานะ
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นี้ ทานประสงคเอารัตนะนี้ทั้งหมดวา สุวรรณ กองแหงรัตนะเหลานั้นชื่อวา
โสวัณณยราสิ กองรัตนะมีสีงาม. บทวา โสวณฺณมาลา จ ความวา เรา
ยอมรูวา และแมดอกไมทองอันเปนของแหงบิดาเธอก็มีอยูในที่นี้เหมือนกัน.
บทวา นนฺทโก ยตฺย ทาโส ความวา ทาสชื่อวานันทะยืนอยูในที่ใด.
บทวา อามชาโต ความวา บุตรของทาสีกลาวคือนางอามทาสีเพราะเขาถึง
ความเปนทาสดวยการกลาวอยางนี้วา จะ ฉันเปนทาสีของทาน. บทวา ิโต
ถุลฺลานิ คชฺชติ ความวา ทาสชื่อนั้นทะนั้นยืนอยูในที่ใด กลาวคําหยาบ
คือคําหยาบคาย ทรัพยอันเปนของตระกูลแหงเธอมีอยูในที่นั้นแหละ เรารู
ทรัพยนั้นอยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระโพธิสัตวจึงบอกอุบายเครื่องถือเอาทรัพย
แกกุมาร.
กุมารไหวพระโพธิสัตวแลวไปเรือนพานายนันทะไปยังที่ฝงทรัพย
ปฏิบัติตามที่พระโพธิสัตวสั่งสอนแลว นําเอาทรัพยนั้นมารวบรวมทรัพยสมบัติ
ไว ตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว กระทําบุญทั้งหลายมีทาน เปนตน ใน
เวลาสิ้นชีวิต ไดไปตามยถากรรม.
พระศาสดาตรัสวา แมในกาลกอนสัทธิวิหาริกของสารีบุตรนี้ ก็เปน
ผูมีปกติอยางนี้เหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงสืบ
อนุสนธิประชุมชาดกวา ทาสนันทะในครั้งนั้น ไดเปนสัทธิวิหาริกของ
พระสารีบุตร บุตรของกุฏพีในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร สวน
กุฎมพีผูบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราเองแล.
จบนันทชาดกที่ ๙

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 365

๑๐. ขทิรังคารชาดก
วาดวยผูมีจิตมั่นคง
[๔๐] ขาพเจาจะตกนรก มีเทาขึ้นเบื้องบน มีศีรษะลง
เบื้องลางก็ตาม ขาพเจาจักไมทํากรรมอันไมประเสริฐ
ขอนิมนตทานรับกอนขาวเถิด.
จบขทิรังคาชาดกที่ ๑๐
จบกุลาวกวรรคที่ ๔
๑๐. อรรถกถาขทิรังคารชาดก
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภทานของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา นาม ปตามิ
นิรย ดังนี้.
ความพิศดารวา ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ปรารภเฉพาะวิหารเทา
นั้น เรี่ยรายทรัพย ๕๔ โกฏิ ไวในพระพุทธศาสนา มิไดทาํ ความสําคัญในสิ่ง
อื่นวาเปนรัตนะนอกจากรัตนะทั้ง ๓ ใหเกิดเลย เมื่อพระศาสดาประทับอยูใน
พระเชตวันวิหาร ยอมไปยังที่บํารุงใหญ ๓ ครั้ง ทุกวัน ตอนเชาตรูไปครั้ง
หนึ่ง รับประทานอาหารเชาแลว ไปครั้งหนึ่ง เวลาเย็นไปครั้งหนึ่ง ที่บํารุง
ในระหวางแมแหงอื่นก็มีเหมือนกัน. ก็เมื่อจะไปไมเคยมีมือเปลาไป ดวยคิดวา
สามเณรหรือภิกษุหนุมทั้งหลายจะพึงแลดูแมมือของเราดวยคิดวา ทานเศรษฐี
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ถืออะไรมาหนอ เมื่อไปตอนเชา ใหคนถือขาวยาคูไป รับประทานอาหารเชา
แลวเมื่อจะไป ใหคนถือเอาเนยใส เนยขน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตนไป เมื่อจะ
