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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ชาดก
เลมที่ ๓ ภาคที่ ๕
ขอนอบนอมแด
พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น
ฉักกนิบาตชาดก

๑

๑. อาวาริยวรรค
๑. อาวาริยชาดก
วาดวยการกระทําที่ไมเจริญดวยโภคะ
[๘๓๑] ขาแตมหาบพิตรผูท รงเปนใหญในแผน
ดิน ขอมหาบพิตรอยาทรงพิโรธเลย ขาแต
มหาบพิตรผูท รงพระคุณอันประเสริฐ พระราชา
ผูไมทรงพิโรธตอบผูที่โกรธแลว ประชาชน
ของรัฐ ราษฎรบูชาแลว อาตมาภาพขอถวาย
๑. บาลีเลมที่ ๒๗
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อนุศาสนในที่ทุกสถาน จะเปนในบาน ในปา
ที่ดอนหรือที่ลุมก็ตาม ขาแตมหาบพิตรผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ ขอพระองคอยาทรง
พิโรธ.
[๘๓๒] ที่แมน้ําคงคาไดมีคนแจวเรือจาง ขอวา
อาวาริยปตา เขาสงคนขามฟากกอนแลว จึง
ขอรับคาจางภายหลัง เพราะเหตุนั้นเขาจึงมี
การทุมเถียงกัน และไมเจริญดวยโภคทรัพย.
[๘๓๓] ดูกอนโยมชาวเรือ โยมจงขอคาจางกะคน
ที่ยงั ไมขามไปฝงโนนกอนสิ เพราะวาจิตใจ
ของคนที่ขามฟากแลวเปนอยางหนึ่ง ของคนที่
ตองการจะขามฟากยังไมไดขาม ก็เปนอีกอยาง
หนึง่ ไมเหมือนกัน.
[๘๓๔] อาตมาจักตามสอนโยมทุกหนทุกแหง ทั้ง
ในบานทั้งในปา, ทั้งในที่ดอนหรือที่ลุม ดูกอน
โยมชาวเรือ ขอโยมอยาโกรธนะ.
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[๘๓๕] พระราชาไดพระราชทานหมูบานชัน้ ดีแก
ดาบส เพราะอนุศาสนีบทใด เพราะอนุศาสนี
บทนั้นนั่นเอง คนแจวเรือไดตบปากดาบส.
[๘๓๖] ถาดขาวก็แตก ภรรยาก็ถูกตบ และเด็ก
ในครรภก็ตกฟากลงที่พื้นดิน เขาไมอาจจะให
ประโยชนงอกเงยขึ้น เพราะโอวาทนั้น เหมือน
เนื้อไมอาจจะใหประโยชนเกิดขึ้น เพราะทองคําฉะนั้น.
จบ อาวาริยชาดกที่ ๑

อรรถกถาชาดก
ฉักกนิบาต
อรรถกถาอาวาริยวรรคที่ ๑
อรรถกถาอาวาริยชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ติตถนาวิกคนแจวเรือประจําทาคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา
มาสุ กุชฺฌ ภูมิปติ ดังนี้.
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ไดยินวา เขาเปนคนโงไมรูอะไร ไมรูคุณของพระรัตนตรัย มี
พระพุทธเจาเปนตนเลย ไมรูคุณของบุคคลอื่น ๆ ดวยเปนคนดุราย
หยาบคาย ผลุนผลันพลันแลน. ภายหลังภิกษุชาวชนบทรูปหนึ่ง มา
ดวยความตั้งใจวา เราจักทําการอุปฏฐากพระพุทธเจา ถึงทาน้ําแมน้ํา
อจิรวดี ไดพูดกับนายติตถวานิกอยางนี้วา :ดูกอนอุบาสก อาตมาจักขามฟาก ขอโยมจงใหเรืออาตมภาพ
เถิด.
นายติตถวานิก ตอบวา:ทานครับ บัดนี้นอกเวลาแลว ขอใหทานอยู ณ ที่แหงหนึ่งใน
ที่นี้.
ภิ. ดูกอ นอุบาสก อาตมาจักอยูที่ไหนในที่นี้ ขอจงรับอาตมา
ไปสงเถิด.
เขาโกรธพูดวา มาที่นี่โวยสมณะ เราจะนําไปสง แลวไดให
พระเถระลงเรือ ไมตรงไปสง แตพายเรือไปขางลาง ทําใหเรือโคลง
บาตรและจีวรของทานเปยกน้ําไปถึงฝงโดยลําบาก สงขึ้นฝงเวลามืดค่ํา.
ตอมาทานไดไปถึงวิหาร วันนั้นไมไดโอกาสอุปฏฐากพระพุทธเจา รุงขึ้น
จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่สมควรขางหนึ่ง เปน
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ผูที่พระศาสดาทรงทําการปฏิสันถารแลว เมื่อถูกพระศาสดาตรัสถามวา
เธอมาถึงเมื่อไร ? ทูลวา เมื่อวานนี้พระเจาขา เมื่อพระองคตรัสถามวา
เหตุไฉน จึงมาที่อุปฏฐาก ในวันนี้ ? ไดกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรง
ทราบ. พระศาสดาครั้นทรงสดับเรื่องนั้นแลวจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ไมใชเพียงบัดนี้เทานั้น ถึงในชาติกอน นายคนนี้ก็ดุราย ยาบคาย
เหมือนกัน. อนึ่ง เขาไมใชใหเธอลําบาก แตในชาติปจจุบันนี้ แม
ในชาติกอน ก็ทําใหบัณฑิตลําบากมาแลว ถูกภิกษุนั้นทูลออนวอน จึง
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวกําเนิดในสกุลพราหมณเจริญวัยแลว ไดเรียน
ศิลปศาสตรทุกอยาง ทีต่ ักกศิลา แลวบวชเปนฤษี เลี้ยงอัตภาพดวย
ผลไมนอยใหญ ในปาหิมพานตเปนเวลาชานาน เพื่อตองการลิ้มรสเค็ม
และรสเปรี้ยว จึงไปเมืองพาราณสี พักอยูที่พระราชอุทยาน รุงขึ้นจึง
เขาไปสูพระนครเพื่อภิกษา. ครั้งนั้น พระราชาไดทอดพระเนตรเห็น
ทานมาถึงพระลานหลวง เลื่อมใสในอิริยาบถของทาน จึงทรงนําเขาไป
ภายในเมืองใหฉันเสร็จ ทรงรับปฏิญญาแลวใหทานอยูในพระราชอุทยาน ไดเสด็จไปยังที่อุปฏฐากวันละครั้ง. พระโพธิสัตวเมื่อทูลถวายโอวาท
พระราชานั้นทุกวันวา ขอถวายพระพรมหาราช ธรรมดาพระราชาควร
เวนการลุอํานาจอคติทั้ง ๔ เปนผูไมประมาท สมบูรณดวยพระขันติ
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พระเมตตา และพระกรุณาธรรม ครองราชสมบัติโดยธรรม จึงถวาย
พระพรคาถา ๒ คาถา วา:ขาแตมหาบพิตร ผูทรงเปนใหญในแผนดิน ขอมหาบพิตรอยาทรงพิโรธเลย ขาแต
มหาบพิตรผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชา
ผูไมทรงพิโรธตอนผูที่โกรธแลว ประชาชน
ของรัฐ ราษฎรบูชาแลว. อาตมภาพขอถวาย
อนุศาสนในที่ทุกสถาน จะเปนในบาน ในปา
หรือที่ดอนที่ลุมก็ตาม ขาแตมหาบพิตรผูท รง
พระคุณอันประเสริฐ ขอพระองคอยาทรงพิโรธ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รฏสฺส ปูชิโต มีเนื้อความวา
พระราชาแบบนี้ เปนผูที่ประชาชนของรัฐบูชาแลว. บทวา สพฺพตฺถมนุสาสามิ ความวา ขาแตมหาราช อาตมภาพเมื่ออยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง
บรรดาบานเปนตนเหลานี้ ก็จะถวายอนุศาสนพระองค ดวยขออนุศาสน
ขอนี้นั่นแหละ คือวา จะถวายอนุศาสนในที่ใดที่หนึ่ง บรรดาบาน
เปนตนเหลานี้ จะเปนที่บานหลังเดียวก็ตาม สัตวโลกตัวเดียวก็ตาม
บทวา มาสุ กุชฺฌ รเถสภ ความวา อาตมภาพ ถวายอนุศาสน
พระองคอยูอยางนี้นั่นแหละ ธรรมดาพระราชา ไมควรจะพิโรธ. เพราะ
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เหตุไร ? เพราะวาธรรมดาพระราชาทั้งหลาย มีพระบรมราชโองการ
เปนอาวุธ คนมากมายถึงความสิ้นชีวิตดวยเหตุเพียงพระบรมราชโองการ ของพระราชาเหลานั้น ผูทรงพิโรธแลว เทานั้น.
ในทุกวันที่พระราชาเสด็จมา พระโพธิสัตวไดกลาวคาถาเหลานี้
ถวายอยางนี้. พระราชามีพระราชหฤหัยเลื่อมใส ไดพระราชทานหมู
บานชั้นดีให ๑ ตําบลเก็บสวยได ๑ แสนกหาปณะ แกพระมหาสัตว.
พระมหาสัตวทูลปฏิเสธ. ดวยเหตุนี้ทานจึงไดอยู ณ ที่นั้นแหงเดียวเปน
เวลา ๑๒ ป ดําริวา เราอยูที่นี้มานานนักหนาแลว เราจักไปเที่ยวจาริก
ชนบทกอนแลวจึงจะมา ไมทูลลาพระราชาเลย เรียกคนเฝาสวนมาสั่ง
วา อาตมาจักไปจาริกชนบท แลวจึงจะมา ขอใหทานทูลใหพระราชา
ทรงทราบดวย แลวก็หลีกไปถึงทาเรือที่แมน้ําคงคา. ที่ทานั้นมีคนแจว
เรือจาง ชื่อ อาวาริยปตา. เขาเปนคนพาลไมรูจักคุณของผูมีคุณเลย
ทั้งไมรูจักอุบายเพื่อตนเองดวย. เขาสั่งคนที่ตองการขามแมน้ําคงคา ขาม
กอนแลวจึงขอคาจางภายหลัง เมื่อทะเลาะกับคนที่ไมใหคาจาง ก็ใชวิธี
ดาและทุบตีกันเทานั้น จึงจะไดคาจางมาก. พระศาสดาทรงเปนผูรูยิ่ง
ไดตรัสพระคาถาที่ ๓ ไว ทรงหมายถึงนายอาวาริยปตานั้น ผูมีลาภนอย
เปนอันธพาลอยางนี้ วา:ที่แมน้ําคงคาไดมีคนแจวเรือจาง ชื่อ
อาวาริยปตา เขาสงคนขามฟากกอน แลวจึง
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ขอรับคาจางภายหลัง เพราะเหตุนั้น เขาจึงมี
การทุม เถียงกัน และไมเจริญดวยโภคทรัพย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาวาริยปตา ความวา เขามีธิดา
ชื่อวา อาวาริยา ดวยอํานาจของธิดานั้น เขาจึงกลายเปนผูมีชื่อวา
อาวาริยปตาพอของอาวาริยา. บทวา เตนสฺส ภณฺฑน ความวา
เพราะเหตุนั้น เขาจึงไดมีการทุมเถียงกัน. อีกอยางหนึ่ง เขาไดมีการ
ทุมเถียงกับคน ๆ นั้น ทีถ่ ูกขอคาจางภายหลัง.
พระโพธิสัตวเขาไปหาคนแจวเรือจางคนนั้น แลวพูดวา ขอจง
นําอาตมภาพขามฟากเถิด. เขาครั้นไดฟงคํานั้นแลว จึงตอบวา:ทานสมณะ ทานจักใหคาจางเรือผมเทาไร.
พ. โยม ธรรมดาอาตมภาพจักบอกความเจริญแหงโภคทรัพย
ความเจริญแหงอรรถ และความเจริญแหงธรรมให.
คนแจวเรือจางครั้นไดฟงคํานั้นแลว เขาใจวา สมณะรูปนี้จัก
ใหอะไรแกเราแนนอน จึงนําทานขามฟาก แลวกลาววาขอพระคุณเจา
จงใหคาจางเรือแกผมเถิด. พระโพธิสัตวนั้นตอบวาดีแลวโยม เมื่อจะ
บอกความเจริญแหงโภคะแกเขากอน จึงกลาวคาถาวา:ดูกอนโยมชาวเรือ โยมจงขอคาจางกะ
คนที่ยังไมขามไปฝงโนนกอนสิ เพราะวาจิตใจ
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ของคนที่ขามฟากแลว เปนอยางหนึ่ง ของ
คนที่ตองการจะขามฟากยังไมไดขาม ก็เปน
อีกอยางหนึ่งไมเหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปาร ความวา ดูกอนโยมชาวเรือ
โยมจงขอคาจางกะคนที่ยังไมขามฟาก ยังยืนอยูฝงนี้เทานั้น และรับเอา
คาจางที่ไดจากเขา เก็บไวในที่ ๆ คุมครองรักษาแลวจึงนําคนสงขามฟาก
ภายหลัง อยางนี้โยมก็จักเจริญดวยโภคทรัพย. บทวา อฺโ หิ
ติณฺณสฺส มโน ความวา ดูกอนโยมชาวเรือ เพราะวาจิตใจของคน
ที่ขามฟากไปแลวเปนอยางหนึ่ง คือไมอยากจะให จะไปถายเดียว แต
ธรรมดาวา ผูใดจะขามฟาก คือจะขามฝง ไดแก ประสงคจะไปฝงขาง
หนา ผูนั้นอยากจะไป แมเกินราคาคาจางก็ใหได ก็ใจของผูตองการ
ขามฟาก ก็เปนอีกอยางหนึ่ง ดังทีก่ ลาวมานี้ เพราะฉะนั้นโยมควรขอ
กะผูยังไมขามฟากเทานั้นดังนี้ ชื่อวา ความเจริญแหงโภคทรัพยทั้งหลาย
ของโยมกอนดังนี้แล.
คนแจวเรือไดฟงคํานั้นแลว คิดวา เราจักมีโอวาทนี้กอน แต
บัดนี้ สมณะนี้ จักใหอะไรอื่นแกเราอีก. ครั้งนั้น พระโพธิสัตวได
กลาวกะเขาวา โยมนี้เปนความเจริญแหงโภคทรัพยของโยมกอน บัดนี้
โยมจงฟงความเจริญแหงอรรถและธรรม เมื่อใหโอวาทเขา จึงไดกลาว
คาถาไววา:-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 10

อาตมาจะตามสอนโยมทุกหนทุกแหง ทั้ง
ในบานทั้งในปา ทั้งในที่ลุมและที่ดอน ดูกอน
โยมชาวเรือ ขอโยมจงอยาโกรธนะ.
พระโพธิสัตว ครั้นบอกความเจริญแหงอรรถและธรรม ดวย
คาถานี้ แกเขาแลว จึงกลาววา นี้เปนความเจริญแหงอรรถและความ
เจริญแหงธรรมของโยม. แตเขาเปนคนดุ ไมสําคัญโอวาทนั้นวาเปน
อะไร จึงกลาววา ขาแตทานสมณะ นี้หรือคือคาจางเรือที่ทานใหผม
พระโพธิสัตว ถูกแลวโยม.
คนแจวเรือ ผมไมมีงานตามคาจางนี้.
พระโพธิสัตว โยมนอกจากโอวาทนี้แลว อาตมาไมมีอยางอื่น
คนแจวเรือกลาววา เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร? ทานจึงลงเรือ
ผม แลวผลักดาบสใหลมลงที่ฝงแมน้ําคงคา นัง่ ทับอกแลวตบปากทาน
ทีเดียว.
พระศาสดาครั้นตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดาบสไดถวาย
โอวาทพระราชา แลวจึงไดรับพระราชทานหมูบานชั้นดี ในราชสํานัก
แตไดบอกโอวาทนั้นนั่นเอง แกคนแจวเรือจางอันธพาล กลับประสบ
การตบปากดวยประการดังนี้. เพราะฉะนั้น ผูจะใหโอวาทควรใหแกคน
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ที่เหมาะสม ไมควรใหแกคนที่ไมเหมาะสม ดังนี้แลว ทรงเปนผูตรัสรู
ยิ่งแลว ลําดับตอจากนั้นไดตรัสพระคาถาวา :พระราชาไดพระราชทานหมูบานชัน้ ดีแก
ดาบส เพราะอนุศาสนีบทใด เพราะอนุศาสนี
บทนัน้ นั่นเอง คนแจวเรือไดตบปากดาบส.
เมื่อคนแจวเรือนั้นกําลังตบอยูนั่นแหละ. ภรรยาถืออาหารมา
เห็นดาบสเขา จึงบอกวา พี่ ดาบสนี้เปนชีตนประจําราชตระกูล พี่
อยาตีทาน เขาโกรธแลวพูดวา แกนีแ่ หละ ไมใหขาตีดาบสขี้โกงคนนี้
แลวลุกขึ้นตบภรรยานั้นใหลมลงไป. เมื่อเปนเชนนั้น ถาดขาวก็ตกแตก
และเด็กในทองของภรรยาทองแก ไดคลอดออกตกลงที่พื้นดิน. ครั้นนั้น
มนุษยทั้งหลายจึงพากันมาลอมดู แลวจับเขามัดดวยความเขาใจวา เปน
โจรฆาคน แลวนําไปมอบถวายพระราชา. พระราชาทรงวินิจฉัยแลว
ลงพระราชอาญาแกเขา.
พระศาสดาทรงเปนผูตรัสรูยิ่งแลว เมื่อจะทรงประกาศขอความ
นั้น จึงไดตรัสพระคาถาสุดทายไววา:ถาดขาวก็แตก ภรรยาก็ถูกตบ และเด็ก
ในครรภก็ตกลงที่พื้นดิน เขาไมอาจจะใหประโยชนงอกเงยขึ้น เพราะโอวาทนั้น เหมือน
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เนื้อไมอาจจะใหประโยชนเกิดขึ้นเพราะทองคํา
ฉะนัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภตฺต ภินฺน ความวา ถาดขาวก็
ตกแตกแลว. บทวา หตา ไดแก ตบแลว. บทวา ฉมา ไดแก ที่
พื้นดิน. บทวา มิโคว ชาตรูเปน มีอธิบายวา เนื้อเหยียบย่ําทอง
เงินหรือแกวมุกดา แกวมณีเปนตนไปบาง นอนที่บาง ไมสามารถ
จะใชทองคํานั้น เพิ่มพูน คือใหเกิดประโยชนแกตนไดฉันใด คน
อันธพาลนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงฟงโอวาทที่บัณฑิตใหแลว ก็ไม
สามารถเพิ่มพูน คือใหเกิดประโยชนแกตนได.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดก ในเวลาจบสัจธรรม ภิกษุนั้นดํารงอยูแลว
ในโสดาปตติผล. คนแจวเรือครั้งนั้นคือคนแจวเรือเวลานี้นั่นเอง พระราชา ไดแกพระอานนท สวนดาบส ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอาวาริยชาดกที่ ๑
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๒. เสตเกตุชาดก
วาดวยคนที่ไดชื่อวาเปนทิศ
[๘๓๗] พอเอย พออยาโกรธเลย เพราะความ
ความโกรธไมดี ทิศที่เจายังไมเห็นและยังไม
ไดยินมีเปนอันมา พอเสตเกตุเอย มารดา
บิดาก็เปนทิศ ๆ หนึ่ง บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญอาจารย เรียกวาเปนทิศ ๆ หนึ่ง.
[๘๓๘] คฤหัสถทั้งหลายเปนผูถวายขาวน้ําและ
ผานุงหม สวนสมณะพราหณทั้งหลาย เปนผู
เรียกรอง บัณฑิตทั้งหลายเรียกสมณะและ
พราหมณแมนนั้ วาเปนทิศ ๆ หนึ่ง พอเสตเกตุ
เอย ทิศนี้เปนยอดทิศ เพราะสัตวทั้งหลายผูมี
ทุกขไปถึงแลว จะมีความสุข.
[๘๓๙] ชฎิลเหลาใด ผูนุงหนังสัตวที่แข็งกระดาง
มีฟนสกปรก มีรูปรางเศราหมอง รายมนตอยู
ชฎิลเหลานั้น ดํารงอยูในความเพียรของมนุษย
รูโลกนี้แลว จะพนจากอบายหรือไมหนอ ?
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[๘๔๐] ขาแตมหาราชเจา ผูใดเปนพหูสูตคงแก
เรียน แตทําบาปธรรมไว ไมประพฤติธรรมเลย
ผูนนั้ ถึงจะมีเวทมนตตั้งพัน อาศัยเวทมนตนั้น
แตไมถึงจรณะ ก็ไมพนทุกข.
[๘๔๑] คนแมมีเวทมนตตั้งพัน อาศัยเวทมนต
นั้น แตยังไมถึงจรณะ ยังไมพนทุกข
อาตมาภาพเขาใจวา พระเวททั้งหลายเปนสิ่ง
ที่ไรผล จรณะคือการสํารวมอยางดีเทานั้น
แหละ เปนของจริง.
[๘๔๒] พระเวทไมใชเปนสิ่งที่ไมมีผลเลย จรณะ
คือการสํารวมระวังเทานั้น เปนของจริงก็หา
มิได คนอาศัยพระเวทแลว ไดรับเกียรติก็มี
ผูฝก ตนแลวดวยจรณะ จะบรรลุความสงบได.
จบ เสตเกตุชาดกที่ ๒
อรรถกถาเสตเกตุชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันทรงปรารภ
ภิกษุผูโกหก จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา มา ตาต กุชฺฌิ น หิ สาธุ
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โกโธ ดังนี้. เรื่องปจจุบันจักมีชัดในกุททาลชาดก.
ไดยินวา เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเปนอาจารยทิศาปาโมกข ในนครพาราณสี
สอนมนตมาณพ ๕๐๐ คน. หัวหนามาณพเหลานั้นชื่อวา เสตเกตุ
เปนมาณพเกิดในสกุลอุททิจพราหมณ. เขาไดมีมานะมาก เพราะอาศัย
ชาติตระกูล. อยูมาวันหนึ่ง เขาออกจากพระนครไปพรอมกับมาณพอื่น ๆ
ไดเห็นจัณฑาลคนหนึ่ง กําลังเขาพระนคร จึงถามวา เจาเปนใคร ?
เมื่อเขาตอบวา เปนจัณฑาล จึงพูดวา ฉิบหาย ไอจัณฑาล กาลกรรณี
เอ็งจงไปใตลมดังนี้ เพราะกลัวลมที่พัดผานตัวของเขาจะมากระทบราง
ของตน แลวไดไปเหนือลมโดยเร็ว. แตคนจัณฑาลเดินเร็วกวา จึงได
ไปยินเหนือลมเขา. เมื่อมีเหตุการณอยูหมั้น มาณพนั้น ก็ไดดาแชง
เขาอยางหนักวา ฉิบหาย ไอถอย กาลกรรณี. คนจัณฑาล ครั้นได
ฟงคํานั้นแลว จึงถามวา คุณเปนใคร ?
พ. ฉันเปนพราหมณมาณพสิ
จ. เปนพราหมณ ก็เปนไมวา แตคุณสามารถจะตอบปญหา
ที่ผมถามไดไหม ?
พ. เออไดซิ
จ. ถาแมวาคุณไมสามารถตอบไดไซร ผมจะใหคุณลอดหวาง
ขาผม
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เขาตรึกตรองดูตัวเองแลว พูดวา แกถามได
บุตรคนจัณฑาล ใหบริษัทเพื่อนของมาณพนั้น. ยึดถือถอยคํา
สัญญานั้นแลว ถามปญหาวา ขาแตทานมาณพ ธรรมดาทิศมีเทาไร ?
พ. ธรรมดาทิศมี ๔ มีทิศตะวันออกเปนตน.
คนจัณฑาลพูดวา ผมไมไดถามคุณถึงทิศนั้น แมเทานี้คุณก็ไมรู
ยังรังเกียจลมที่พัดผานตัวผม. แลวจับคอเขาโนมลงมาลอดหวางขาของ
ตน. มาณพทั้งหลายไดบอกพฤติการณนั้นแกอาจารย. อาจารยครั้นได
ฟงคํานั้นแลว จึงถามเขาวา พอเสตเกตุ จริงไหม ? ไดทราบวาเจา
ถูกคนจัณฑาลใหลอดหวางขา.
มาณพตอบวา จริงอาจารย ลูกของอีทาสีจัณฑาลนั้นวาผมวา
แมเพียงแตทิศคุณก็ไมรู แลวใหผมลอดหวางขาของตน ทีนี้ผมเห็นมัน
แลว จักแกแคนมัน. โกรธแลว ดา แชง ลูกคนจัณฑาล. ครั้งนั้น
อาจารย เมื่อโอวาทเขาวา พอเสตเกตุเอย เจาอยาโกรธเขา ลูกคน
จัณฑาลเปนบัณฑิต เขาไมไดถามเจาถึงทิศนั้น แตเขาถามถึงทิศอื่น ก็
ทิศที่เจายังไมเห็นไมไดยินและยังไมรูนั่นแหละ มีมากกวาทิศที่เจาได
เห็นไดยินและไดรูมาแลว. ดังนี้แลวจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาไววา:พอเอย พออยาโกรธเลย เพราะความ
โกรธไมดี ที่เจายังไมเห็นและยังไมไดยินมี
เปนอันมาก พอเสตเกตุเอย มารดาบิดาก็เปน
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ทิศ ๆ หนึ่ง บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญอาจารย
เรียกวาเปนทิศ ๆ หนึ่ง คฤหัสถทั้งหลายเปน
ผูถวายขาว น้ําและผานุงหม สวนสมณะ
พราหมณทั้งหลาย เปนผูเรียกรอง บัณฑิตทั้ง
หลายเรียกสมณะและพราหมณ แมนั้นวาเปน
ทิศ ๆ หนึ่ง พอเสตเกตุเอย ทิศนี้เปนยอดทิศ
เพราะสัตวทั้งหลายผูมีทุกขไปถึงแลวจะมีความ
สุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หิ สาธุ โกโธ ความวา ธรรมดา
ความโกรธเมื่อเกิดขึ้น ยอมไมใหรูคําสุภาษิตและพุทธภาษิต ประโยชน
และมิใชประโยชน ความเกื้อกูลและไมเกื้อกูล เพราะฉะนั้น ความโกรธ
จึงไมดีเลย. บทวา พหุมปฺ  เต อทิฏ ความวา อาจารยกลาววา ทิศที่
เจายังไมเห็นดวยตา และยังไมไดยินดวยหูยังมีมากกวา. ทิศเหลานั้นคือ
มารดาบิดา ผูชื่อวากลายเปนทิศเบื้องหนาคือตะวันออก เพราะเกิดกอน
กวาบุตรทั้งหลาย. บทวา อาจริยมาหุ ทิสต ปสฏา ความวา พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน กลาวแลวคือบอก ไดแกแสดง
หรือพูดวา แตอาจารยทั้งหลาย ผูถูกสรรเสริญวาเปนทิศ ๆ หนึ่ง คือเปน
ทิศเบื้องขวา เพระเปนผูควรแกทักษิณาคือการเคารพ. บทวา อคาริโน
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ไดแกคฤหัสถนั่นเอง บทวา อนฺนปานวตฺถทา ไดแก เปนผูใหขาว
เปนผูใหน้ําและเปนผูใหผานุงหม. บทวา อวฺหายิกา ไดแกเปนผูรอง
นิมนตวา นิมนตมาเถิด นิมนตรับไทยธรรม. บทวา ตมฺป ทิส วทนฺติ
ความวา พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน เรียกแมผูนั้นวา
เปนทิศนั้นทิศหนึ่ง. ดวยบทนี้ อาจารยแสดงวา คฤหัสถทั้งหลายผูถวาย
ปจจัย ๔ ชือ่ วาเปนทิศนั้นเพราะเปนผูที่สมณะพราหมณทั้งหลายผูทรง
ธรรม จะตองเขาไปหาโดยเรียกรองปจจัย ๔. อีกนัยหนึ่ง สมณะ
พราหมณทั้งหลายผูทรงธรรม ชื่อวาผูเรียกรองคืออวหายิกะ เพราะเรียก
รองคุณความดีสูง ๆ ขึน้ ไปมาใหโดยความหมายวา เปนผูใหซึ่งสวรรค
สมบัติในฉกามาวจรแกคฤหัสถทั้งหลายเหลานั้น ผูถวายขาว น้ําและ
ผานุงหม. ดวยบทวา ตมฺป ทิส วทนฺติ ทานอาจารยแสดงวา พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน เรียกแมสมณะพราหมณผูทรง
ธรรมนั้นวา ชื่อวาเปนทิศเบื้องบน. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา :มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา - ตะวันออก
อาจารยเปนทิศเบื้องขวาขวา - ใต บุตรภรรยาเปน
ทิศเบื้องหลัง - ตะวันตก มิตรและอํามาตยเปน
ทิศเบื้องซาย - เหนือ ทาสและกรรมกรเปนทิศ
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เบื้องลาง สมณะพราหมณเปนทิศเบื้องบน
คฤหัสถในตระกูลผูไมประมาท ควรนมัสการ
ทิศเหลานี้.
ก็คําวา เอสา ทิสา นี้ อาจารยกลาวหมายเอาพระนิพพาน.
เพราะวาสัตวทั้งหลายผูเปนทุกข เพราะทุกขนานัปปการมีความเกิดเปน
ตน บรรลุพระนิพพานนั้นแลว จะหมดทุกข คือเปนผูมีความสุข. และ
ทิศนั่นเอง คือพระนิพพาน ชื่อวาเปนทิศที่สัตวทั้งหลายไมเคย ไปแลว.
อนึ่ง ดวยคําวา เอสา ทิสา นั้นนั่นเอง อาจารยจึงกลาวถึงพระนิพพาน
วา เปนทิศชั้นยอด. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไววา :บุคคลผูประสงคจะไปสูทิศที่ไมเคยไป
คือพระนิพพาน ตองตามรักษาจิตของตน
เหมือนคนประคองภาชนะน้ํามันที่เต็มเสมอ
ขอบปาก ไมมพี รองไวฉะนั้น.
พระมหาสัตว บอกทิศทั้งหลายแกมาณพดวยอาการอยางนี้. แต
มาณพคิดเสียใจวา เราถูกคนจัณฑาลใหลอดหวางขา ละอายเพื่อน จึง
ไมอยูในที่นั้น ไปยังเมืองตักกศิลา เรียนศิลปทุกอยาง ในสํานักของ
อาจารยทิศาปาโมกข จบแลวอาจารยอนุญาตใหไป จึงออกจากเมือง
ตักกศิลา เที่ยวหาเรียนศิลปะของทุกลัทธิ. เขาไปถึงบานชายแดนแหง
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หนึ่ง อาศัยบานนั้นอยู เห็นดาบส ๕๐๐ รูป จึงบวชในสํานักของทาน
แลวเรียนศิลปะบาง มนตบาง จรณะบาง ที่ทานเหลานั้นรู ไดเปน
หัวหนาคณะ มีดาบสเหลานั้นหอมลอมไปยังนครพาราณสี รุงขึ้นไป
เที่ยวภิกขาจาร ไดไปถึงพระลานหลวง. พระราชาทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของดาบสทั้งหลาย นิมนตใหฉันภายในพระนิเวศน แลวทรงใหทาน
เหลานี้พํานักอยูในพระราชอุทยานของพระองค. อยูมาวันหนึ่ง พระองคทรงอังคาสดาบสทั้งหลายแลวตรัสวา วันนี้เวลาเย็นโยมจะไปพระราชอุทยาน ไหวพระคุณเจาทั้งหลาย. เสตเกตุดาบส ไปยังพระราชอุทยานแลว ประชุมดาบสพูดวา ดูกอนสหายรวมชีวิตทั้งหลาย วันนี้
พระราชาจักเสด็จมา. ทานชี้แจงวา ธรรมดาพระราชาทั้งหลายทรงโปรด
ปรานครั้งเดียว ก็สามารถใหคนดํารงชีพอยูเปนไดชั่วอายุ วันนี้ขอให
พวกเราบางพวกเดินเปนกลุม ๆ ไป บางพวกนอนบนหนาม บางพวก
บําเพ็ญตบะ ๕ อยาง บางพวกประกอบความเพียรวิธีกระโหยงเทา
บางพวกลงน้ํา บางพวกสาธยายมนต ดังนี้แลวตัวทานเอง นั่งบนตั่งที่ไม
มีพนักพิง ที่ประตูบรรณศาลาวางคัมภีร ๑ คัมภีร ที่รุงเรืองดวยรงคเบญจวรรณแวววาว ไวบนกากะเยียที่มีสีงดงาม แลวแกปญหาที่มาณพ
สี่ หา คนซักถามมา. ขณะนั้นพระราชาเสด็จมา ทอดพระเนตรเห็น
ดาบสเหลานั้นบําเพ็ญมิจคฉาตบะ คือตบะผิดพอพระราชหฤทัย จึงเสด็จ
เขาไปหาเสตเกตุดาบส ทรงไหวแลวประทับนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง
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เมื่อทรงปราศัยกับทานปุโรหิต จึงไดตรัสคาถาที่ ๓ วา :ชฎิลเหลาใด ผูนุงหนังสัตวที่แข็งกระดาง
มีพื้นสกปรก มีรูปรางเศราหมอง รายมนตอยู
ชฎิลเหลานั้น ดํารงอยูในความเพียรของมนุษย
รูโลกนี้แลว จะพนจากอบายหรือไมหนอ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขราชินา ไดแก ผูนุงหมหนังสัตว
ที่มีกีบเล็บ. บทวา ปงฺกทนฺตา ไดแก มีฟนมีขี้ฟนเขลอะ เพราะไม
ไดสีฟน. บทวา ทุมกุ ฺขรูปา ไดแก มีผานุงผาหมปอน ไมไดซัก
ไมไดตกแตง คือเวนจากระเบียบของหอมและเครื่องลูบไล. มีอธิบายวา
ไดแก มีรูปรางมอมแมม. บทวา เยเม ชปนฺติ ความวา ชฎิลเหลานี้
ไดรายมนตอยู. บทวา มานุสิเก ปโยเค ความวา ดํารงอยูแลว
ความเพียรที่คนทั้งหลายตองทํากัน. บทวา อิท วิทู ปริมุตฺตา อปายา
ความวา ถามวา ฤษีเหลานั้น ครัน้ ตั้งอยูในความเพียรรูโลกนี้แลว
คือทําใหปรากฏแลว จะพนจากอบายทั้ง ๔ ไดหรือไมหนอ ?
ปุโรหิตฟงพระดํารัสนั้นแลว ไดทูลคาถาที่ ๔ วา :ขาแตมหาราชเจา ผูใดเปนพหูสูต คงแก
เรียน แตทําบาปกรรมไว ไมประพฤติธรรมเลย
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ผูนนั้ ถึงจะมีเวทมนตตั้งพัน อาศัยเวทมนตนั้น
แตไมถึงจรณะ ก็ไมพนทุกข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กริตวฺ า ไดแก กตฺวา แปลวาทําแลว
บทวา จรณ ไดแกสมาบัติ ๘ พรอมดวยศีล. มีคําอธิบายไววา ขาแต
มหาราชเจาผูใดสําคัญวา เราเปนพหูสูต แมมีความรูตั้งพันแตไม
ประพฤติสุจริต ๓ อยาง ทําแตบาปอยางเดียว ผูนั้นครั้นทําบาปกรรม
เหลานั้นแลว อาศัยความเปนพหูสูตนั้น แตไมบรรลุจรณะ กลาวคือ
ศีลและสมาบัติ ก็คงไมพนทุกข คือไมพนจากอบายทุกขไปไดเลย.
พระราชาครั้นทรงสดับคํานั้นแลว ทรงนําไปแลวซึ่งความเลื่อม
ใสในดาบสทั้งหลาย ลําดับนั้น เสตเกตุดาบส จึงคิดวาพระราชานี้ได
เกิดความเลื่อมใสในดาบสทั้งหลายแลว. แตปุโรหิตคนนี้บั่นทอนความ
เลื่อมใสนั้น เหมือนเอามีดฟน เราควรจะทูลกับพระราชานั้น.
ทานเมื่อทูลกับพระราชา ไดถวายพระพรคาถาที่ ๕ วา :คนแมมีเวทมนตตั้งพันอาศัยเวทมนตนั้น
แตยังไมถึงจรณะ ยังไมพนทุกข อาตมภาพ
เขาใจวา พระเวททั้งหลาย เปนสิ่งที่ไรผล
จรณะคือการสํารวมอยางดีเทานั้นแหละ เปน
ของจริง.
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คาถานั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้วา แมผูมีเวทมนตตั้งพันบทอาศัย
ความเปนพหูสูตนั้น แตยังไมบรรลุจรณะ ก็จะเปลื้องตนออกจากทุกข
ไมได เมื่อเปนเชนนั้น อาตมภาพจึงเขาใจวา พระเวท ๓ คัมภีร
เปนสิ่งที่ไรผล จรณะที่มีศีลอิงสมาบัติ ๘ เทานั้นเปนของจริง.
ปุโรหิตไดฟงคํานั้นแลว ไดกลาวคาถาที่ ๖ วา :พระเวทไมใชเปนสิ่งที่ไมมีผลเลย จรณะ
คือการสํารวมระวังเทานั้น เปนของจริงก็หามิ
ได คนอาศัยพระเวทแลว ไดรับเกียรติก็มี ผู
ฝกตนแลวดวยจรณะ จะบรรลุความสงบได.
คาถานั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้ คือ ไมใชพระเวท ๓ อยางไมมี
ผล ไมเฉพาะจรณะ คือ การสํารวมระวังเทานั้นเปนของจริง คือดีกวา
ไดแกสูงสุด หมายความวาประเสริฐ. เพราะเหตุไร ? เพราะคนอาศัย
พระเวท คืออาศัยพระเวท ๓ อยาง ไดรับเพียงเกียรติ เพียงยศ เพียง
ลาภเทานั้น ไมมีอยางอื่นยิ่งกวานี้ เพราะฉะนั้น พระเวทเหลานั้นจึง
ชื่อวา ไมมีผล. บทวา สนฺต ปุเนติ จรเณน ทนฺโต ไดแกผูฝก
ตนดวยจรณะแลวจะบรรลุความสงบได ความวา ผูตั้งอยูในศีลแลวให
สมาบัติเกิดขึ้น เจริญวิปส สนามีสมาบัติ เปนปทัฏฐาน ยอมบรรลุความ
สงบโดยสวนเดียว คือธรรมอยางเอกที่มีชื่อวาพระนิพพาน.
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ปุโรหิตหักลางคําของทานเสตเกตุดาบสอยางนี้แลว ไดทําดาบส
เหลานั้นทั้งหมดใหเปนคฤหัสถ คือใหสึก ใหถือโลและอาวุธ จักให
เปนการกชนเปนทหารหมูใหญ ใหทาํ การบํารุงพระราชา. ไดทราบวา
นี้คือวงศของการกชนหมูใหญ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา เสตเกตุดาบสในครั้งนั้น ไดแกภิกษุผูโกหกในบัดนี้ บุตรของ
คนจัณฑาลในครั้งนั้น ไดแกพระสารีบุตรในบัดนี้ สวนปุโรหิตไดแก
เราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาเสตเกตุชาดกที่ ๒
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๓. ทรีมุขชาดก
วาดวยโทษของกาม
[๘๔๓] กามทั้งหลายเหมือนหลม กามทัง้ หลาย
เหมือนพุ ก็อาตมภาพไดทูลถึงภัยนี้ วามี
มูล ๓ ธุลแี ละควัน อาตมภาพก็ไดถวาย
พระพรแลว ขาแตมหาบพิตรพรหมทัต ขอ
พระองศจงทรงละสิ่งเหลานั้น แลวเสด็จออก
ผนวชเถิด.
[๘๔๔] ดูกอนพราหมณ โยมทั้งกําหนัด ทั้งยินดี
ทั้งสยบ อยูในกามทั้งหลาย ตองการมีชวี ิตอยู
ไมอาจละกามนั้น ที่มรี ูปสะพึงกลัวได แตโยม
จักทําบุญมิใชนอ ย.
[๘๔๕] ผูที่ถูกผูมงุ ประโยชน อนุเคราะหดวย
ประโยชนเกื้อกูล กลาวสอนอยู แตไมทํา
ตามคําสอน เปนคนโง สําคัญวา สิ่งนี้เทานั้น
ประเสริฐ วาสิ่งอื่น จะเขาถึงครรภสัตว แลว ๆ
เลา ๆ.
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[๘๔๖] เขาจะเขาถึงนรกชนิดรายกาจ. เหลา
สัตวที่ยังไมปราศจากราคะ ในกามทั้งหลาย
ติดแลวในกายของตน ยังละไมได ซึ่งทีท่ ี่ไม
สะอาด ของผูส ะอาดทั้งหลาย ที่เดิมไปดวย
มูตรและคูถ.
[๘๔๗] สัตวทั้งหลายเลอะอุจจาระ เปอนเลือด
เลอะไขออกมา เพราะวาสัตวทั้งหลายถูกตอง
สิ่งใด ๆ ดวยกายอยูในขณะใด ในขณะนัน้
เอง ก็สัมผัสผองทุกขลวน ๆ ที่ไมมีความ
แชมชื่นเลย.
[๘๔๘] อาตมภาพเห็นแลว จึงไดทูลถวายพระ
พร, ไมไดฟงจากผูอื่น ทูลถวายพระพร แต
อาตมกาพระลึกถึงขันธ ที่เคยอยูอาศัยมาเปน
จํานวนมาก.
จบ ทรีมุขชาดกที่ ๓
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อรรถกถาทรีมุขชาดกที่ ๓
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
มหาภิเนษกรมณ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคาํ เริ่มตนวา ปงฺโกว กาม ดังนี้
เรื่องในปจจุบันไดกลาวไวแลว ในหนหลัง.
ไดยินวา พระราชาทรงพระนามวา มคธราช ครองราช
สมบัติที่อยูในนครราชคฤห. ครั้งนั้น พระโพธิสัตว ไดถือกําเนิดใน
พระครรภของพระอัครมเหสีของพระองค. พระญาติทั้งหลายไดถวาย
พระนามพระองควา พรหมทัตกุมาร. ในวันที่พระราชกุมารประสูติ
นั่งเอง ฝายบุตรของปุโรหิต ก็เกิด. ใบหนาของเด็กนั้น สวยงามมาก
เพราะเหตุนั้นญาติของเขา จึงไดตั้งชื่อของเด็กนั้นวา ทรีมุข. กุมาร
ทั้ง ๒ นั้น เจริญเติบโตแลว ในราชตระกูลนัน้ เอง. ทั้งคูนั้น
เปนสหายรักของกัน เวลามีชนมายุ ๑๖ ชันษา ไดไปยังเมืองตักกศิลา
เรียนศิลปะทุกอยางแลว พากันเที่ยวไปในตามนิคมเปนตน ดวยความ
ตั้งใจวา จักพากันศึกษาลัทธิทุกลัทธิ และจักรูจ ารีตของทองถิ่นดวย
ถึงเมืองพาราณสี พักอยูท ี่ศาลเจา รุงเชาพากันเขาไปเมืองพาราณสี
เพื่อภิกษา. ตนในตระกูล ๆ หนึ่ง ในเมืองพาราณสีนั้น ตั้งใจวา พวก
เราจักเลี้ยงพราหมณ แลวถวายเครื่องบูชา จึงหุงขาวปายาส แลวปู
อาสนะไว. คนทั้งหลายเห็นคนทั้ง ๒ นั้น กําลังเที่ยวภิกขาจาร เขา
ใจวา พราหมณมาแลว จึงใหเขาไปในบาน ปูผาขาวไวสําหรับพระ-
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มหาสัตว ปูผากัมพลแดงไวสําหรับทรีมุขกุมาร. ทรีมุขกุมารเห็นนิมิตร
นั้นแลว รูช ัดวา วันนีส้ หายของเราจักเปนพระเจาพาราณสี สวนเรา
จักเปนเสนาบดี. ทั้ง ๒ ทานบริโภค ณ นั้น แลวรับเอาเครื่องบูชา
กลาวมงคลแลวออกไป ไดพากันไปถึงพระราชอุทยานนั้น. ในจํานวน
คนทั้ง ๒ นั้น พระมหาสัตวบรรทมแลว บนแผนศิลามงคล สวน
ทรีมุขกุมารนั่งนวดพระบาทของพระมหาสัตวนั้น วันนั้น เปนวันที่ ๗
แหงการสวรรคตของพระเจาพาราณสี. ปุโรหิต ถวายพระเพลิงพระศพ
แลว ไดเสี่ยงบุษยราชรถในวันที่ ๗ เพราะราชสมบัติไมมีรัชทายาท.
กิจเกี่ยวกับบุษยราชรถ จักมีแจงชัด ในมหาชนกชาดก. บุษยราชรถ
ออกจากพระนครไป มีจตุรงคเสนาหอมลอม พรอมดวยดุริยางคหลาย
รอย ประโคมขัน ถึงประตูพระราชอุทยาน. ครัง้ นั้น ทรีมุขกุมาร
ไดยินเสียงดุริยางค แลวคิดวา บุษยราชรถมาแลว เพื่อสหายของเรา
วันนี้สหายของเราจักเปนพระราชา แลวประทานตําแหนงเสนาบดี
แกเรา เราจักประโยชนอะไรดวยการครองเรือน เราจักออกบวช ดังนี้
แลว จึงไมทูลเชิญพระโพธิสัตว เลยไปยังที่สมควรขางหนึ่ง แลวได
ยืนอยูในที่กําบัง. ปุโรหิตหยุดรถที่ประตูพระราชอุทยาน แลวเขาไปยัง
พระราชอุทยาน เห็นพระโพธิสัตวบรรทมบนแผนศิลามงคล ตรวจดู
ลักษณะที่เทาลายพระบาท แลวทราบวา เปนคนมีบุญ สามารถครอง
ราชสมบัติ สําหรับมหาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปนอย ๒ พันเปนบริวารได
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แตคนเชนนี้ คงเปนคนมีปญญาเครื่องทรงจํา จงไดประโคมดุริยางค
ทั้งหมดขึ้น. พระโพธิสตั วตื่นบรรทมแลว ทรงนําผาสาฎกออกจาก
พระพักตร ทรงทอดพระเนตรเห็นมหาชน แลวทรงเอาผาสาฎกปด
พระพักตรอีก บรรทมหนอยหนึ่ง ระงับความกระวนกระวาย แลว
เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งขัดสมาธิบนแผนศิลา. ปุโรหิตคุกเขาลงแลว
ทูลวา ขาแตสมมติเทพ ราชสมบัติ กําลังตกถึงพระองค.
พ. ราชสมบัติไมมีรัชทายาทหรือ ?
ปุ. ไมมีพระพุทธเจาขา.
พ. ถาอยางนั้น ก็ดีแลว จึงทรงรับไว.
ประชาชนเหลานั้น ไดพากันทําการอภิเษก พระโพธิสัตวนั้น
ที่พระราชอุทยานนั่นอง. พระองคมิไดทรงรําลึกถึงทรีมุขกุมาร เพราะ
ความมียศมา. พระองคเสด็จขึ้นพระราชรถ มีบริวารหอมลอม เขา
ไปสูพระนคร ทรงการทําปทักษิณ แลวประทับยืนที่ประตูพระราชนิเวศนนั่นเอง ทรงพิจารณาถึงฐานันดรของอํามาตยทั้งหลาย แลว
เสด็จขึ้นสูปราสาท. ขณะนั้น ทรีมุขกุมาร คิดวา บัดนี้ พระราชอุทยาน
วางแลว จึงมานั่งที่ศิลามงคล. ลําดับนั้น ใบไมเหลืองไดรวงลงมา
ขางหนาของเขา. เขาเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไป ในใบไมเหลือง
นั้นนั่นเอง พิจารณาไตรลักษณใหแผนดินกึกกองไป พรอมกับใหพระปจเจกโพธิญาณเกิดขึ้น ในขณะนั้นนั่นเอง เพศคฤหัสถของทาน ก็