ไปเวลาเย็น ถือของหอม ดอกไม และผาไป. ก็เมื่อทานเศรษฐีนั้น บริจาคอยู
อยางนี้ทุกวัน ๆ ประมาณในการบริจาคยอมไมมี. ฝายคนผูอาศัยการคาขาย
เลี้ยงชีพเปนอันมาก ทําหนังสือใหไวกับมือของทานเศรษฐี กูเอาทรัพยไปนับ
ได ๑๘ โกฏิ. ทานเศรษฐีใหทวงเอาทรัพยของตนเหลานั้นมา อนึ่ง ทรัพย
๑๘ โกฏิ จํานวนอื่น ซึ่งเปนของประจําตระกูลของทานเศรษฐีนั้น ฝงไวที่
ฝงแมน้ํา เมื่อฝงแมน้ําถูกน้ําในแมน้ําอจิรวดีเซาะพังทลายก็เคลื่อนลงมหาสุมทร
ไป. ตุมโลหะ (ที่บรรจุทรัพย) ตามที่ปดไวและประทับตราไวนั้น ก็กลิง้ ไปใน
ทองทะเล. ก็ในเรือนของทานเศรษฐีนั้น ยังคงมีนิตยภัตเปนประจําสําหรับ
ภิกษุ ๕๐๐ รูป. จริงอยู เรือนของทานเศรษฐีเปนเชนกับ สระโบกขรณีที่ขุดไว
ในหนทาง ๔ แพรงสําหรับภิกษุสงฆ ตั้งอยูในฐานะบิดามารดาของภิกษุทั้งปวง
ดวยเหตุนั้น แมพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสด็จไปเรือนของทานเศรษฐีนั้น ฝาย
พระมหาเถระทั้ง ๘๐ องคก็ไปเหมือนกัน. สวนภิกษุทั้งหลายที่เหลือตางมา ๆ
ไป ๆ หาประมาณมิได.
ก็เรือนนั้น มี ๗ ชั้น. ประดับดวยซุมประตู ๗ ซุม มีเทวดาผูเปน
มิจฉาทิฏฐิองคหนึ่ง สิงอยูที่ซุมประตูที่ ๘ ของเรือนนั้น. เทวดานั้น เมื่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเจาเรือนและเสด็จออกไป ไมอาจดํารงอยูในวิมาน
ของตน จับเอาทารกลงมายืนอยูเฉพาะบนภาคพื้น แมเมื่อพระมหาเถระทั้ง ๘๐
องค เขาไปและออกมา ก็กระทําเหมือนอยางนั้น. เทวดานั้นคิดวา ก็เมื่อ
พระสมณโคดมและเหลาสาวกของพระสมณโคดมนั้น ยังคงเขาเรือนนี้อยู ชื่อ
วาความสุขของเรายอมไมมี เราจักไมอาจลงมายืนอยูบนภาคพื้นตลอดกาลเปน
นิตยได เรากระทําโดยประการที่พระสมณะเหลานี้เขามายังเรือนนี้ไมได จึง
จะควร. อยูม าวันหนึ่ง เทวดานั้นไปยังสํานักของผูเปนมหากัมมันคิกะ (ผู
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อํานวยการ) ผูกําลังเขานอนแลวไดยืนแผโอภาสสวางไสว และเมื่อทานผูเปน
มหากัมมันคิกะกลาววา ใครอยูที่นี่ จึงกลาววา เราเปนเทวดาผูบังเกิดอยูที่
ซุมประตูที่ ๔. มหากัมมันติกะกลาววา ทานมาเพราะเหตุอะไร. เทวดากลาววา
ทานไมเห็นการกระทําของทานเศรษฐีหรือ. ทานเศรษฐีไมมองดูกาลอันจะ
มีมาภายหลังของตน นําทรัพยออกถมเฉพาะพระสมณโคดมเทานั้นใหเต็ม
บริบูรณ ไมประกอบการคาขาย ไมริเริ่มการงาน ทานจงโอวาททานเศรษฐี
ทานจงกระทําโดยประการที่ทานเศรษฐีจะทําการงานของตนและพระสมณโคดม
พรอมทั้งสาวกจะไมเขามายังเรือนนี้. ลําดับนั้น ทานมหากัมมันติกะนั้นไดกลาว
กะเทวดานั้นวา ดูกอนเทวดาพาล ทานเศรษฐีเมื่อสละทรัพย ก็สละในพระ
พุทธศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข ทานเศรษฐีนั้น ถาจักจับเราที่มวยผม
เอาไปขาย เราจักไมกลาวอะไร ๆ เลย ทานจงไปเสียเถิด. อีกวันหนึ่ง เทวดา
นั้นเขาไปหาบุตรชายคนใหญของทานเศรษฐี. แลวกลาวสอนเหมือนอยางนั้น.