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 30

อันตรธานไป. บาตรจีวรที่สําเร็จดวยฤทธิ์ ก็ลองลอยมาจากอากาศ
สวมที่สรีระของทาน. ทันใดนั้นนั่นเอง ทานก็เปนผูทรงไวซึ่งบริขาร ๘
สมบูรณดวยอิริยาบท เปนเหมือนพระเถระผูมีพรรษารอยพรรษา เหาะ
ไปในอากาศดวยฤทธิ์ ไดไปยังเงื้อมนันทมูลกะในทองถิ่นปาหิมพานต.
ฝายพระโพธิสัตวก็เสวยราชสมบัติโดยธรรม. แตเพราะเปนผูมียศมาก
จึงทรงเปนผูมัวเมาดวยยศ ไมทรงรําลึกถึงทรีมุขกุมาร เปนเวลาถึง
๔๐ ป. แตเมื่อเวลาเลย ๔๐ ป ผานไปแลว พระองคทรงรําลึกถึงเขา
แลว จึงตรัสวา ฉันมีสหายอยูคนหนึ่ง ชื่อวา ทรีมุข เขาอยูที่ไหน
หนอ ? ดังนี้แลว มีพระราชประสงคจะพบพระสหายนั้น. จําเดิมแต
นั้นมา พระองคก็ตรัสถามหา ภายในเมืองบาง ทามกลางบริษัทบาง
วา ทรีมุขกุมาร สหายของฉันอยูที่ไหน ? ผูใดบอกที่อยูของเขาแกฉัน
ฉันจะใหยศสูงแกผูนั้น. เมื่อพระองคทรงระลึกถึงเขาอยูบอย ๆ อยางนี้
นั่นแหละ ปอื่น ๆ ไดผานไปถึง ๑๐ ป. โดยเวลาผานไปถึง ๕๐ ป
แมพระปจเจกพุทธเจาทรงพระนามวา ทรีมุข ทรงรําลึกถึงอยู ก็ทรง
ทราบวา สหายรําลึกถึงเราอยูแล แลวทรงดําริวา บัดนี้ พระโพธิสัตว
นั้น ทรงพระชรา จําเริญดวยพระโอรสพระธิดา เราจักไปแสดงธรรม
ถวายใหพระองคทรงผนวช ดังนี้แลว จึงไดเสด็จมาทางอากาศ ดวย
ฤทธิ์ ลงที่พระราชอุทยาน นั่งบนแผนศิลา เหมือนพระพุทธรูปทองคํา
ก็ปานกัน. เจาหนาที่รักษาพระราชอุทยาน เห็นทานแลว เขาไปเฝา
ทูลถามวา ขาแตทานผูเจริญ ทานมาจากที่ไหน ?
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พระปจเจกพุทธเจาตรัสตอบวา มาจากเงื้อมเขานันทมูลกะ
จ. ทานเปนใคร ?
พ. อาตมภาพ คือพระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา ทรีมุข โยม.
จ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงรูจักในหลวงของขา
พระองคทั้งหลายไหม ?
พ. รูจักโยม เวลาเปนคฤหัสถ พระองคทรงเปนสหายของ
อาตมา.
จ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในหลวงมีพระราชประสงคจะพบ
พระองค ขาพระองค จักทูลบอกวา พระองคเสด็จมาแลว.
พ. เชิญโยม ไปทูลบอกเถิด.
จ. รับพระบัญชาแลว รีบดวนไปทีเดียว ทูลในหลวงถึงความ
ที่พระทรีมุขปจเจกพุทธเจา ประทับอยูที่แผนศิลาแลว.
ในหลวงตรัสวา ไดทราบวา พระสหายของฉันมาแลว ฉันจัก
ไปเยี่ยมทาน แลวเสด็จขึ้นรถไปยังพระราชอุทยาน พรอมดวยขาราชบริพารจํานวนมาก ไหวพระปจเจกพุทธเจา ทําการปฏิสันถาร แลว
นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจา ทรงทํา
ปฏิสันถารกะพระองค พลางทูลคํามีอาทิวา ขอถวายพระพร พระเจา
พรหมทัต พระองคทรงเสวยราชสมบัติโดยธรรมอยูหรือ ? ไมทรงลุ
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อํานาจอคติหรือ ? ไมทรงเบียดเบียนประชาสัตว เพื่อตองการทรัพย
หรือ ? ทรงบําเพ็ญบุญ มีทานเปนตนอยูหรือ ? ดังนี้แลว ทูลวา
ขอถวายพระพรพระเจาพรหมทัต พระองคทรงพระชราภาพแลว บัดนี้
เปนสมัยของพระองคที่จะทรงละกาม เสด็จออกผนวชแลว. เมื่อจะทรง
แสดงธรรมถวายพระองค จึงไดทูลคาถาที่ ๑ วา :กามทั้งหลายเหมือนหลม กามทั้งหลาย
เหมือนพุ ก็อาตมาภาพไดทูลภัยนี้ไววามีมูล ๓
ธุลแี ละควัน อาตมาภาพก็ไดถวายพระพรแลว
ขาแตพระเจาพรหมทัตมหาบพิตร ขอพระองค
จงทรงละสิ่งเหลานั้น เสด็จออกผนวชเถิด.
บรรดาบสเหลานั้น บทวา ปงฺโก พระปจเจกพุทธเจา ตรัส
หมายถึง พืชทั้งหลาย มีหญา สาหราย ไมออ และกอหญาเปนตน
ที่เกิดขึ้นในน้ํา. อุปมาเหมือนหนึ่งวา พืชเหลานั้น ยังมีกําลังน้ํา ให
ติดอยูฉันใด เบญจกามคุณทั้งหลาย หรือวา วัตถุกามและกิเลสกาม
ทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ปลัก คือปงกะ ดวยอํานาจยังพระโยคาวจร
ผูกําลังขามสงสารสาคร ใหติดของอยู. เพราะวา เทวดาก็ตาม มนุษย
ก็ตาม สัตวเดียรฉานทั้งหลายก็ตาม ผูของแลว ติดแลว ในปลักนั้น
จะลําบาก รองไห คร่ําครวญอยู. ที่หลมใหญ พระปจเจกพุทธเจา
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ตรัสเรียกวา พุ คือปลิปะ ในคําวา ปลิโปว กามา ซึ่งสัตวทั้งหลาย
มีสุกรและเนื้อเปนตนก็ตาม สิ่งโตก็ตาม ชางก็ตาม ที่ติดแลว ไม
สามารถจะถอนตนขึ้น แลวไปได, ก็วัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลาย
ทานเรียกวา ปลิปะ เพราะเปนเสมือนกับพุนั้น. เพราะวา สัตว
ทั้งหลาย ถึงจะมีบุญก็ไมสามารถทําลายกามเหลานั้น รีบลุกขึ้น แลว
เขาไปสูการบรรพชาที่ไมมีกังวล ไมมีปลิโพธ เปนที่รื่นรมย ไดเริ่มตน
แตเวลาติดอยูคราวเดียว ในกามทั้งหลายเหลานั้น. บทวา ภยฺจ เมต
ไดแก ภยฺจ เอต และอาตมาภาพไดกลาวภัยนี้ ม อักษร ทาน
กลาวไว ดวยสามารถแหงการตอบท ดวยพยัญชนะ. บทวา ติมูล
ความวา ไมหวั่นไหว เหมือนตั้งมั่นอยูดวยราก ๓ ราก. คํานี้ เปนชื่อ
ของภัยที่มีกําลัง. บทวา ปวุตฺต ความวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร
ขึ้นชื่อวา กามเหลานี้ ทั้งพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพุทธสาวกทั้งหลาย ทั้งพระโพธิสัตว ผูเปนสัพพัญูทั้งหลาย ตรัสแลว
คือทรงบอกแลว อธิบายวา ทรงแสดงไวแลววา ชื่อวาเปนภัยมี
กําลัง เพราะหมายความวา เปนปจจัยแหงภัย ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน
และสัมปรายิกภพ มีภัยคือการติเตียนตนเองเปนตน และที่เปนไปแลว
ดวยสามารถแหงกรรมกรณ ๓๒ ประการ และโรค ๗๘ ชนิด. อีก
อยางหนึ่ง. บทวา ภยฺจ เมต ความวา ก็อาตมาภาพไดทูลภัยนี้ไววา
มีมูล ๓ พึงทราบเนื้อความในบทนี้ ดังที่พรรณนามานี้นั่นเอง. บทวา
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รโช จ ธูโม จ ความวา กามทั้งหลาย อาตมาภาพประกาศไวแลววา
เปนธุลีดวย เปนควันดวย เพราะเปนเชนกับดวยธุลีและควัน. อุปมา
เหมือนหนึ่งวา รางกายของชายที่อาบน้ําสะอาดแลว ลูบไลและตกแตง
ดีแลว แตมฝี ุนที่ละเอียดตกลงที่รางกาย จะมีสีคล้ํา ปราศจากความ
งาม ทําใหหมนหมอง ฉันใด พระโยคาวจรทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน แมมาแลว โดยทางอากาศเหาะได ดวยกําลังฤทธิ์ ปรากฏแลว
ในโลก เหมือนพระจันทรและพระอาทิตย ก็มสี ีมัวหมอง ปราศจาก
ความงาม เปนผูเศราหมองแลว เริม่ แตเวลาที่ธุลี คือกามตกลงไป
ในภายในครั้งเดียว เพราะคุณความดี คือสี คุณความดี คือความงาม
และคุณความดี คือความบริสุทธิ์ ถูกขจัดแลว. อนึ่ง คนทั้งหลาย
แมจะสะอาด ดีแลว ก็จะมีสีดําเหมือนฝาเรือน เริ่มตนแตเวลา ถูก
ควันรม ฉันใด พระโยคาวจรทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมมีญาณ
บริสุทธิ์เหลือเกิน ก็จะปรากฏเปนเหมือนคนผิวดํา ทามกลางมหาชน
ทีเดียว เพราะถึงความพินาศแหงคุณความดี เริ่มตนแตเวลาที่ถูกควัน
คือกามารมณ ดังนั้น กามเหลานี้ อาตมภาพ จึงประกาศแกมหาบพิตร
วา เปนทั้งธุลี เปนทัง้ ควัน เพราะเปนเชนกับดวยธุลีและควัน
เพราะฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจา จึงทรงใหพระราชาทรงเกิดอุตสาหะ
ในการบรรพชา ดวยพระดํารัสวา ขาแตมหาบพิตร พระราชสมภาร
พรหมทัตเจา ขอพระองค จงทรงละกามเหลานี้ ทรงผนวชเถิด
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พระราชา ครั้นทรงสดับคํานั้นแลว เมื่อจะตรัสบอกความที่
พระองคทรงคิดอยู ดวยกิเลสทั้งหลาย จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนพราหมณ โยมทั้งกําหนัด ทั้ง
ยินดี ทั้งสยบอยูใ นกามทั้งหลาย ตองการมี
ชีวิตอยู ไมอาจละกามนั้น ที่มรี ูปสะพึงกลัว
ได แตโยมจักทําบุญไมใชนอย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เคธิโต ไดแก ถูกกายคันถะ คือ
อภิชฌาผูกมัดไว. บทวา รตฺโต ไดแก ถูกราคะยอมใจแลว. บทวา
อธิมุจฺฉิโต ไดแก สลบไสลไปมากเหลือเกิน. บทวา กาเมสฺวาห
ความวา โยมยังติดอยูในกามทั้ง ๒. พระราชาตรัสเรียก พระทรีมุขปจเจกพุทธเจาวา พราหมณ. บทวา ภึสรูป ไดแก มีรูปมีพลัง.
บทวา ต นุสฺสเห ความวา โยมไมอาจ คือไมสามารถละกามทั้ง ๒
อยางนั้นได. ดวยคําวา ชีวิกตฺโก ปาหาตุ พระราชาตรัสวา โยมยัง
ตองการความเปนอยูนี้ จึงไมอาจละกามนั้นได. บทวา กาหามิ
ปฺุานิ ความวา แตโยมจักทําบุญ คือทานศีลและอุโบสถกรรม
ไมนอย คือมาก ดังนี้. ขึ้นชื่อวา บุคคลผูมีกิเลสกามอยางนี้ ไมสามารถ
จะนําออกไปจากใจได เริ่มตนตั้งแตเวลาที่ติดอยูคราวเดียว พระมหาบุรุษผูมีจิตเศราหมองแลว เพราะกิเลสอันใดเลา แมเมื่อพระปจเจกพุทธเจา ตรัสถืงคุณของบรรพชาแลว ก็ยังตรัสวา โยมไมสามารถจะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 36

บวชได พระเจาพรหมทัตพระองคนี้ใด เมื่อทรงตรวจตราดูพุทธการกธรรม ดวยพระญาณที่เกิดขึ้นในพระองค แทบบาทมูลของพระพุทธเจา
ทรงพระนามวา ทีปงกร ทรงเห็นเนกขัมมบารมีที่ ๓ แลว จึงทรง
สรรเสริญคุณในเนกขัมมะอยางนี้วา :ถาพระองคปรารถนาบรรลุโพธญาณไซร
พระองคจงสมาทานบารมีที่ ๓ นี้ไวใหมั่นคง
กอน แลวจึงไปสูเ นกขัมมบารมี. คนที่อยู
ในเรือนจํามานาน ๆ ถึงความทุกข จะไมให
ความยินดีเกิดขึ้นในเรือนจํานั้น จะแสวงหา
ทางพนทุกขอยางเดียวฉันใด พระองคก็เชน
นั้นเหมือนกัน จงเห็นภพทั้งหมดเหมือนเรือนจํา เปนผูบายหนาสูเนกขัมมะแลว จักบรรลุ
สัมมาสัมโพธิญาณ.
พระเจาพรหมทัตนั้น แมเปนผูที่พระปจเจกพุทธเจา ตรัส
สรรเสริญการบรรพชา แลวถวายพระพรวา ขอมหาบพิตร จะทรง
ทอดทิ้งกิเลสทั้งหลาย แลวทรงเปนสมณะเถิด. จึงตรัสวา โยมไม
อาจจะทอดทิ้งกิเลสเปนสมณะได.
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ไดทราบวาคนบาในโลกนี้มี ๘ จําพวก เพราะฉะนั้นโบราณาจารย จึงไดกลาวไววา คนที่ไดสัญญาวาเปนบามี ๘ จําพวก คือ :๑. บากาม (กามุมฺมตฺตโก) มัวเมาในกาม คือ :- ตกอยูใตอํานาจจิต (จิตฺตวสงฺคโต) ของผูอื่น
- ตกอยูใตอํานาจความโลภ (โลภวสงฺคโต)
๒. บาโกรธผูอนื่ (โกธุมมฺ ตฺตโก) คือ :- ตกอยูใตอํานาจวิหึสา (วิหึสาวสงฺคโต) คนอื่น
๓ บาความเห็น (ทิฏุมมฺ ตฺตโก) บาทฤษฎีหรือบาลัทธิ
- ตกอยูใตอํานาจความเขาใจผิด (วิปลฺลาสวสงฺคโต)
๔ บาความหลง (โมหุมฺมตฺตโก) คือ :- ตกอยูในอํานาจความไมรู
๕ บายักษ (ยกฺขุมมฺ ตฺตโก) คือ :- ตกอยูในอํานาจยักษ (ยกฺขวสงฺคโต)
๖ บาดีเดือด (ปตฺตุมฺมตฺตโก) คือ :- ตกอยูในอํานาจของดี (ปตฺตวสงฺคโต)
๗ บาสุรา (สุรุมฺมตฺตโก) คือ :- ตกอยูใตอํานาจการดื่ม (ปานนวสงฺคโต)
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๘. บาเพราะความสูญเสีย (พฺยสมุมฺมตฺตโก) คือ :- ตกอยูใตอํานาจของความเศราโศก (โสกวสฺคโต)
ในจํานวนบา ๘ จําพวกเหลานี้ พระมหาสัตว ในชาดกนี้เปน
ผูบากามตกอยูใตอํานาจความโลภ จึงไมรูคุณของบรรพชา. ถามวา
ก็โลภะนี้ ทําสิ่งที่ไมเปนประโยชน ทําลายคุณความดี ดวยประการ
ดังที่กลาวมาแลวนี้ แตเหุตุไฉนสัตวทั้งหลาย จึงไมอาจหลุดพนไปได.
ตอบวา เพราะความโลภนั้นเจริญมาแลว โดยรวมกันเปนเวลาหลาย
แสนโกฏิกัปป ในสงสารที่ไมมีใครตามพบเงื่อนตนแลว เมื่อเปนเชนนี้
แลว บัณฑิตทั้งหลาย จึงละดวยอํานาจแหงการพิจารณาหลายอยาง
มีอาทิวา กามทั้งหลายมีความชื่นใจนอย.
แมเมื่อพระมหาสัตวนั้นนั่นเอง ตรัสวา โยมไมอาจจะบวชได
พระทรีมุขปจเจกพุทธเจา ก็ไมทรงทอดธุระ เมื่อจะถวายพระโอวาท
ใหยิ่งขึ้นไป จึงตรัสคาถา ๒ คาถาไววา :ผูที่ถูกผูมงุ ประโยชน อนุเคราะหดวย
ประโยชนเกื้อกูล กลาวสอนอยู แตไมทํา
ตามคําสอน เปนคนโง สําคัญวาสิ่งนี้เทานั้น
ประเสริฐกวาสิ่งอื่น จะเขาถึงครรภสัตว แลว ๆ
เลา ๆ จะเขาถึงนรก ชนิดรายกาจ เหลาสัตว
ที่ยังไมปราศจากราคะ ในกามทั้งหลายติดแลว
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ในกายของตนละยังไมได ซึ่งที่ที่ไมสะอาด
ของผูส ะอาดทั้งหลาย
ที่เต็มไปดวยมูตร
และคูถ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถกามสฺส ความวา ผูมุงความ
เจริญ. บทวา หิตานุกมฺปโน ความวา ผูอนุเคราะหดวยประโยชน
เกื้อกูล คือดวยจิตออนโยน. บทวา โอวชฺชมาโน ไดแก ถูกกลาว
ตักเตือนอยู. บทวา อิทเมว เสยฺโย ความวา สําคัญสิ่งที่ตนยึดถือ
ที่เปนสิ่งไมประเสริฐกวาทั้งไมสูงสุด วาสิ่งนี้เทานั้น เปนสิ่งประเสริฐ
กวาสิ่งอื่น. บทวา มนฺโท ความวา ผูนั้นจะเปนคนไมมีความรู จะ
กาวลวงการอยูในครรภมารดาไปไมได อธิบายวา จะเขาถึงครรภแลว ๆ
เลา ๆ นั่นเอง. บทวา โส โฆรรูป ความวา ขอเจริญพรมหาบพิตร
คนโงนั้น เมื่อเขาถึงครรภมารดานั้น ชื่อวา เขาถึงนรกชนิดรายกาจ
คือที่ทารุณโดยกําเนิด อธิบายวา ทองของมารดาพระปจเจกพุทธเจา
ตรัสเรียกวา นรก คือตรัสเรียกวา จตุกุฏฏิกนรก คือดานแคบ ๆ
๔ ดาน. ในพระคาถานี้ เพราะหมายความวา หมดความชื่นใจ.
ธรรมดาวา จตุกุฏฏิกนรก เมื่อถูกถามวา เปนอยางไร ? ควรบอกวา
คือทองมารดานั่นเอง. เพราะวา สัตวที่เกิดแลว ในอเวจีมหานรก
มีการวิ่งพลานและวิ่งรอบไป ๆ มา ๆ ไดทีเดียว เพราะฉะนั้น อเวจี
มหานรกนั้น จะเรียกวา จตุกุฏฏิกนรกไมได. แตวา ในทองมารดา
สัตวที่เกิดในครรภไมอาจจะวิ่งไปตามขางทั้ง ๔ และทางโนนทางนี้ได
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ตลอดเวลา ๙ หรือ ๑๐ เดือน. จําตองประสงคเปน ๔ ดาน คือเปน ๔
มุม ในโอกาสอันคับแคบ เพราะฉะนั้น นรกนั้นจึงเรียกกันวา
จตุกุฏฏิกนรก. บทวา สุภาสุภ ไดแกที่ ๆ ไมสะอาด สําหรับ
พระโยคาวจรผูสะอาดทั้งหลาย. อธิบายวา ทองมารดาสมมุติวาเปนที่
ไมสะอาดโดยสวนเดียว สําหรับผูงดงามทั้งหลาย คือพระโยคาวจร
กุลบุตรทั้งหลายผูกลัวสงสาร. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา :นาตําหนิโดยแท สําหรับผูไมเห็นรูปที่
ไมนาดู วาไดแกที่นาดู ที่ไมสะอาดแตสมมติ
วาสะอาด ที่บริบูรณดวยซากศพตาง ๆ แต
วาเปนรูปนาดู. ไมเห็นกายที่เปอยเนา ที่
กระสับกระสายนี้ ที่มีกลิ่นเหม็นไมสะอาด
มีการเจ็บไขเปนธรรมดา เปนที่ยังทางเพื่อการ
เกิดในสุคติ ใหเสื่อมหายไปแหงเหลาประชา
ผูประมาทแลว สลบไสลอยูแลว.
บทวา สตฺตา ไดแก ผูเกาะเกี่ยว คือสายไปหา หมายความวา
ติด อธิบายวา ของแลว. บทวา สกาเย น ชหนฺติ ความวา ยังไมละทิ้ง
ทองมารดานั้น. บทวา คิทฺธา ไดแก กําหนดแลวนั่นเอง. บทวา เย
โหนฺติ ความวา เหลาชนผูไมปราศจากราคะในกามทั้งหลาย จะไม
ละทิ้งการอยูในครรภมารดานั้นไป.
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พระทรีมุขปจเจกพุทธเจา ครั้นทรงแสดงถึงทุกข ทั้งที่มกี าร
กาวลงสูครรภเปนมูลฐาน ทั้งที่มีการบริหารเปนมูลฐานแลว บัดนี้
เพื่อจะทรงแสดงถึงทุกขที่มีการออกจากครรภเปนมูลฐาน จึงไดตรัส
คาถาหนึ่งกับถึงคาถาไววา :สัตวทั้งหลายเลอะอุจจาระ เปอนเลือด
เลอะไขออกมา เพราะวาสัตวทั้งหลายถูกตอง
สิ่งใด ๆ ดวยกายอยูในขณะใด ในขณะนัน้
เองก็สัมผัสผองทุกขลวน ๆ ที่ไมมีความแชม
ชื่นเลย. อาตมาภาพเห็นแลว จึงไดทูลถวาย
พระพร ไมไดฟงจากผูอื่นทูลถวายพระพร
แตอาตมาภาพระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยมา
เปนจํานวนมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิฬฺเหน ลิตตฺ า ความวา ขอถวาย
พระพรมหาบพิตร สัตวทั้งหลายเหลานี้เมื่อคลอดจากทองมารดาไมได
ลูบไลดวยคันธชาติทั้ง ๔ ไมไดประดับประดาดอกไมที่หอมหวลออกมา
แตเปนผูเปอนเปรอะ คือเลอะเทอะคูถเกาเนาออกมา. บทวา รุหิเรน
มกฺขิตา ความวา ไมใชเปนเสมือนชะโลมดวยจันทนแดงออกมา แต
เปอนดวยโลหิตแดงออกมา. บทวา เสมฺเหน ลิตฺตา ความวา ไมใช
ลูบไลดวยจันทนขาวออกมา แตเปนผูเปอนไขเหมือนนุนหนา ๆ ออกมา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 42

เพราะในเวลาผูหญิงทั้งหลายคลอด ของไมสะอาดทั้งหลายจะออกมา.
บทวา ตาวเท ความวา ในสมัยนั้น. มีอธิบายวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร สัตวเหลานี้ในเวลาที่ออกจากทองมารดานั้น เปอนคูถ
เปนตน ออกมาอยางนี้ กระทบชองคลอดหรือมืออยู ยอมชื่อวา
สัมผัสทุกขนั้นทั้งหมดลวน ๆ คือที่เจือดวยของไมสะอาด ไมเปนที่
ยินดี คือไมแชมชื่น ชั้นชื่อวาความสุขจะไมมีแกสัตวเหลานั้น
ในสมัยนั้น. บทวา ทิสฺวา วทามิ น หิ อฺโต สว ความวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร อาตมภาพ เมื่อทูลถวายพระพรเทานี้
ไมไดฟงมาจากที่อื่น คือไมไดสดับคํานั้นของสมณะหรือพราหมณคนอื่น
ทูลถวาย อธิบายวา แตอาตมภาพเห็นแลว คือแทงตลอดแลว ไดแก
ทําใหประจักษแลวดวยปจเจกโพธิญาณของตน แลวจึงทูลถวายพระพร.
บทวา ปุพฺเพนิวาส พหุก ความวา พระปจเจกพุทธเจา เมื่อจะ
ทรงแสดงถึงอานุภาพของตน จึงทูลถวายพระพรคํานี้. มีอธิบายวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร สวนอาตมภาพระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัย
มา กลาวคือ ขันธที่อยูอาศัยมาตามลําดับในชาติกอนมากมาย คือระลึก
ไดถึง ๒ อสงไขยเศษแสนกัปป.
บัดนี้ พระศาสดาผูทรงเปนผูตรัสรูยิ่ง ครัน้ ตรัสวา พระปจเจกพุทธเจานั้น
ทรงสงเคราะหพระราชาดวยพระคาถาสุภาษิต
อยางนี้แลว ไดตรัสกึ่งคาถาไวในตอนสุดทายวา :-
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พระทรีมขุ ปจเจกพุทธเจา ทรงยังพระราชาผูทรงมีพระปญญาใหทรงรูพระองค ดวย
พระคาถาทั้งหลาย ที่เปนภาษิตมีเนื้อความ
วิจิตรพิสดาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺราหิ ความวา อาศัยเนื้อความ
หลายหลาก. บทวา สุภาสิตาหิ ไดแก ที่ตรัสไวดีแลว. บทวา
ทรีมุโข นิชฌ
ฺ าปยี สุเมธ. ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระทรีมุขปจเจกพุทธเจานั้น ทรงใหพระราชานั้นผูทรงมีพระปญญา คือทรงมี
ปญญาดี ไดแก มีความสามารถรูเหตุและมิใชเหตุ ใหทรงรูพระองค
คือใหทรงสํานึกได อธิบายวา ใหทรงทําตามถอยคําของตน.
พระปจเจกพุทธเจา ครั้นทรงแสดงโทษในกามทั้งหลาย ทรง
ยังพระราชาใหทรงถือเอาถอยคําของตนอยางนี้แลว จึงตรัสวา ขอถวาย
พระพรมหาบพิตร บัดนี้ พระองคจะทรงผนวชหรือไมทรงผนวชก็ตาม
แตวา อาตมาภาพไดแสดงโทษในกามทั้งหลายและอานิสงสในการบวช
ถวายมหาบพิตรแลว ขอมหาบพิตรจงอยาทรงประมาท ดังนี้แลว ได
ทรงเหาะไปในอากาศ ทรงเหยียบกลีบเมฆเสด็จไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะนั่นเอง เหมือนพระยาหงสทองฉะนั้น. พระมหาสัตวทรงประคอง
อัญชลีทรี่ ุงโรจน รวมทัง้ ๑๐ นิ้ว ไวบนพระเศียรนมัสการอยู เมื่อ
พระปจเจกพุทธเจานั้นพนทัศนวิสัยไปแลว จึงตรัสสั่งใหหาพระราช-
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บุตรพระองคใหญ คือเจาฟาใหญมาเฝา ทรงมอบราชสมบัติให แลว
เมื่อมหาชนกําลังรองไหคร่ําครวญกันอยู ไดทรงละกามทั้งหลาย เสด็จ
ไปสูปาหิมพานต ทรงสรางบรรณศาลา ผนวชเปนฤาษี ไมนานเลย
ก็ไดทรงยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิดขึ้น ในเวลาสิ้นพระชนมายุก็ได
ทรงเขาถึงพรหมโลก.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาประกาศสัจจธรรม แลวทรงประชุมชาดกไว. ในเวลาจบสัจจธรรม คนทั้งหลาย
ไดเปนพระโสดาบันเปนตนมากมาย. พระราชาในครั้งนั้น ก็คือเรา
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทรีมขุ ชาดกที่ ๓
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๔. เนรุชาดก
วาดวยอานุภาพของเนรุบรรพต
[๘๔๙] กาปาก็ดี ฝูงกาธรรมดาก็ดี และพวกเรา
ผูประเสริฐกวานกทั้งหลายก็ดี มาถึงภูเขาลูกนี้
แลว เปนเหมือนกันหมด คือมีสีเหมือนกัน
หมด.
[๘๕๐] ทั้งสิงหโต ทั้งเสือ ทั้งนก หมาไน ก็
เปนเหมือนกันหมด ภูเขานี้ชอื่ อะไร ?
[๘๕๑] คนทั้งหลายรูจักภูเขาลูกนี้วา ชื่อวา เนรุ
เปนภูเขาชั้นยอดของภูเขาทั้งหลาย สัตวทุก
ชนิดอยูในภูเขานีส้ ีสวยหมด.
[๘๕๒] ณ ที่ใดมีแตความไมนับถือกัน การดูหมิ่น
สัตบุรุษ หรือการนับถือคนเลว ณ ที่นนั้ คนมี
อํานาจไมควรอยู.
[๘๕๓] แตในภูเขาใด เขาบูชาทั้งคนเกียจคราน
ทั้งคนขยัน คนกลาหาญ ทั้งคนขลาด สัตบุรุษ
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ทั้งหลาย จะไมอยูบนภูเขานัน้ ที่ไมทําใหแตกตางกัน.
[๘๕๔] เขาเนรุนี้จะไมคบคนที่เลว คนชัน้ สูง
แตคนขนาดกลาง เขาเนรุทําใหสัตวไมแตก
ตางกัน เชิญเถิดพวกเราจะละทิ้งเขาเนรุนั้น
เสีย.
จบ เนรุชาดกที่ ๔
อรรถกถาเนรุชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา กาโกลา กากสงฺฆา จ
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุรูปนั้นเรียนพระกรรมฐาน ในสํานักของพระศาสดา แลวไดไปยังหมูบานชนบทตําบลหนึ่ง. คนทั้งหลายเลื่อมใส
ในอิริยาบทของทาน ใหทานฉันแลว รับปฏิญญาทาน สรางบรรณศาลา
ในปาใหทานอยูที่บรรณศาลานั้น และพากันถวายสักการะทานอยาง
เหลือเฟอ. ครั้งนั้น ภิกษุอื่นซึ่งเปนพวกสัตตวาทะไดมา ณ ที่นั้น.
คนเหลานั้นไดฟงคําของภิกษุเหลานั้นแลว พากันสละเถรวาททิ้ง เชื่อ
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ถือสัสสตวาท ถวายสักการะทานเหลานั้นเทานั้น. ตอมาพวกอุจเฉทวาท
มา. พวกเขาก็พากันสละสัสสตวาททิ้งเชื่อถืออุจเฉทวาท. ตอมาพวกอื่น
ที่เปนอเจลกวาทมา. พวกเขาก็พากันสละอุจเฉทวาททิ้ง เธอถือ
อเจลกวาท. ทานอยูอยางไมสบายในสํานักของพวกคนเหลานั้น ผูไม
รูจักคุณและมิใชคุณ ออกพรรษาปวารนาแลว จึงไปยังสํานักของ
พระศาสดา เปนผูที่พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารแลว เมื่อพระองค
ตรัสถามวา เธอจําพรรษาที่ไหน ? ทูลวา อาศัยหมูบานชายแดน
พระเจาขา. ถูกตรัสถามวา อยูสบายดีหรือ ? จึงทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคอยูอยางเปนทุกขในสํานักของผูไมรูคุณและไมใช
คุณ. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บัณฑิตทั้งหลาย ในสมัยกอน
แมเกิดในกําเนิดเดียรฉาน แมเพียงวันเดียวก็ไมอยูกับคนทั้งหลายผูไม
รูคุณและมิใชคุณ เหตุไฉนเธอจึงอยูในสํานักของตนที่ไมรูจักคุณและ
มิใชคุณของตน. ทรงเปนผูที่ภิกษุนั้นทูลออนวอน จึงทรงนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูใ นนครพาราณสี พระโพธิสัตวอุบัติในกําเนิดสุวรรณหงส แมพี่ ๆ นอง ๆ ของ
เขาก็มี. พวกเขาพากันอยูที่เขาจิตกูฏ จิกกินขาวสาลีที่เกิดเอง ในทองที่
หิมพานต. อยูมาวันหนึ่ง พวกเขาพากันเที่ยวไปในทองถิ่นหิมพานตนั้น
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แลวกําลังกลับมายังเขาจิตกูฏ เห็นภูเขาทองลูกหนึ่ง ชื่อวา เนรุ ใน
ระหวางทางจึงไดพากันเกาะอยูบนยอดเขานั้น. แตสัตวที่อาศัยอยูภูเขา
นั้นมีทั้งนก ทั้งกระตาย แตสัตว ๔ เทานานาชนิดในทําเลหากิน
ตั้งแตเวลาเขาไปสูภูเขาจะกลายเปนมีสีเหมือนทอง เพราะตองแสงภูเขา
นั้น. พวกสุวรรณหงสพากันเห็นแลว นองสุดทองของพระโพธิสัตว
ไมรูเหตุนั้น สงสัยวานั่นเปนเหตุอะไรหนอ ? เมื่อจะสนทนากับพี่ชาย
จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :กาปาก็ดี ฝูงกาธรรมดาก็ดี และพวกเรา
ผูประเสริฐ วานีท้ ั้งหลายก็ดี มาถึงภูเขานี้
แลว เปนเหมือนกันหมด ทั้งสิงหโต ทั้งเสือ
ทั้งนก ทั้งหมาไน ก็เปนเหมือนกันหมด
ภูเขานี้ชื่ออะไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาโกลา ไดแก กาปา นกกาเหวา.
บทวา กากสงฺฆา ความวา หรือฝูงกาปกติ. บทวา ปตฺต วรา
ความวา ประเสริฐสุดกวานกทั้งหลาย. บทวา สทิสา โหม ความวา
เปนผูมีสีเหมือนกัน.
พระโพธิสัตวไดฟงคํานั้นแลว ไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :-
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คนทั้งหลายรูจักภูเขาลูกนี้วา ชื่อวา เนรุ
เปนภูเขาชั้นยอดกวาภูเขาทั้งหลาย สัตวทุก
ชนิดอยูในภูเขานีส้ ีสวยหมด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ วณฺเณน ความวา สัตว
ทั้งหลายในเนรุบรรพตนี้ เปนผูมีสีสวย เพราะรัศมีภูเขา .
นองชายไดยินคํานั้นแลว ไดกลาวคาถาที่เหลือวา :ณ ที่ใดมีแตความไมนับถือกัน การ
ดูหมิน่ สัตบุรุษ หรือการนับถือคนเลว ณ ที่นั้น
คนมีอํานาจไมควรอยู. แตในที่ใดเขาบูชาทั้ง
คนเกียจคราน ทัง้ คนขยัน ทั้งคนกลาหาญ
ทั้งคนขลาด สัตบุรุษทั้งหลาย จะไปอยูใน
ที่นั้นที่ไมทําใหไมแปลกกัน. เขาเนรุนี้ จะไม
คบคนที่เลว คนชั้นสูง และคนขนาดกลาง
เขาเนรุทําใหสัตวไมแตกตางกัน เชิญเถิด
พวกเราจะละทิ้งเขาเนรุนั้นเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น คาถาที่หนึ่งมีเนื้อความวา ณ ที่ใดมีทงั้ การ
ไมนับถือ ทัง้ การดูหมิ่น หรือการปราศจากความนับถือ ดวยอํานาจ
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การดูหมิ่นเพราะไมมีความนับถือ สัตบุรุษ คือ บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล
หรือมีการนับถือคนเลวหรือคนทุศีล ที่นั้นผูมีอํานาจไมควรอยู. บทวา
ปูชิยา ความวา คนเหลานี้เปนผูที่เขาบูชาแลว ดวยการบูชาที่เปน
เชนเดียวกันคือไดสักการะเสมอกันในที่นั้น. บทวา หีนฺมุกฺกฏมชฺฌิเม
ความวา ผูนี้จะไมคบทั้งคนเลว ทั้งคนปานกลาง และคนชัน้ สูง โดย
ชาติ โคตร ตระกูล ทองถิ่น ศีล อาจาระ และญาณเปนตน. ศัพทวา
หนฺท เปนนิบาตใชในอรรถแหงอุปสรรค. บทวา ชหามเส ความวา
ยอมสลัดทิ้ง.
ก็แลหงสทั้ง ๒ ตัวนั้นครั้นพูดกันอยางนี้แลว ไดพากันบินไป
ยังเขาจิตกูฏนั่นเอง.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดกไว. ในทีส่ ุดแหงสัจจะ ภิกษุนั้นไดดํารงอยู
ในโสดาปตติผล. หงสตัวนองในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้
สวนหงสตัวพี่ คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาเนรุชาดกที่ ๔
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๕. อาสังกชาดก
วาดวยเรื่องความหวัง
[๘๕๕] เถาวัลยชื่ออาสาวดี เกิดในสวนจิตรลดาวัน พันปมันจึงจะออกผล ๆ หนึ่ง.
[๘๕๖] เมื่อมีผลระยะไกลถึงเพียงนั้น ทวยเทพ
ก็ยังพากันไปเยือนมันอยูบอย ๆ ขาแตพระราชา
ขอพระองคจงทรงจํานงหวังไวเถิด เพราะวา
ความหวังที่มีผลเปนเหตุใหเกิดความสุข.
[๘๕๗] ปกษีนั้นหวังอยูนั่นเอง นกนั้นหวังอยู
นั่นเอง ความหวังของมันมีอยูไกลถึงเพียงนั้น
ก็ยังสําเร็จได ขาแตพระราชา ขอพระองคจง
ทรงจํานงหวังไว เพราะวาความหวังที่มผี ล
เปนเหตุใหเกิดความสุข.
[๘๕๘] เธอใหฉันเอิบอิ่มดวยวาจา แตหาให
เอิบอิม่ ดวยสิ่งที่ควรทําไม เหมือนดอกหงอน
ไกมีสสี วย แตไมมีกลิ่น.
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[๘๕๙] ผูใดไมใหปนไมเสียสละโภคะ พูดแต
คําออนหวานที่ไรผลในมิตรทัง้ หลาย ความ
สัมพันธกับมิตรนัน้ ของผูนั้น จะจืดจางไป.
[๘๖๐] เพราะวา คนควรพูดแตสิ่งที่จะตองทํา
ไมควรพูดถึงสิ่งที่ไมตองทํา บัณฑิตทั้งหลาย
รูจักคนไมทําดีแตพูด.
[๘๖๑] ก็แหละกําลังพลของเรารอยหรอแลว และ
สะเบียงก็ไมมี เราสงสัยในความสิ้นชีวิตของ
ตน เชิญเถิด เราจะไปเดี๋ยวนี้แหละ.
[๘๖๒] ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
สิ่งใดมีอยูในชื่อ สิ่งนั้นนั่นแหละเปนชื่อของ
หมอมฉัน ขาแตมหาราช ขอพระองค
จงทรงรอกอน หมอมฉันจะขอบอกลาบิดา.
จบ อาสังกชาดกที่ ๕
อรรถกาอาสังกชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การหลอกลวงของภรรยาเกา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อาสาวตี
นาน ลตา ดังนี้. เรื่องนี้จักมีแจงชัดในอินทริยชาดกขางหนา.
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แตในที่นี้ พระศาสดา ตรัสกะภิกษุนั้นวา ไดทราบวา คุณจะ
สึกจริงหรือ ?
ภิ. จริงพระพุทธเจาขา.
พ. อะไรทําใหเธอสึก ?
ภิ. ภรรยาเกา พระพุทธเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ หญิงนี้ทําความพินาศยอยยับ
ใหเธอ ไมเฉพาะในชาตินี้เทานั้น แมในชาติกอน เธอก็อาศัยหญิงนี้
ละทิ้งจตุรงคเสนา เสวยทุกขขนาดหนักอยูในทองที่ปาหิมพานต เปน
เวลา ๓ ป แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวถือกําเนิดในสกุลพราหมณ ที่บานกาสิกะ
เติบใหญแลวไดรับการศึกษาที่เมืองตักกศิลา บวชเปนฤาษี มีหัวมันและ
ผลไมในปาเปนอาหาร ใหอภิญญาและสมาบัติ เกิดขึ้นแลวอยูในทองถิ่น
ปาหิมพานต. เวลานั้นสัตวโลกตนหนึง่ ถึงพรอมดวยบุญ จุติจากดาวดึงสพิภพ เกิดเปนเด็กหญิงที่กลีบบัวกลีบหนึ่งในสระบัว ณ ที่นั้น เมื่อดอก
บัวเหลืองเหี่ยวรวงโรยลงไป ดอกบัวดอกนั้น ยังกลีบพองทองปองอยู
นั่นแหละไมโรย. ทานดาบสไดมายังสระบัวนั้น เพื่ออาบน้ํา เห็นดอก
บัวดอกนั้น คิดวา เมื่อดอกบัวดอกอื่นๆ รวงโรยไปแลว แตดอกนี้ยัง
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คงกลีบพองทองปองอยู จะมีเหตุอะไรหนอ ? แลวผลัดผาอาบน้ําลงไป
เปดดูดอกบัวดอกนั้น เห็นเด็กหญิงคนนั้นแลว เกิดความสําคัญขึ้นวา
เปนลูกสาว นํามายังบรรณศาลาเลี้ยงดูไว. ตอมานางอายุได ๑๖ ขวบ
มีรูปรางสวยงามเลอโฉมเกินผิวพรรณมนุษย แตไมถึงผิวพรรณเทวดา.
ครั้งนั้น ทาวสักกะไดเสด็จมาสูที่อุปฐากพระโพธิสัตว. ทาวเธอทอดพระเนตรเห็นนาง จึงตรัสถามวา หญิงนี้มาจากไหน ? ทรงสดับทํานองที่ไดมาแลวตรัสถามวา ควรจะไดอะไรสําหรับหญิงนี้ ? ทานดาบส
ทูลวา ขาแตมหาบพิตรพระราชสมภารเจา ควรจะไดเนรมิตรปราสาท
แกวผลึกเพื่อเปนที่อยู และการจัดแจงที่นอนทิพย เครื่องประดับประดา
วัตถาภรณ และโภชนะอันเปนทิพยให. ทาวสักกะทรงสดับคํานั้นแลว
ตรัสวา ดีแลวพระคุณเจา แลวไดทรงเนรมิตรปราสาทแกวผลึกใหเปน
ที่อยูของนาง เสร็จแลวทรงเนรมิตรที่นอนทิพย เครื่องประดับประดา
วัตถาภรณ และขาวน้ําอันเปนทิพยให. ปราสาทนั้น เวลานางขึ้น ก็
ลดต่ําลงมาสถิตอยูที่พื้นดิน แตเวลานางลงแลว ก็เลื่อนขึ้นไปลอยอยู
บนอากาศ. นางทําวัตรปฏิบัติพระโพธิสัตวอยูในปราสาท. พรานปา
คนหนึ่ง เห็นนางเขาจึงเรียนถามวา ขาแตทานผูเจริญ หญิงคนนี้เปน
อะไรของพระคุณเจา. ไดทราบวาเปนธิดา จึงไปยังเมืองพาราณสี ทูล
ในหลวงวา ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขา
พระพุทธเจาไดเห็นธิดาของดาบสรูปหนึ่ง มีรูปรางอยางนี้ คือสวยงาม
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ในทองที่ปาหิมพานต. พระองคทรงสดับคํานั้นแลว ทรงสนพระทัย
เพราะเกี่ยวของกับการไดทรงสดับขาวนั่นเอง จึงใหพรานปาเปนผูนํา
ทางเสด็จไปยังที่นั้น ดวยจตุรงคเสนา ทรงตั้งคายไวแลว ทรงพาพราน
ปาไป มีหมูอ ํามาตยหอมลอม เสด็จเขาไปยังอาศรมบท ทรงไหวพระ
มหาสัตวแลว ประทับนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง ตรัสวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขึ้นชื่อวาหญิง เปนมลทินของพรหมจรรย โยมจะเลี้ยงดู
ธิดาของพระคุณเจา.
สวนพระโพธิสัตวไดตั้งชื่อใหกุมาริกานั้นวา อาสังกากุมารี
เพราะวาทานแคลงใจวา อะไรหนออยูในดอกบัวนั้น แลวจึงลงน้ําไป
เอาขึ้นมา.
ทานไมทูลพระราชานั้นตรง ๆ วา มหาบพิตรจงรับเอานางนี้ไป
แตทูลวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระองคเมื่อทรงทราบชื่อของ
กุมาริกาคนนี้แลวจงทรงรับเอาไปเถิด.
พระองคทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ
เมื่อพระคุณเจาบอกโยมก็จักรู.
พระโพธิสัตว ทูลวา อาตมาภาพจะไมทูลบอกมหาบพิตร ขอให
มหาบพิตรทรงทราบนามดวยกําลังพระปญญาของมหาบพิตรเอง แลว
ทรงรับเอาไปเถิด.
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พระราชาทรงรับคําทานแลว จําเดิมแตนั้นมา จึงทรงใครครวญ
ดูชื่อของนางพรอมดวยอํามาตยทั้งหลายวา หญิงนีช้ ื่ออะไรหนอ ?
พระองคทรงกําหนดชื่อไวหลายชื่อที่รูกันยาก แลวตรัสบอกกับ
พระโพธิสัตววา จักเปนชื่อโนน จักเปนชื่อโนน. พระโพธิสัตวทรง
สดับคํานั้นแลว ก็ปฏิเสธวา ไมใชชื่ออยางนี้. ลําดับนั้น เมื่อ
พระราชาทรงใครครวญดูชื่ออยูนั่นแหละ กาลเวลาไดลวงไป ๑ ปแลว.
ครั้งนั้น สัตวรายทั้งหลายมีสิงหโตเปนตน ตระครุบชาง มา และ
มนุษยทั้งหลายกิน. อันตรายจากสัตวเลื้อยคลานก็มี. อันตรายจาก
เหลือบก็มี. คนทั้งหลายลําบากเพราะตายกันไปมาก. จึงพระราชาทรง
กริ้วแลวคิดวา เราจักมีความตองการทําไม ดวยหญิงนี้. ตรัสบอกพระโพธิสัตวแลวก็เสด็จไป. วันนั้นอาสังกากุมาริกา เปดหนาตางแกวผลึก
แลวไดยืนแสดงตัวใหเห็น. พระราชาทอดพระเนตรเห็นนางแลวตรัสวา
เราไมอาจจะรูจักชื่อของเธอได เธอจงอยูที่ปาหิมพานตไปเถิดนะ พวก
ฉันจักไปละ. นางจึงทูลวา ขาแตมหาราช พระองคจะเสด็จไปที่ไหนจึงจะ
ไดผูหญิงเชนหมอมฉัน ขอพระองคทรงสดับคําของหมอมฉัน เถาวัลย
ชื่ออาสาวดี มีอยูที่จิตรลดาวัน ในเทวโลกชั้นดาวดึงส น้ําทิพยเกิดขึ้น
ภายในผลของมัน เทพยดาทั้งหลายดื่มน้ํานั้นครั้งเดียว นอนเมาอยูบน
ที่นอนทิพยถึง ๔ เดือน แตเถาอาสาวดีนั้น หนึ่งพันป จึงจะออกผล
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พวกเทพบุตรที่เปนนักเลงสุรา คิดวา พวกเราจักไดผลจากเถาอาสาวดีนี้
จึงยับยั้งความกระหายในการดื่มน้ําทิพยไว พากันไปดูเถานั้นเนือง ๆ วา
ยังปลอดภัยอยูหรือ ? ตลอดพันป. สวนพระองคปเดียวเทานั้นเอง ก็ทอ
พระราชหฤทัยเสียแลว ธรรมดาความหวังที่มีผล คือความสมหวัง
เปนเหตุใหเกิดความสุข ขอพระองคอยาทรงทอพระราชหฤทัยเลย ดังนี้
แลวกลาวคาถา ๓ คาถาวา :เถาวัลยชื่ออาสาวดี เกิดในสวนจิตรลดาวัน พันปมันจึงจะออกผล ๆ หนึ่ง เมื่อมีผล
ระยะไกลถึงเพียงนั้น ทวยเทพยังพากันไป
เยือนมันอยูบอย ๆ ขาแตพระราชา ขอพระองค
จงทรงจํานงหวังไวเถิด เพราะความหวังที่มีผล
เปนเหตุใหเกิดความสุข. นกนัน้ หวังอยูนั่นเอง
ความหวังของมัน มีอยูไกลถึงเพียงนั้น ก็ยงั
สําเร็จได. ขาแตพระราชา ขอพระองคจงทรง
จํานงหวังไวเถิด เพราะความหวังที่มีผล เปน
เหตุใหเกิดความสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสาวตี ไดแก เถาวัลยที่มีชื่อ
อยางนี้ อธิบายวา เถาวัลยนั้นไดชอื่ นี้ เพราะเทวดาเกิดความหวังใน
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ผลของมัน. บทวา จิตฺตลตาวเน ความวา ในสวนที่มีชื่ออยางนี้. ได
ทราบวา ในสวนนั้น รัศมีของตนไมและเถาวัลย ทําสีของรางกายเทวดา
ทั้งหลายผูเขาไปใน วันนั้นใหวิจิตรงดงาม ดวยเหตุนั้น สวนนัน้ จึงเกิด
มีชื่อวา จิตรลดาวัน. บทวา ปยิรุปาสนฺติ ความวา ไปเยือนบอย ๆ.
บทวา อาสึเสว ความวา จงทรงจํานงหวังเถิด คือทรงปรารถนาทีเดียว
ไดแก จงอยาทํากรรมคือการตัดความหวังทิ้ง.
พระราชาทรงสนพระทัยในถอยคําของนาง จึงทรงประชุมอํามาตยทั้งหลาย ทรงแสวงหาชื่อของนางโดยทรงตั้งชื่อ ๑๐ ชือ่ ไดประทับอยูอีกหนึ่งป. ในชื่อทัง้ ๑๐ นั้นไมมีชื่อของนาง เมื่อพระราชดํารัส
วา ชื่อนี้ พระโพธิสัตวปฏิเสธเหมือนกัน. พระราชาจึงทรงมาเสด็จ
ออกไปอีก ดวยทรงดําริวา เราจักมีความตองการทําไมดวยหญิงคนนี้.
สวนนางก็ยืนที่หนาตางแสดงตัวใหเห็นอีก. พระราชาทรงเห็นนางแลว
ไดตรัสวา พวกเราไมสามารถรูจักชื่อเธอ เธอจงอยูที่ปาหิมพานตไปเถิด
พวกฉันจักกลับละ
อา. ขาแตมหาราช เหตุไหนพระองคจึงจะเสด็จไปเสีย ?
รา. ฉันไมสามารถจะรูจักชื่อของเธอ.
นางทูลวา ขาแตมหาราช เหตุไฉน ? พระองคจักไมทรงรูจัก
ชื่อ ธรรมดาความหวังที่จะไมใหสําเร็จตามประสงคไมมี ขอพระองค
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จงทรงสดับคําของหมอมฉันกอน ไดทราบวานกยางตัวหนึ่งเกาะอยูบน
ยอดเขา แตก็ไดรับสิ่งที่ตนปรารถนา เหตุไฉนพระองคจักไมไดรับ
ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงทรงยับยั้งอยูเถิดพระเจาขา. เลาตอ
กันมาวา นกยางตัวหนึ่งบินไปคาบเอาเหยื่อที่สระบัวแหงหนึ่ง แลว
กลับมาซอนอยูบนยอดเขา มันอยูที่นนั้ นั่นแหละ ตลอดวันนั้น รุงขึ้น
จึงคิดวา เราไดเกาะอยูอยางสบายบนยอดเขาลูกนี้ ถาหากเราจะไม
เคลื่อนยายไปจากที่ตรงนี้ เจาอยูที่ตรงนี้เทานั้น คาบเอาเหยื่อดื่มน้ําแลว
อยูตลอดวันนี้ คงจะเจริญหนอ. จึงในวันนั้นนั่นเอง ทาวสักกเทวราช
ทรงทําการย่ํายีพวกอสูร ไดความเปนใหญในเทวโลก ในดาวดึงสพิภพ
แลวทรงดําริวา กอนอื่นมโนรถ คือความตองการของเราไดถึงที่สุดแลว
มีอยูหรือไม ใครอื่นที่มมี โนรถยังไมถึงที่สุด. ทาวเธอทรงใครครวญอยู
ก็ทรงเห็นนกยางตัวนั้น จึงทรงดําริวา เราจักใหมโนรถของมันถึงที่สุด.
แลวไดทรงบันดาลใหแมน้ําสายหนึ่ง ที่อยูไมไกลจากที่ที่นกยางนั้นเกาะ
อยู เต็มไปดวยหวงน้ําแลวสงน้ําไปทางยอดเขา. นกยางเกาะอยูยอดเขา
นั้นนั่นแหละ จิกกินปลาดื่มน้ําแลวอยู ณ ที่นั้นนัน่ เอง ตลอดวันนั้น
ภายหลังแมน้ําก็เหือดหายไป. ขาแตมหาราช นกยางยังไดรับผล เพราะ
ความหวังของตนอยางนี้กอน เหตุไร ? พระองคจักไมทรงไดรับดังนี้
แลวไดกลาวคาถาวา อาสึสเถว ดังนี้เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสึสเถว ความวา จงหวังเถิด
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คือจงปรารถนาเถิด. บทวา ปกฺขี ความวา นกชื่อวา ปกขี เพราะ
ประกอบดวยปก. ชื่อวา ทิช เพราะเกิด ๒ ครั้ง. บทวา ตาว
ทูรคตา สติ ความวา ขอพระองคจงทรงดูเถิด ความที่ปลาและน้ํามี
อยูใกลจากยอดเขา แตความหวังของนกยางนั้น มีไปในระยะไกล
อยางนี้ ก็ยงั เต็มไดเหมือนกัน ดวยอานุภาพของทาวสักกะ.
ครั้งนั้น พระราชาไดทรงสดับคําของนางแลว ทรงติดพระทัย
ในรูป ทรงของพระทัยอยูในถอยคําของนาง ไมอาจจะเสด็จไปได ทรง
ประชุมอํามาตยทั้งหลาย ตั้งชื่อ ๑๐๐ ชื่อ. เมื่อพระองคทรงแสวงหาชื่อ
๑๐๐ ชื่ออยู ก็ลวงไปอีกปหนึ่ง. ทาวเธอเขาไปหาพระโพธิสัตว โดย
เวลาลวงเลยไป ๓ ป ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ นางจักมี
ชื่อโนน จักมีชื่อนี้. ตามอํานาจของชื่อ ๑๐๐ ชื่อ. พระโพธิสัตวทูลวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระองคไมทรงรูจักชื่อของนาง. ทาวเธอ
ตรัสวา บัดนี้พวกกระผมจักลาไปละ. ทรงไหวพระโพธิสัตวแลวเสด็จ
ออกไป. อาสังกากุมาริกา ก็ไดยืนพิงประตูหนาตางแกวผลึก อีกนั่น
แหละ. พระราชาทอดพระเนตรเห็นนางแลว ตรัสวา เธอจงอยูไปเถิด
พวกเราจักไปละ. นางทูลวา ขาแตพระมหาราช เหตุไร? พระองคจึง
จักเสด็จไปเสียละ. พระราชาตรัสวา เธอใหเราอิ่มเอิบดวยคําพูดอยาง
เดียว แตไมใหอิ่มเอิบดวยความยินดีในกาม. ๓ ปไดผานไปแลว สําหรับ
เราผูติดใจถอยคําที่ออนหวานของเจา บัดนี้ฉันจักไปละ แลวไดตรัส
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พระคาถาเหลานี้วา :เธอใหฉันเอิบอิ่มดวยวาจา แตหาใหเอิบอิ่มดวยสิ่งที่ควรทําไม เหมือนดอกหงอนไก
มีสีสวยแตไมมีกลิ่น ผูใดไมใหปนไมเสียสละ
โภคะ พูดแคคําออนหวานที่ไรผล ในมิตร
ทั้งหลาย ความสัมพันธกับมิตรนั้น ของผูนั้น
จะจืดจางไป. เพราะวาคนควรพูดแตสิ่งที่จะ
ตองทํา ไมควรพูดถึงสิ่งที่ไมตองทํา บัณฑิต
ทั้งหลายรูจักคนไมทํา ดีแตพูด. ก็แหละกําลัง
พลของเรารอยหลอแลว และสะเบียงก็ไมมี
เราสงสัยในความสิน้ ชีวิตของตน เชิญเถิด
เราจะไปเดี๋ยวนี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺเปสิ ไดแก ใหอิ่มเอิบ คือให
เอิบอิ่ม. คําวา มาลา โสเรยฺยกสฺเสว นี้เปนเพียงหัวขอเทศนา ของ
หญาหางชางในกระถาง แตพระราชาตรัสหมายถึงดอกไม แมอื่น ๆ ทุก
อยางนั่นแหละ ที่มีสีสวย แตไมมีกลิ่นเชนดอกคํา ดอกวานหางชาง
และดอกชะบาเปนตน. ดวยคําวา วณฺณวนฺตา อคนฺธิกา พระราชา
ทรงแสดงวาดอกของตนโสเรยยกะเปนตน ใหคนอิ่มเอิบดวยการดู
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เพราะมีสีสวย แตไมใหอิ่มเอิบดวยกลิ่น เพราะไมมีกลิ่นฉันใด เธอก็
ฉันนั้น ใหเราอิ่มเอิบดวยการทัศนา และถอยคําที่นารัก แตไมใหอิ่มเอิบดวยสิ่งที่ควรทํา. บทวา อทท ความวา นองนางเอย ผูใดพูด
ดวยคําหวานวา ผมจักใหโภคทรัพยชอื่ นี้แกคน. แตไมใหไมสละโภคะ
นั้น ชื่อวา สรางคําหวานอยางเดียวเทานั้น มิตรสัมพันธของเขากับผู
นั้นจะเสื่อมทรุด คือตอไมติดดวยมิตรสันถวะ. บทวา ปาเกยฺยฺจ
ความวา นองนางเอย เมื่อฉันติดใจคําหวานของเธออยูที่นี่เทานั้น เปน
เวลา ๓ ป ทัง้ กําลังพล กลาวคือชางมารถ และพลเดินเทา ทั้งสะเบียง
กลาวคืออาหารและเบี้ยเลี้ยงคนเลาก็ไมมี. บทวา สงฺเก มานุปโรธาย
ความวา เรานั้นสงสัยถึงความพินาศแหงชีวิตของตนในที่นี้นั่นเอง เชิญ
เถิด ฉันจักไปเดี๋ยวนี้ ดังนี้.
อาสังกากุมาริกา ไดฟงพระราชดํารัสแลว เมื่อจะทูลปราศรัย
กับพระราชาวา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงทรงทราบชื่อของหมอมฉันเถิด ชื่อของหมอมฉัน พระองคตรัสอยูแลวนั่นแหละ ขอพระองค
จงทรงบอกชื่อนี้แกบิดาของหมอมฉัน แลวรับเอาหมอมฉันไปเถิด ดังนี้
แลว ไดทูลวา :ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
สิ่งใดมีอยูในชื่อ สิ่งนั้นแหละเปนชื่อของ
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หมอมฉัน. ขาแตมหาราช ขอพระองคจง
ทรงรอกอน หมอมฉันจะขอบอกลาบิดา.
คาถานั้น มีเนื้อความวา พระราชาตรัสคําใดกะหมอมฉัน คําวา
อาสงกานั้นนั่นแหละ เปนชื่อของหมอมฉัน.
พระราชา ครั้นทรงสดับคํานั้นแลว จึงไดเสด็จไปยังสํานัก
ของทานดาบสทรงไหวแลว ตรัสวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ธิดาของ
พระคุณเจา ชื่อวา อาสงกา. พระมหาสัตว ครั้นไดฟงคํานั้นแลว
จึงทูลวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร เริ่มแตเวลาที่มหาบพิตร ทรงรู
จักชื่อแลว ขอมหาบพิตรจงทรงรับนางไปเถิด. พระองคทรงสดับคํา
นั้นแลว ทรงไหวพระมหาสัตวเสด็จมายังวิมานแกวผลึก ตรัสวา นอง
นางเอย วันนี้บิดาไดใหนองแกพี่แลว มาเถิด เราจักไปกันเดี๋ยวนี้.
นางไดฟงดังนี้แลว จึงทูลวา ขาแตมหาราชจงทรงรอกอน หมอมฉัน
ขอบอกบิดากอน แลวลงจากปราสาทไหวพระมหาสัตว ร่ําไหขอขมาโทษแลวไดไปยังราชสํานัก. พระราชาทรงพานางเสด็จไปนครพาราณสี
ประทับอยูครองกันดวยความรัก ทรงจําเริญดวยพระราชโอรสและพระราชธิดา. พระโพธิสัตวไมเสื่อมจากฌาน คือมรณภพแลวเกิดใน
พรหมโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดกไว. ในเวลาจบสัจธรรม ภิกษุผูกระสันจะสึก
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ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล. นางอาสังกากุมาริกาในครั้งนั้น ไดแก
ภรรยาเกาในปจจุบันนี้ พระราชา ไดแกภิกษุผูกระสันจะสึก สวน
ดาบส ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอาสังกชาดกที่ ๕
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๖. มิคาโลปชาดก
วาดวยโทษของคนหัวดื้อ
[๘๖๓] ดูกอนพอมิคาโลปะ. พอไมมีความพอใจ
ที่เจาบินไปอยางนั้น ลูกเอยเจาบินสูงมาก เจา
คบหาที่ไมใชถิ่นลูกเอย.
[๘๖๔] แผนดินปรากฏแกเจา เปนเสมือนนา
แปลง ๔ เหลี่ยมเมื่อใด เมื่อนัน้ เจาจงกลับลง
มา อยาบินเลยนี้ขนึ้ ไป.
[๘๖๕] นกแมเหลาอื่นที่มีปกเปนยานพาหนะ
บินไปในอากาศมีอยู พวกมันถูกกําลังแรงของ
ลมพัดไป สําคัญตนวา เปนเสมือนสิ่งที่ยั่งยืน
ทั้งหลาย ไดพินาศไปแลวมากตอมาก.
[๘๖๖] แรงมิคาโลปะ ไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของแรง
แตชื่ออปรัณผูเปนพอ บินเลยลมกาลวาตไป
ตกอยูในอํานาจของลมเวรัมภวาต.
[๘๖๗] เมื่อแรงมิคาโลปะ. ไมปฏิบัติตามโอวาท
ทั้งลูกทั้งเมียของมันและแรงอัน ๆ ที่เปนลูก
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นองทั้งหมด ถึงความพินาศแลว.
[๘๖๘] ผูไมสํานึกถึงคําสอนของผูเฒาทั้งหลาย
ฉันนัน้ เหมือนกัน ประพฤติเลยขอบเขตก็
เดือดรอน ทุกคนไมปฏิบัติตามคําสอนของพระ
พุทธเจา
จะถึงความพินาศเหมือนแรง
ที่ฝาฝนคําสอนของพอ ฉะนั้น.
จบ มิคาโลปชาดกที่ ๖
อรรถกถามิคาโลปชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุวายากรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา น เม รุจิ ดังนี้.
ครั้งนั้น พระศาสดาไดตรัสเรียกภิกษุนั้นมา แลวตรัสถามวา
จริงหรือภิกษุ ไดทราบวาเธอเปนผูวายาก ? เมื่อเธอทูลวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ ไมใชบดั นี้เทานั้น แมเมื่อกอนเธอก็เปน
คนวายากเหมือนกัน. ก็เพราะอาศัยความเปนผูวายาก เธอไมเชื่อฟงคํา
ของบัณฑิตทั้งหลายจึงถึงความยอยยับ ในชองทางของลมเวรัมภะ. คือ
ลมงวง. แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดแรง ไดมีชื่อวาแรงอปรัณ มันมี
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หมูแรงหอมลอมอาศัยอยูบนเขาคิชฌกูฏ. สวนลูกของมันชื่อมิคาโลปะ มี
กําลังสมบูรณ. มันบินสูงมาก เลยแดนของแรงตัวอื่น ๆ ไปแรงทั้งหลาย
บอกแกพระยาแรงวา ลูกของทานบินไปไกลเหลือเกิน. แรงอปรัณได
ฟงดังนั้นแลว จึงเรียกลูกมาถามวา ลูกเอย ไดยินวาเจาบินสูงมาก
ผูบินสูงมากจักถึงความสิ้นชีวิต แลวไดกลาวคาถา ๓ คาถาไววา :ดูกอนพอมิคาโลปะ พอไมมีความพอใจ
ที่เจาบินไปอยางนั้น ลูกเอยเจาบินสูงมาก เจา
คบหาที่ไมใชถิ่นลูกเอย. แผนดินปรากฏแก
เจา เปนเสมือนนาแปลง ๔ เหลี่ยม เมื่อใด
เมื่อนัน้ เจาจงกลับลงมา อยาบินเลยนี้ขึ้นไป.
นกแมเหลาอันทีม่ ีปกเปนยานพาหนะ บินไป
ในอากาศมีอยู พวกมันถูกกําลังแรงของลมพัด
ไปสําคัญตนวา เปนเสมือนสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย
ไดพินาศไปแลวมากตอมาก.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้น แรงพอเรียกลูกโดยชื่อวามิคโลปะ. บทวา อตุจฺจ ตาต คจฺฉสิ ความวา ลูกเอย เจาอยาบิน
สูงจนเลยแดนของแรงเหลาอื่น. แรงพอบอกแดนแกลูก ดวยคํานี้วา
จตุกฺกณฺณว เกทาร คือ เหมือนนาแปลง ๔ เหลีย่ ม. มีอธิบายไววา
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ลูกเอย เมื่อผืนแผนดินใหญนี้เปนเสมือนนาแปลง ๔ เหลีย่ มสําหรับเจา
คือปรากฏเปนเหมือนขนาดเล็กอยางนั้น เมื่อนั้นเจาควรกลับ จากที่
ประมาณเทานี้ อยาไปเลยนี้. บทวา สนฺติ อฺเป เปนตน ความวา
แรงพอแสดงวา ไมใชเจาตัวเดียวเทานั้นไมไป แมแรงตัวอื่น ๆ ก็ทํา
อยางนี้มาแลว. บทวา อุกฺขิตฺตา ความวา แมพวกเขาบินเลยแดนของ
พวกเราไป ถูกแรงลมตีสาบสูญไปแลว. บทวา สสฺสตีสมา มีอธิบายวา
พวกมันสําคัญตนวา เปนผูเสมอดวยแผนดินและภูเขาทั้งหลายที่ยั่งยืน
แมอายุของตนมีประมาณพันป ยังไมเต็มบริบูรณ ก็พินาศไปแลว ใน
ระหวาง.
ฝายมิคาโลปะไมทําตามโอวาท ไมเชื่อฟงคําพอบินทะยานขึ้นเห็น
เขตแดนตามที่พอบอกไวแลว แตก็บนิ เลยเขตแดนนั้นไปใหลมกาลวาต
สิ้นไปทะลุลมแมเหลานั้น แลนเขาสูปากทางลมเวรัมภวาต. จึงถูก
เวรัมภวาตตีมัน. มันเพียงแตถูกลมเหลานั้น ก็แหลกเปนชิ้นเล็กชิ้น
นอย อันตรธานไปในอากาศนั่นเอง. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา:แรงมิคาโลปะ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
แรงแกชื่ออปรัณผูเปนพอ บินเลยลมกาลวาต
ไป ตกอยูในอํานาจของลมเวรัมภวาต. เมื่อ
แรงมิคาโลปะไมปฏิบัติตามโอวาท ทั้งลูกทั้งเมีย
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ของมันและแรงอืน่ ๆ ที่เปนลูกนองทั้งหมดถึง
ความพินาศแลว. ผูไมสํานึกถึงคําสอนของผู
เฒาทั้งหลาย ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ประพฤติเลย
ขอบเขต ก็เดือดรอน ทุกคนไมปฏิบัติตามคํา
สอนของพระพุทธเจา จะถึงความพินาศ
เหมือนแรงที่ฝาฝนคําสอนของพอฉะนั้น.
๓ คาถานี้ เปนพระคาถาของทานผูรูยิ่งแลว
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุชีวิโน ไดแกแรงทั้งหลายที่
อาศัยแรงมิคาโลปะนั้นเกิดภายหลัง. บทวา อโนวาทเร ทิเช ความวา
เมื่อแรงมิคาโลปะแมนั้น ไมทําตามโอวาท แรงเหลานั้นบินไปกับแรง
มิคาโลปะนั้นเลยเขตแดนไป พากันถึงความพินาศทั้งหมด. บทวา
เอวมฺป ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แรงนั้นถึงความพินาศแลวฉันใด
แมผูใดใครอื่น จะเปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ก็ฉนั นั้น
เหมือนกัน ไมเชื่อถือพระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูทรงอนุเคราะหดวยประโยชนเกือ้ กูล แมผูนั้นก็จะถึงความพินาศเหมือนแรง
ตัวนี้ ที่เที่ยวไปเลยเขตแดน เปนผูเดือดรอน คือลําบากแลวฉะนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้ มาประกาศสัจธรรม
แลว ทรงประมวลชาดกไววา แรงมิคาโลปะ ไดแกภิกษุผูวายาก สวน
แรงอปรัณ ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถามิคาโลปชาดกที่ ๖
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๗. สิริกาลกรรณิชาดก
วาดวย สิริ กับ กาลกรรณี
[๘๖๙] ใครมีผิวดํา และเขาก็ไมนารักและไมนา
ทัศนา เราจะรูจกั เจาไดอยางไร ? วาเจาเปน
ใคร ? เปนธิดาของใคร ?
[๘๗๐] ดิฉันเปนธิดาของทาววิรูปกษมหาราช
เปนผูโหดเหี้ยม ดิฉันคือนางกาลีผูไรปญญา
เทพทั้งหลายรูจักดิฉันวา ชื่อกาลกรรณี ทาน
ผูที่ดิฉันขอโอกาสแลว ดิฉันจะขอพักอยูใน
สํานักของทาน.
[๘๗๑] เจาปลงใจในชายผูมีปกติอยางไร มีความ
ประพฤติเสมออยางไร ? ดูกอนแมกาลี เจา
ถูกฉันถามแลว จงบอกฉัน ฉันจะพึงรูจ ักเจา
ไดอยางไร ?
[๘๗๒] ชายใดลบหลูคุณทาน ตีตนเสมอ แขงดี
ริษยาเขา ตระหนีแ่ ละโออวด ชายใดไดทรัพย
มาแลวยอมพินาศไป ชายนั้นเปนที่รักของ
ดิฉัน.
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[๘๗๓] คนมักโกรธ มักผูกโกรธ พูดสอเสียด
ทําลายความสามัคคี มีวาจาเปนเสี้ยนหนาม
หยาบคาย เขาเปนที่รักใครของดิฉันมากกวา
นั้นอีก.
[๘๗๔] ชายผูนั้น ไมเขาใจประโยชนของตนวา
ควรทําวันนั้น พรุงนี้ ถูกตักเตือนอยูก็โกรธ
ดูหมิน่ ความดีของผูอื่น.
[๘๗๕] ชายผูที่ถูกความคนองรบเรา พรากจาก
มิตรทั้งหมดเปนที่รักของดิฉนั
ดิฉันไมมี
ความทุกขรอนในเขา.
[๘๗๖] นางกาลีเอย เจาจงออกไปจากที่นี้ การ
ทําความรักของเจานี้หามีในเราไม เจาจงไป
ชนบทอื่น นิคม และราชธานีอื่นเถิด.
[๘๗๗] เรื่องนั้นฉันเองก็รูวา เรื่องนั้นหามีใน
พวกทานไม คนไมมีบุญมีอยูในโลก เขา
รวบรวมทรัพยไวมาก เราทั้ง ๒ คือทั้งฉัน
ทั้งเทพผูเปนพี่ชายของฉัน พากันผลาญทรัพย
นั้น.
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[๘๗๘] ใครหนอมีผิวพรรณเปนทิพย ยืนเรียบ
รอยอยูที่พื้นดิน ฉันจะรูจักเจาไดอยางไร
วาเจาเปนใคร ? เปนธิดาของใคร ?
[๘๗๙] ดิฉันเปนธิดาของทาวธตรฐมหาราชผูมีสิริ
ดิฉันชื่อสิริลักษมิ์ เทพทั้งหลายรูจักดิฉันวา
เปนผูมีปญญากวางขวาง ทานเปนผูที่ดิฉัน
ขอโอกาสแลว ขอจงใหดิฉันพักอยูในสํานัก
ของทาน.
[๘๘๐] เจาปลงใจในชายที่มีปกติอยางไร มีความ
ประพฤติเสมออยางไร ? เจาเปนผูที่เราถาม
แลว จงบอกเรา โดยที่เราควรรูจักเจา.
[๘๘๑] ชายใดครอบงําความหนาว หรือความ
รอน ลม แดด เหลือบ และสัตวเลื้อยคลาน
ทั้งความหิวและความระหายได, ชายใดประกอบการงานทุกอยางเนือง ๆ ตลอดทั้งวันทั้ง
คืน ไมยังประโยชนที่มาถึงตามกาล ใหเสือ่ ม
ไปดวย ชายนั้นเปนที่ชอบใจของดิฉัน และ
ดิฉันก็ปลงใจเขาจริง ๆ.
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[๘๘๒] ชายใด ไมโกรธ มีมิตร มีการเสียสละ
รักษาศีล ไมโออวด เปนคนซื่อตรง เปนผู
สงเคราะหผูอื่น มีวาจาออนหวาน มีคําพูด
ไพเราะ แมจะเปนใหญ ก็มคี วามประพฤติ
ถอมตน. ดิฉันพอใจในบุรุษนัน้ เปนอยางมาก
ดุจคลื่นทะเลปรากฏแกคนที่มองดูสีน้ําทะเล
เหมือนมีมาก ฉะนั้น.
[๘๘๓] อีกอยางหนึ่ง ผูใดใหสงั คหธรรมเปนไป
อยู ในบุคคลทั้งที่เปนมิตร ทั้งที่เปนศัตรู
ทั้งเปนผูประเสริฐที่สุด ทั้งที่ต่ําทราม ประพฤติ
ประโยชนหรือสิ่งที่ไมเปนประโยชน ทั้งใน
ที่ลับทั้งในที่แจง ไมกลาวคําหยาบในกาล
ไหน ๆ ผูตายแลวและยังมีชีวติ อยูดิฉันก็คบ.
[๘๘๔] ผูใดไดอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาความดี
เหลานี้แลว เปนผูมีปญญานอย มัวเมาสิริ
อันเปนที่นาใคร ดิฉันตองเวนผูนั้น ผูมรี ูป
ลักษณะรอน ประพฤติไมสม่ําเสมอเหมือนคน
เวนหลุมคูถ ฉะนัน้ .
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[๘๘๕] คนสรางโชคดวยตนเอง สรางเคราะห
ดวยตนเอง ผูอนื่ จะสรางโชคหรือเคราะหให
ผูอื่นไมไดเลย.
จบ สิริกาลกรรณิชาดกที่ ๗
อรรถกถาสิริกาลกรรณิชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
อนาปณฑิกเศรษฐี จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา กา นุ กาเลน
วณฺเณน ดังนี้
ความยอวา ทานอนาถปณฑิกเศรษฐีนั้น จําเดิมแตเวลาได
ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลวรักษาศีล ๕ ไมมีขาด. ทั้งภรรยา ทั้งบุตร
ธิดา ทั้งทาส ทั้งกรรมกรผูทํางานรับจางของทาน ก็พากันรักษาศีล
เหมือนกันหมดทุกคน. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายตั้งเปนเรื่องขึ้นใน
ธรรมสภาวา ดูกอนทานผูมีอายุ อนาถปณฑิกเศรษฐีทั้งตนเองก็สะอาด
ทั้งบริวารก็สะอาดประพฤติธรรมอยู. พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุกราบทูลวา ดวยเรือ่ งชื่อนี้ พระเจาขา จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมใชเพียงเดี๋ยวนี้เทานั้น แมในกาลกอนโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ก็ไดเปนผูสะอาดเอง ทั้งเปนผูมีบริวารสะอาดดวย
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ดังนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันทูลขอ จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไป :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเปนเศรษฐี ไดถวายทาน รักษาศีล รักษา
อุโบสถ ฝายภริยาของทานก็รักษาศีล ๕ ถึงบุตรและธิดา แมทาส
กรรมกรและชายชาติทั้งหลาย ก็พากันรักษา. ทานจึงปรากฏวาเปน
เศรษฐีผูมีบริวารสะอาดทีเดียว. อยูมาวันหนึ่ง ทานคิดวา ถาหากใคร
เปนผูมีบริวารสะอาดเปนปกติจักมาหาไซร เราไมควรใหแทนสําหรับนั่ง
หรือที่นอนสําหรับนอนของเราแกเขา. เราควรใหที่นั่งที่นอนที่เปรอะ
เปอนที่ยังไมไดใชแกเขา. เมื่อเปนเชนนั้นทานจึงใหเขาปูที่นั่งและที่
นอนที่ยังไมไดใชไวขางหนึ่ง ในที่สาํ หรับเฝาปรนนิบัติตน. สมัยนั้น
ธิดา ๒ ตนเหลานี้ คือ ธิดาของทาววิรูปกขมหาราช ชื่อกาลกรรณี ๑
ธิดาของทาวธตรฐมหาราช ชื่อสิริ ๑ ในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา
ถือของหอมและดอกไมจํานวนมาก พากันมายังทาน้ําสระอโนดาดดวย
หมายใจวา พวกเราจักเลนน้ําในสระอโนดาด.
ก็ในสระอโนดาดนั้น มีทาน้ําหลายทาดวยกัน ในจํานวนทาน้ํา
เหลานั้น ทีท่ าสําหรับพระพุทธเจาทั้งหลาย พระพุทธเจาเทานั้นทรง
สรงสนาน ที่ทาสําหรับปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ก็เฉพาะปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายทรงสรงสนาน ที่ทาสําหรับภิกษุทั้งหลาย ก็เฉพาะภิกษุ
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ทั้งหลายพากันสรงน้ํา ที่ทาสําหรับดาบสทั้งหลาย ก็เฉพาะดาบสทั้งหลาย
อาบกัน ทีท่ าสําหรับเทพบุตรทั้งหลายในสวรรค ๖ ชั้น มีชนั้ จาตุม
มหาราชิกาเปนตน เทพบุตรทั้งหลายเทานั้นสรงสนานกัน ทีท่ าสําหรับ
เทพธิดาทั้งหลาย ก็เฉพาะเทพธิดาทั้งหลายสรงสนานกัน.
ในจํานวนเทพธิดาเหลานั้น เทพธิดาทั้ง ๒ ตนนี้ทะเลาะกัน
ดวยตองการทาน้ําวา ฉันจักอาบกอน ฉันกอนดังนี้. กาลกรรณีเทพธิดา
พูดวา ฉันรักษาโลก เที่ยวตรวจดูโลก เพราะฉะนั้น ฉันควรจะได
อาบกอน. ฝายสิริเทพธิดาพูดวา ฉันดํารงอยูในขอปฏิบัติชอบ ที่จะ
อํานวยอิสริยยศแกมหาราช เพราะฉะนั้น ฉันควรจะไดอาบกอน.
พวกเขาเขาใจวา ทาวมหาราชทั้ง ๔ จักรูวา ในจํานวนเราทั้ง ๒ นี้
ใครสมควรจะอาบไดกอนหรือไมสมควร. จึงพากันไปยังสํานักของ
ทาวมหาราชเหลานั้น แลวทูลถามวา บรรดาหมอมฉันทั้ง ๒ ใคร
สมควรจะอาบน้ําในสระอโนดาดกอนกัน. ทาวธตรัฐและทาววิรูปกข
บอกวา พวกเราไมอาจจะวินิจฉัยได จึงไดยกใหเปนภาระของทาว
วิรุฬหกและทาวเวสสุวรรณ. ทานทั้ง ๒ นั้น บอกวา ถึงพวกเราก็ไม
อาจวินิจฉัยได จักสงไปแทบบาทมูลของทาวสักกะ แลวไดสงเธอทั้ง ๒
ไปยังสํานักของทาวสักกะ. ทาวสักกะทรงสะดับคําของเธอทั้ง ๒ แลว
ทรงดําริวา เธอทั้ง ๒ นี้ก็เปนธิดาของบริษัทของเราเหมือนกัน เรา
ไมอาจวินิจฉัยคดีนี้ได. ครั้งนั้น ทาวสักกะไดตรัสวา ในนครพาราณสี
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มีเศรษฐีชื่อวาสุจิปริวาระ ในบานของเขาปูอาสนะที่ไมเปรอะเปอนและ
ที่นอนที่ไมเปรอะเปอนไว. เทพธิดาตนใดไดนั่งหรือไดนอนบนที่นั่ง
ที่นอนนั้น เทพธิดานั้นควรไดอาบน้ํากอน กาลกรรณีเทพธิดาได
สดับเทวโองการแลว ในขณะนั้นนั่นเอง ไดนุงหมผาสีเขียวลูบไล
เครื่องลูบไลสีเขียว ประดับเครื่องประดับแกวมณีสีเขียวลงจากเทวโลก
เหมือนหินยนต ไดเปลงรัศมีลอยอยูบ นอากาศในที่ไมไกลที่นอน ใกล
ประตู เปนที่เฝาปรนนิบัติแหงปราสาทของทานเศรษฐีในระหวางมัชฌิมยามนั่นเอง. เศรษฐีแลดูไดเห็นนาง พรอมกับการเห็นนั่นเอง นางไม
ไดเปนที่รัก ไมไดเปนที่พอใจของเศรษฐีนั้นเลย. ทานเมื่อจะเจรจา
กับนาง จึงไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :ใครมีผิวดํา และเขาก็ไมนารักและไมนา
ทัศนา เราจะรูจกั เจาไดอยางไร ? วาเจาเปน
ใคร ? เปนธิดาของใคร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเลน ไดแกสีเขียว. บทวา
วณฺเณน ความวา ดวยสีของรางกายและสีของผาและอาภรณ. ดวยบทวา
น จาสิ ปยทสฺสนา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายทองเที่ยวไปโดยทาส และเทพธิดาตนนี้ไมมี
มารยาท คืออาจาระ เปนผูทุศีล เพราะฉะนั้น เธอจึงไมเปนที่รัก
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ของทานเศรษฐี พรอมกับดวยการเห็นนั่นเอง ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ
ทานจึงกลาววา เธอเปนใคร ? อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา กา จ ตฺว
ไดแกเจาเปนใครละ ? นี้นั่นแหละเปนปาฐะบาลีเดิม.
กาลกรรณีเทพธิดาไดยินคํานั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดิฉันเปนธิดาของทาววิรูปกษมหาราช
เปนผูโหดเหี้ยม ดิฉันคือนางกาลีผูไรปญญา
เทพทั้งหลายรูจักดิฉันวา ชื่อกาลกรรณี ทาน
เปนผูที่ดิฉันขอโอกาสแลว ขอจงใหดิฉนั
ขอพักอยูในสํานักของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จณฺฑิยา คือมักโกรธ อธิบายวา
คนทั้งหลายตั้งชื่อดิฉันวา จัณฑี เพราะเปนคนมักโกรธ. บทวา
อลกฺขิกา ไดแกผูไมมีปญญา. บทวา ม วิทู ความวา เทพทั้งหลาย
ในเทวโลกชัน้ จาตุมมหาราชิกา รูจักดิฉันดวยประการอยางนี้. บทวา
วเสมุ ความวา วันนี้ดิฉันขออยูในสํานักของทานคืนหนึ่ง ขอทานจง
ใหโอกาสแกดิฉันในการนั่งและนอนบนที่ที่ไมเปรอะเปอนแหงหนึ่งเถิด
ดังนี้.
พระโพธิสัตว ครั้นไดยินคํานั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา:-
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เจาปลงใจในชายผูมีปกติอยางไร มีความ
ประพฤติเสมออยางไร ? ดูกอนแมกาลี เจา
ถูกฉันถามแลว จงบอกฉัน. พวกฉันจะพึง
รูจักเจาไดอยางไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิวิสเส ความวา ตั้งลง คือ
ประดิษฐานอยูในใจของเจา.
ลําดับนั้น นางเมื่อจะกลาวถึงคุณของตน จึงกลาวคาถาที่ ๔
วา :ชายใดลบหลูคุณทาน ตีตนเสมอ แขงดี
ริษยาเขา ตระหนี่และโออวด ชายใดได
ทรัพยมาแลวยอมพินาศไป ชายนั้นเปนที่
รักใครของดิฉัน.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ชายใดไมรูจักคุณที่ผูอื่นทําแลวแกตน
เปนผูลบหลูคุณทาน เมื่อเขากลาวถึงเหตุอะไร ๆ ของตน ก็ยดื ถือเปน
คูแขงวา ฉันไมรูจักสิ่งนั้นหรือ ? เห็นอะไรที่คนเหลาอื่นทําแลว ก็ทํา
เหตุใหเหนือขึ้นไปกวา ดวยอํานาจแหงการแขงดี เมื่อคนอื่นไดลาภ
ไมยินดีดวย ปรารถนาวา คนอื่นอยามีความเปนใหญกวาเรา ขอความ
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เปนใหญจงเปนของเราคนเดียว หวงแหนสมบัติของตนไมไดแกผูอื่น
แมหยดน้ํามันดวยปลายหญา เปนผูประกอบดวยลักษณะของฝายคน
เกเร ไมใหสงิ่ ของ ๆ ตนแกผูอื่น กินของ ๆ คนอื่นอยางเดียวดวยอุบาย
วิธีนั้น ๆ ทรัพยหรือขาวเปลือกที่ชายใดไดมาแลว ยอมพินาศไปไมคง
อยู คือชายใดเปนนักเลงสุราบาง เปนนักเลงการพนันบาง เปนนักเลง
หญิงบาง ยังทรัพยที่ไดมาแลวใหพินาศไปถายเดียว ชายคนนี้นั้น
ผูประกอบดวยคุณสมบัติเหลานี้ เปนที่ใคร คือเปนที่รักไดแกเปนที่ชอบ
ใจของฉัน ฉันใหคนแบบนี้ใหตั้งอยูในดวงใจของฉัน.
ลําดับนั้น นางจึงไดกลาวคาถาที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ดวยตน
นั่นแหละวา :คนมักโกรธ มักผูกโกรธ พูดสอเสียด
ทําลายความสามัคคี มีวาจาเปนเสี้ยนหนาม
หยาบคาย เขาเปนที่รักใครของดิฉันยิ่งกวา
นั้นอีก. ชายผูไมเขาใจประโยชนของตนวา
ทําวันนี้ พรุงนี้ ถูกตักเตือนอยูก็โกรธ ดูหมิน่
ความดีของผูอื่น. ชายผูที่ถูกความคะนองรบเรา
พรากจากมิตรทั้งหมด เปนที่รักใครของดิฉัน
ดิฉันไมมีความทุกขรอนในเขา.
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คาถาเหลานั้นควรใหพิศดารโดยนัยนี้เถิด. แตในที่นี้พึงทราบ
เนื้อความแตโดยยอ. บทวา โกธโน ไดแกเปนผูโกรธแมดวยเหตุเพียง
เล็กนอย. บทวา อุปนาหี ไดแกเก็บความผิดของผูอื่นไวในใจแลว
ทําสิ่งที่เปนประโยชนเกือ้ กูล ไมใหมปี ระโยชนแมนานเทานาน. บทวา
ปสุโณ ไดแกเปนผูมีวาจาสอเสียด บทวา วเภทโก ไดแกเปนผูทํา
ฝายมิตร แมดวยเหตุเพียงเล็กนอย. บทวา กณฺกวาโจ ไดแกเปน
ผูมีวาจาเปนไปกับดวยโทสะ. บทวา ผรุโส ไดแกเปนผูมีวาจาหยาบ
คาย. บทวา กนฺตตโร ความวา ชายนั้นเปนที่ใครคือเปนที่รักของ
ฉันมากกวาชายแมคนกอน. บทวา อชฺช สุเว ความวา ชายใดไม
เขาใจคือไมรูจักประโยชนของตนคือกิจการของตนอยางนี้วา กิจการนี้
ควรทําในวันนี้ กิจการนี้ควรทําพรุงนี้ กิจการนีค้ วรทําในวันที่ ๓
คือมะรืนเปนตน. บทวา โอวชฺชมาโน ไดแกถกู กลาวตักเตือนอยู.
บทวา เสยฺยโส อติมฺติ ความวา ดูหมิ่นคนที่ยิ่งกวา คือบุคคล
ที่สูงสุดโดยชาติ โคตร ตระกูล ถิ่นที่อยูและคุณคือศีลและอาจาระวา
แกจะพอมือขาหรือ ? บทวา ทวปฺปลุทฺโธ ความวา ถูกความคะนอง
ไมขาดระยะในกามคุณทั้งหลาย มีรปู เปนตน เลาโลมแลว ครอบ
งําแลว ไดแกตกอยูในอํานาจกามคุณแลว. บทวา ธสติ ความวา
เขากลาววา แกจะทําอะไรฉันดังนี้เปนตน แลวพลัดพรากคือเสื่อม
จากมิตรทั้งหมดทีเดียว. บทวา อนามยา ความวา ดิฉันคิดวาบุคคล
ผูประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้ จะเปนผูไมมีทุกขไมมีโศก ไดเขาแลว
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จะหมดอาลัยในคนอื่นอยูดังนี้.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะตําหนิเขา จึงไดกลาวคาถาที่ ๘
วา:นางกาลีเอย เจาจงออกไปจากที่นี้ การ
ทําความรักของเจานี้ หามีในเราไม เจาจงไป
ชนบทอื่น นิคม และราชธานีอื่นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเปหิ ความวา จงหลีกไป. บทวา
เนต อมฺเหสุ ความวา การทําความรักของเจามีการลบหลูค ุณทาน
เปนตน นี้หามีในพวกเราไม คือไมมี. ดวยบทวา นิคเม ราชธานิโย
พระมหาสัตวแสดงวา เจาจงไปนิคมอื่นบาง ราชธานีอื่นบาง ในที่อื่น
คือจงไปในที่ที่ฉันจะไมเห็นเจา.
นางกาลกรรณีไดฟงดังนั้นแลว ผานคํานั้นไปได จึงกลาวคาถา
ติดกันไปวา :เรื่องนั่นฉันเองก็รูวา เรื่องนั้นหามีใน
พวกทานไม คนไมมีบุญมีอยูในโลก เขา
รวบรวมทรัพยไวมาก เราทั้ง ๒ คือทั้งฉัน
ทั้งเทพผูเปนพี่ชายของฉัน พากันผลาญทรัพย
นั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนต ตุมฺเหสุ ความวา ฉันเอง
ก็รูขอนี้วา การทําความรักอันใดของฉัน มีการลบหลูคุณทานเปนตน
ฉันประกอบดวยการทําความรักอันใดมีการลบหลูค ุณที่คุณเปนตน แม
ดวยตนเอง การทําความรักเปนตนนั้น ไมมีในทานทั้งหลาย. บทวา
สนฺติ โลเก อลกฺขิกา ความวา แตคนเหลาอื่นที่เปนคนโง เปนผู
ไมมีศีล ไมมีปญญายังมีอยูในโลก. บทวา สงฺฆรนฺติ ความวา
คนเหลานั้นผูไมมีศีล แมปญญาก็ไมมี รวบรวมทรัพยไวมากมาย
คือเก็บกําไวเปนกลุมกอน ดวยเหตุเหลานี้ มีการลบหลูคุณทานเปนตน.
บทวา อุโภ น ความวา แตเราทั้ง ๒ คน คือทั้งตัวฉันและเทพบุตร
ชื่อวา เทพผูเปนพี่ชายของฉันนั่นเอง รวมหัวกันผลาญทรัพยนนั้ ที่คน
เหลานั้นรวบรวมเก็บไว. อนึ่ง เทพธิดานั้นกลาววา ในเทวโลกพวกฉัน
ก็มีเครื่องบริโภคที่เปนทิพยอยูมาก ทานจะใหที่นอนทิพยหรือไมให
ก็ตาม ทานจะมีประโยชนอะไรเลาสําหรับฉัน ดังนี้แลวหลีกไป.
ในเวลาที่กาลกรรณีเทพธิดานั้นหลีกไปแลว สิริเทพธิดามีของ
หอมและเครื่องประเทืองผิวสีเหมือนทองคํา มีเครื่องตกแตงทองคํา
มาแลวเปลงรัศมีสีเหลืองที่ประตูซึ่งสถิตอยูใกล ๆ มีความเคารพไดยืน
เอาเทาที่เสมอกันวางบนพื้นดินที่เสมอกัน. พระมหาสัตวครั้นเห็นนาง
แลว จึงไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :ใครหนอมีผิวพรรณเปนทิพย ยืนเรียบ
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รอยอยูที่พื้นดิน เราจะรูจักเจาไดอยางไร ?
วาเจาเปนใคร ? เปนธิดาของใคร ?
บรรดาบท เหลานัน้ บทวา ทิพฺเพน ความวา ประเสริฐคือ
สูงสุด.
สิริเทพธิดาไดฟงดังนั้นแลว จึงไดกลาวคาถาที่ ๒ วา:ดิฉันเปนธิดาของทาวธตรฐมหาราชผูมีสิริ
ดิฉันชื่อสิริลักษมิ์ เทพทั้งหลายรูจักดิฉันวา
เปนผูมีปญญากวางขวาง ทานเปนผูที่ดิฉันขอ
โอกาสแลว ขอจงใหดิฉันขอพักอยูในสํานัก
ของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิริ จ ลกฺขี จ ความวา ดิฉัน
ผูมีนามอยางนี้วา สิริลักษมิ์ไมใชคนอื่น. บทวา ภูริปฺาติ ม วิทู
ความวา เทพทั้งหลายรูจักดิฉันในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกาวา เปน
ผูประกอบดวยปญญาไพบูลย เสมอดวยแผนดิน. บทวา วเสมุ ตว
สนฺติเก ความวา ดิฉันขออาศัยคืนหนึ่งบนที่นั่งที่ไมเปรอะเปอนและ
ที่นอนที่ไมเปรอะเปอน ขอทานจงใหโอกาสแกดิฉัน.
ตอจากนั้นพระโพธิสัตวจึงกลาวคาถาวา :-
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เจาปลงใจในชายที่มีศลี อยางไร มีอาจาระ
อยางไร ? เจาเปนผูที่เราถามแลว จงบอกเรา
โดยที่เราควรรูจักเจา. ชายใดครอบงําความ
หนาว หรือความรอน ลม แดด เหลือบ และ
สัตวเลื้อยคลาน ทั้งความหิวและความระหาย
ได ชายใดประกอบการงานทุกอยางเนือง ๆ
ตลอดทั้งวันทั้งคืน ไมยังประโยชนที่มาถึงตาม
กาลใหเสื่อมเสียไปดวย ชายนั้นเปนที่ชอบใจ
ของดิฉัน และดิฉันก็ปลงใจเขาจริง ๆ. ชายใด
ไมโกรธ มีมิตร มีการเสียสละ รักษาศีล
ไมโออวด เปนคนซื่อตรง เปนผูสงเคราะห
ผูอื่น มีวาจาออนหวาน มีคําพูดไพเราะ แม
จะเปนใหญ ก็มีความประพฤติถอมตน. ดิฉัน
พอใจในบุรษุ นั้นเปนอยางมาก ดุจคลื่นทะเล
ปรากฏแกคนที่มองดูสีน้ําทะเลเหมือนมีมาก.
อีกอยางหนึ่ง ผูใ ดใหสังคหธรรมใหเปนไป
อยูในบุคคลทั้งที่เปนมิตร ทัง้ ที่เปนศัตรูทั้งที่
ประเสริฐที่สุด ทัง้ ที่เสมอกัน ทั้งที่ต่ําทราม
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ประพฤติประโยชนหรือสิ่งทีไ่ มเปนประโยชน
ทั้งในที่ลับทั้งในที่แจง ไมกลาวคําหยาบใน
กาลไหน ๆ. ผูน ั้นตายแลวและยังมีชีวิตอยู
ดิฉันก็คบ. ผูใดไดอยางใดอยางหนึ่ง บรรดา
คุณความดีเหลานั้นแลว เปนผูมีปญญานอย
มัวเมาสิริอันเปนที่นาใคร ดิฉันตองเวนผูนั้น
ผูมีรปู ลักษณะรอนรน ประพฤติไมสม่ําเสมอ
เหมือนคนเวนคูถฉะนั้น. คนสรางโชคดวย
ตนเอง สรางเคราะหดวยตนเอง ผูอันจะสราง
โชคหรือเคราะหใหผูอื่นไมไดเลย.
คําถามเปนของเศรษฐี. สวนคําตอบเปนของสิริเทพธิดา
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา ฑสสิรึสเป จ เหลือบเขาเรียกวา
ฑสะ อีกอยางหนึ่ง กําเนิดแมลงวันทุกชนิด เทพธิดาประสงคเอาวา
ฑสะ ในทีน่ ี้. กําเนิดสัตวเลื้อยคลานเรียกวา สิรึสปะ. ทิ้งเหลือบ
ทั้งสัตวเลื้อยคลาน ชื่อวา ฑสสิรึสปะ ในเหลือบและสัตวเลื้อยคลาน
นั้น. มีคําอธิบายไววา ชายมหาเศรษฐีคนใด เมื่อมีความหนาว ความ
รอน ลม แดด หรือเหลือบและสัตวเลื้อยคลานถึงถูกอันตรายเหลานี้
มีความหนาวเปนตนเบียดเบียนอยู ก็ครอบงําคือย่ํายี อันตรายแม
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ทั้งหมดนี้ คืออันตรายแมเหลานี้มีความหนาวเปนตน และความ
กระหายมากไวได ไดแกไมคํานึงถึงอันตรายนี้ เหมือนหญาแลว
ประกอบ คือประกอบตนเปนไปในกรรมของตนเนือง ๆ มีกสิกรรมและ
พาณิชยกรรมเปนตน และในทานและศีลเปนตนทั้งคืนทั้งวัน. บทวา
กาลาคตฺจ ความวา ไมใหกิจทั้งหลายมีกิจกรรมเปนตนเสื่อมเสีย.
ไปในเวลาทํากสิกรรมเปนตน และไมใหเสื่อมเสียประโยชน ที่จะนํา
ความสุขมาใหในปจจุบันและภายภาคขางหนา แยกประเภทเปนการ
บริจาคทรัพยเปนตน ในกาลทั้งหลายมีการบริจาคทรัพย การรักษาศีล
และการฟงธรรมเปนตน คือทํางานในเวลาที่ควรทํานั่นเอง. ชาย
เศรษฐีคนนั้นเปนที่พอใจของดิฉันและดิฉันจะอยูประจํากับชายคนนั้น.
บทวา อกฺโกธโน ไดแกผูประกอบดวยอธิวาสนขันติ คือความอดทนที่
ยับยั้งอารมณไวได. บทวา มิตฺตวา ไดแกผูประกอบดวยกัลยาณมิตร.
บทวา จาควา ไดแกผูประกอบดวยการบริจาคทรัพย. บทวา สงฺคาหโก
ไดแกผูทําการสงเคราะหมิตร การสงเคราะหดวยอามิสและการสงเคราะห
ดวยธรรม. บทวา สขิโล ไดแกเปนผูมีวาจาออนหวาน. บทวา
สณฺหวาโจ ไดแกเปนผูมีถอยคําสละสลวย. บทวา มหตฺตปตฺโตป
นิวาตวุตฺติ ความวา ถึงแมจะดํารงตําแหนงใหญคืออิสริยยศที่กวาง
ขวาง แตก็ไมผยองดวยยศ ถอมตนทําตามโอวาทของบัณฑิต. บทวา
ตสฺสาห โปเส ความวา ดิฉันเปนคนกวางขวางสําหรับชายคนนั้น.
บทวา วิปุลา ภวามิ ความวา เราไมใชคนเล็ก ความจริงชายนั้นเปน
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พื้นฐานของสิริอันยิ่งใหญ บทวา อุมฺมี สมุทฺทสฺส ยถาป วณฺณ
สองความวาอุปมาเสมือนหนึ่งวา ลูกคลื่นที่ทยอยกันมาจะปรากฏแก
คนที่มองดูสีของมหาสมุทร เหมือนกะใหญโต ฉันใด ดิฉันก็ฉันนั้น
เปนเสมือนใหญโตในเพราะคน ๆ นัน้ . บทวา อาวี รโห ความวา
ทั้งตอหนาทั้งลับหลัง. บทวา สงฺคหเมว วตฺเต ความวา เขาให
สังคหธรรมทั้ง ๔ อยางนั่นแหละเปนไป คือเปนไปคือทั่วถึงในบุคคล
นั้น แยกประเภทเปนมิตรเปนตน. บทวา น วชฺชา ความวา ผูใด
ครั้งไร คือในกาลไหนไมพึงกลาวคําหยาบ คือเปนผูมีถอยคําไพเราะ
เทานั้น. บทวา มตสฺส ชีวสฺส ความวา บุคคลนั้นตายแลวก็ตาม
มีชีวิตอยูก็ตามดิฉันก็ภักดีตอ. สิริเทพธิดาแสดงวา ดิฉันคบหาคน
เชนนั้นทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหนา. บทวา เอเตส โย ความวา บุคคล
ใดประมาทคือลืมคุณความดีแมอยางเดียว บรรดาคุณความดีเหลานี้ คือ
คุณความดีที่ไดกลาวไวแลวในหนหลังมีการครอบงําความหนาวไดเปน
ตน อธิบายวา ไมเพียรประกอบบอย ๆ ซึ่งคุณนั้น. บทวา สิริ มี
ปาฐะถึง ๓ อยาง คือ กนฺตา สิร,ี กนฺตสิริ และ กนฺต สิริ แปลวา
สิริที่นาใคร. ดวยอํานาจปาฐะทั้ง ๓ เหลานั้น มีการประกอบเนื้อความ
ดังตอไปนี้ บุคคลใดไดสิริแลว คิดวา สิริของเราที่นาใคร ดํารงอยู
แลวตามฐานะ ยอมประมาทคือลืมคุณความดีอยางใดอยางหนึ่ง บรรดา
คุณความดีเหลานี้. อีกอยางหนึ่ง บุคคลใดปรารถนาสิริเหมือนคนที่มี
สิริที่นาใคร ไดคุณความดีอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาคุณความดีเหลานั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 89