ฝายบุตรชายทานเศรษฐีก็คุกคามเทวดานั้น โดยนัยอันมีในกอนนั่นแหละ. แต
เทวดานั้นไมอาจกลาวกับทานเศรษฐีไดเลย. ฝายทานเศรษฐีใหทานอยูไมขาด
สาย ไมกระทําการคาขาย เมื่อทรัพยสมบัติมีนอย ทรัพยก็ไดถึงการหมดสิ้น
ไป. ครั้งเมื่อทานเศรษฐีนั้นถึงความยากจนเขาโดยลําดับ ผาสาฎก ที่นอน
และภาชนะอันเปนเครื่องบริโภคใชสอยไมไดเปนเหมือนดังแตกอน. ทาน
เศรษฐีแมจะเปนอยางนี้ ก็ยังคงใหทานแกภิกษุสงฆ แตไมอาจทําใหประณีต
แลวถวาย. ครั้นวันหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นผูถวายบังคมแลวนั่ง
อยูวา ดูกอนคฤหบดี ก็ทานในตระกูล ทานยังใหอยูหรือ ?. เศรษฐีนั้นกราบ
ทูลวา ยังใหอยูพระเจาขา แตวาทานนั้นเศราหมอง เปนขาวปลายเกรียนมีน้ํา
ผักดองเปนที่สอง. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเศรษฐีนั้นวา คฤหบดี ทาน
อยาทําจิตใหยุงยากวา เราใหทานเศราหมองเลย เพราะวา เมื่อจิตประณีต
ทานที่ถวายใหแกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลาย ยอม
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ไมชื่อวาเศราหมอง. เพราะเหตุไร. เพราะมีผลมาก. ก็ขอนี้ ควรจะทราบอยางนี้
วาก็เมื่อสามารถทําจิตใหประณีต ทานชื่อวาเศราหมอง ยอมไมมี และวา
เมื่อจิตผองใสแลว ทักษิณา การทําบุญใน
พระตถาคตสัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระสัมพุทธเจานั้น ชือ่ วามีประมาณนอย ยอมไมมี. ไดยิน
มาวา การบําเรอในพระอโนมทัสสีพุทธเจาทั้งหลาย
มีผลนอย ยอมไมมี ทานจงเห็นผลของกอนขาวกุม
มาสอันเศราหมองและไมเค็มเถิด.
แมอีกขอหนึ่ง พระศาสดาตรัสวา ดูกอนคฤหบดี กอนอื่นทานเมื่อ
ใหทานเศราหมอง ยังไดใหแกพระอริยบุคคล ๘ จําพวก เราครั้งเปนเวลามพราหมณ ใหรัตนะทั้ง ๗ กระทําชมพูทวีปทั้งสิ้น ใหไมตองทําไรไถนา ยัง
มหาทานใหเปนไปดุจทําแมน้ําใหญทั้ง ๕ สายใหเต็มเปนหวงเดียวกัน ก็ไมได
ใคร ๆ ผูถึงสรณะ ๓ หรือผูรักษาศีล ๕ ชื่อวาบุคคลผูควรแกทักษิณา หาได
ยากอยางนี้ เพราะฉะนั้น ทานอยาไดทําจิตใหยุงยากวาทานของเราเศราหมอง
ก็แหละครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสเวลามสูตร.
ครั้งนั้นแล เทวดานั้นไมอาจกลาวกับเศรษฐีในกาลที่ทานเศรษฐียัง
เปนใหญ สําคัญวา บัดนี้ เศรษฐีนี้จักเชื่อถือคําของเรา เพราะเปนผูตกยาก
ในเวลาเที่ยงคืนจึงเขาไปยังหองอันเปนสิริ ไดแผแสงสวางยืนอยูในอากาศ.
เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงกลาววา นั้นใคร. เทวดานั้นกลาววา ทานมหาเศรษฐี
ขาพเจาเปนเทวดาผูสิงอยูที่ซุมประตูที่ ๔. เศรษฐีกลาววา ทานมาเพื่ออะไร.