แลวจึงประมาท. อีกอยางหนึ่ง บุคคลใดไดสิรินาใคร นาชอบใจแลว
จึงประมาท คุณความดีอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาคุณความดีเหลานี้.
บทวา อปฺปปฺโ ไดแกไมมีปญญา. บทวา ต ทิตฺตรูป วิสเม จรนฺต
ความวา ดิฉันเวนคนที่มีสภาพรอนรนประพฤติไมสม่ําเสมอ มีกาย
ทุจริตเปนตน เปนประเภทเหมือนมนุษยหรือบุคคลผูมีความสะอาด
โดยกําเนิด เวนหลุมคูถแตไกลฉะนั้น. บทวา อฺโ อฺสฺส
การโก ความวา เปนเชนนี้ ชายที่ชอื่ วา สรางโชคสรางเคราะหใหคน
อื่นไมมี ผูใดผูหนึ่งก็สรางโชคหรือเคราะหใหแกตนดังนี้.
พระมหาสัตวครั้นกลาวถามอยางนี้
และไดฟงคําตอบของ
สิริเทพธิดาแลวชื่นชม จึงไดกลาววา แทนเตียงนอนนี้เหมาะสมสําหรับ
เธอและที่นั่งก็เหมาะสมสําหรับเธอทีเดียว เพราะฉะนั้น ขอเชิญนั่งบน
ที่นั่งและนอนบนแทนเถิด. นางอยู ณ ที่นั้นแลวรุงเชาก็ออกไปที่
เทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา ไดอาบน้ําที่สระอโนดาดกอน. ที่นอน
แมแหงนั้นจึงเกิดมีชื่อวา สิริสยนะ เพราะวานางสิริเทพธิดาใชนอน
กอนคนอื่น. นี้คือวงศประวัติของสิริสยนะ คือที่นอนที่เปนมิ่งขวัญ.
ดวยเหตุนี้เขาจึงเรียกกันวาสิริสยนะ ที่นอนที่เปนมิ่งขวัญมาจนตราบ
เทาทุกวันนี้.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประมวล
ชาดกไววา สิริเทพธิดาในครั้งนั้น ไดแกพระอุบลวรรณา ในบัดนี้
สวนสุจิปริวารเศรษฐีคือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสิริกาลกรรณิชาดกที่ ๗
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๘. กุกกุฏชาดก
วาดวยผลของการไมเชื่องาย
[๘๘๖] ดูกอนพอนกนอยสีแดง ผูปกคลุมดวย
ขนทีส่ วยงาม เจาจงลงมาจากกิ่งไมเถิด เรา
จะเปนภรรยาของทานเปลา ๆ.
[๘๘๗] เจาเปนสัตว ๔ เทาที่สวยงาม สวนฉัน
เปนสัตว ๒ เทา เนื้อกับนกจะรวมกันไมได
ในอารมณเปนที่รนื่ รมยใจ เจาจงไปแสวงหา
ผูอื่นเปนสามีเถิด.
[๘๘๘] ฉันจักเปนภรรยาสาวผูสวยงาม รองไพเราะของคุณ คุณจะพบฉันผูเปนพรหมจารินี ที่
สวยงาม ดวยการเสวยอารมณอยางใด คือสุขเวทนา.
[๘๘๙] ดูกอนเจาผูกินซากศพ ผูดื่มโลหิต ผู
เปนโจรปลนไก เจาไมตองการใหฉันเปนผัว
ดวยการเสวยอารมณอยางดี คือสุขเวทนา.
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[๘๙๐] หญิง ๔ คนเห็นนรชนผูประเสริฐ แม
อยางนี้แลว ชักนําดวยวาจาออนหวาน เหมือน
นางแมวชักนําไก ฉะนั้น.
[๘๙๑] ก็ผูใดรูไมเทาทัน เหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผูนั้นจะตกอยูในอํานาจของศัตรู และ
เดือดรอนภายหลัง.
[๘๙๒] สวนผูใดรูท ันเหตุที่เกิดขึ้น โดยฉับพลัน
ผูนั้นจะพนจากเบียดเบียนของศัตรู เหมือนไก
พนจากนางแมว ฉะนั้น.
จบ กุกกุฏชาดกที่ ๘
อรรถกถากุกกุฏชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ผูกระสันจะสึกรูปหนึ่ง ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สุจิตฺตปตฺตจฺฉาทน
ดังนี้
ความยอวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา เหตุไฉน ? เธอ
จึงกระสันอยากสึก. เมื่อเธอทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เห็นหญิงคนหนึ่ง ผูประดับประดาตกแตงตัวแลว จึงกระสันอยากสึก
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ดวยอํานาจกิเลสดังนี้. แลวตรัสวา ธรรมดาผูหญิงลวงใหชายลุมหลง
แลวใหถึงความพินาศ ในเวลาชายตกอยูในอํานาจของตนเปนเหมือน
แมวตัวเหลวไหล แลวไดทรงนิ่ง. เมื่อถูกภิกษุนั้นทูลออนวอน จึงทรง
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดไกในปา มีไกหลายรอยตัวเปน
บริวารอยูในปา. ฝายนางแมวตัวหนึ่ง ก็อาศัยอยูในที่ไมไกลพระโพธิสัตวนั้น. มันใชอุบายลวงกินไกที่เหลือ เวนแตไกโพธิสัตว. พระโพธิสัตวไมไปสูปาชัฏของมัน. มันคิดวา ไกตัวนี้อวดดีเหลือเกิน ไมรูวาเรา
เปนผูโออวด และเปนผูฉลาดในอุบาย เราควรจะเลาโลมไกตัวนี้วา
จักเปนภรรยาของมัน แลวกินในเวลามันตกอยูในอํานาจของตน. มัน
จึงไปยังควงไมที่ไกนั้นเกาะอยู เมือ่ ขอรองไกนั้นดวยวาจา ที่มีภาษิต
สรรเสริญนําหนา จึงไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนพอนกนอยสีแดง ผูปกคลุมดวย
ขนทีส่ วยงาม เจาจงลงมาจากกิ่งไมเถิด เรา
จะเปนภรรยาของทานเปลา ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุจิตฺตปตฺตจฺฉาทน ความวา ผู
มีเครื่องหอหุมที่ทําดวยขนอันสวยงาม. บทวา มุธา ความวา เราจะ
เปนภรรยาของทาน โดยปราศจากมูลคา คือโดยไมรับเอาอะไรเลย.
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พระโพธิสัตวไดฟงคํานั้นแลว คิดวา แมวตัวนี้กัดกินญาติของ
เราหมดไปแลว บัดนี้มันประสงคจะลอลวงกินเรา. เราจักขับสงมันไป
แลวกลาวคาถาที่ ๒ วา :เจาเปนสัตว ๔ เทาทีส่ วยงาม สวนฉัน
เปนสัตว ๒ เทา เนื้อกับนกจะรวมกันไมไดใน
อารมณ เปนที่รื่นรมยใจ เจาจงไปแสวงหาผู
อื่นเปนสามีเถิด.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นตอไป พระโพธิสัตว กลาววา มิคี
หมายเอาแมว. ดวยบทวา อสยุตฺตา พระโพธิสตั วแสดงวาแมวกับไก
รวมกันไมไดสัมพันธกันไมได เพื่อเปนผัวเมียกัน สัตวทั้ง ๒ เหลานั้น
ไมมีความสัมพันธเชนนี้.
นางแมวนั้น ไดฟงคํานั้นแลว ลําดับนั้น จึงคิดวา ไกตัวนี้
โออวดเหลือเกิน เราจักใชอุบายอยางใดอยางหนึ่งลวงกินมันใหได. แลว
ไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :ฉันจักเปนภรรยาสาวผูสวยงาม รองไพเราะเพื่อคุณ คุณจะพบฉัน ผูเปนพรหมจารินี
ที่สวยงาม ดวยการเสวยอารมณอยางดี คือ
สุขเวทนา.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดวยบทวา โกมาริกา นางแมว
กลาววา ฉันไมรูจัก ชายอื่นตลอดเวลานี้ ฉันจักเปนภรรยาสาวของคุณ.
บทวา มฺชุกา ปยภาณินี ความวา เราจักเปนผูมีถอยคําไพเราะ
พูดคํานารักเปนปกติ ตอคุณที่เดียว. บทวา วินฺท ม ความวา คุณจะ
กลับไดฉัน. บทวา อริเยน เวเทน ความวา ดวยการกลับไดที่ดี.
นางแมวพูดวา เพราะวาฉันเองกอนแตนี้ไมรูจักสัมผัสตัวผู ถึงคุณก็ยัง
ไมรูจักการสัมผัสตัวเมีย ฉะนั้น คุณจะไดฉันผูเปนพรหมจารินีตามปกติ
ดวยการไดที่ไมมีโทษ คุณตองการฉัน ถาไมเชื่อถอยคําของฉันก็ใหตี
กลองประกาศในนครพาราณสีชั่ว ๑๒ โยชนวา นางแมวนี้เปนทาสของ
ฉัน คุณจงรับฉันใหเปนทาสของตนเถิด.
พระโพธิสัตวไดยินคํานั้นแลว ถัดนั้นไปก็คิดวา ควรที่เราจะขู
แมวตัวนี้ใหหนีไปเสีย แลวจึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ดูกอนเจาผูกินซากศพ ผูดื่มโลหิต ผู
เปนโจรปลนไก เจาไมตองการใหฉันเปนผัว
ดวยการเสวยอารมณที่ดี คือสุขเวทนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตว อริเยน ความวา พระ
โพธิสัตว กลาววา เจาไมประสงคใหขาเปนผัว ดวยลาภที่ประเสริฐ
คือการอยูประพฤติเหมือนพรหม แตเจาตองการลวงกินฉัน. ดูกอนเจา
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ผูลามก เจาจงฉิบหาย ดังนี้แลว ใหแมวนั้นหนีไปแลว.
สวนแมวนั้นหนีไปแลว ไมอาจแมเพื่อจะมองดูอีก เพราะฉะนั้น
พระศาสดา จึงไดตรัสอภิสัมพุทธคาถาเหลานี้ วา :หญิง ๔ คนเห็นนรชนผูประเสริฐ แม
อยางนี้แลว ชักนําดวยวาจาออนหวาน เหมือน
นางแมวชักนําไก ฉะนั้น. ก็ผูใดรูไมเทาทัน
เหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผูน ั้นจะตกอยูใน
อํานาจของศัตรู และจะเดือดรอนภายหลัง.
สวนผูใดรูทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน. ผูน ั้น
จะพนจากการเบียดเบียนของศัตรู เหมือนไก
พนจากนางแมว ฉะนั้น.
คาถาเหลานี้ เปนพระคาถาของทานผูรูยิ่งแลว คือคาถาของ
ทานผูตรัสรูแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุรา คือผูประกอบหญิงจํานวน
๔ คน. บทวา นารี ไดแก หญิงทั้งหลาย. บทวา เนนฺติ ความวา
นําเขาไปสูอํานาจของตน. บทวา วิลารี วิย ความวา นางแมวนั้น
พยายามชักนําไกนั้น ฉันใด หญิงเหลาอื่น ก็ชักนําภิกษุนั้น ฉันนั้น
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เหมือนกัน. บทวา อุปปฺ ติต อตฺถ ความวา เหตุการณบางอยาง
นั่นเอง ที่เกิดขึ้นแลว. บทวา น พุชฺฌติ ความวา ไมรูตามภาพ
ความจริง และจะเดือดรอนภายหลัง. บทวา กุกฺกโุ ฏว มีเนื้อความวา
ภิกษุนั้น พนจากการเบียดเบียนของศัตรู เหมือนไกตัวที่ถึงพรอมดวย
ความรู พนจากแมวฉะนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรมประมวลชาดกไว. ในที่สุดแหงสัจจะ ภิกษุผูกระสันจะสึก ตั้ง
อยูแลวในโสดาปตติผล ก็พระยาไกในครั้งนั้น ไดแกเราตถาคต ฉะนี้
แล.
จบ อรรถกถากุกกุฏชาดกที่ ๘
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๙. ธัมมัทธชชาดก
วาดวยพูดอยางหนึ่งทําอยางหนึ่ง
[๘๙๓] ดูกอนญาติทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพา
กันประพฤติธรรม เธอทั้งหลายจงพากันประพฤติธรรม ความเจริญจักมีแกพวกเธอ เพราะ
วา มีผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา.
[๘๙๔] จําเริญหนอนกตัวนี้ นกผูประพฤติธรรม
ยืนขาเดียว พร่ําสอนธรรมอยางเดียว.
[๘๙๕] กาตัวนั้นไมมีศีล สูเจาทั้งหลาย จงรูไว
เถิด เพราะไมรูจงึ พากันสรรเสริญมัน มันกิน
ทั้งไขทั้งลูกออน แลวพูดวาธรรม ๆ.
[๘๙๖] มันพูดอยางหนึ่งดวยวาจา แตทําอยาง
หนึ่งดวยกาย พูดแตปากไมทําดวยกาย ไมตั้ง
อยูในธรรมนั้น.
[๘๙๗] มันเปนผูออ นหวานทางวาจา แตเปนผูมี
ใจรายกาจ คือปากปราศรัยแตหัวใจเชือดคอ
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มันเปนผูยกธรรมขึ้นเปนธงชัย ซอนตัวไว
เหมือนงูเหาหมอซอนตัวอาศัยอยูในรู ฉะนั้น.
กาตัวนี้ ถูกสมมติวาเปนสัตว ในบานและ
นิคมทั้งหลาย คนโงรูไดยาก
[๘๙๘] สูเจาทั้งหลายจงใชจะงอยปาก ปกและ
เทาจิกตีกาตัวนี้ สูเจาทั้งหลายจงใหกาชั่วตัวนี้
พินาศ กาตัวนี้ไมควรอยูรวม.
จบ ธัมมัทธชชาดกที่ ๙
อรรถกถาธัมมัทธชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ผูโกหกรูปหนึ่งแลว จึงไดตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ธมฺม จรถ
าตโย ดังนี้.
ความยอวา
ในครั้งนั้นพระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้ไมใชโกหกเฉพาะในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอนก็
โกหกเหมือนกัน แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้:ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดนก เติบโตแลวมีฝูงนกหอมลอม
อาศัยอยูที่เกาะกลางมหาสมุทร. ครัง้ นั้น พอคาชาวกาสิกรัฐกลุมหนึ่ง
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พากันแลนเรือไปยังมหาสมุทร โดยเอากาบอกทิศไปดวย. เรือแตกทาม
กลางมหาสมุทร. กาบอกทิศนั้นไปถึงเกาะนั้นแลว คิดวา นกฝูงนี้เปน
ฝูงใหญ เราควรทําการโกหกแลวกินไขและลูกออนของนกฝูงนี้อรอย ๆ.
มันบินรอนลงแลว ยืนขาเดียวอาปากอยูที่พื้นดินทามกลางฝูงนก. มัน
ถูกนกทั้งหลายถามวา ทานเปนใครครับนาย ? ก็บอกวา ฉันเปนผู
ประพฤติธรรม.
นก. เหตุไฉน ทานจึงยืนขาเดียว ?
กา. เมื่อฉันเหยียบ ๒ ขา แผนดินก็ไมสามารถจะทนทานได.
นก. เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไฉน ทานจึงยืนอาปาก ?
กา. ฉันไมกินอาหารอื่น กินแตลมเทานั้น.
ก็แล ครั้นมันตอบอยางนั้นแลว จึงเรียกนกเหลานั้นมาเตือน
วา ฉันจักใหโอวาทเธอทั้งหลาย ขอจงพากันมาฟงโอวาทนั้น แลวได
กลาวคาถาที่ ๑ เปนการใหโอวาทนกเหลานั้นวา :ดูกอนญาติทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพา
กันประพฤติธรรม เธอทั้งหลายจงพากันประพฤติธรรม ความเจริญจักมีแกพวกเธอ เพราะ
วาผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหนา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺม จรถ ความวา เธอทั้งหลาย
จงพากันประพฤติธรรม แยกประเภทเปนกายทุจริตเปนตน. ลาบอก
ทิศเรียกนกเหลานั้นวาญาติทั้งหลาย. บทวา ธมฺม จรถ ภทฺท โว
ความวา เธอทั้งหลายอยาพากันยอทอ จงประพฤติธรรมบอย ๆ เถิด
ความเจริญจักมีแกเธอทั้งหลาย. คําวา สุข เสติ นี้ เปนเพียงหัวขอ
เทศนา. กานั้นแสดงวาผูประพฤติธรรม ยืน นั่ง เดิน นอน ก็เปน
สุขอยางยิ่ง เปนสุขทุกอิริยาบถ.
นกทั้งหลายไมรูวา กาตัวนี้พูดอยางนี้ เพื่อจะโกหกกินไขนก.
เมื่อจะพรรณนาความที่ทุศีลนั้น จึงไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :จําเริญหนอนกตัวนี้ นกผูประพฤติธรรม
ยืนขาเดียว พร่ําสอนธรรมอยางเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมเมว ไดแกสภาวธรรมนั่นเอง.
บทวา อนุสาสติ ไดแกบอกสอน.
นกทั้งหลายเชื่อฟงกาทุศีลนั้นแลวบอกวา นายครับ ไดทราบวา
ทานไมหาเหยื่ออยางอื่นกินลมเทานั้น ถากระนั้นขอใหทานคอยดูไขและ
ลูกออนของพวกฉันดวย แลวไปหาเหยื่อกัน. กาลามกตัวนั้น เวลา
นกเหลานั้นไปแลว ก็จกิ กินไขและลูกออนขอนกเหลานั้น เต็มทอง
แตเวลานกเหลานั้นกลับมา ก็สงบเสงี่ยมยืนขาเดียวอาปากอยู นกทั้ง-
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หลายมาแลวไมเห็นลูกนอยของตน. รองดังลั่นวา ใครหนอกินลูกเรา
ไมทําแมความสงสัยในกาตัวนั้น เพราะคิดวากาตัวนี้ประพฤติธรรม. อยู
มาวันหนึ่ง พระมหาสัตวคิดวา เมื่อกอนที่นี่ไมมีอันตรายอะไร จําเดิม
แตกาตัวนี้มาแลวอันตรายจึงเกิด เราควรซุมจับกาตัวนี้. พระมหาสัตว
นั้นทําเหมือนไปหาเหยื่อกับนกทั้งหลาย แตก็กลับมาเกาะอยูในที่กําบัง.
ฝายกาเขาใจวา นกทั้งหลายไปแลว ไมมีความสงสัยลุกไปหากินไขนก
และลูกออน แลวกลับมายืนขาเดียวอาปากอยู. พระยานก เมื่อนก
ทั้งหลายมาแลว จึงเรียกใหฝูงนกทั้งหมดมาประชุมกันเตือนฝูงนกวา
วันนี้ฉันซุมจับอันตรายของลูกสูเจาทั้งหลาย ไดเห็นกาลามกตัวนี้กินลูก
สูเจาอยู มาเถิดสูเจาทั้งหลายพวกเราจงจับมันไว แลวใหลอมกานั้นไว
สั่งวา ถาหากมันจะหนีไปไซร สูเจาทั้งหลายจงพากันจับมันไว. แลว
ไดกลาวคาถาที่เหลือวา :กาตัวนั้นไมมีศีล สูเจาทั้งหลายจงรูไว
เถิด เพราะไมรูจึงพากันสรรเสริญมัน. มันกิน
ทั้งไขทั้งลูกออน แลวพูดวา ธรรม ๆ. มัน
พูดอยางหนึ่งดวยวาจา แตทําอยางหนึ่งดวย
กาย. พูดแตปาก แตไมทําดวยกาย ไมตั้งอยู
ในธรรมนั้น. มันเปนผูออนหวานทางวาจา แต
เปนผูมีใจรายกาจ คือปากปราศรัยหัวใจเชือด
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คอ มันเปนผูยกธรรมขึ้นเปนธงชัย ซอนตัว
ไว เหมือนงูเหาหมอ ซอนตัวอาศัยอยูในรู
ฉะนัน้ . กาตัวนี้ ถูกสมมติวาเปนสัตว ใน
บานและนิคมทั้งหลาย คนโงรไู ดยาก. สูเจา
ทั้งหลาย จงใชจะงอยปาก ปกและเทา จิกตี
กาตัวนี้. สูเจาทั้งหลาย จงใหกาชั่วชาตัวนี้
พินาศ กาตัวนี้ไมควรอยูรวม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาสฺส สีล ความวา มันไมมีศีล.
บทวา อนฺาย ความวา ไมรู. บทวา ภุตฺวา จิกกิน. บทวา
วาจาย โน จ กาเยน ความวา เพราะวากาตัวนี้ ประพฤติธรรม
ดวยคําพูดเทานั้น แตไมทําดวยกายเลย. บทวา น ต ธมฺม อธิฏิโต
ความวา เพราะฉะนั้น ควรทราบมันไววา กาตัวนี้พูดธรรมอยางใด
ไมอธิษฐานธรรม คือไมตั้งอยูในธรรมนั้น. บทวา วาจาย สขิโล
ความวา เปนผูออนโยนดวยวาจา. บทวา มโนปวิทุคฺโค ความวา
ถึงการรูทั่ว คือประกาศใหรูวาชั่วดวยใจ. บทวา ปฏิจฺฉนฺโน ความวา
มันนอนอยูในรูใด ถูกรูนั้นปดบังไว. บทวา กูปสฺสโย ความวา มี
รูเปนที่อยูอาศัย. บทวา ธมฺมทฺธโช ความวา ชือ่ วามีธรรมเปนธง
เพราะทําสุจริตธรรมใหเปนธงเที่ยวไป. บทวา คามนิคมาสุ สาธุ
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ความวา เปนผูดีทั้งในบานทั้งในนิคมทั้งหลาย. บทวา สมฺมโต ความวา
ถูกยกยองวาเปนผูเจริญ. บทวา ทุชชฺ าโน ความวา คนแบบนี้เปน
คนทุศีล มีการงานปกปด คนโงคือผูไมรูไมอาจรูได. บทวา ปาทาหิม ความวา และจิกตีกาตัวนี้ดวยเทาของตน ๆ. บทวา วิเหถ
ความวา จงตี. บทวา ฉว ไดแกลามก. บทวา นาย เปนตน ความวา
กาตัวนี้ไมควรอยูรวมในที่เดียวกันกับพวกเรา ดังนี้.
ก็แล หัวหนานกครั้นพูดอยางนี้แลว ตนเองก็โดดขึ้น ใชจะงอยปากจิกหัวของกานั้น. นกที่เหลือก็พากันใชจะงอยปากบาง เล็บบาง
แขงบาง ปกบาง จิกตี. มันก็ถึงความสิ้นชีวิต ณ ที่นั้นนั่นเอง.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประมวล
ชาดกไววา กาโกหกในครั้งนั้น คือภิกษุผูโกหกในบัดนี้ สวนพระยานก ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาธัมมัทธชชาดกที่ ๙
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๑๐. นันทิยมิคราชชาดก
วาดวยพระยาเนื้อนันทิยะ
[๘๙๙] ขาแตพราหมณ ถาหากทานไปปาอัญชัน
เมืองสาเกตไซร ทานจงบอกลูกผูเกิดแตอก
ของฉันชื่อนันทิยะวา พอแมของเจาแกแลว
และพวกเขาอยากจะพบเจา.
[๙๐๐] เรากินอาหาร กินน้ํา และกินหญาของ
พระราชาแลว ขาแตทานพราหมณ เราจะไม
พยายามกินอาหารพระราชทานนั้นเปลา ๆ.
[๙๐๑] เราจักเอียงขางใหพระราชา ผูทรงมีธนูใน
พระหัตถ ทรงยิงเมื่อใด เมือ่ นั้น เราจะพนภัย
เปนสุขใจ คงเห็นแมบาง.
[๙๐๒] ในเมืองใกลที่ประทับของพระเจาโกศล
ไดมีสัตว ๔ เทา มีรูปรางงดงามโดยชื่อวา
นันทิยะ.
[๙๐๓] พระเจาโกศลทรงคาดศรแลว ไดเสด็จ
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มาทีป่ าพระราชทานชื่ออัญชัน แลวทรงโกงธนู
เพื่อจะทรงยิงเรานั้น.
[๙๐๔] ปางเมื่อเราเอียงขางใหพระราชาพระองค
นั้น ผูทรงมีศรในพระหัตถ ทรงยิงเราพนจาก
ภัยแลว มีความสุขใจ ไดมาพบแม.
จบ นันทิยมิคราชชาดกที่ ๑๐
อรรถกถานันทิยมิคราชชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ผูเลี้ยงมารดาจึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สเจ พฺราหฺมณ คจฺฉสิ ดังนี้.
ไดยินวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา จริงหรือภิกษุ
ไดทราบวา เธอเลี้ยงคฤหัสถหรือ ? เมื่อเธอกราบทูลวา จริงพระพุทธเจา.
ขา เมื่อพระองคตรัสถามวา เปนอะไร กับเธอ ? เมื่อเธอทูลวา เปน
มารดาบิดาของขาพระองคพระเจาขา จึงตรัสวา ดีแลวดีแลวภิกษุ เธอ
รักษาวงศของโบราณกบัณฑิตทั้งหลายไว เพราะวาโบราณกบัณฑิตทั้ง
หลาย แมเกิดในกําเนิดเดียรัจฉาน ก็ไดใหแมชวี ิตแกมารดาบิดาทั้ง
หลาย แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาโกศลครองราชสมบัติอยูในสาเกตนคร
แควนโกศล พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดเนื้อ เติบโตแลวมีชื่อวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 106

นันทิยมฤค ถึงพรอมดวยศีลและอาจาระ เลี้ยงมารดาบิดา. ครั้งนั้น
พระเจาโกศลไดเปนกษัตริย ที่มีพระทัยฝกใฝกับการลาเนื้อเทานั้น. ก็
พระองคไมโปรดใหคนทั้งหลายทํากสิกรรมเปนตน ทรงมีบริวารมาก
เสด็จไปลาเนื้อทุกวัน. คนทั้งหลายจึงประชุมปรึกษากันวา พอคุณเอย
พระราชาพระองคนี้ ทรงทําการงดงานของพวกเรา แมการครองเรือน
ก็จะลมจม ถากระไรแลว พวกเราควรลอมสวนปาอัญชัน สรางประตู
ขุดสระโบกขรณีไวปลูกตนไม แลวมีมือถือไมคอนและกระบองเปนตน
เขาปาไปฟาดพุมไมตอนเนื้อมาลอมไว ใหเขาอยูคอกในสวนเหมือนวัว
แลวปดประตูไวจึงไปกราบทูลพระราชาใหทรงทํางานของพระองค. ทุก
คนมีความเห็นเปนเอกฉันทวา นั้นเปนอุบายที่ดีในเรื่องนี้ พากันจัด
เตรียมสวนไวแลวเขาปาไปลอมสถานที่ไวประมาณโยชนหนึ่ง. ขณะนั้น
เนื้อชื่อนันทิยะตัวหนึ่ง พาพอแมไปนอนอยูที่พื้นดินในปาดอนเล็ก ๆ
แหงหนึ่ง. คนทั้งหลายมีมือถือโลและอาวุธเปนตน พากันลอมดอนนั้น
โดยเอาแขนเกี่ยวแขนกัน คือจับมือกัน. ไดมองเห็นเนื้อฝูงหนึ่งจึงพา
กันเขาไปดอนนั้น. เนื้อนันทิยะเห็นพวกเขาแลวคิดวา วันนี้เราควรจะ
สละชีพใหชวี ิตเปนทานเพื่อพอแม แลวลุกขึ้นไหวพอแม แลวขอขมา
พอแมวา ขาแตพอและแม ถาคนเหลานี้เขามาดอนนี้แลว จักเห็นพวกเรา
ทั้ง ๓ ทานทั้ง ๒ คงอยูไดดวยอุบายอยางหนึ่ง การอยูไดชีวิตของ
ทานเปนสิ่งประเสริฐ ลูกจักใหทานชีวิต เพื่อพอเพื่อแม พอคนทั้งหลาย
ยืนที่ชายดอนฟาดพุมไมเทานั้น ก็จะออกไป ครานั้นพวกเขาจะเขาใจ
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วา ในดอนเล็ก ๆ นี้ คงจักมีเนื้อตัวเดียวเทานั้น ไมพากันเขาไปดอน
ขอพอแมจงอยาประมาทเถิด. ดังนี้แลวไดเปนผูเตรียมพรอมจะไปยืนอยู
แลว. พอคนทั้งหลายยืนที่ชายดอนโหแลวตีพุมไมเทานั้น เขาก็ออก
จากดอนนั้นไป. คนเหลานั้นเขาใจวา ในดอนนี้คงจักมีเนื้อตัวเดียว
เทานี้แหละ จึงไมพากันเขาดอน. ครั้งนั้นนันทิยะไดไปเขาอยูใน
ระหวางเนื้อทั้งหลาย. คนทั้งหลายไดพากันตอนเนื้อทุกตัวเขาสวนแลว
กันประตูไว ทูลใหพระราชาทรงทราบแลวไปสูที่ของตน ๆ. ตอแตนั้นมา
พระราชาก็เสด็จโดยลําพังพระองคเอง หรือทรงสงอํามาตยคนหนึ่งไป
นําเอาเนื้อมีดวยพระดํารัสวา เจาจงไปยิงเนื้อตัวหนึ่งแลวเอามันมา
ดังนี้. จึงเนื้อทั้งหลายพากันตั้งวาระกันไว. เนื้อตัวที่ถึงวาระ จะ
ยืนอยูที่เหมาะสมแหงหนึ่ง. คนทั้งหลายจะยิงเนื้อนั้นแลวเอามา. ฝาย
นันทิยะก็ดื่มน้ําในสระโบกขรณี และกินหญาในสวนนั้น ตลอดเวลา
ที่วาระของเขายังไมถึง. ครั้งนั้น โดยเวลาลวงไปหลายวัน พอแมของ
เขาอยากจะพบเขา คิดวานันทิยะมฤคราชลูกเรามีพลังเหมือนชาง
สมบูรณดวยกําลัง ถาหากยังมีชีวิตอยู คงจักกระโดดขามรั้วมาเยี่ยม
พวกเราแนนอน เราทั้งหลายจักสงขาวไปหาเขา แลวยืนที่ใกลทาง
เห็นพราหมณคนหนึ่ง จึงถามเขาดวยคําพูดของตนวา พอคุณ ทาน
จะไปไหน ? เมื่อเขาตอบวา เมืองสาเกต ดังนี้แลว เมื่อจะสงขาวไปหาลูก
จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา:-
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ขาแตทานพราหมณ ถาหากทานไป ปาอัญชัน
เมืองสาเกตไซร ทานจงบอกลูก ผูเกิดแตอก
ของฉัน ชื่อนันทิยะวา พอแมของเจาแกแลว
และพวกเขาอยากจะพบเจา.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ทานพราหมณ ถาหากทานไปเมือง
สาเกตไซร. ในเมืองสาเกตมีสวนชื่อวาอัญชนวัน ในสวนนัน้ มีเนื้อ
ชื่อวานันทิยะผูเปนบุตรของฉัน ทานพึงบอกเขาวา มารดาบิดาของเจา
แกแลวอยากจะพบเจา ตลอดเวลาที่ยังไมตาย.
เขารับคําวา ดีแลว ไปถึงเมืองสาเกต แลวรุงขึ้นก็เขาสวนถาม
วา ใครชื่อวานันทิยมฤค. เนื้อมาแลวยืนอยูใกลพราหมณนั้น บอกวา
ขาพเจา
พราหมณบอกเรื่องนั้นใหทราบแลว. นันทิยะไดยินคํานั้นแลว
เมื่อจะประกาศเนื้อความนี้วา ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาจะตองไปแต
จะไมกระโดดขามรั้วไป เพราะขาพเจากินเหยื่อกินน้ําและหญา ที่เปน
ของพระราชาแลว เหยื่อเปนตนนั้นตั้งอยูในฐานะเปนหนี้สําหรับขาพเจา ทั้งขาพเจาก็อยูในทามกลางหมูเนื้อเหลานี้มานานแลว. ขึ้นชื่อ
วาการไปโดยไมไดแสดงกําลังของตน ไมทําความสวัสดีใหพระราชานั้น
และเนื้อทั้งหลายเหลานั้น ไมสมควรแกขาพเจา แตเมื่อถึงวาระของตน
แลว ขาพเจาจักทําความสวัสดีแกทานเหลานั้นสุขสบาย แลวจึงจะมาดังนี้
ไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 109