เทวดากลาววา ขาพเจาประสงคจะกลาวโอวาททานจึงไดมา. เศรษฐีกลาววา
ถาอยางนั้น ทานจงกลาว. เทวดากลาววา มหาเศรษฐี ทานไมคิดถึงเวลา
หลัง ไมเห็นแกบุตรธิดา เรี่ยรายทรัพยเปนอันมากลงในศาสนาของพระสมณ-
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โคดม ทานนั้นเกิดเปนคนยากไร เพราะอาศัยพระสมณโคดม โดยสละทรัพย
เกินขอบเขต หรือโดยไมทําการคาขายและการงาน ทานถึงแมจะเปนอยางนี้ก็
ยังไมปลอยพระสมณโคดม แมทุกวันนี้ สมณะเหลานั้นก็ยังเขาเรือนอยูนั่นแหละ
ทรัพยที่พวกสรณะเหลานั้นนําออกไปแลว ใคร ๆ ไมอาจใหนํากลับมาได ยอม
เปนอันถือเอาเลย ก็ตั้งแตนี้ไป ตัวทานเองก็อยาไดไปสํานักของพระสมณโคดม
ทั้งอยาไดใหสาวกทั้งหลายของพระโคดมนั้น เขามายังเรือนนี้ ทานแมใหพระสมณโคดมกลับไปแลว ก็อยาไดเหลียวแล จงกระทําคดีฟองรองและการคา
ขายของตน รวบรวมทรัพยสมบัติ. เศรษฐีนั้น จึงกลาวกะเทวดานั้นอยางนี้วา
นี้เปนโอวาทที่ทานใหเราหรือ. เทวดากลาววา จะ นี้เปนโอวาท. ทานเศรษฐี
กลาววา เราอันพระทศพลทรงกระทําใหเปนผูอันพวกเทวดาเชนทานตั้งรอยก็
ดี พันก็ดี แสนก็ก็ดี ไหหวั่นไหวไมไดและศรัทธาของเราไมคลอนแคลนตั้ง
มั่นดีแลวดุจภูเขาสิเนรุ เราสละทรัพยในรัตนศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจาก
ทุกข ทานพูดคําอันไมควร ทานผูไมมีอาจาระ ทุศีล เปนกาลกิณีเห็นปานนี้
ใหการประหารพระพุทธศาสนา เราไมมีกิจคือการอยูในเรือนเดียวกันกับทาน
ทานจงรีบออกจากเรือนของเราไปอยูที่อื่น. เทวดานั้นไดฟงคําของพระอริยสาวก
ผูโสดาบัน ไมอาจดํารงอยูได จึงไปยังที่อยูของตนแลวเอามือจับทารกออกไป
ก็แหละครั้นออกไปแลวไมไดที่อยูในที่อื่น คิดวา จักใหเศรษฐีอดโทษแลว
อยูที่ซุมประตูนั้นนั่นแหละ จึงไปยังสํานักของเทวบุตรผูรักษาพระนคร ไหว
เทวบุตรนั้น แลวยืนอยู และอันเทวบุตรผูรักษาพระนครกลาววา ทานมาเพราะ
ตองการอะไร จึงกลาววา นาย ขาพเจาไมไดใครครวญ พูดกับ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นโกรธเรา ฉุดคราเราออกจากที่อยู
ทานจงนําขาพเจาไปยังสํานักของทานเศรษฐี ใหทานอดโทษแลวใหที่อยูแก
ขาพเจา. เทวบุตรผูรักษาพระนครถามวา ก็ทานพูดกะทานเศรษฐีอยางไร ?
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เทวดานั้นกลาววา ขาแตนาย ขาพเจากลาวกะทานเศรษฐีอยางนี้วา นาย ตั้ง
แตนี้ทานอยากระทําการอุปฏฐากพระพุทธเจาและพระสงฆ ทานอยาใหพระ
สมณโคดมเขาไปในเรือน. เทวบุตรผูรักษาพระนครกลาววา ทานกลาวคําอัน
ไมสมควร ทานใหการประหารในพระศาสนา เราไมอาจพาทานไปยังสํานัก
ของทานเศรษฐี. เทวดานั้นไมไดการชวยเหลือจากสํานักของเทวบุตรนั้น จึง
ไดไปยังสํานักของทาวมหาราชทั้ง ๔ แมทาวมหาราชทั้ง ๔ นัน้ ก็ปฏิเสธเหมือน
อยางนั้น จึงเขาไปเฝาทาวสักกเทวราชกราบทูลเรื่องราวนั้น แลวออนวอน
อยางดีวา ขาแตเทวราช ขาพระองคไมไดที่อยู จูงทารกเปนคนอนาถาเทียว
ไป ขอพระองคจงยังเศรษฐีใหใหที่อยูแกขาพระองค ดวยสิริของพระองค.
แมทาวสักกะนั้นก็ตรัสกะเทวดานั้นวา ทานการทํากรรมอันไมสมควร ทานให
การประหารในศาสนาของพระชินเจา แมเราก็ไมอาจกลาวกับเศรษฐี เหตุ
อาศัยทาน แตเราจะบอกอุบายใหทานเศรษฐีนั้นอดโทษแกทานสักอยางหนึ่ง.
เทวดานั้นกราบทูลวา สาธุ ขาแตเทวะ ขอพระองคจงตรัสบอก. ทาวสักกะ
ตรัสวา คนทั้งหลายทําหนังสือไวกับมือของทานเศรษฐี ถือเอาทรัพยไปนับได
๑๘ โกฏิ มีอยู ทานจงแปลงเพศเปนคนเก็บสวยของทานเศรษฐีนั้น อยาให
ใคร ๆ รูจัก ถือเอาหนังสือเหลานั้น อันพวกยักษหนุม ๆ ๒-๓ คน หอม
ลอม มือหนึง่ ถือหนังสือ (สัญญา) มือหนึ่งถือเครื่องเขียน ไปเรือนของคน
เหลานั้น ยืนอยูในทามกลางเรือน ทําคนเหลานั้น ใหสะดุงกลัวดวยอานุภาพแหง
ยักษของตน แลวชําระเงิน ๑๘ โกฏิ ทําคลังเปลาของเศรษฐีใหเต็ม ทรัพย
ที่ฝงไวริมฝงแมน้ําอจิรวดีอีกแหงหนึ่ง เมื่อฝงแมน้ําพังจึงเลื่อนลงสูสมุทรมีอยู
จงนําเอาทรัพยแมนั้น มาดวยอานุภาพของตนแลวทําคลังใหเต็ม ทรัพยแมอีก
แหงหนึ่งประมาณ ๑๘ โกฏิ ไมมีเจาของหวงแหนมีอยูในที่ชอื่ โนน จงนําเอา
ทรัพยแมนั้นมา ทําคลังเปลาใหเต็ม ทานจงทําคลังเปลาอันเต็มดวยทรัพย ๕๔
โกฏินี้ใหเปนทัณฑกรรม แลวใหมหาเศรษฐีอดโทษ.
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เทวดานั้นรับคําของทาวสักกะนั้นวา ดีละ ขาแตพระองคผูประเสริฐ
แลวนําทรัพยทั้งหมดมาโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ ในเวลาเที่ยงคืน จึงเขาไป
หองอันประกอบดวยสิริของเศรษฐี ไดแผแสงสวางยืนอยูในอากาศ เมื่อเศรษฐี
กลาววา นั่นใคร จึงกลาววา ทานมหาเศรษฐี ขาพเจาเปนเทวดาซึ่งสิงสถิต
อยูที่ซุมประตูที่ ๘ ของทาน ขาพเจาผูหลงเพราะโมหะใหญ ไมรูจักคุณของ
พระพุทธเจาทั้งหลายไดกลาวคําอะไรๆ กับทานในวันกอนๆ มีอยู ทานจงอด
โทษนั้น แกขาพเจา ขาพเจานําทรัพย ๕๔ โกฏิ มาตามพระดํารัสของทาวสักกะ
เทวราช คือ ทรัพย ๑๘ โกฏิโดยชําระสะสางหนี้ของทาน (และ) ทรัพย ๑๘
โกฏิของตนผูไมใชเจาของทรัพย ในที่นั้น ๆ กระทําทัณฑกรรมโดยทําคลัง
วางเปลาใหเต็ม ทรัพยทถี่ ึงความสิ้นไป เพราะปรารภ (การสราง) พระวิหาร
เชตวัน ขาพเจาไดรวบรวมมาทั้งหมด ขาพเจาเมื่อไมไดที่อยูยอมลําบาก
ขาแตทานมหาเศรษฐี ทานอยาใสใจคําที่ขาพเจากลาวเพราะความไมรู. จง
อดโทษดวยเถิด.
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดฟงคําของเทวดานั่นแลวคิดวา เทวดานี้
กลาววา ก็ขา พเจาไดทําทัณฑกรรมแลว และปฏิญญายอมรับรูโทษของตน
พระศาสดาจักทรงแนะนําเทวดานี้แลว ใหรูจักคุณของตน ก็เราจักแสดง
(เทวดานี้) แตพระสัมมาสัมพุทธเจา. ลําดับนั้น ทานมหาเศรษฐีจึงกลาวกะ
เทวดานั้นวา ดูกอนเทวดาผูสหาย ถึงแมทานจักใหเราอดโทษ จงใหอดโทษ
ในสํานักของพระศาสดา. เทวดานั้นกลาววา ดีละ ขาพเจาจักกระทําอยางนั้น
อนึ่ง ทานจงพาเราไปยังสํานักของพระศาสดาเถิด. มหาเศรษฐีนั้นกลาววา ดีละ
เมื่อราตรีสวางแลว จึงพาเทวดานั้น ไปยังสํานักของพระศาสดาแตเชาตรู แลว
กราบทูลกรรมที่เทวดานั้นกระทําทั้งหมด แกพระตถาคต.