เรากินอาหารกินน้ําและหญาของพระราชา
แลว ขาแตทานพราหมณ เราจะไมพยายาม
กินอาหารพระราชทานนั้นเปลา ๆ เราจักเอียง
ขางใหพระราชาผูทรงมีธนูในพระหัตถ ทรงยิง
เมื่อใด เมื่อนั้น เราจะพนภัยเปนสุขใจ คง
เห็นแมบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิวาปานิ ไดและเหยื่อที่ลอมไวใน
ที่นั้น ๆ บทวา ปานโภชน ไดแกน้ําและหญาที่เหลือ. บทวา ต ราชปณฺฑ
ความวา น้ําและหญานั้นชื่อวาปณฑะ เพราะหมายความวา หาเอาของ
หลวงมารวมไว. บทวา อวภุตฺตุ ความวา เพื่อกินเสียเปลา ๆ. อธิบาย
วา เนื้อนันทิยะกลาววา ผูกินแลว เมื่อไมยังราชกิจใหสําเร็จ ชื่อวา
กินเหยื่อนั้นเสียเปลา ขาพเจานั้นไมพยายามจะกินใหเสียเปลาอยางนั้น.
คําวา หฺราหฺมณ ในคําวา พฺราหฺมณมุสฺสเห เปนคํารองเรียก สวน ม
อักษรกลาวไวดวยอํานาจบทสนธิ การเชื่อมบท. บทวา โอทหิสฺสามห
ปสฺส ขุรปาณิสฺส ราชิโน ความวา ขาแตพราหมณเมื่อถึงวาระของ
ตนแลว ขาพเจาจักออกจากฝูงเนื้อมายืนอยูที่เหมาะสมแหงหนึ่งกราบ
ทูลพระราชาผูทรงผูกสอดลูกธนูแลวเสด็จมาวา ขอเดชะขาแตมหาราช
ขอพระองคจงทรงยิงขาพระพุทธเจา แลวเอียงขางที่อวนพีของตนให
เปนเปา. บทวา สุขิโต มุตฺโต ความวา เมื่อนั้นขาพเจาจะเปนผูพน
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แลวจากภัยคือความตาย มีความสุข ไมมีทุกข พระราชาทรงอนุญาต
แลว คงเห็นแมบาง.
พราหมณไดฟงคํานั้นแลวก็หลีกไป ในเวลาตอมาในวันที่เปน
วาระของเนื้อนันทิยะ. พระราชาไดเสด็จมายังสวนพรอมดวยขาราช
บริพารจํานวนมาก. ฝายเนื้อมหาสัตว ไดยืนอยู ณ ที่เหมาะสมแหง
หนึ่ง. พระราชาทรงโกงลูกธนูดวยหมายพระทัยวา เราจักยิงเนื้อ.
มหาสัตวไมหนีไปเหมือนสัตวทั้งหลาย ทีถ่ ูกมรณภัยคุกคามแลวหนีไป
เปนเหมือนไมมีภัย ทําเมตตาใหเปนปุเรจาริกแลว ไดยืนเอียงขางที่อวน
พีใหเปนเปา ไมกระดิกเลย. พระราชาไมอาจปลอยลูกศรออกไปไดดวย
อํานาจของเมตตานั้น. พระมหาสัตวจึงทูลวา ขาแตมหาราช พระองค
ทรงปลอยลูกศรไมออกหรือ. ขอพระองคจงทรงปลอยเถิด.
ร. ดูกอ นมฤคราช เราไมสามารถปลอยออกไปได.
ม. ขาแตมหาราช ถาเชนนั้น พระองคก็ทรงรูคุณธรรมของผูมี
คุณธรรม. ครั้งนั้นพระราชาทรงเลื่อมใสพระโพธิสัตว ทรงทิ้งธนูแลว
ตรัสวา แมทอนไมทอนนี้ไมมีจิตใจ ก็ยังรูคุณธรรมของทานกอน ฝาย
ขาพเจาเปนมนุษยมีจิตใจหารูไม ขอจงใหอภัยฉัน ฉันใหอภัยเจา.
ม. ขาแตมหาราช พระองคทรงพระราชทานอภัยแกขาพระพุทธเจากอน สวนฝูงเนื้อในอุทยานนี้จักทําอยางไร ?
ร. แมสัตวเหลานี้ เราก็ใหอภัย
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มหาสัตวครั้นใหพระราชทานอภัยแกเนื้อในปา นกที่บนิ อยูใน
อากาศ และปลาที่แหวกวายอยูในน้ําทุกตัวอยางนี้แลว ไดใหพระราชา
ทรงประดิษฐานอยูในศีล ๕ แลวทูลวา ขาแตมหาราช ธรรมดาพระราชาควรทรงละการลุอํานาจอคติ ไมทรงยังทศพิธราชธรรมใหกําเริบ
ครองราชย โดยธรรม โดยสม่ําเสมอ ดังนี้. พระมหาสัตวไดแสดง
ราชธรรมที่กลาวไวอยางนี้ โดยผูกเปนคาถาไวทีเดียววา :ขอพระองคจงทรงตรวจดูกุศลธรรมเหลานั้น
ที่สถิตอยูแลวในพระองคคือ ทาน ศีล การ
บริจาค ความซื่อตรง ความออนโยน ความ
เครงครัด ความไมพิโรธ การไมเบียดเบียน
ความอดทน ความไมผิดพลาด.
ตอแตนั้นไป ปตแิ ละโสมนัสจะเกิดแกพระองคหานอยไม ดังนี้
แลว พักอยูใ นราชาสํานัก ๒ - ๓ วัน จึงทูลวา ขาแตพระมหาราช
ขอพระองคจงทรงโปรดใหราชบุรุษตีสุวรรณเภรีเดินไปประกาศ การ
พระราชาทานอภัยแกบรรพสัตว ในพระนคร อยาไดทรงประมาท ดังนี้
แลวจึงไปเยี่ยมพอแม. คาถาดังตอไปนี้ เปนคาถาของทานผูรูยิ่งแลว.
ในเมืองใกลที่ประทับของพระเจาโกศล
ไดมีสัตว ๔ เทา มีรูปรางงดงาม โดยชื่อวา
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นันทิยะ พระเจาโกศลทรงคาดศรแลว ได
เสด็จมาที่ปาพระราชทาน ชื่ออัญชันแลว ทรง
โกงธนูเพื่อจะทรงยิงเรานั้น. ปางเมื่อเราเอียง
ขางใหพระราชาพระองคนั้น ผูทรงมีศรในพระหัตถทรงยิง เราพนจากภัยแลวมีความสุขใจ
ไดมาพบแม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกสลสฺส นิเกตเว ความวา ใกล
ราชสํานักคือที่ประทับของพระเจาโกศล อธิบายวา ในปาใกลราชสํานัก
นั้น. บทวา ทายสฺมึ ความวา ในสวนที่พระราชทานเพื่อประโยชน
ใหเปนที่อยูของเนื้อทั้งหลาย. บทวา อารชฺช กตฺวาน มีเนื้อความวา
ยกขึ้นรวมเขากันกับสาย คือโกงธนู. บทวา สนฺธาย ความวา ทรง
พาดคือประกอบ คือลูกศร. บทวา โอทหึ ความวา เอียงให คือตั้ง
ใหเปนเปา. คําวา มาตร ทฏมุ าคโต นี้เปนเพียงหัวขอเทศนา อธิบาย
วา ขาพเจาครั้นแสดงธรรมถวายพระราชาแลว ไดทูลพระราชาใหตี
สุวรรณเภรีประกาศ เพื่อตองการพระราชทานอภัยแกมวลสัตวแลว
จึงไดมาหาพอแม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้ มาประกาศสัจธรรม
ทั้งหลาย แลวทรงประมวลชาดกไว ในที่สุดแหงสัจธรรม ภิกษุผูเลี้ยง
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มารดาบิดา ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล พอแม คือพระยามฤค ใน
ครั้งนั้น ไดแก ตระกูลมหาราช พราหมณ ไดแกพระสารีบุตร พระราชา
ไดแก พระอานนท สวนนันทิยมฤคราช ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถานันทิยมิคราชชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ :๑. อาวาริยชาดก ๒. เสตเกตุชาดก ๓. ทรีมุขชาดก ๔. เนรุชาดก ๕. อาสังกชาดก ๖. มิคาโลปชาดก ๗. สิริกาลกรรณิชาดก
๘. กุกกุฏชาดก ๙. ธัมมัทธชชาดก ๑๐. นันทิยมิคราชชาดก.
จบ อาวาริยวรรคที่ ๑
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๒. ขุรปุตตวรรค
๑. ขุรปุตตชาดก
วาดวยทําตนใหไรประโยชน
[๙๐๕] ไดทราบวาเปนความจริง ทีบ่ ัณฑิต
ทั้งหลายพูดถึงแพะวา โงอยางนี้ ดูเถิดสัตว
ที่โงไมรูจักกรรมที่ควรทําในที่ลับและกรรม
ที่ควรทําในที่แจง.
[๙๐๖] สหายเอย แกนั่นแหละโง ดูกอนเจาลูก
ลา แกจงรูตัวเถิด แกถูกเชือกรัดคอไว มี
ริมฝปากเบี้ยว มีเชือกมัดปากไว.
[๙๐๗ ] สหายเอย ความโงแมอยางอื่นของแก
คือ ที่แกถูกปลดจากแอกแลว แตไมหนี
สหายเอย พระเจาเสนกะแกลากไปนั่น
แหละโงกวาแก.
[๙๐๘ ] สหายอชราชเอย ขาโงเพราะเหตุใดหนอ
เหตุนั้นแกก็รู แตพระเจาเสนกะโงเพราะเหตุ
ใด เจาถูกขาถามแลว จงบอกเหตุนั้นแกขา.
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[๙๐๙] ผูใดไดมนตชั้นยอดแลว จักใหแกภรรยา
เพราะการใหนั้น ผูนั้นจะสละตนทิ้งเสีย และ
เขาก็จักไมมีภรรยาคนนั้น.
[๙๑๐] ขาแตจอมนรชน ผูเชนกับดวยพระองค
ทรงทอดอาลัยตน ไมคบหาของรักทั้งหลาย
วา สิง่ นี้เปนที่รักของเรา ตนเทานั้นประเสริฐ
กวาสิ่งที่ประเสริฐอยางยิ่งทีเดียว ผูมีตนสั่ง
สมบุญไวแลว จะพึงไดหญิงที่รักในกายหลัง.
จบ ขุรปุตตชาดกที่ ๑

อรรถกถาขุรปุตตวรรคที่ ๒
อรรถกถาขุรปุตตชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูถูกภรรยาเกาโลมเลา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา สจฺจ
กิเรวมาหสุ ดังนี้.
ความยอวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา จริงหรือภิกษุ
ไดทราบวาเธอกระสันอยากสึก เมื่อเธอทูลวา จริงพระเจาขา เมื่อถูก
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ตรัสถามอีกวา เธอกระสันอยากสึก เพราะเหตุอะไร ? เมื่อเธอทูลวา
เพราะภรรยาเกา พระเจาขา. จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ หญิงนี้ทําสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเธอไมเฉพาะในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน เธอกําลัง
จะกระโดดเขาไฟตายเพราะอาศัยหญิงนี้
แตอาศัยบัณฑิตจึงไดชีวิต
ไวดังนี้แลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระราชาทรงพระนามวา เสนกะ ครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวใหพระองคทรงทําความ
เคารพ. ครัง้ นั้น พระเจาเสนกะทรงมีความรักใครกับดวยนาคราช
ตัวหนึ่ง. ไดทราบวา นาคราชนั้นออกจากนาคพิภพเที่ยวหาจับเหยื่อ
บนบกบิน. ครั้งนั้น เด็กชาวบานเห็นมันแลว บอกกันวานี้งู แลว
พากันเอากอนดินและทอนไมเปนตนตี. พระราชาเสด็จสําราญที่พระราชอุทยาน ทรงเห็นแลว ตรัสถามวา เด็กเหลานั้นทําอะไรกัน ? ทรง
ทราบวา พากันฆางูตัวหนึ่ง. จึงตรัสสั่งวา พวกเอ็งอยาฆา จงใหมัน
หนีไป แลวทรงใหนาคราชนั้นหนีไปแลว. นาคราชไดชีวิตแลว ได
ไปยังนาคพิภพ ถือเอารัตนะมากมาย ครั้นเวลาเที่ยงคืน จึงเขาไปยัง
พระที่นั่งสําหรับพระราชาบรรทม ทูลเกลาถวายรัตนะเหลานั้น แลว
ทูลวา ขาพระพุทธเจาอาศัยพระองคแลวไดชีวิตมา แลวไดทาํ มิตรภาพ
กับพระราชา จึงไปเฝาพระราชาบอย ๆ. นาคราชนั้นไดตั้งนาคมาณวิกานางหนึ่ง ผูไมอิ่มในกามคุณ ในบรรดานางนาคมาณวิกา
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ทั้งหลายของตนไวประจําราชสํานัก เพื่อประโยชนแกการรักษา. เขา
ทูลวา เมื่อใดพระองคไมทรงเห็นนาคมาณวิกาคนนั้น เมื่อนั้นพระองค
พึงทรงรายมนตบทนี้ แลวไดถวายมนตบทหนึ่งแดพระองค. อยูมา
วันหนึ่ง พระองคเสด็จพระราชอุทยาน ทรงเลนน้ําในสระโบกขรณี
กับนางนาคมาณวิกา. นางนาคมาณวิกาเห็นงูน้ําตัวหนึ่ง จึงเปลี่ยนแปลง
อัตภาพเปนงู เสพอสัทธรรมกับงูตัวนั้น. พระราชาเมื่อไมทรงเห็น
นาคมาณวิกานั้น ทรงสงสัยวา เธอไปไหนหนอ จึงทรงรายมนต
แลวทรงเห็นนางกําลังทําอนาจาร จึงทรงตีดวยซีกไมไผ. นางโกรธ
จึงออกจากพระราชอุทยานนั้น ไปยังนาคพิภพ ถูกนาคราชถามวา
เหตุไฉนเจาจึงมา ? ทูลวา สหายของพระองคตีหลัง คือเฆี่ยน
หมอมฉันผูไมเชื่อถือถอยคําของตน แลวแสดงการตีใหดู. นาคราช
ไมทราบตามความจริงเลย จึงเรียกนาคมาณพ ๔ ตนมา สงไปโดย
ดํารัสวา สูเจาทั้งหลายจงไป จงพากันเขาไปยังพระที่นั่งบรรทมของ
พระเจาเสนกะ แลวทําลายพระที่นั่งนั้นใหเปนเหมือนแกลบ ดวยลม
จมูกการพนพิษนั่นเอง. นาคมาณพเหลานั้นพากันไปแลว ไดเขาไป
ยังหองในเวลาที่พระราชาทรงบรรทมบนพระยี่ภูที่สงางาม. ในเวลาที่
นาคมาณพเหลานั้นเขาไปนั่นเอง พระราชาไดตรัสถามพระราชเทวีวา
ดูกอนนองนางผูเจริญ เธอรูไหมที่ที่นางนาคมาณวิกาไป ? พระราชเทวีทูลวา หมอมฉันไมรูเพคะ. พระราชาตรัสวา วันนี้นาคมาณวิกา
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นั้นไดละอัตภาพของตน แลวทําอนาจารกับงูน้ําตัวหนึ่ง ในเวลา
เลนน้ําในสระโบกขรณีของเรา เมื่อเปนเชนนั้นฉัน จึงไดเอาซีกไมไผ
ตีเขา เพื่อตองการใหสําเนียกวา เจาอยาทําอยางนี้. เขาไปยังนาคพิภพ
คงบอกอะไรอยางอื่นแกสหายของเรา แลวทําลายมิตรภาพเสีย ภัยจัก
เกิดขึ้นแกเรา. นาคมาณพทั้งหลายไดฟงดังนั้นแลว จึงพากันกลับ
ออกไปจากพระที่นั่งบรรทมนั้น แลวไปยังนาคพิภพทูลเนื้อความนั้น
แกนาคราช. ทาวเธอถึงความสังเวช แลวไดเสด็จมายังพระที่นั่งบรรทม
ของพระราชา ทูลใหทราบเนื้อความนั้น ขอขมาพระองค แลวได
ถวายมนต ชือ่ วา สรรพรุตชนนะ คือมนตรูเสียงรองของสัตวทุกชนิด
โดยมุงหมายวา นี้เปนทัณฑกรรมของเรา แลวทูลวา ขาแตมหาราช
มนตนี้หาคาบมิได ถาหากพระองคจะไดประทานมนตนี้แกผูอื่นไซร
ครั้นทรงประทานแลวตองทรงกระโดดเขากองไฟสวรรคต. พระราชา
ทรงรับคําวาดีแลว. ตอแตนั้นมา แมเสียงมดแดงพระองคก็ทรงทราบ.
วันหนึ่งเมื่อพระองคประทับนั่งที่ทองพระโรง เสวยของเคี้ยวจิ้มน้ําผึ้งน้ํา
ออย น้ําผึ้ง น้ําออยหยดหนึ่งและขนมชิ้นหนึ่งตกลงที่พื้น. มดแดงตัวหนึ่ง
เห็นหยดน้ําผึ้งเปนตนนั้น เที่ยวรองบอกกันวา ถาดน้ําผึ้งของหลวง
แตกที่ทองพระโรง หมอน้ําออย หมอขนมคว่ํา ทานทั้งหลายจงกิน
น้ําผึ้งน้ําออยและขนม. พระราชาทรงสดับเสียงรองบอกของมดแดงแลว
ทรงพระสรวล. พระราชเทวีประทับที่ใกลเคียงพระราชา ทรงดําริวา
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พระราชาทรงเห็นอะไรหนอ จึงทรงพระสรวล ? เมื่อพระราชานั้น
เสวยของเคี้ยวทรงสรงสนานแลว
ประทับนัง่ บนพระราชบัลลังก
แมลงวันตัวผูพูดกับแมลงวันตัวเมีย ตัวหนึ่งวามาเถิดนองเอย พวกเรา
มาอภิรมยกันดวยความยินดีดวยกิเลส. ลําดับนั้น แมลงวันตัวเมียพูด
กับแมลงวันตัวผูนั้นวา คอยกอนเถอะพี่นาย นัดนี้ ราชบุตรจะนํา
ของหอมมาถวายพระราชา เมื่อพระองคทรงลูบไลผงของหอมจักตกลง
แทบบาทมูล ฉันจักรอนกถาไป ณ ทีน่ ั้นแลวจะมีกลิ่นหอม ตอจากนั้น
เราก็จักนอนอภิรมยกัน เบื้องพระปฤษฎางคของพระราชา. พระราชา
ทรงสดับเสียงแมนั้นแลว ก็ทรงพระสรวล. ฝายพระเทวีก็ทรงดําริอีก
วา พระราชาทรงเห็นอะไรหนอ จึงทรงพระสรวล เมื่อพระราชาทรง
เสวยพระกระยาหารเย็นอีก ภัตพิเศษกอนหนึ่งหลนที่พื้น. มดแดง
ทั้งหลายก็รองบอกกันวา หมอพระกระยาหารในราชตระกูลแตกแลว
ขอทานทั้งหลายจงพากันไปรับประทานภัตตาหารเถิด. พระราชาครั้น
ไดทรงสดับคํานั้นแลว ก็ทรงพระสรวลอีก. ฝายพระราชเทวี ทรงถือ
เอาชอนทองอังคาสพระราชาอยู จึงทรงพระวิตกวา พระราชาทรงเห็น
อะไรหนอ จึงทรงพระสรวล ? ในเวลาเสด็จขึ้นแทนพระบรรทมกับ
พระราชา พระนางทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ พระองคทรงพระสรวล
เพราะเหตุอะไร ? พระองคตรัสวา จะมีประโยชนอะไรสําหรับเธอ
เพราะเหตุที่ฉันหัวเราะ
แลวถูกพระนางรบเราใหตรัสบอกบอย ๆ.
ภายหลังจึงทูลพระองควา ขอพระองคจงประทานมนตท่ที ําใหรูเสียง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 120

สัตวของพระองคแกหมอมฉัน แมถกู พระราชาทรงหามวา ไมอาจใหได
ก็ทรงรบเราบอย ๆ. พระราชาจึงตรัสวา ถาหากฉันจักใหมนตนี้แกเธอ
ไซร ฉันก็จกั ตาย. พระนางทูลวา ขาแตสมมติเทพ ถึงพระองคจะ
สิ้นพระชนม ก็จงประทานแกหมอมฉัน. เพราะพระราชาเปนผูชื่อวา
ตกอยูในอํานาจมาตุคาม จึงทรงรับคําวา ดีละ แลวทรงตัดสินพระทัย
วา เราจักใหมนตแตพระราชเทวี แลวจึงจะเขากองไฟ ดังนี้แลวได
เสด็จเขาไปยังพระราชอุทยานดวยราชรถ. ขณะนั้นทาวสักกะทรงตรวจดู
สัตวโลกอยู ทรงเห็นเหตุการณนี้ แลวทรงดําริวา พระราชาเขลา
องคนี้อาศัยมาตุคาม เสด็จไปดวยหมายพระทัยวา จักเขากองไฟ เรา
จักใหชีวิตแกเขา แลวทรงพาเอาอสุรกัญญา ทรงพระนามวา สุชา
มายังกรุงพาราณสี ทรงทําใหนางสุชาเปนแพะตัวเมีย พระองคเอง
เปนแพะตัวผู แลวทรงอธิษฐานวา ขออยาใหมหาชนเห็น แลวไดอยู
ขางหนาราชรถ. พระราชาไดทอดพระเนตรเห็นแพะนั้น และมาที่
เทียมรถก็เห็นดวย. แตใครคนอื่นไมเห็น. แพะตัวผูทําทาจะเสพเมถุน
กับแพะตัวเมีย เพื่อจะสรางเรื่องราวขึ้น. มาเทียมรถตัวหนึ่ง เห็นแพะ
นั้น จึงพูดวา เจาเพื่อนแพะเอย เมื่อกอนพวกเราไดยินเขาเลากันวา
พวกแพะโง ไมมีความละอาย และไมเห็นเรื่องนั้น แตแกทําอนาจาร
ที่จะตองทําในที่ลับ ซึ่งเปนสถานที่ปกปดตอหนาพวกเรามีจํานวนเทานี้
ที่กําลังดูอยูนั่นเอง แกไมละอาย คําที่พวกขาพเจาไดยินมาแตกอนนั้น
สมกับเหตุการณที่ไดเห็นอยูนี้ แลวไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :-
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ไดทราบวา เปนความจริงที่บณ
ั ฑิต
ทั้งหลายพูดถึงแพะโงวาอยางนี้ ดูเถิดสัตว
ที่โง ไมรูจักธรรมที่ควรทําในที่ลับและกรรม
ที่ควรทําในที่แจง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กลก ไดแก แพะ. บทวา ปณฺฑิตา
ความวา ผูสมบูรณดวยญาณพูดถึงแพะนั้นวาโง ไดทราบวาพูดจริง.
บทวา ปสฺส เปนคําเรียกเตือน ความหมายวา จงดูเถิด. บทวา
น พุชฺฌติ ความวา ไมรูวาการกระทํานั้นไมควร.
แพะไดฟงดังนั้นแลว ไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :สหายเอย แกนั่นแหละโง ดูกอนเจา
ลูกลาแกจงรูตัวเถิด แกถูกเชือกรัดคอไว
มีรมิ ฝปากเบี้ยว มีเชือกมัดปากไว สหาย
เอย ความโงแมอยางอื่นของแก คือ ที่แก
ถูกปลดจากแอกแลว แตไมหนีไป สหาย
เอย พระเจาเสนกะที่แกลากไปนั่นแหละโง
กวาแก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺว นุ โข สมฺม ความวา สหาย
สินธพเอย แกโงกวาฉันมาก. บทวา ขุรปุตฺต ความวา ไดทราบวา
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มานั้นเปนชาติของลา เพราะเหตุนั้น แพะจึงไดกลาวกะมานั้นอยางนี้.
บทวา วิชานหิ ความวา แกจงรูเถิดวา เรานัน่ แหละโง. บทวา
ปริกฺขิตฺโต ความวา แกถูกเขาเอาเชือกรัตคอไวกับแอก. บทวา
วงฺโกฏโ ไดแก มีริมฝปากเบี้ยว. บทวา โอหิโตมุโข ไดแก มีปาก
ถูกเชือกมัดปากปดไว. บทวา มุตฺโต น ปลายสิ ความวา การที่เจา
พนจากรถ แลวหนี้เขาปาไปไมได ในเวลาพนแลวไมหนีไปเปนคนโง
แมอีกอยางหนึ่ง. บทวา โส จ พาลตโร ความวา พระเจาเสนกะ
ผูที่แกลากไปนั้น โงกวาแกอีก
พระราชาทรงเขาพระทัยถอยคําของสัตวทั้ง ๒ ตัวนั้น เพราะ
ฉะนั้น เมื่อทรงสดับคํานั้น จึงทรงใหขับรถไปคอย ๆ. ฝายมาสินธพ
ไดฟงคําของแพะแลว จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :สหายอชราชเอย ขาโงดวยเหตุใดหนอ
เหตุนั้นแกก็รู แตพระเจาเสนกะโง เพราะ
เหตุใด แถถูกขาถามแลว จงบอกเหตุนั้น
แกขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย เปนปฐมาวิภัติใชในความหมาย
ของตติยาวิภัติ. บทวา นุ เปนนิบาต ใชในความหมายวาตามฟง.
มีคําอธิบายไววา ดูกอนสหายอชราช กอนอื่นฉันโง เพราะเหตุ คือ
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ความเปนสัตวเดียรัจฉานอันใด แกรูเหตุอันนั้น ขอนี้แกอาจรูได
เพราะวาฉันเปนผูโงเขลา เพราะเปนสัตวเดียรัจฉานนั่นเอง เพราะ
ฉะนั้น แกเมื่อกลาววา ลูกลาเปนตนกะฉัน ก็ชื่อวากลาวดีถูกตอง
แตพระเจาเสนกะนี้โง เพราะเหตุอะไร ? แกถูกขาถามแลว จงบอก
ขอนั้นแกขา ดังนี้.
แพะเมื่อจะบอกเหตุนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๕ วา :ผูใดไดมนตชั้นยอดแลวจักใหแกภรรยา
เพราะการใหนั้น ผูนั้นจะสละตนทิ้งเสีย และ
เขาก็จักไมมีภรรยานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตตฺ มตฺถ ไดแก มนตเปนเหตุ
รูเสียงรองของสัตวทุกชนิด. บทวา เตน ความวา เพราะเหตุ กลาวคือ
การใหมนตแกภรรยานั้น เขาครั้นใหมนตนั้นแลว ก็จักสละตนทิ้งกระโดดเขากองไฟ เขาก็จักไมมีภรรยาคนนั้นเลย เพราะฉะนั้น ผูนั้นคือ
พระเจาเสนกะผูไมสามารถรักษายศที่ไดแลวไวได จึงเปนผูโงกวาแก
ดังนี้.
พระราชา ครั้นทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา อชราชเอย
ก็เจาแมเมื่อจะทําความสวัสดีแกเรา จักทําสิ่งนั้น กอนอื่นขอเจาจงบอก
๑

๑. ปาฐะวา เยน ตาว ติรจฺฉานคโต ภทฺเรน การเณน อห พาโล ต ตว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 124

สิ่งที่ควรแกสิ่งที่จะตองทําแกเรา. ครั้งนั้น อชราชจึงทูลกะพระราชา
นั้นวา ขาแตมหาราชไมมีผูอื่นที่ชื่อวา เปนทีร่ ักของสัตวทั้งหลาย
เหลานี้ยิ่งกวาตน. คนไมควรใหตนพินาศ ไมควรละทิ้งยศที่ไดแลว
เพราะอาศัยของรักอยางเดียวดังนี้แลว ไดกลาวคาถาที่ ๖ วา :ขาแตจอมนรชน ผูเชนนับดวยพระองค
ทรงทอดอาลัยตน ไมคบหาของรักทั้งหลายวา
สิ่งนี้เปนที่รักของเรา ตนเทานั้นประเสริฐกวา
สิ่งที่ประเสริฐอยางยิ่งทีเดียว ผูมีตนสั่งสม
บุญไวแลว จะพึงไดหญิงที่รักในภายหลัง.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้นตอไป บทวา ปยมฺเม ตัดบท
เปน ปย เม คือเปนที่รักของเรา ปาฐะเปนอยางนี้ทีเดียวก็มี. มีคํา
อธิบายวา ขาแตจอมนรชนบุคคลผูดํารงอยูในความยิ่งใหญดวย เชน
พระองค ทอดอาลัยตน คือทอดทิ้งตน ไมคบหาของรักเหลานั้นเลยวา
สิ่งนี้เปนที่รักของเรา เพราะอาศัยหญิงที่เปนภัณฑะที่รักคนหนึ่ง.
เพราะเหตุไร ? เพราะตนเองประเสริฐกวาคนที่ประเสริฐอยางยอด
อธิบายวา เพราะเหตุที่ตนเองประเสริฐ คือล้ําเลิศ ไดแกสงู สุดกวา
สิ่งที่ประเสริฐอยางยิ่ง คือเปนภัณฑะเปนที่รักกวาอยางอื่น ที่ยอดเยี่ยม
คือสูงสุด โดยการคูณดวยรอย คูณดวยพัน. จริงอยู แม ว อักษร
ในคําวา อตฺตาว นี้ พึงเห็นวา เปนนิบาตใชในความหมายวาเหตุ.
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บทวา ลพฺภา ปยา โอจิตตฺเตน ปจฺฉา ความวา เพราะวาธรรมดา
วาบุรุษผูมีตนสั่งสมบุญไวแลว คือมีตนเจริญแลวอาจไดหญิงที่รักใน
ภายหลัง บุคคลไมควรใหตนฉิบหายไป เพราะเหตุแหงหญิงที่รักนั้น
ดังนี้.
พระมหาสัตวไดถวายโอวาทแดพระราชา ดวยประการอยางนี้.
พระราชาทรงพอพระทัย แลวตรัสถามวา ดูกอนอชราช ทานมาจาก
ที่ไหน ?.
ทาวสักกะตรัสตอบวา ขาแตมหาราช เราคือทาวสักกะมาดวย
ความอนุเคราะหทาน เพื่อจะปลดเปลื้องทานจากความตาย.
รา. ขาแตเทวราช ขาพระองคไดลั่นวาจาออกไปแลววา ขาพระองคจักใหมนตแกพระเทวี บัดนี้ ขาพระองคจะกระทําอยางไร ?
สัก. ดูกอนมหาราช ภารกิจดวยความพินาศจะไมมีแกทาน
ทั้ง ๒ ถาทานกลาววา อุปจารแหงศิลปะมีอยู แลวใหคนคนหนึ่ง
เฆี่ยนพระราชเทวี ๒ - ๓ ครั้ง ดวยอุบายนี้ นางจักไมเรียน. พระราชา
ทรงรับเทพดํารัสวา ดีแลว. พระมหาสัตวถวายโอวาทพระราชาแลว
ไดเสด็จไปยังสถานที่ของพระองคนั่นเอง. พระราชาเสด็จไปถึงพระราชอุทยานแลว ตรัสสั่งใหหาพระราชเทวีมา แลวตรัสถามวา นอง
นางเอย เธอจักเรียนมนตหรือ. พระนางทูลวา เพคะ ขาแตสมมติ
เทพ.
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รา. ถากระนั้น เราจะทําอุปจาระแหงศิลปะ.
เท. อุปจาระเปนอยางไร ?
รา. เมือ่ เฆี่ยนที่หลัง ๑๐๐ ครั้ง เธอไมควรสงเสียงรอง.
พระนางทรงรับพระราชดํารัสวา สาธุ เพราะอยากไดมนต.
พระราชาตรัสสั่งใหเรียกเจาหนาที่ฆาโจร คือเพชฌฆาตมาแลว
ใหรับเอาหวายไปเฆี่ยนทั้ง ๒ ขาง. พระนางทรงทนทานการเฆี่ยน
๒ - ๓ ครั้งได ตอจากนั้นไป ทรงรองวา หมอมฉันไมตองการมนต.
ครั้งนั้นพระราชา จึงตรัสกะพระนางวา เธอประสงคจะเรียนมนต
โดยใหฉันตายไป แลวทรงใหถลกหนังที่พระขนองทิ้งออกไป. จําเดิม
แตนั้นมา พระนางไมอาจกราบทูลอีก.
พระราชา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย แลวทรงประมวลชาดกลงไว. ในที่สุดแหงสัจธรรม
ภิกษุผูกระสันอยากสึก ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล. พระราชาในครั้ง
นั้น ไดเปนภิกษุผูกระสันอยากสึกในบัดนี้ พระราชเทวีเปนภรรยาเกา
ของภิกษุนั้น มาเปนพระสารีบุตร สวนทาวสักกเทวราชเปนเราตถาคต
นั่นเอง ดังนี้แล.
จบ อรรถกถาขุรปุตตชาดกที่ ๑
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๒. สูจิชาดก
วาดวยเห็น
[๙๑๑] ใครตองการซื้อเข็มที่ไมขรุขระ. ไมหยาบ
ขัดดวยหินแข็ง มีรูสําหรับรอยดายดี ทัง้ เลม
เล็ก ทั้งปลายคม.
[๙๑๒] ใครตองการซื้อเข็มทีข่ ดั ดีแลว มีรูรอย
ดายเรียบรอย ที่ใหเปนไปดีแลวตามลําดับ ที่
กัดทั่งทะลุและแข็งแกรง.
[๙๑๓] เดี๋ยวนี้ เข็มและเบ็ดทั้งหลายเปนสินคา
ออกไปจากบานนี้ นี้ใครตองการขายเข็ม ใน
หมูบ า นชางเหล็ก ?
[๙๑๔] ศัสตราทั้งหลายไปจากหมูบานนี.้ การ
งานมากอยางตาง ๆ ชนิด เปนไปในหมูบานนี้
นี้ใครควรจะขายเข็มในหมูบ านชางเหล็ก.
[๙๑๕] ผูฉลาดจะตองขายเข็มในหมูบานชางเหล็ก อาจารยชางทั้งหลาย จึงจะเขาใจงาน
วาทําดีหรือไมดี.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 128