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พระศาสดาไดทรงสดับคําของทานมหาเศรษฐีนั้น แลวจึงตรัสวา ดูกอน
คฤหบดี แมบุคคลผูลามกในโลกนี้ ยอมเห็นกรรมอันเจริญ ตราบเทาที่บาป
ยังไมใหผล ก็เมื่อใด บาปยอมใหผลแกบุคคลผูลามกนั้น เมื่อนั้น บุคคลผู
ลามกนั้นยอมเห็นแตบาปเทานั้น ฝายบุคคลผูเจริญ ยอมเห็นบาปทั้งหลาย
ตราบเทาที่กรรมอันเจริญยังไมใหผล ก็ในกาลใด กรรมอันเจริญยอมใหผลแก
บุคคลผูเจริญนั้น ในกาลนั้น บุคคลผูเจริญนั้น ยอมเห็นแตกรรมอันเจริญเทานั้น
แลวไดตรัสคาถา ๒ คาถาในพระธรรมบทดังนี้วา
แมบุคคลผูลามกยอมเห็นธรรมอันเจริญตราบ
เทาที่กรรมอันลามกยังไมใหผล ก็ในกาลใด ธรรม
อันลามกยอมใหผล ในกาลนั้น บุคคลผูลามกนั้นยอม
เห็นกรรมอันลามกทั้งหลาย ฝายบุคคลผูเจริญยอมเห็น
กรรมอันลามก ตราบเทาที่กรรมอันเจริญยังไมใหผล
ก็ในกาลใดกรรมอันเจริญยอมใหผล ในกาลนัน้ บุคคล
ผูเจริญนั้น ยอมเห็นกรรมอันเจริญทั้งหลาย.
ก็แหละในเวลาจบคาถาเหลานี้ เทวดานั้นตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล.
เทวดานั้นหมอบลงที่พระบาททั้งสองของพระศาสดาอันเรี่ยรายดวยจักรใหพระศาสดาทรงอดโทษวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอันราคะยอมแลว อัน
โทสะประทุษรายแลว หลงแลวดวยโมหะ มืดมนเพราะอวิชชาไมรูคุณทั้งหลาย
ของพระองค ไดกลาวคําอันลามก ขอพระองคจงอดโทษคํานั้นแกขาพระองค
แลวยังมหาเศรษฐีใหอดโทษ สมัยนัน้ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีกลาวคุณของ
ตนเบื้องพระพักตรของพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดานี้แมจะ
หามอยูวา จงอยากระทําการอุปฏฐากพระพุทธเจาเปนตน ก็ไมอาจหาม
พระองคได ขาพระองคแมถูกเทวดานี้หามอยูวา ไมควรใหทาน ก็ไดใหอยู
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นั้นแหละ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้คณ
ุ ของขาพระองคมิใชหรือ. พระศาสดา
ตรัสวา ดูกอนคฤหบดี ทานแลเปนพระอริยสาวกผูโสดาบัน มีศรัทธาไมหวั่น
ไหว มีทัสสนะอันหมดจด ความที่ทานถูกเทวดาผูมีศักดิ์นอยนี้หามอยูก็หาม
ไมได ไมนาอัศจรรย ก็ขอที่บัณฑิตทั้งหลายในปางกอน เมื่อพระพุทธเจายัง
ไมอุบัติขึ้น ดํารงอยูในญาณอันยังไมแกกลา ถูกมารผูเปนใหญในกามาวจรภพ
ยืนอยูในอากาศ แสดงหลุมถานเพลิงลึก ๘๐ ศอก โดยกลาววา ถาทานจัก
ใหทานไซร ทานจักไหมในนรกนี้ แลวหามวา ทานอยาไดใหทาน ก็ไดยืน
อยูในทามกลางผูกดอกปทุมใหทาน นี้นาอัศจรรย อันทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ทูลออนวอน จึงทรงนําอดีตนิทานมา ดังตอไป.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในนครพาราณสี อันญาติทั้ง
หลายใหเจริญพรอมดวยเครื่องอุปกรณทั้งปวงมีประการตาง ๆ ดุจเทพกุมาร ถึง
ความเปนผูรูเดียงสาโดยลําดับ ในเวลามีอายุ ๑๖ ปเทานั้น ก็ถึงความสําเร็จ
ในศิลปะทั้งปวง เมื่อบิดาลวงไป พระโพธิสัตวนั้น ดํารงอยูในตําแหนงเศรษฐี
ใหสรางโรงทาน ๖ แหง คือ ที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ประตู ๔ โรงทาน ทาม
กลางพระนคร ๑ โรงทาน ที่ประตูนเิ วศนของตน ๑ โรงทาน แลวใหมหาทาน รักษาศีล รักษาอุโบสถกรรม อยูมาวันหนึ่ง ในเวลาอาหารเชา เมื่อ
คนใชนําเอาโภชนะอันเปนที่ชอบใจมีรสเลิศตาง ๆ เขาไปใหพระโพธิสัตว.
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งเมื่อลวงไป๗ วัน ไดออกจากนิโรธสมาบัติ กําหนด
เวลาภิกขาจารแลวคิดวา วันนี้เราไปยังประตูเรือนของพาราณสีเศรษฐี จึงควร.
จึงเคี้ยวไมชําระฟนชื่อนี้นาคลดา ลางหนาที่สระอโนดาต ยืนที่พื้นมโนศิลา นุง
แลว ผูกรัดประคด หมจีวร ถือบาตรดินอันสําเร็จดวยฤทธิ์มาทางอากาศ พอ
คนใชน้ําภัตเขาไปใหพระโพธิสัตวก็ไดยืนอยูที่ประตูเรือน พระโพธิสัตวพอ
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เห็นดังนั้นก็ลุกจากอาสนะ แสดงอาการนอบนอมแลวแลดูบุรษุ ผูทําการงาน เมื่อ
บุรุษผูทําการงานกลาววา กระผมจะทําอะไร ขอรับนาย จึงกลาววา ทานจง
นําบาตรของพระผูเปนเจามา.
ทันใดนั้น มารผูมีบาปสั้นสะทานลุกขึ้นแลวคิดวา พระปจเจกพุทธเจา
นี้ ไมไดอาหารมา ๗ วันแลวจากวันนี้ไป วันนี้ เมื่อไมไดจักฉิบหาย เรา
จักทําพระปกเจกพุทธเจานี้ใหพินาศ และจักทําอันตรายแกทานของเศรษฐี จึง
มาในขณะนั้นทันที แลวเนรมิตหลุมถานเพลิงประมาณ ๘๐ ศอก ในระหวาง
วัตถุสถานที่ตั้ง หลุมถานเพลิงนั้นเต็มดวยถานเพลิงไมตะเคียน ไฟลุกโพลงมี
แสงโชติชวงปรากฏเหมือนอเวจีมหานรก ก็ครั้นเนรมิตหลุมถานเพลิงนั้นแลว
ตนเองไดยืนอยูในอากาศ บุรุษผูมาเพื่อจะรับบาตรเห็นดังนั้นไดรับความกลัว
อยางใหญหลวงจึงกลับไป. พระโพธิสัตวถามวา พอ เธอกลับมาแลวหรือ ?
บุรุษนั้น กลาววา นาย หลุมถานเพลิงใหญนี้ไฟติดโพลงมีแสงโชติชวงมีอยูใน
ระหวางสถานที่ตั้ง เมื่อเปนเชนนั้น คนอื่นๆ ไปบาง รวมความวา คนผูมา
แลว ๆ แมทงั้ หมด ก็ถึงซึ่งความกลัวรีบหนีไปโดยเร็ว.
พระโพธิสัตวคิดวา วันนี้วสวัตดีมารผูประสงคจะทําอันตรายแกทาน
ของเรา จักเปนผูประกอบขึ้น แตวสวัตดีมารนั้นยอมไมรูวาเราเปนผูอันรอย
มาร พันมาร แมแสนมารใหหวั่นไหวไมได วันนี้ เราจักรูวาเราหรือมารมี
กําลังมาก มีอานุภาพมาก ครั้นคิดแลว ตนเองจึงถือเอาถาดภัตตามที่เขาตระเตรียมไวนั้นนั่นแหละออกไปจากเรือน ยืนอยูฝงของหลุมถานเพลิงแลวแลดู
อากาศ เห็นมาร จึงกลาววา ทานเปนใคร. มารกลาววา เราเปนมาร. พระ
โพธิสัตวถามวา หลุมถานเพลิงนี้ทานเนรมิตไวหรือ ? มารกลาววา เออ เรา
เนรมิต. พระโพธิสัตวถามวาเพื่อตองการอะไร ? มารกลาววา เพื่อตองการทํา
อันตรายแกทานของทานและเพื่อตองการใหชีวิตของพระปจเจกพุทธเจาพินาศ.