[๙๑๖] นองนางเอย บิดาของเธอคงรูเข็มเลมนี้
ที่เราทํา และคงจะเชื่อเชิญเราดวยตัวเธอ และ
ทรัพยอยางอื่นที่มีอยูในเรือน.
จบ สูจิชาดกที่ ๒
อรรถกถาสูจิชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ปญญาบารมีแลว จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อกกฺกส ดังนี้. เรื่อง
จักมีแจงชัดในมหาอุมมังคชาดก.
ก็ในคราวครั้งนั้น พระศาสดาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา แลว
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ไมเฉพาะแตในบัดนี้เทานั้น แมในกาล
กอน ตถาคตก็เปนผูมีปญญา เปนผูฉลาดในอุบายทีเดียว. แลวไดทรง
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวถือกําเนิดในตระกูลชางเหล็ก ในแควนกาสี
เติบใหญแลวไดเปนผูสําเร็จศิลปะ. แตมารดาบิดาของทานเปนคนยาก
จน. ในที่ไมไกลจากบานของมารดาบิดาของทานนั้น มีหมูบานชางเหล็กหมูอื่นพันหลังคาเรือน ชางเหล็กผูเปนหัวหนาชางเหล็กพันหลังคาเรือนในหมูบานนั้น เปนราชวัลลภผูมั่งคั่งมีทรัพยมาก. เขามีธิดา
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คนหนึ่ง มีรูปโฉมสวยสุด เทียมสาวสวรรค ประกอบดวยลักษณะของ
นางงามชนบท. คนทั้งหลายในหมูบานรอบ ๆ บานพากันมาถึงหมูบาน
นั้น เพื่อตองการจางตีมีดตีขวาน และหลอผาลไถนา โดยมากก็เห็น
หญิงสาวคนนั้น. พวกเขากลับไปบานของตน ๆ แลวสรรเสริญรูปโฉม
ของนาง ในที่นั่งและที่ยืนเปนตน. พระโพธิสัตวไดยินคําชมนั้นแลว
ติดใจ เพราะเกี่ยวของกับการไดยิน จึงคิดวา เราจักเอานางกุมาริกา
นั้นมาเปนบาทบริจาริกา คือภริยา. แลวไดเอาเหล็กเนื้อดีที่สุด ทําให
เปนเลมเข็มเล็ก สุขุมเลมหนึ่ง เจาะหวงกนเข็ม แลวถวงไวในน้ํา ทํา
กลักเข็มนั้นแบบเข็มนั่นแหละ อีกอันหนึ่งเจาะหวงไว ไดทํากลักเข็มนั้น
โดยทํานองนี้ ๗ ชั้น. ไมควรพูดวา ทําไดอยางไร ? ดวยวาเหตุการณ
สําเร็จได เพราะพระโพธิสัตวมีความรูมาก. พระโพธิสัตวนั้น สอด
เข็มนั้นไวในตลับ เก็บไวในชายพกแลวไปหมูบานนั้น ถามถึงถนน
ที่อยูของหัวหนาชางเหล็ก ไปถึงที่นั้นแลวยืนที่ประตู กลาววา ใคร
ตองการซื้อเข็มที่มีรูปรางอยางนี้ จากมือของขาพเจาดวยมูลคาดังนี้. เมื่อ
จะพรรณนาถึงเข็ม จึงไดยินใกลประตูเรือนหัวหนาชางเหล็กแลวกลาว
คาถาที่ ๑ วา :ใครตองการซื้อเข็มที่ไมขรุขระ ไมหยาบ
ขัดดวยหินแข็ง มีรูสําหรับรอยดายดี ทัง้ เลม
เล็ก ทั้งมีปลายคม.
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คาถานั้นมีเนื้อความวา ใครตองการซื้อเข็มของเรา ที่ชอื่ วาไม
ขรุขระ เพราะไมมีปม ไฝฝาหรือรอย. ชื่อวา ไมหยาบ เพราะเกลี้ยงเกลา. ชื่อวา ขัดดวยของแข็ง เพราะขัดแลวดวยของแข็ง คือของที่
แกน ไดแกหิน. ชื่อวา มีรูสําหรับรอยดวยดี เพราะประกอบดวยหวง
คือรูรอยที่ดีงาม คือหมดจดดี ชื่อวา เล็ก เพราะละเอียด ชื่อวา มี
ปลายคม เพราะคมที่ปลาย จากมือของเราโดยใหมูลคาราคา.
ก็แล ครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อจะพรรณนาถึงเข็มนั้นอีก จึง
ไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :ใครตองการซื้อเข็ม ทีข่ ัดดีแลว มีรูรอย
ดายเรียบรอย ที่ใหเปนไปดีแลวตามลําดับ ที่
กัดทั่งทะลุและแข็งแกรง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุมชฺช ความวา ที่ขัดแลวดวยดี
ดวยผงที่ไดจากแควนกุรุ. บทวา สุปาส ความวา ชื่อวา มีหว ง คือ
รูกนเข็มดี เพราะเจาะดวยสวานเจาะรูที่ละเอียด. บทวา ฆนฆาติม
ความวา เข็มที่ถูกตีทะลุทั่งเขาไปตามลําดับ นีเ้ รียกวา ฆนหาติมา
อธิบายวา เปนเชนนั้น. บทวา ปฏิตฺถทฺธ ความวา แข็ง คือ ไมออน.
ขณะนั้น นางกุมาริกานั้น กําลังใชพัดใบตาลพัดบิดา ผูรับประทานอาหารเชาแลวนอนอยูบนที่นอนเล็ก เพื่อระงับความไมสบาย
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ไดยินเสียงที่ไพเราะของพระโพธิสัตว เหมือนเอากอนเนื้อสดฟาดหัวใจ
และเหมือนถูกดับดวยความรอนอบอาว ดวยน้ําพันหมอ สงสัยวา นั่น
ใครหนอรองขายเข็มที่หมูบานเปนที่อยูของชางเหล็ก ดวยเสียงไพเราะ
นัก ? เขามาดวยกิจกรรมอะไรหนอ ? เราจักรูจักเขา แลววางพัดใบตาล
ไว ออกจากบานไปยืนที่เฉลียงขางนอก พูดกับพระโพธิสัตวนั้น. ตาม
ธรรมดาความปรารถนายอมสําเร็จแกพระโพธิสัตวทั้งหลาย. เพราะวา
ทานมาหมูบานนั้น ก็เพื่อความตองการหญิงสาวคนนั้นนั่นเอง. นาง
นั่นแหละ เมื่อจะพูดกับพระโพธิสัตวนั้น จึงพูดวา ขาแตมาณพ ชาว
รัฐทั่ว ๆ ไป มาหมูบานนี้เพื่อตองการเข็มเปนตน แตคุณมาเพื่อจะขาย
เข็มในบานชางเหล็ก เพราะความโง ถาแมนวา คุณกลาวสรรเสริญ
เข็มตลอดทั้งวันไซร ก็จักไมมีใครรับเอาเข็มนั้นจากมือของคุณ ถาหาก
คุณอยากไดมูลคาไซร ก็จงไปหมูบานอื่น แลวไดกลาวคาถา ๒ คาถา
เดี๋ยวนี้ เข็มและเบ็ดทั้งหลายเปนสินคา
ออกไปจากบานนี้ นี้ใครตองการขายเข็ม ใน
หมูบ า นชางเหล็ก ศัสตราทั้งหลายไปจากหมู
บานนี้ การงานมากอยางตาง ๆ ชนิด เปนไป
ในหมูบ านนี้ นีใ้ ครควรจะขายเข็มในหมูบ าน
ชางเหล็ก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิโต ทานิ ความวา เข็ม เบ็ด
และเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ในรัฐนี้ ในขณะนี้ออกไปจากหมูบานชางเหล็ก
นี้. บทวา ปตายนฺติ ความวา ออกไป คือแผไปตลอดวันนั้น ๆ. บทวา
โกย ความวา เมื่อเปนเชนนี้ ใครตองการจะขายเข็มที่หมูบานชาง
เหล็กนี้. บทวา สตฺถานิ ความวา แมศัสตรานานาชนิด ที่มาสูเมือง
พาราณสี ก็ไปจากหมูบานนี้นั่นเอง. บทวา วิวิธา ปุถู ความวา
การงานนานาประการตั้งมากมาย เปนไปอยู เพราะเครื่องอุปกรณทั้งหลายที่ผูอยูในรัฐทั้งสิ้น เอามาจากหมูบานนี้เอง.
พระโพธิสัตวไดยินคําของนางแลว จึงกลาววา นองนางเอย
นองไมรู เพราะไมรูจึงพูดอยางนี้ แลวไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ผูฉลาดจะตองขายเข็ม ในหมูบ านชางเหล็ก อาจารยชางทั้งหลาย จึงจะเขาใจงาน
วาทําดีหรือไมดี. นองนางเอย บิดาของเธอ
คงรูเข็มเลมนี้ที่เราทําแลว และคงจะเชื้อเชิญ
เราดวยตัวเธอ และทรัพยอยางอื่นที่มีอยูใน
เรือน.
ศัพทวา สูจึ ในคาถานั้น ทานกลาววิภัติคลาดเคลื่อน คือ
กลาวปฐมาวิภัติเปนทุติยาวิภัติไป. มีคําอธิบายวา ขึ้นชื่อวา เข็ม ตอง
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คนฉลาด คือเปนบัณฑิต จึงจะขายในหมูบานชางเหล็กไดนั้นแหละ.
เพราะเหตุไร ? บทวา อาจริยา ปชานนฺติ กมฺม สุกตทุกฺกฏ ความ
วา ก็อาจารยชางศิลปประเภทนั้น จึงจะรูงานที่ทําดีหรือไมดีในศิลป
ประเภทนั้น ๆ ถาหากเรานั้นไปบานคฤหบดีทั้งหลาย ผูไมรูงานของชาง
เหล็ก จักใหเขารูไดอยางไรวาเราทําเข็มดีหรือไมดี ? แตในบานนี้
ฉันจักใหชางทั้งหลายรูกําลังของฉัน. พระโพธิสตั วพรรณนากําลังของ
ตนดวยคาถานี้อยางนี้. บทวา ตยา จ ม นิมนฺเตยฺย ความวา
นองนางเอย ถาบิดาของเธอพึงรูเข็มเลมที่ฉันทํานี้วา เข็มชนิดนี้ หรือ
เลมนี้เปนอยางนี้แลวไซร ทานคงจะเชิญฉันดวยตัวเธออยางนี้วา ฉัน
จะใหธิดาคนนี้เปนบาทบริจาริกาของคุณ ขอจงรับเอานาง ดังนี้ดวย.
บทวา ยฺจตฺกฺ ฆเร ธน ความวา ทรัพยอยางอื่นอันใดที่มี
วิญญาณก็ตาม ไมมีวิญญาณก็ตาม มีอยูในเรือน บิดาของเธอคงเชื้อเชิญ
ฉันดวยทรัพยนั้นดวย. ปาฐะวา. ยฺจสฺสฺ บาง ดังนี้ก็มี มีความ
หมายวา ทรัพยอยางอื่นในเรือนของเขามีอยู.
หัวหนาชางเหล็กไดยินถอยคําของคนทั้ง ๒ นั้นแลว จึงรองเรียก
ธิดาวา แมหนู ๆ แลวถามวา หนูเจรจากับใคร ?
พอ หนูเจรจากับชายคนหนึ่งที่ขายเข็ม ธิดาตอบ.
ลูกจงเรียกเขามาหาพอ พอสั่ง นางจึงไปเรียก พระโพธิสัตวนั้น
จึงเขาไปในบาน ไหวหัวหนาชางเหล็กแลวไดยนื อยู. ลําดับนั้น หัวหนา
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ชางเหล็กนั้น จึงถามวา พอคุณเปนคนชาวบานไหน ?
ผมเปนคนชาวบานโนน เปนลูกของชางเหล็กชื่อโนน พระโพธิสัตวตอบ.
เหตุไฉนคุณจึงมาที่นี้ หัวหนาชางเหล็กซัก.
มาเพื่อขายเข็มครับ พระโพธิสตั วตอบ.
ขอดูเข็มของคุณซิ หัวหนาชางเหล็กพูด.
พระโพธิสัตวตองการจะประกาศคุณของตน ทามกลางชางทั้งหมด จึงถามวา การดูทามกลางชางทั้งหมดดีกวาดูเปนคน ๆ ไปไมใช
หรือครับ ? หัวหนาชางเหล็กตอบวา ดีแลวคุณ จึงสั่งใหชางเหล็กทั้งหมดมาประชุมกัน มีชา งเหลานั้นแวดลอมแลวพูดวา เอาออกมาเถอะ
คุณ พวกผมจะดูเข็มของคุณ. พระโพธิสัตวขอรองวา อาจารยครับ
ขอใหนําทั้งมา ๑ อันกับถาดสัมฤทธิม์ ีน้ําเต็มมา ๑ ใบ เขาก็ใหคนนํามา
ให. พระโพธิสัตวจึงนํา ตลับเข็มออกมาจากชายพกแลว ไดมอบใหไป.
หัวหนาชางเหล็กนําเข็มออกจากตลับนั้นแลว ถามวา พอคุณ นี้หรือ
เข็ม ? นี้ไมใชเข็มนั้นเปนกลักเข็ม พระโพธิสัตวตอบ. เขาพิจารณา
ดูแลวไมเห็นกนไมเห็นปลายเข็มเลย. พระโพธิสตั วจึงใหนํามาแลวเอา
เล็บแคะกลักออกไป แสดงใหมหาชนเห็นวา นี้เข็ม นี้กลองเข็ม แลว
วางเข็มไวที่มือของอาจารย วางกลองไวใกลเทา. ทานถูกอาจารยนั้น
ถามอีกวา นี้เห็นจะเปนเข็มนะพอคุณ จึงบอกวา นี้ก็ไมใชเข็ม เปน
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กลักเข็มเหมือนกัน แลวพลางเอาเล็บสะกิดออกวางกลักเข็ม ๖ กลักไว
ใกลเทาของชางเหล็กตามลําดับแลว จึงวางเข็มไวบนมือเขาโดยบอกวา
นี้เข็ม. ชางเหล็กพันคนพากันดีดนิ้วปรบมือ ? การชูผา เปนไปแลว
คือโบกผา. ลําดับนั้น หัวหนาชางเหล็ก จึงไดถามพระโพธิสัตวนั้นวา
เข็มนี้มีกําลังอยางไร ?
พระโพธิสัตว ขาแตทานอาจารย ขอใหทานใชใหผูชายที่มีกําลัง
ยกทั่งขึ้นแลวใหวางถาดน้ําไวใตทั่งแลวตอกเข็มนี้ลงกลางทั่งเถิด. เขาให
คนทําอยางนั้นแลวตอกปลายเข็มลงกลางทั้ง. เข็มนั้นทะลุทั่งลงไป วาง
ขวางอยูเหนือหลังน้ํา ไมสูงไมต่ํา แมประมาณเทาปลายผม. ชางเหล็ก
ทั้งหมดพูดวา ชั่วเวลาถึงปานนี้พวกเราไมเคยไดยินไดฟงเลยวา ขึ้น
ชื่อวาชางเหล็กทั้งหลาย เชนนี้มีอยู แลวพากันปรบมือ ชูผาขึ้นเปน
พัน ๆ. หัวหนาชางเหล็กเรียกธิดาใหมาหา และประกาศทามกลางบริษัท
นั้นเองวา กุมาริกานี้สมควรแกคุณเทานั้น แลวไดหลั่งน้ําใสมือมอบให.
ในเวลาตอมาพระโพธิสัตวนั้น ไดเปนหัวหนาชางเหล็กแทนในหมูบาน
นั้น โดยที่หัวหนาชางเหล็กลวงลับไปแลว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดกวา ธิดาของหัวหนาชางเหล็กในกาลครั้งนั้น
ไดเปนมารดาพระราหุลในบัดนี้ สวนหัวหนา คือเราตถาคต. ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสูจิชาดกที่ ๒
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๓. ตุณฑิลชาดก
วาดวยธรรมเหมือนน้ํา บาปธรรมเหมือนเหงื่อไคล
[๙๑๗] บัดนี้ วันนี้ แมเราใหอาหารสําหรับขุน
ใหม รางอาหารนี้เต็ม นายแมยืนใกลราง
อาหาร คนหลายคนมีมือถือบวง อาหารนั้น
ไมแจมชัดสําหรับฉัน เพื่อจะกินอาหาร.
[๙๑๘] เจาสะดุง เจาหัวหมุนไปไย ? เจา
ประสงคจะหลีกหนีไป เจาไมมีผูตานทาน จัก
ไปไหน ? นองตุณฑิละเอย เจาจงเปนผูขวนขวายแตนอย กินไปเถิด พวกเราถูกขุนเพื่อ
ตองการเนื้อ.
[๙๑๙] เจาจงลงสูหวงน้ํา ที่ไมมโี คลนตม ชําระ.
ลางเหงื่อไคลทั้งหมด แลวถือเอาเครื่องลูบไล
ใหม ซึ่งแตไหนแตไรมา มีกลิ่นหอมไมขาด
สาย.
[๙๒๐] หวงน้ําอะไรหนอที่ไมมโี คลนตม ? อะไร
หนอเรียกวาเหงื่อไคล ? อะไรเรียกวาเครื่อง
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ลูบไลใหม ? กลิ่นอะไรไมขาดหาย มาแตไหน
แตไร ?
[๙๒๑] หวงน้ําคือพระธรรม ไมมีโคลนตม. บาป
เรียกวาเหงื่อไคล และศีลเรียกวาเครื่องลูบไล
ใหม แตไหนแตไรมา กลิ่นของศีลนั้นไมเคย
ขาดหายไป.
[๙๒๒] เหลาชน ผูไ มรู ผูฆาสัตวกิน เปนปกติ
จะเพลิดเพลินใจ สวนผูรักษาชีวิตสัตว ไม
ฆาสัตว เปนปกติ จะไมเพลิดเพลินใจ เมื่อ
วันเดือนเพ็ญมีพระจันทรเต็มดวงแลว เหลา
ชนผูรื่นเริงใจอยูเทานั้น จึงจะสละชีพได.
จบ ตุณฑิลชาดกที่ ๓
อรรถกถาตุณฑิลชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกลัวตายรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา นวจฺฉทฺทเก ดังนี้.
ไดยินวา กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีนั้น บวชในพระศาสนาแตได
เปนผูกลัวตาย. เธอไดยินเสียงกิ่งไมสั่นไหว. ทอนไมตก. เสียงนก
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หรือสัตวสี่เทา แมเพียงเล็กนอย คือเบา ๆ หรือเสียงอยางอื่นแบบนั้น
ก็จะเปนผูถูกภัยคือความตายขู เดินตัวในรูปเหมือนกระตายถูกแทงที่
ทองฉะนั้น. ภิกษุทั้งหลายพากันตั้งคาถา คือเรื่องสนทนา ขึ้นในธรรม
สภาวา ดูกอนอาวุโส ภิกษุชื่อโนนกลัวตาย ไดยินเสียงแมเพียง
เล็กนอย ก็รอ งพลางวิ่งพลางหนีไป ควรจะมนสิการวา ก็ความตาย
ของสัตวทั้งหลายเหลานี้เทานั้นเปนของเที่ยง แตชีวิตไมเที่ยง ดังนี้.
พระศาสดาเสด็จมาถึง ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั่งสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไรนะ เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ ดังนี้แลว
ตรัสสั่งใหหาภิกษุนั้นมา แลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ ไดทราบวา เธอ
กลัวตายจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นทูลรับวา ถูกแลวพระเจาขา ดังนี้ จึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเฉพาะในปจจุบันนี้เทานั้น แมในชาติ
กอน ภิกษุนี้ก็กลัวตายเหมือนกัน แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตว ไดถือปฏิสนธิในทองของแมสุกร. แมสุกร
ทองแกครบกําหนดแลว คลอดลูก ๒ ตัว. อยูม าวันหนึ่งมันพาลูก
๒ ตัวนั้นไปนอนที่หลุมแหงหนึ่ง. กาละครั้งนั้น หญิงชราคนหนึ่งมี
ปกติอยูบานใกลประตูนครพาราณสี เก็บฝายไดเต็มกระบุงจากไรฝาย
เดินเอาไมเทายันดินมา. แมสุกรไดยินเสียงนั้นแลว ทิ้งลูกนอยหนีไป
เพราะกลัวตาย. หญิงชราเห็นลูกสุกรกลับไดความสําคัญวาเปนลูก จึง
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เอาใสกระบุงไปถึงเรือน แลวตั้งชื่อตัวพี่วา มหาตุณฑิละ ตัวนองวา
จุลตัณฑิละ เลี้ยงมันเหมือนลูก. ในเวลาตอมามันเติบโตขึ้น ไดมีราง
กายอวน. หญิงชราถึงจะถูกทาบทามวา จงขายหมูเหลานี้ใหพวกฉัน
เถิด ก็บอกวา ลูกของฉัน แลวไมใหใคร. ภายหลังในวันมหรสพ
วันหนึ่งพวกนักเลงดื่มสุรา เมื่อเนื้อหมดก็หารือกันวา พวกเราจะได
เนื้อจากที่ไหนหนอ ทราบวา ที่บานหญิงชรามีสุกร จึงพากันถือเหลา
ไปที่นั้น พูดวา คุณยายครับ ขอใหคุณยายรับเอาราคาสุกรแลวใหสุกร
ตัวหนึ่งแกพวกผมเถิด. หญิงชรานั้น แมจะปฏิเสธวา อยาเลยหลาน
เอย สุกรนัน้ เปนลูกฉัน ธรรมดาคนจะใหลูกแกคนที่ตองการจะกิน
เนื้อไมมีหรอก. พวกนักเลงแมจะออนวอนแลวออนวอนเลาวา ขึ้นชื่อ
วาหมูจะเปนลูกของคนไมมีนะ ใหมนั แกพวกผมเถิด ก็ไมไดสุกร จึง
ใหหญิงชราดื่มสุรา เวลาแกเมาแลวก็พูดวา ยาย ยายจะทําอะไรกับหมู ?
ยายเอาราคาหมูนี้ไปไวทําเปนคาใชจายเถิด แลววางเหรียญกระษาปณ
ไวในมือหญิงชรา. หญิงชรารับเอาเหรียญกระษาปณ พูดวา หลายเอย
ยายไมอาจจะใหสุกรชื่อมหาตุณฑิกะได แกจงพากันเอาจุลตุณฑิละไป.
มันอยูที่ไหน ? นักเลงถาม.
ที่กอไมกอโนน หญิงชราตอบ.
ยายใหเสียง เรียกมันสิ นักเลงสั่ง.
ฉันไมเห็นอาหาร หญิงชราตอบ.
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นักเลงทั้งหลายจึงใหคาอาหารใหไปนําขาวมา ๑ ถาด. หญิงชรา
รับเอาคาอาหารนั้น จัดชื้อขาว เทใหเต็มรางหมูที่วางไวใกลประตูแลว
ไดยืนอยูใกล ๆ ราง. นักเลงประมาณ ๓. คน มีบว งในมือ ไดยืน
อยู ณ ที่นนั้ นั่นเอง. หญิงชราไดใหเสียงรองเรียกหมูวา ลูกจุลตุณฑิละมาโวย. มหาตุณฑิละไดยินเพียงนั้นแลวรูแลววา ตลอดเวลา
ประมาณเทานี้ แมเราไมเคยใหเสียงแกจุลตุณฑิละ สงเสียงถึงเรากอน
ทั้งนั้น วันนี้คงจักมีภัยเกิดขึ้นแกพวกเราแนแท. มหาตุณฑิละ จึง
เรียกจุลตุณฑิละมาแลวบอกวา นองเอย แมของเราเรียกเจา เจาลงไป
ใหรูเรื่องกอน. จุลตุณฑิละ. ก็ออกจากกอไมไปเห็นวานักเลงเหลานั้น
ยืนอยูใกลรางขาวก็รูวา วันนี้ความตายจะเกิดขึ้นแกเราแลว ถูกมรณภัย
คุกคามอยู จึงหันกลับตัวสั่นไปหาพี่ชายไมอาจจะยืนอยูไดตัวสั่นหมุนไป
รอบ ๆ. มหาตุณฑิละเห็นเขาแลวจึงถามวา นองเอย ก็วันนี้เจาสั่นเทา
ไป เห็นสถานที่เปนที่เขาไปแลว เจาทําอะไรนั่น. มันเมื่อจะบอกเหตุ
ที่ตนไดเห็นมา จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา:บัดนี้ วันนี้แมเราใหอาหารสําหรับขุนใหม
รางอาหารนี้เต็ม นายแมยืนใกลรางอาหาร คน
หลายคนมีมือถือบวง อาหารนั้นไมแจมชัด
สําหรับฉัน เพื่อกินอาหาร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นวจฺฉทฺทเก ทานิ ทิยฺยติ ความวา
พี่ เมื่อกอนแมใหขาวตมที่ปรุงดวยรําหรือขาวสวย ที่ปรุงดวยขาว
ตังแกพวกเรา แตวันนี้ใหอาหารสําหรับขุนใหม คือทานมีอาหารใหม.
บทวา ปุณณ
ฺ าย โทณิ ความวา รางอาหารของพวกเรานี้ เต็มไป
ดวยขาวสวยลวน ๆ. บทวา สุวามินี ิตา ความวา ฝายนายแมของ
พวกเรา ก็ไดยืนอยูใกล ๆ รางอาหารนั้น. บทวา พหุโก ชโน ความ
วา มิใชแตนายแมยืนอยางเดียวเทานั้น แมคนอื่นอีกหลายคน ไดยืน
มีมือถือบวงอยู. บทวา โน จ โข เม ปฏิภาติ ความวา แมภาวะที่คน
เหลานี้ ยืนอยูแลวอยางนี้ ไมแจมกระจางสําหรับฉัน อธิบายวา ฉันไม
ชอบใจ แมเพื่อจะกินขาวนี้.
มหาสัตวไดฟงดังนั้นแลว พูดวา นองจุลตุณฑิละเอย ไดทราบวา
ธรรมดาแมของเรา เมื่อเลี้ยงสุกรไวในที่นี้นั่นเอง ยอมเลี้ยงเพื่อ
ประโยชนอนั ใด ประโยชนอันนั้นของทานถึงที่สุดแลวในวันนี้ นอง
อยาคิดเลย เมื่อจะแสดงธรรมโดยลีลาพระพุทธเจา ดวยเสียงที่ไพเราะ
จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :เจาสะดุง เจาหัวหมุนรูปไปไย ? เจาประสงค
จะหลีกหนีไป เจาไมมีผูตานทานจักไปไหน ?
นองตุณฑิละเอยเจาจงเปนผูขวนขวายแตนอย
กินไปเถิด พวกเราถูกเขาขุนเพื่อตองการเนื้อ
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เจาจงลงสูหวงน้ําที่ไมมีโคลนตม ชําระลาง
เหงื่อไคลทั้งหมด แลวถือเอาเครื่องลูบไลใหม
ซึ่งแตไหนแตไรมา มีกลิ่นหอมไมขาดสาย.
เมื่อมหาตุณฑิละมหาสัตวนั้น รําลึกถึงบารมีทั้งหลาย แลวทํา
เมตตาบารมีใหเปนปุเรจาริก ออกหนา ยกบทแรกมาเปนตัวอยางอยู
นั่นเอง เสียงไดดังไปทวมนครพาราณสี ทีก่ วางยาวทั้งสิ้น ๑๒ โยชน.
ในขณะที่คนทั้งหลายไดยิน ๆ นั่นแหละ ชาวนครพาราณสี ตั้งตนแต
พระราชา และพระอุปราชเปนตน ไดพากันมาตามเสียง. ฝายผูไม
ไดมาอยูที่บานนั่นเองก็ไดยิน. ราชบุรุษทั้งหลายพากันถางพุมไม ปราบ
พื้นที่ใหเสมอแลวเกลี่ยทรายลง. ผูใ หสุราแกนักเลงทั้งหลายก็งดให.
พวกนักเลงพากันทิ้งบวงแลวไดยินฟงธรรมกันทั้งนั้น. ฝายหญิงชราก็
หายเมา. มหาสัตวไดกลาวปรารภเทศนาแกจุลตุณฑิละทามกลางมหาชน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสสิ ภมสิ ความวา หวาดสะดุง
เพราะกลัวตาย เมื่อลําบากดวยความหวาดสะดุง เพราะความกลัวตาย
นั้นนั่นแหละ เธอจึงหัวหมุน. บทวา เลณมิจฺฉสิ ไดแกมองหาที่พึ่ง
บทวา อตาโณสิ ความวา นองเอย เมื่อกอนมารดาของเราเปนที่พึ่ง
ที่ระลึกได แตวันนี้ทานหมดอาลัยทอดทิ้งเราแลว บัดนี้เจาจักไปไหน.
บทวา โอคาห ไดแกลงไปอยู. อีกอยางหนึ่งปาฐะวาอยางนี้เหมือนกัน
บทวา ปวาหย ไดแกใหเหงื่อไคลทั้งหมดลอยไป. บทวา น ฉิชฺชติ
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ไดแกไมหายไป. มีอธิบายวา ถาหากเจาสะดุงกลัวความตายไซร
ก็จงลงสูสระโบกขรณีที่ไมมีโคลนตม ชําระลางเหงื่อและไคลทั้งหมด
ในตัวของเจา แลวลูบไลดวยเครื่องลูบไลที่หอมฟุงอยูเปนนิตย.
จุลตุณฑิละไดยินคํานั้นแลวคิดวา พี่ชายของเราพูดอยางนี้ วงศ
ของพวกเราไมมีการลงสระโบกขรณี แลวอาบน้ําชําระลางเหงื่อไคล
ออกจากสรีระราง การนําเอาเครื่องลูบไลเกาออกไปแลวเอาเครื่องลูบไล
ใหมที่มีกลิ่นหอมฟุงลูบไลไมมีในกาลไหนเลย พี่ชายของเราพูดอยาง
นี้ หมายถึง อะไรกันหนอ ดังนี้แลว เมื่อจะถามจึงกลาวคาถาที่ ๘ วา :หวงน้ําอะไรหนอที่ไมมีโคลนตม ? อะไร
หนอ เรียกวาเหงือ่ ไคล ? อะไรเรียกวาเครื่อง
ลูบไลใหม ? กลิ่นอะไรไมขาดหายมาแตไหน
แตไร ?
พระมหาสัตวไดยินคําตอบนั้นแลว จึงกลาววา ถาเชนนั้นเธอจง
เงี่ยโสตฟง เมื่อจะแสดงธรรมดวยพุทธลีลา ไดกลาวคาถาเหลานี้วา:หวงน้ําคือพระธรรมไมมีโคลนตม บาป
เรียกวาเหงื่อไคล และศีลเรียกวาเครื่องลูบไล
ใหม แตไหนแตไรมา กลิ่นของศีลนั้นไมขาด
หายไป เหลาชน ผูไมรู ผูฆาสัตวกิน เปน
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ปกติ จะเพลิดเพลินใจ สวนผูร กั ษาชีวิตสัตว
ไมฆาสัตว เปนปกติ จะไมเพลิดเพลินใจ เมือ่
วันเดือนเพ็ญ มีพระจันทรเต็มดวงแลว เหลา
ชนผูรื่นเริงใจอยูเทานั้น จึงจะสละชีพได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ความวา ธรรมะแมทั้งหมด
นี้ คือศีล ๕ ศีล ๑๐ สุจริต ๓ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ และ
อมตมหานิพพาน ชื่อวา ธรรม. บทวา อกทฺทโม ความวา ชือ่ วาไม
มีโคลนตม เพราะไมมีโคลนตมคือกิเลส ไดแก ราคะ โทสะ โมหะ
มานะ และทิฐิ. ดวยบทนี้ มหาตุณฑิละ งดธรรมที่เหลือไวแสดงพระนิพพานเทานั้น เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายมีปจจัย. ปรุงแตงก็ดีงาม ไมมีปจจัยปรุงแตงก็ตาม มี
ประมาณเทาใด วิราคธรรมทานกลาววาล้ําเลิศกวาธรรมเหลานั้น ได
แกธรรมใหสรางเมา. ปราศจากความหิวระหาย. ถอนอาลัยออกได
ตัดวัฏฏะได เปนที่สิ้นตัณหา วิราคะ คือคลายกําหนัด นิโรธ คือดับ
ตัณหาไมมีเหลือ นิพพาน คือดับกิเลสและทุกขหมด. นัยวาพระโพธิสัตว เมื่อจะแสดงพระนิพพานนั้นนั่นแหละ จึงกลาวอยางนี้ ดวย
อํานาจอุปนิสสัยปจจัยวา นองจุลตุณฑิละเอย เราเรียกสระคือพระนิพพานวา หวงน้ํา เพราะในพระนิพพานนั้นนั่นเอง ไมมีชาติ ชรา
พยาธิ และมรณทุกขเปนตน แมวาหากจะมีผูประสงคจะพนจากมรณะ
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ก็จงเรียนขอปฏิบัติที่จะใหถึงพระนิพพาน. บทวา ปาป เสทมล ความ
วา นองจุลตุณฑิละเอย บัณฑิตในสมัยกอนทั้งหลายเรียกบาปวาเปน
เหงื่อไคล เพราะเปนเชนกับเหงื่อไคล. ก็บาปนี้นั้นมีอยางเดียวคือ
กิเลสเครื่องประทุษรายใจ บาปมี ๒ อยางคือ ศีลที่เลวทรามกับทิฐิที่
เลวทราม. บาปมี ๓ อยาง คือ ทุจริต ๓. บาปมี ๔ อยาง คือ การลุ
อํานาจอคติ ๔ อยาง. บาปมี ๕ อยาง คือ สลักใจ ๕ อยาง. บาปมี
๖ อยาง คือ อคารวะ ๖ อยาง. บาปมี ๗ อยาง คือ อสัทธรรม ๗
ประการ. บาปมี ๘ อยาง คือ ความเปนผิด ๘ ประการ. บาปมี ๙ อยาง
คือ เหตุเปนที่ตั้งแหงความอาฆาต ๙ อยาง. บาปมี ๑๐ อยาง คือ
อกุศลธรรมบถ ๑๐. บาปมีมากอยาง คือ อกุศลธรรมทั้งหลายที่ทรงจําแนกออกไป โดยเปนธรรมหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ เปนตน
อยางนี้ คือ ราคะ โทสะ โมหะ. บทวา ศีลไดแกศีล ๕ ศีล ๑๐ และ
ปาริสุทธศีล ๔. นองเอย บัณฑิตทั้งหลาย เรียกศีลนี้วาเปนเสมือน
เครื่องลูบไลใหม. บทวา ตสฺส ความวา กลิ่นของศีลนั้น แตไหน
แตไรมา ไมขาดหายไปในวัยทั้ง ๓ คือไมแผไปทั่วโลก.
กลิ่นดอกไมจะไมหอมทวนลมไป กลิ่น
จันทนกฤษณา หรือดอกมะลิก็ไมหอมทวนลม
ไป แตกลิ่นของสัตบุรุษหอมทวนลมไป สัตบุรษุ ฟุงขจรไปทั่วทุกทิศ. กลิ่นศีลหอมยิง่ กวา
คันธชาติเหลานี้ คือจันทนกฤษณะ ดอกอุบล
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หรือดอกมะลิ. เพราะกลิ่นกฤษณาและจันทน
นี้หอมนอย สวนกลิ่นของผูมีศีลทั้งหลาย
หอมมากฟุงขจรไปในเทวโลกและมนุษยโลก.
บทวา นนฺทนฺติ สรีรฆาติโน ความวานองจุลตุณฑิละเอย คน
ผูไมมีความรูทั้งหลายเหลานี้ เมื่อทําปาณาติบาต จะเพลิดเพลินคือพอ
ใจวา พวกเราจักกินเนื้ออรอยบาง จักใหลูกเมียกินบาง คือไมรูโทษ
ของปาณาติบาตเปนตนนี้วา ปาณาติบาตที่ประพฤติจนชินอบรมมาทํา
ใหมากแลว จะเปนเพื่อใหเกิดในนรก จะเปนไปเพื่อใหเกิดในกําเนิด
เดียรัจฉาน ฯลฯ จะเปนไปเพื่อใหเกิดในเปรตวิสัย วิบากของปาณาติบาตที่เบากวาวิบากทั้งหมด จะเปนไปเพื่อใหผูเกิดเปนมนุษยมีอายุนอย
ดังนี้ เมื่อไมรูก็จะเปนผูสําคัญบาปวาเปนน้ําผึ้ง ตามพระพุทธภาษิตวา :คนโงยอมสําคัญบาปวาเปนเหมือนน้ําผึ้ง
ตลอดเวลาที่บาปยังไมใหผล แตเมื่อใดบาป
ใหผล เมื่อนั้นคนโงก็จะเขาถึงทุกข.
ไมรูแมเหตุมีประมาณเทานี้วา :คนเขลา เบาปญญา เที่ยวทําบาปกรรม
ซึ่งมีผลเผ็ดรอนดวยตนเอง ที่เปนเหมือนศัตรู
กรรมที่มีผลเผ็ดรอน ทําใหคนมีน้ําตานองหนา
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รองไหไปพลางเสวยผลกรรมไปพลาง ทําแลว
ไมดี.
บทวา น จ นนฺทนฺติ สรีรธาริโน ความวา นองจุลตุณฑิละ
เอย สัตวเหลานั้นใด ผูร ักษาชีวิตสัตวไว ไมฆา สัตวเปนปกติ สัตว
เหลานั้น เหลือ ตั้งตนแตพระโพธิสัตวไป เวนไวแตมฤคราชสีห ชาง
อาชาไนย มาอาชาไนยและพระขีณาสพ เมื่อความตายมาถึงตน ชื่อวา
ไมกลับไมมี.
สัตวทั้งหลายสะดุงตออาชญากันหมด
เพราะชีวิตเปนที่รักของสัตวทั้งหลาย ฉะนั้น
คนควรเอาตนเปนเครื่องเปรียบเทียบแลว ไม
เบียดเบียน ไมฆากัน.
บทวา ปุณฺณาย ความวา เต็มดวยคุณคา.บทวา ปุณฺณมาสิยา
ความวา เมือ่ เดือนประกอบดวยจันทรเพ็ญ สถิตอยูเต็มดวงแลว. ได
ทราบวา เมื่อนั้นเปนวันอุโบสถที่มีพระจันทรเต็มดวง. บทวา รมมานาว ชหนฺติ ชีวิต ความวา นองจุลตุณฑิละเอย เธออยาเศราโศก อยา
รองไห ขึ้นชื่อวาความตายไมใชเฉพาะเราเทานั้น แมสัตวที่เหลือทั้ง
หลายก็มีความตาย สัตวผูไมมีคุณมีศีลเปนตน อยูในภายในยอมจะกลัว
แตพวกเราผูสมบูรณดวยศีลและอาจาระ เปนผูมีบุญ คือจะไมกลัว
เพราะฉะนั้นสัตวที่เชนกับเรา จะยินดีสละชีวิตทีเดียว.
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มหาสัตวแสดงดวยเสียงอันไพเราะ ดวยพุทธลีลาอยางนี้แลว.
ชุมนุมชนมีการปรบมือและการชูผาจํานวนพันเปนไปแลว. ทองฟาได
เต็มไปดวยเสียงสาธุการ. พระเจาพาราณสี ทรงบูชาพระโพธิสัตวดวย
ราชสมบัติ ประทานยศแกหญิงชรา ทรงรับเอาสุกรทั้ง ๒ ตัวไว ทรง
ใหอาบดวยน้ําหอม ใหหมผา ใหไลทาดวยของหอมเปนตน ใหประดับ
แกวมณีที่คอ แลวทรงนําเขาไปสูพระนคร สถาปนาไวในตําแหนง
ราชบุตร ทรงประคับประคองดวยบริวารมาก. พระโพธิสัตวไดใหศีล ๕
แกขาราชบริพาร. ชาวนครพาราณสีและชาวกาสิกรัฐพากันรักษาศีล ๕
ศีล ๑๐ ทุกคน. ฝายมหาสัตวไดแสดงธรรมแกชนเหลานั้นทุกวันปกษ
นั่งในที่วินิจฉัยศาลพิจารณาคดี เมื่อมหาสัตวนั้นยังมีชีวิตอยู ขึ้นชื่อ
วาการโกงไมมีแลว. ในกาลตอมาพระราชาสวรรคต. ฝายมหาสัตวใหประชาชนถวายพระเพลิงพระสรีระพระองค
แลวใหจารึก
คัมภีรวินิจฉัยคดีไวแลวบอกวา ทานทั้งหลายตองดูคัมภีรนี้พิจารณา
คดี แลวแสดงธรรมแกมหาชน โอวาทดวยความไมประมาทแลวเขา
ปาไปพรอมกับจุลตุณฑิละทิ้ง ๆ ที่คนทั้งหมดพากันรองไหและคร่ําครวญ
อยูนั่นเอง. โอวาทของพระโพธิสัตวครั้งนั้น เปนไปถึง ๖ หมืน่ ป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดกไว ในทีส่ ุดแหงสัจจธรรมภิกษุผูกลัวตายนั้น
ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล. พระราชาในครั้งนั้นไดแกพระอานนทใน
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บัดนี้ จุลตุณฑิละ ไดแกภิกษุผูกลัวตาย บริษทั ไดแกพุทธบริษัท
สวนมหาตุณฑิละ คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาตุณฑิลชาดกที่ ๓
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๔. สุวรรณกักกฏกชาดก
วาดวยปูตัวฉลาด
[๒๒๓] มฤคสิงคี คือปูมีตาโปน มีกระดองแข็ง
อาศัยน้ํา ไมมขี น ฉันถูกมันหนีบ จะรองไห
อยางคนที่ควรกรุณา เฮย เพื่อนแกจะหนีบ
ฉันไปเพื่อประโยชนอะไร ?
[๙๒๔] งูที่เปนเพื่อนนั้น เมื่อจะทัดทานเพื่อน
ของตนไว จึงแผพังพานใหญไปพลาง พนพิษ
ไปพลาง ไดมาถึงตัวปู ปูก็ไดหนีบงูไว.
[๙๒๕] ปูไมตองการกินกา ไมตองการกินพระยา
งู แตหนีบไว เจาปูตาโปนเอย ขาขอถามแก
เหตุไรแกจึงหนีบขาทั้ง ๒ ไว.
[๙๒๖] ชายคนนี้ทจี่ ับขานําไปที่น้ํา เปนผูหวัง
ความเจริญแตขา เมื่อเขาตาย ขาจะมีความ
ทุกขหานอยไม เราทั้ง ๒ คือขาและคน ๆ นั้น
จะไมมี.