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พระโพธิสัตวกลาววา เราจักไมใหทานทําอันตรายทานของตน และจักไมให
ทานทําอันตรายแกชีวิตของพระปจเจกพุทธเจา วันนี้ เราจักรูวาเราหรือทาน
มีกําลังมาก มีอานุภาพมาก จึงยืนที่ฝงหลุมถานเพลิงแลวกลาววา ขาแต
พระปจเจกพุทธเจาผูเจริญ ขาพเจาแมจะมีหัวลง ตกไปในหลุมถานเพลิงแมนี้
ก็จักไมหวนกลับหลัง ขอทานจงรับโภชนะที่ขาพเจาถวายอยางเดียว แลว
กลาวคาถานี้วา
ขาพเจาจะตกนรก มีเทาขึ้นเบื้องบน มีศีรษะลง
เบื้องลางก็ตาม ขาพเจาจักไมทําธรรมอันไมประเสริฐ
ขอนิมนตทานรับกอนขาวเถิด.
ในคาถานั้น มีประมวลความดังตอไปนี้วา ทานผูเจริญ ถาขาพเจา
เมื่อจะถวายบิณฑบาตแกทาน จะเปนผูมีศีรษะลงเบื้องลาง มีเทาขึ้นเบื้องบน
ตกลงไปยังนรกนี้โดยแนแท แมถงึ อยางนั้น ขาพเจาจักไมกระทําการไมให
ทานและการไมรักษาศีลซึ่งเรียกวา อนริยะ ไมประเสริฐ เพราะทานผูประเสริฐ
ไมกระทํา แตผูไมประเสริฐกระทํานั้น ขอนิมนตทานรับกอนขาวที่ขาพเจา
ถวายอยูนี้เถิด. ก็ศัพทวา หนฺท ในคาถานี้ เปนนิบาตใชในอรรถแหง
อุปสรรค.
พระโพธิสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว มีการสมาทานอยางมั่นคง ถือ
ถาดภัตแลนไปทางเบื้องบนหลุมถานเพลิง ทันใดนั้นเอง มหาปทุมดอกหนึ่ง
บานเต็มที่เกิดขึ้นเปนชั้น ๆ จากพื้นหลุมถานเพลิงอันลึก ๘๐ ศอก ผุดขึ้นรับ
เทาทั้งสองของพระโพธิสัตว แตนั้น เกสรมีขนาดเทาทนานใหญผุดขึ้นตั้งอยู
เหนือศีรษะของพระมหาสัตวแลวรวงลงมาไดการทํารางกายทั้งสิ้นใหเปนเสมือน
โปรยดวยละอองทอง พระโพธิสัตวนั้นยืนอยูที่ฝกดอกปทุมยังโภชนะมีรส
เลิศตาง ๆ ใหประดิษฐานลงในบาตรของพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจก-
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พุทธเจานั้นรับโภชนะนั้นแลวกระทําอนุโมทนา โยนบาตรขึ้นในอากาศ เมื่อ
มหาชนเห็นอยูนั่นแล แมตนเองก็เหาะขึ้นสูเวหาส ตรงไปปาหิมพานต
เหมือนเหยียบย่ํากลีบเมฆฝนมีประการตาง ๆ ไปฉะนั้น. ฝายมารแพแลวก็ถึง
ความโทมนัสไปยังสถานที่อยูของในนั่นเอง สวนพระโพธิสัตวยืนอยูบนฝก
ดอกปทุม แสดงธรรมแกมหาชน โดยพรรณนาถึงทานและศีล อันมหาชน
แวดลอมเขาไปยังนิเวศนของตน กระทําบุญทั้งหลายมีทานเปนตน ตลอด
ชีวิตแลวไปตามยถากรรม.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนคฤหบดี ขอที่ทานผูสมบูรณดวยทัสสนะ
อยางนี้ อันเทวดาใหหวั่นไหวไมไดในบัดนี้ ไมนาอัศจรรย สิ่งที่บัณฑิตทั้ง
หลายไดกระทําไวแมในกาลกอนเทานั้น นาอัศจรรย ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา พระปจเจกพุทธเจาในกาลนั้น
ไดปรินิพพานแลว ณ ทีน่ ั่งเอง สวนพาราณสีเศรษฐีผูทํามารใหพายแพ
ยินอยูบนฝกดอกปทุมแลวถวายบิณฑบาตแกพระปจเจกพุทธเจา
คือเราเองแล.
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