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[๙๒๗] อนึ่ง คนทุกคน เห็นขาผูมีรางกายเติบโตแลว ตองการเบียดเบียน คือกินเนื้อที่ทั้ง
อรอย ทั้งอวบ ทัง้ นุม ฝายกาเห็นขาแลว ก็
คงจะเบียดเบียน.
[๙๒๘] ถาหากขาถูกหนีบ เพราะแหงชายคนนั้น
ไซร ขาจะดูดพิษกลับ ชายคนนี้ลุกขึ้นได
แกจงปลอยทั้งขาทั้งกาโดยเร็ว กอนที่พิษราย.
แรงจะเขาไปสูชายคนนี้.
[๙๒๙] ขาจะปลอยงู แตยังไมปลอยกากอน
เพราะกาจะเปนตัวประกันไวกอน. ตอเมื่อเห็น
ชายคนนี้มีความสุขสบายปลอดภัยแลว ขาจึง
จะปลอยกาไปเหมือนปลอยงู ฉะนั้น.
[๙๓๐] กาในครั้งนัน้ ไดแกเทวทัตในบัดนี้ สวน
งูเหาหมอ ไดแกชางนาฬาคิรี ปูไดแกพระอานนทผูเจริญ สวนตถาคตผูเปนศาสดา ได
แกพราหมณ ในครั้งนั้น.
จบ สุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๔
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อรรถกถาสุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการ
เสียสละชีพของพระอานนทเถระเพื่อพระองค จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่ม
ตนวา สิงฺคมิโค ดังนี้.
เรื่องแตตนจนถึงการประกอบนายขมังธนู ตรัสแลวในกัณฑหาลชาดก การปลอยชางธนบาล ตรัสไวแลวในจุลลหังสชาดก.
ความยอวา ในครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายตั้งเรื่องกันขึ้นในธรรมสภา
วา พระอานนทเถระผูเปนคลังพระธรรม เปนผูบรรลุเสขปฏิสัมภิทา
เมื่อชางธนบาลกําลังวิ่งมา ก็ไดสละชีวิตถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา.
พระศาสดาเสด็จมาถึงแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวก
เธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ดวยเรื่องชื่อนี้. จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตบัดนี้เทานั้น
แมในชาติกอนพระอานนทก็สละชีวติ เพื่อเราเหมือนกัน ดังนี้แลว จึง
ไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล ดานทิศอิสาณของกรุงราชคฤห ไดมีบานพราหมณ
ชื่อวา หลินทิยะ. ครั้งนัน้ พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลกาสิกพราหมณ
ในหมูบานนั้น เติบโตแลวดํารงทรัพยสมบัติไวใหคนทํากสิกรรม ประมาณ ๘ หมืน่ ในนามคธแหงหนึ่ง ดานทิศอิสาณของหมูบานนั้น.
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วันหนึ่ง เขาไปนาพรอมกับคนทั้งหลายผูเปนบริวาร สั่งบังคับกรรมกร
ทั้งหลายวา สูเจาทั้งหลายจงพากันทํางานเถิด แลวเขาไปหนองน้ําใหญ
ปลายนา เพื่อตองการลางหนา. ก็แหละในหนองน้ํานั้น มีปตู ัวหนึ่ง
มีสีเหมือนสีทอง มีรูปงามนาเลื่อมใสอาศัยอยู. พระโพธิสตั วเคี้ยวไม
ชําระฟนแลว จึงลงไปหนองน้ํานั้น ในเวลาพระโพธิสัตวนั้นลางหนา
ปูไดมาใกลพระโพธิสัตว. ครั้งนั้น ทานไดยกมันขึ้นมาจับใหนอนอยู
ในระหวางผาหมของตนแลว เมื่อไปทํากิจที่ตนจะตองทําในนา จึงวาง
มันลงไปในหนองนั้นแลวไดไปบาน. ตอแตนั้นมาพระโพธิสัตว เมื่อ
มาถึงนาจะไปหนองน้ํานั้นกอน ใหปูนอนในระหวางผาหมแลว จึง
ตรวจดูการงานภายหลัง. ดวยประการยังนี้ ความคุนเคยกันระหวาง
พระโพธิสัตวกับปูนั้นจึงไดมั่นคง. พระโพธิสัตวก็มานาเนืองนิตย. ก็
แหละประสาทในนัยนตาของพระโพธิสัตวนั้นปรากฏเปนวงกลม ๓ ชั้น
ใสแจว. ครัง้ นั้น กาตัวเมียที่รังกาบนตนตาลตนหนึ่ง ที่ปลายนาของ
พระโพธิสัตวนั้นเห็นนัยนตาของทานแลวอยากจะกิน จึงบอกกาตัวผูวา
พี่ ฉันเกิดแพทองแลว.
กาตัวผู ธรรมดาการแพทองเปนอยางไร ?
กาตัวเมีย ฉันอยากกินนัยนตาของพราหมณคนนั้น.
กาตัวผู แกเกิดแพทองที่เลวราย ใครจักสามารถนํานัยนตา
เหลานั้นมาได.
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กาตัวเมีย เจาไมสามารถหรือ ?
กาตัวผู ขาไมสามารถ.
กาตัวเมีย ฉันรูเรื่องนี้ ก็ที่จอมปลวกนั่นในที่ไมไกลตนตาลมีงู
เหาหมออาศัยอยู เจาจงปรนนิบัติงูเหานั้น พราหมณนั้นถูกงูนั้นกัดแลว
จักตาย เมื่อเปนเชนนั้น เจาก็จักจิกเอานัยนตาของเขามาได. กาตัวผู
รับคําวาดีแลว จําเดิมแตนั้นมาก็ปรนนิบัติ งูเหาหมอ. ในเวลาที่ขาวกลา
ที่พระโพธิสัตวหวานไวตั้งทอง ปูก็ไดเติบโตขึ้น. อยูมาวันหนึ่ง งูพูด
กะกาวา สหายเอย ทานปรนนิบัติเราเนืองนิตย เพราะเหตุอะไร. เรา
จะทําอะไรใหทานได. กาบอกวา นาย ทาสีของทาน คือภรรยาของ
ฉันเกิดแพทองอยากกินนัยนตาของเจาของนานั่น เรานั้นจักไดนัยนตา
ของเจาของนานั้น ดวยอานุภาพของทาน เพราะฉะนั้น เราจึงปรนนิบัติทาน. งูบอกใหกานั้นเบาใจวา เรื่องนี้ยกไวเถอะไมใชเรื่องหนักหนา ทานจักไดแน. ในวันรุงขึ้นจึงอาศัยคันนาเอาหญาปดไวที่ทางมา
นอนดูการมาของเขา. พระโพธิสัตว เมื่อมาจะลงไปหนองน้ําลางหนา
ยังความเสนหาใหเกิดขึ้น สวมกอดปูทอง ใหนอนอยูในระหวางผาหม
กอนแลวจึงเขาไปนา. งูเห็นพระโพธิสัตวนั้นกําลังมา ก็เลื้อยไปโดยเร็ว
กัดเนื้อปลีแขง คือนองใหลมลงไปในที่นั้นนั่นเอง แลวจึงหนีไปหมาย
จอมปลวกเปนปลายทาง. การลมของพระโพธิสัตวก็ดี การกระโดด
ออกไปจากระหวางผาสาฎกของปูก็ดี การมาเกาะบนที่อกพระโพธิสัตว
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ก็ดี ไดมีไมกอนไมหลังกัน. กาเกาะแลวจะใชจะงอยปากจิกนัยนตา.
ปูคิดวา ภัยเกิดขึ้นแกสหายของเราแลว เพราะอาศัยกาตัวนี้ เมื่อเรา
จับกาตัวนี้ไวได งูก็จักกลับมา จึงอากามหนีบคอกาไวแนนเหมือนเอา
คีมคีบไวใหมันลาแลวจึงไดทําใหหยอนไวหนอยหนึ่ง คือลากามลง. กา
เมื่อจะเรียกงูวา สหายเอย สหายจะทั้งเราไปเพื่อประโยชนอะไร ? ปู
ตัวนี้หนีบฉัน ฉันจะยังไมตายจนกวาเพื่อนจะมา จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา:มฤคสิงคี คือปูมีตาโปน มีกระดองแข็ง
อาศัยน้ํา ไมมขี น ฉันถูกมันหนีบ จะรองไห
อยางคนที่ควรกรุณา เฮย เพื่อนแกจะหนีฉัน
ไปเพื่อประโยชนอะไร ?
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดังตอไปนี้. ปูเขาเรียกวา สิงคมิคะ
เพราะมีสีเหมือนสีทองสิงคี หรือเพราะมีเขากลาว คือกาม. บทวา
อายตจฺขุเนตฺโต ไดแก ประกอบดวยตากลาวคือจักษุยาว. กระดอง
คือกระดูกของปูนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้นปูนั้นจึงชื่อวา มีกระดองแข็ง
อฏิตฺตโจ. คําวา หเร สขา เปนคือรองเรียก ความหมายวา
ดูกอนสหายผูเจริญ.
งูไดฟงคํานั้นแลว ไดแผพังพานพนพิษรายมา.
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พระศาสดาเมื่อทรงแสดงเนื้อความนั้น ไดตรัสอภิสัมพุทธคาถา
ที่ ๒ วา :งูที่เปนเพื่อนนั้น เมือ่ จะทัดทานเพื่อน
ของตนไว จึงแผพังพานใหญไปพลาง พนพิษ
ไปพลาง ไดมาถึงตัวปู ปูก็ไดหนีบงูไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กกฺกฏกชฺฌปตฺโต ความวา ถึงที่
ใกลปู. บทวา สขา สขาร ความวา ผูเปนเพื่อนจะปองกันเพื่อนของ
ตน. ปาฐะวา สกขาร ดังนี้บาง. ความหมายก็วาสหายของตน. บทวา
ปริตายมาโน ความวา เมื่อจะรักษา. บทวา อคฺคเหสิ ความวา
ปูเอากามที่ ๒ หนีบคอไวแนน ภายหลังใหมันลาแลวจึงไดทําใหหยอน
ลงหนอยหนึ่ง คือลากามลง.
ลําดับนั้น งูคิดวา ธรรมดาปูจะไมกินเนื้อกาเลยและไมกินเนื้องู
ดวย เพราะเหตุอะไรหนอ ปูตัวนี้จึงหนีบพวกเราไว เมื่อจะถามปูนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๓ ไววา :ปูไมตองการกินกา ไมตองการกินพระยางู แตหนีบไว เจาปูตาโปนเอย ขาขอถาม
เจา เหตุไร แกจึงหนีบขาทั้ง ๒ ไว ?
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆาสตฺถิโก ความวา เปนผูตอง
การอาหาร. บทวา อาเทยฺย ความวา หนีบไว อธิบายวา หนีบไว
ประกอบดวยโภชนะก็หาไม.
ปูไดฟงคํานั้นแลว เมื่อจะบอกถึงเหตุที่หนีบไว จึงไดกลาวคาถา
๒ คาถาวา :ชายคนนีท้ ี่จับขานําไปที่น้ํา เปนผูหวัง
ความเจริญแกขา. เมื่อเขาตาย ขาจะมีความ
ทุกขหานอยไม เราทั้ง ๒ คือขาแลคน ๆ นั้น
จะไมมี. อนึ่ง คนทุกคนเห็นขา ผูมีรางกาย
เติบโตแลว ตองการเบียดเบียน คือกินเนือ้
ที่ทั้งอรอย ทั้งอวบ ทั้งนุม ฝายกาเห็นฉันแลว
คงจะเบียดเบียน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อย บงถึงพระโพธิสัตว. บทวา
อตฺถกาโม หมายความวา มุงประโยชนเกื้อกูล. ดวยบทวา อุทกาย
เนติ ปูแสดงวา ผูใดรักฉัน เอาผาหมหอฉันไปที่น้ํา คือใหฉันถึงที่
อยูของตน. บทวา ตสฺมึ มเต ความวา ถาหากเขาจะตายในที่นี้ไซร
เมื่อคน ๆ นีต้ ายแลว ฉันจักมีทุกขกายแจะทุกขใจมากมาย. บทวา อุโภ
น โหม ความวา เราทั้ง ๒ คน ก็จักไมมี. คาถาวา มมจ ทิสฺวาน
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มีเนื้อความดังตอไปนี้วา ขอนี้ก็เปนเหตุแมขออื่นก็เปนเหตุ คือเมื่อคน ๆ
นี้ตายแลว คนทุกคนเห็นฉันเขาผูหมดที่พึ่ง ไมมีปจจัย แตมีรางกาย
เติบโตแลว คงจะตองการฆาเราโดยเห็นวา เนื้อของปูตัวนี้ทั้งอรอยทั้ง
หนาทั้งนิ่ม ไมใชแตคนอยางเดียวเทานั้นจักตองการ แมกาทั้งหลายที่
เปนสัตวเดียรัจฉาน เห็นฉันเขาก็คงจะเบียดเบียน คือคงจะฆาใหตาย.
งูไดฟงคํานั้นแลว จึงคิดวา เราจักลวงปูตัวนี้ดวยอุบายอยางหนึ่ง
แลวใหปลอยทั้งกาทั้งตนเองไป. ลําดับนั้น งูเมื่อจะลวงปูนั้น จึงกลาว
คาถาที่ ๖ วา :ถาหากขาทั้ง ๒ ถูกหนีบเพราะเหตุแหง
ชายคนนั้นไซร ขาจะดูดพิษกลับ ชายคนนี้
ลุกขึน้ ได แกจงปลอยทั้งขาทั้งกาโดยเร็ว กอน
ที่พิษรายแรงจะเขาไปสู ชายคนนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ ตสฺส เหตุ ความวา ถา
หากวา เพราะเหตุแหงชายคนนี้ไซร. บทวา อุฏาตุ ความวา จง
เปนผูปราศจากพิษ. บทวา วิสมาวมามิ ความวา ขาจะถอนพิษของ
ชายคนนั้นออก จะทําใหเขาเปนผูไมมีพิษอีก. บทวา ปุเร วิส คาฬฺหมุเปติ มจฺจ ความวา เพราะวาพิษที่ขายังไมดูดกลับจะเปนพิษที่มี
กําลังรายแรง พึงเขาไปสูชายคนนี้ ตราบใดพิษนั้นยังไมเขาไป ตราบ
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นั้นนั่นแหละ แกจงปลอยขาทั้ง ๒ คนไป.
ปูไดฟงคํานั้นแลว จึงคิดวา งูตัวนี้ตองการจะใชอุบายอยางหนึ่ง
ใหเราปลอยทั้ง ๒ ตัวแลวหนีไป มันไมรูความฉลาดในอุบายของเรา.
บัดนี้เราจะทํากามของเราใหหยอน คือลากามลง พอใหงูจะสามารถเลื้อย
ไปได แตเราจักไมปลอยกาเลย ครั้นคิดอยางนี้แลว จึงไดกลาวคาถา
ที่ ๗ วา :ขาจะปลอยงู แตยังไมปลอยกากอน
เพราะกาจะเปนตัวประกันไวกอน ตอเมื่อเห็น
ชายคนนี้ มีความสุขสบายปลอดภัยแลว ขา
จึงจะปลอยกาไปเหมือนปลอยงู ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิพทฺธโก ไดแก เปนตัวประกัน.
บทวา ยเถว สปฺป ความวา ขาจะปลอยงูตัวเจริญฉันใด แมกาขา
ก็จะปลอยฉันนั้น แกจงดูดพิษออกจากรางกายของพราหมณคนนี้อยาง
นี้โดยเร็ว.
ก็แหละ ปูครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็ไดลากามลงเพื่อใหงูนั้น
เลื้อยไปสะดวก. งูดูดพิษออกแลว ไดทํารางกายของพระมหาสัตวให
หมดพิษ พระมหาสัตวนั้นมีทุกข จึงลุกขึ้นยืนดวยรูปพรรณปกตินั่น
เอง. ปูคิดวา ถาหากสัตวทั้ง ๒ ตัวนี้จักปลอดภัยไซร ขึ้นชื่อวา ความ
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เจริญ ก็จักไมมีแกสหายของเรา เราจักใหมันพินาศไป ดังนี้แลวไดเอา
กามหนีบศีรษะของสัตวทั้ง ๒ ตัว เหมือนเอาไมเทากดกลีบบัว แลวให
ถึงความสิ้นชีวิต. ฝายกาตัวเมียก็ไดหนีไปจากที่นั้น. พระโพธิสัตว
เอารางงูพันที่ทอนไมแลวโยนไปหลังพุมไม ปลอยปูสีทองที่หนองน้ํา
แลว ไปบานหลินทิยะนั่นเอง. จําเดิมแตนั้นมา ความคุนเคยระหวาง
พระโพธิสัตวนั้นกับปูไดมียิ่งกวาแตกอน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดก. จึงไดตรัสคาถาสุดทายไววา :กาในครั้งนั้น ไดแตพระเทวทัตในบัดนี้
สวนงูเหาหมอ ไดแกชางนาฬาคิรี ปูไดแก
พระอานนทผูเจริญ เราตถาคตผูเปนศาสดา
ไดแกพราหมณ ในครั้งนั้น.
ในเวลาจบสัจธรรม คนไดเปนพระโสดาบันมากมาย. สวนกา
ตัวเมียไมไดตรัสไวในพระคาถา. มันก็ไดแกนางจิญจมานวิกา.
จบ อรรถกถาสุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๔
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๕. มัยหกสกุณชาดก
วาดวยการใชทรัพยใหเปนประโยชน
[๙๓๑] นกชื่อมัยหกะ นกเขา บินไปที่ไหลเขา
และซอกเขา เกาะตนเลียบที่มีผลสุก รองวา
ของกู ๆ.
[๙๓๒] เมื่อมันรองอยูอยางนี้ ฝูงนกที่นั้นมารวม
กัน พากันกินผลเลียบแลวบินหนี มันก็ยังรอง
อยูนนั่ เอง ฉันใด.
[๙๓๓] บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน รวบรวมทรัพยไวมากมาย ตนเองก็ไมได
ใชสอยเลย ไมมอบสวนแบงแกญาติทั้งหลาย
ดวย.
[๙๓๔] เขาไมไดใชสอยผานุง ผาหม ไมรับประทานภัตตาหาร ไมทัดทรงดอกไม ไมลบู ไล
เครื่องลูบไล ไมใชอะไรสักครั้งเดียว และ
ไมสงเคราะหญาติทั้งหลาย.
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[๙๓๕] เมื่อบนเพออยูอยางนี้วา ของกู ๆ หวงแหนไวภายหลังพระราชาบาง โจรบาง ทายาท
ผูไมเปนที่รักบาง เอาทรัพยไป คนนั้นก็จะบน
เพออยูนั่นแหละ.
[๙๓๖] สวนผูมีปรีชาใชเองดวย สงเคราะหญาติ
ทั้งหลายดวย เขาจะไดรับเกียรติ เพราะการ
สงเคราะหนั้น ละโลกนี้ไปแลว ก็จะบรรเทิง
ในสวรรค.
จบ มัยหกสกุณชาดกที่ ๕
อรรถกถามัยหกสกุณชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
อาคันตุกเศรษฐี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา สถุโณ มยฺหโห นาม
ดังนี้.
ความพิสดารวา ที่นครสาวัตถี ไดมีเศรษฐีชื่ออาคันตุกะ เปนคน
มั่งคั่งมีทรัพยมาก. แตเขาไมใชสอยโภคทรัพยดวยตนเองเลย และไมได
ใหแกคนอื่น. เมื่อเขานําโภชนะที่ประณีตมีรสอรอยตาง ๆ มาให เขาจะ
ไมรับประทานโภชนะนั้น รับประทานแตปลายขาว มีกับ คือน้ําผักดอง
๒ อยางเทานั้น. เมื่อเขานําผาจากแควนกาสีที่เขารีดแลว อบแลวมาให
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ก็ใหเขานําออกไป นุงหมแตผาเนื้อหยาบแข็งกระดาง เมื่อเขานํารถที่
ตระการไปดวยแกวแกมทอง เทียมดวยมามาให ก็ใหนํารถนั้นออกไป
ไปดวยรถเล็กที่ทําดวยไมธรรมดา เมื่อเขากั้นฉัตรทองให ก็ใหเขานํา
ฉัตรนั้นออกไป กั้นดวยฉัตรที่ทําดวยใบไม. ตลอดชีวิตเขาไมทําบุญ
แมแตอยางเดียว ในจํานวนบุญทั้งหลายมีทานเปนตน ถึงแกกรรมแลว
จึงเกิดในโรรุวนรก. พระราชาทรงใหขนสมบัติที่ไมมีบุตรรับมรดกของ
เศรษฐีนั้น เขาไปในราชตระกูล เปนเวลา ๗ วัน. เมื่อใหขนสมบัติ
นั้นเสร็จแลว พระราชาทรงเสวยพระกระยาหารเชาแลว ไดเสด็จไป
พระวิหารเชตวัน ทรงไหวพระศาสดา แลวประทับนั่ง เมื่อพระศาสดา
ตรัสวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระองคไมทรงทําพุทธอุปฐากหรือ ?
จึงทูลถามพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เศรษฐีชื่อวา อาคันตุกะ
ในนครสาวัตถีถงึ แกกรรมแลว เมือ่ ใหคนขนทรัพย ไมมีเจาของของ
เศรษฐีนั้น มาที่พระราชวังอยูนั่นเอง วันเวลาไดผานไปถึง ๗ วัน.
ก็เศรษฐีนั้นแมไดทรัพยมีประมาณเทานี้ ก็ไมไดใชสอยดวยตนเอง
เลย และไมไดใหคนอื่นดวย ทรัพยของเขาจึงไดเปนเสมือนสระโบก.
ขรณีที่ผีเสื้อหวงแหนไว วันเดียวเขาก็ไมไดเสวยรสโภชนะอันประณีต
ตนเขาไปสูปากมัจจุราชเสียแลว คนผูไมมีบุญมีความตระหนี่อยางนี้
ทํากรรมอะไรไวจึงไดรับทรัพยประมาณเทานี้ และดวยเหตุอะไรจิตของ
เขาจึงไมยินดีในโภคทรัพยในการใชสอย ? พระศาสดาตรัสวา ขอ
ถวายพระพรมหาบพิตร เศรษฐีคนนั้นนั่นเอง ทําเหตุที่ใหไดทรัพย ๑
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ภาวะที่ไดทรัพยมาแลวไมใชสอย ๑ ดังนี้แลว เปนผูอันพระราชาทูล
ขอแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี ไดมีเศรษฐีเมืองพาราณสี ไมมีศรัทธามีความตระหนี่
ไมใหอะไรแกใคร ไมสงเคราะหใคร วันหนึ่ง เขากําลังเดินไปเฝา
พระราชา เห็นพระปจเจกพุทธเจา ทรงพระนามวา ตครสิขี กําลัง
เดินไปบิณฑบาต ไหวแลว ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค
ไดภิกษาแลวหรือ ? เมื่อพระองคตรัสวา ทานมหาเศรษฐี อาตมภาพ
กําลังเดินไปเรื่อย ๆ ไมใชหรือ ? จึงสั่งบังคับชายคนหนึ่งวา ไปเถิด
เจาจงนําพระปจเจกพุทธเจานี้ไปบานพวกเรา ใหทานประทับนั่งบนแทน
เรา แลวใหบรรจุภัตตาหารที่เขาเตรียมไวสําหรับพวกเราใหเต็มบาตร
แลวถวายไป. เขานําพระปจเจกพุทธเจาไปเรือน แลวใหประทับนั่ง
บอกใหภรรยาเศรษฐีทราบ ใหบรรจุภัตตาหารที่มีรสเลิศนานาชนิดให.
เต็มบาตร แลวไดถวายพระองคไป. พระองคทรงรับภัตตาหารแลว ได
เสด็จออกจากนิเวศนของทานเศรษฐี แลวเสด็จดําเนินไปในระหวาง
ถนน. เศรษฐีกลับจากพระราชวังแลว เห็นพระองคไหวแลว ทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคไดรับภัตตาหารแลวหรือ ? ไดแลว
ทานมหาเศรษฐี พระองคตรัสตอบ. เศรษฐีนั้นแลดูบาตรแลวไมอาจ
ใหจิตเลื่อมใสได คิดวา ภัตตาหารของเรานี้ ทาสหรือกรรมกรทั้งหลาย
กินแลวคงทํางานแมที่ทําไดยาก นาเสียดายหนอ ! เราไดมีความเสื่อมเสีย
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เสียทรัพยสินแลว ดังนี้ ไมสามารถทําอปรเจตนาใหบริบูรณได.
ธรรมดาทาน เมื่อบุคคลสามารถทําเจตนาทั้ง ๓ ใหบริบูรณเทานั้น
จึงจะมีผลมาก. กอนแตใหทาน เราทั้งหลายจงเปนผูใจดี แมเมื่อให
ก็จงเปนผูเต็มใจจริง ๆ ครั้นใหแลวก็ไมสอดแคลวอาลัยภายหลังเลย
เพราะฉะนั้นแล คนหนุมคนสาวของเราทั้งหลาย จะไมตายคือไมเสื่อม
จากสมบัติ. คนกอนแตใหก็มีใจดี เมื่อกําลังใหก็ใหจิตใจเลื่อมใส ครั้น
ใหแลวก็ดีใจ นี่เปนความถึงพรอมแหงบุญ.
ขอถวายพระพรมหาบพิตร อาคันตุกเศรษฐีไดรับทรัพยมาก
เพราะปจจัยที่ไดถวายแกพระตครสิขีปจเจกพุทธเจา แตไมอาจใชสอย
โภคทรัพยได เพราะไมสามารถทําอปรเจตนา คือเจตนาดวงหลัง ให
ประณีตได ดวยประการดังนี้แล.
พระราชาทูลถามวา ก็เหตุไฉนเขาจึงไมไดบุตรพระพุทธเจาขา
พระศาสดาตรัสตอบวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร แมเหตุแหงการ
ไมไดบุตร เศรษฐีนั้นก็ทําไวเหมือนกัน ถูกพระราชาทูลออนวอนแลว
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตตรองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลเศรษฐีผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ เติบ
ใหญแลว มารดาบิดาลวงลับไปแลว เมื่อตรวจตราดูสมบัติแลว จะมัด
จิตใจนองชายไว จึงใหสรางโรงทานไวที่ประตูเรือน ใหมหาทานไป
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ครองเรือนไป. ตอมาบุตรของทานคนหนึ่ง ก็คลอดออกมา. ในเวลา
ลูกนั้นเดินได ทานเห็นโทษในกามทั้งหลาย เห็นอานิสงสในการออก
บวช จึงมอบสมบัติในเรือนทั้งหมดใหนองชายพรอมทั้งลูกเมีย ให
โอวาทวา จงอยาประมาท ใหทานเปนไปเถิด แลวบวชเปนฤษี ยัง
ฌานและอภิญญาใหเกิดขึ้น แลวอยูท ี่ทองถิ่นปาหิมพานต. ฝายนองชาย
ของทานก็ไดลูก ๑ คน. เขาเห็นเด็กนั้นเติบโตขึ้น จึงคิดวา เมื่อลูก
พี่ชายของเรายังมีชีวิตอยู สมบัติจักแบงเปน ๒ สวน เราจักฆาบุตร
ของพี่ชายเสีย. จึงอยูมาวันหนึ่ง เขาไดฆาเด็กนั้นถวงน้ํา. ภรรยาของ
พี่ชายถามถึงลูกนั่นกะเขาผูอาบน้ํา แลวมาวาลูกของฉันไปไหน ? เขา
ตอบวา มันเลนน้ําในแมน้ํา ตอมาฉันคนหามันก็ไมพบ นางไดรองไห
แลวนิ่งเฉย. พระโพธิสัตวทราบเหตุนั้น แลวคิดวา เราจักทํากิจนี้ให
ปรากฏ แลวมาทางอากาศลงที่นครพาราณสี นุงหมผาเรียบรอยแลว
ยืนที่ประตูเรือนของนองชายนั้น ไมเห็นโรงทาน จึงคิดวา แมโรงทาน
อสัตบุรุษคนนี้ก็ใหพินาศไปแลว. ฝายนองชายของทานไดทราบวาทาน
มาแลว ก็มาหาไหวพระมหาสัตวแลวใหขึ้นปราสาท ใหฉันโภชนะอัน
ประณีต. ในที่สุดแหงภัตกิจฉันเสร็จ ทานนั่งอยางสบาย ถามวา เด็ก
ไมปรากฏ เขาไปไหนหนอ.
ตายแลวครับ ทาน นองชายตอบ.
ตายดวยเหตุอะไร ฤาษีซัก.
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ผมไมทราบวา ดวยเหตุ ชื่อโนน ในสถานที่เลนน้ํา นองชาย
ตอบ.
อสัตบุรุษเอย เจาไมรูหรือวา กิจที่เจาทําไปแลว ปรากฏแก
ฉันแลว เจาฆาเด็กนั้นดวยเหตุชั่วนี้ มิใชหรือ ? เราจักสามารถรักษา
ทรัพยที่กําลังสูญหายไป ดวยอํานาจพระราชาเปนตน ไดหรือไมหนอ ?
นกเขากับเจามีอะไรที่ทําใหแตกตางกัน ฤาษีกลาวตัดพอ.
ลําดับนั้น มหาสัตวเมื่อจะแสดงธรรมแตเขา ดวยพุทธลีลา
จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา:นกชื่อวามัยหกะ นกเขา บินไปที่ไหล
เขาและซอกเขาเกาะตนเลียบที่มีผลสุก รองวา
ของกู ๆ. เมื่อมันรองอยูอยางนี้ ฝูงนกที่บินมา
รวมกัน พากันกินผลเลียบแลวบินหนี มันก็
ยังรองอยูนั่นเอง ฉันใด. บุคคลบางคนในโลก
นี้ ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพยไวมา
มาย ตนเองก็ไมไดใชสอยเลย ไมมอบสวน
แบงแกญาติทั้งหลายดวย. เขาไมใชสอยผานุง
ผาหม ไมรับประทานภัตตาหาร ไมทัดทรง
ดอกไม ไมลบู ไล เครื่องลูบไล ไมใชอะไร
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สักครัง้ เดียว และไมสงเคราะหญาติทั้งหลาย
เมื่อบนเพออยูอยางนี้วา ของกู ของกู หวงแหน
ไวภายหลัง พระราชาบาง โจรบาง ทายาท
ผูไมเปนที่รักบาง เอาทรัพยไป คนนั้นก็จะบน
เพออยูนั่นแหละ สวนผูมีปรีชาใชเองดวย
สงเคราะหญาติทั้งหลายดวย ดวยการสงเคราะห
นั้น เขาจะไดรับเกียรติ ละโลกนี้ไปแลวจะ
บรรเทิงในสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มยฺหโก ความวา ที่ไดชื่ออยางนี้
เพราะอํานาจการรองวา ของกู ของกู. บทวา คิรสิ านุทรีจโร ความวา
นกนั้นที่ชื่อวา คิริสานุทรีจโร เพราะบินไปที่ไหลเขาและซอกเขา.
บทวา ปกฺก ปปฺผลึ ความวา ตนเลียบตนหนึ่งที่มีผลเต็มตน ใน
ดินแดนหิมพานต. บทวา กนฺทติ ความวา มันจะบินรองหามฝูงนก
ที่หอมลอมตนไมนั้น กินผลที่สุก ๆ อยู. บทวา ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส
ความวา เมื่อมันร่ํารองอยูอยางนี้นั่นแหละ บทวา ภุตฺวาน ปปฺผลึ
ยนฺติ ความวา กินผลเลียบนั้น แลวบินไปตนอื่นที่มีผลสมบูรณ.
บทวา วิลปเตว ความวา สวนนกนัน้ ก็ยังรองอยูนั่นเอง. บทวา
ยโถธึ ความวา ตามสวน อธิบายวา ไมไดสวนที่จะตองได ดวยอํานาจ
เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคของมารดาบิดา พี่ชายพี่สาว นองชาย
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นองสาวและบุตรธิดาเปนตน. บทวา สกึ ความวา ไมไดใชสอย
แมแตครั้งเดียว อธิบายวา ไมไดใชของตนบาง. บทวา น สงฺคณฺหาติ
ความวา ไมไดสงเคราะหดวยอํานาจการใหภัตตาหาร เครื่องนุง พืช
พันธุและไถเปนตน. บทวา วิลปเตว โส นโร ความวา เมื่อพระราชา
เปนตนเหลานั้น เอาทรัพยไป คน ๆ นั้นก็จะบนเพออยูนั่นแหละ.
บทวา ธีโร ไดแกบัณฑิต. บทวา สงฺคณฺหาติ ความวา ยอมสงเคราะห
ญาติทั้งหลายที่เขากําลังทํามาหากิน ที่มาสูสํานักตนดวยการใหภัตตาหาร
เครื่องนุงหม พืชพันธุและไถเปนตน. บทวา เตน ความวา สัตบุรุษนั้น
จะไดรับเกียรติและการสรรเสริญตนในทามกลางษริษัท ครัน้ ละโลกนี้
ไปแลวก็จะปลื้มใจในเทพนคร ดวยการสงเคราะหญาตินั้น.
พระมหาสัตว ครั้นแสดงธรรมแกนองชายอยางนี้ แลวก็ใหเขา
ทําโรงทานที่เขางดไป แลวใหเปนไปตามปกติ แลวไดไปยังแดน
หิมพานต มีฌานไมเสื่อมถึงแกกรรมแลว ไดเขาถึงพรหมโลก.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร อาคันตุกเศรษฐี ไมไดบุตร ไมไดธดิ าเลย
เพราะฆาบุตรพี่ชาย ดวยเหตุดังนี้แล แลวทรงประชุมชาดกไววา
นองชายในครั้งนั้น ไดแก อาคันตุกเศรษฐี ในบัดนี้ สวนพีช่ าย
ไดแก เราตถาคตนั่นเอง.
จบ อรรถกถามัยหกสกุณชาดกที่ ๕
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๖. ปพพชิตวิเหฐกชาดก
วาดวยกราบไหวผูควรกราบไหว
[๙๓๗] เธอมีรูปรางงาม แตใหสมณะรูปรางขี้เหร
อยูขางหนา ประคองอัญชลีนมัสการ สมณะ
รูปนัน้ ดีกวาเธอหรือเสมอกับเธอ ขอจงบอก
ทั้งชื่อของตนทั้งชื่อผูอื่น คือสมณะ.
[๙๓๘] ขาแตมหาราช ทวยเทพอุปตติเทพ จะ
ไมเอยชื่อและโคตรของเทพทั้งหลาย ผูพรอม
เพรียงกัน ผูปฏิบัติตรง คือวิสุทธิเทพ แต
ขาพเจาจะบอกขอของขาพเจาแกทาน ขาพเจา
คือทาวสักกะรูเปนจอมทวยเทพชาวไตรทศ.
[๙๓๙] ผูใดเห็นภิกษุผูเขาถึงจรณะ ใหทานอยู
ขางหนา ประคองอัญชลีนมัสการ ขาแตเทวราช ขาพระองคขอถามขอความนี้กะพระองค
ผูนั้นละโลกนี้ไปแลวจะไดความสุขอะไร ?
[๙๔๐] ผูใดเห็นภิกษุผูเขาถึงจรณะ ใหทานอยู
ขางหนา แมประคองอัญชลีนมัสการอยู ผูน ั้น
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จะไดรับการสรรเสริญในปจจุบัน และจะไป
สวรรค เพราะรางกายแตกดับไป.
[๙๔๑] วันนี้ บุญไดเกิดขึ้นแตขาพเจาแลวหนอ
ที่ขาพระองคไดพบเห็น พระผูเปนเจาวาสวะ,
ขาแตทาวสักกะ ขาพระองคเห็นพระภิกษุและ
พระองคแลว จะทําบุญหานอยไม.
[๙๔๒] ควรคบหาผูมีปญญา เปนพหูสูต คิดถึง
เหตุการณมากมายโดยแนแทแล ดูกอนพระราชา พระองคเห็นภิกษุและหมอมฉันแลว
จงทําบุญหานอยไม.
[๙๔๓] ผูไมมักโกรธ มีจิตเลื่อมใสเนืองนิตย
เปนผูควรแกการขอของแขกทุกคน ขาแตทาน
จอมเทพ ขาพระองคสดับสุภาษิตแลว จักทํา
ลายมานะ กราบไหวทานผูนั้น.
จบ ปพพชิตวิเหฐกชาดกที่ ๖
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อรรถกถาปพพชิตวิเหฐกชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการ
บําเพ็ญประโยชนเพื่อชาวโลก จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ทุพฺพณฺณรูป ดังนี้. เรื่องนี้จักมีแจงในกัณหชาดก.
ก็ในคราวครั้งนั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไม
ใชแตบัดนี้เทานั้น แมในชาติกอนตถาคตก็บําเพ็ญประโยชนแกโลก
เหมือนกัน แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนทาวสักกะ. ครั้งนั้น. วิชาธรคนหนึ่ง
รายเวทยมนตแลว เขาไปในหองมิ่งขวัญในเวลาเที่ยงคืน ประพฤติ
ลวงเกินกับพระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี. ฝายขาหลวงของพระนาง ไดกราบทูลแดพระราชา. พระนางจึงเสด็จเฝาพระราชาเสียเอง
ทูลวา ขาแตสมมติเทพ ชายคนหนึ่งเขามาในหองมิ่งขวัญ ในเวลาเที่ยง
คืนขมขืนหมอมฉัน.
พระราชา ก็เธอจะสามารถทําเครื่องหมาย คือสัญญาณอะไรไว
ที่มันไดไหม ?
พระอัครมเหสี สามารถพระเจาขา.
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พระนางทรงใหนําถาดใสชาด คือชาติหิงคุมาได เมื่อเวลาชาย
คนนั้นมาในเวลากลางคืน รวมอภิรมยแลวจะไป ทรงประทับนิ้วทั้ง ๕
ไวที่หลัง แลวไดกราบทูลพระราชาแตเชาทีเดียว. พระราชาตรัสสั่งบังคับ
คนทั้งหลายวา สูเจาทั้งหลายจงไป จงพากันตรวจดูทั่วทุกทิศแลวจับ
ชายคนที่มีรอยชาดอยูบนหลัง. ฝายวิชาธร เมื่อทําอนาจารในเวลา
กลางคืนแลว กลางวันก็ยืนขาเดียวนมัสการพระอาทิตยอยูที่สุสาน.
ราชบุรุษทั้งหลายเห็นเขาแลวจึงพากันลอมไว. เขารูวา กรรมของเรา
ปรากฏแลว จึงรายเวทยเหาะไปทางอากาศ. พระราชาทรงเห็นชายคน
นั้นแลว จึงตรัสถามราชบุรุษทั้งหลายที่มาแลววา เธอทั้งหลายไดเห็น
ไหม ?
ราชบุรษุ ไดเห็นพระพุทธเจาขา.
พระราชา มันชื่ออะไรละ คือใคร.
ราชบุรษุ เปนบรรพชิต พระพุทธเจาขา.
เพราะวาเวลากลางคืนเขาทําอนาจาร แตเวลากลางวันเขาอยูโดย
เพศบรรพชิต. พระราชาทรงกริ้วบรรพชิตทั้งหลายวา บรรพชิตเหลานี้
กลางวันประพฤติโดยเพศสมณะ แตกลางคืนทําอนาจาร แลวทรงยืดถือ
ผิดๆ จึงทรงใหตีกลองประกาศวา สูเจาทั้งหลายจักตองปฏิบัติตามพระราชโองการ ในที่ ๆ ตนไดเห็นแลว เห็นแลววา บรรพชิตทั้งหมด จง
หนีไปจากอาณาจักรของเรา. บรรพชิตทั้งหมด จึงหนีไปจากแควน
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กาสีที่มีที่ ๓๐ โยชนไดพากันไปยังราชธานีอื่น ๆ. สมณะพราหมณผูทรง
ธรรม แมคนเดียวที่จะใหโอวาทแกคนทั้งหลายทั่วแควนกาสีก็ไมมี.
คนทั้งหลายที่ไมไดรับโอวาท ไดเปนคนหยาบคาย. คนทั้งหลายที่
ปลอยปละละเลยทานและศีลเปนตน ตายไปแลวโดยมาก. ก็เกิดใน
นรก. ขึ้นชือ่ วาจะเกิดในสวรรคไมมีแลว. ทาวสักกะเมื่อไมทรงเห็น
เทพบุตรใหม จึงทรงรําลึกวา มีเหตุอะไรหนอแล ? แลวก็ทรงทราบวา
พระเจาพาราณสีทรงพิโรธ เพราะอาศัยวิชาธร ทรงไลบรรพชิตออก
จากแวนแควน เพราะทรงเชื่อถือผิด จึงทรงดําริวา คนอื่นนอกจาก
เรา ที่จะสามารถทําลายความเธอถือผิดของพระราชาพระองคนี้ไมมี และ
เราจักเปนที่พึ่งของพระราชาและราษฎรทั้งหลาย แลวไดเสด็จไปสํานัก
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายที่เงื้อมแหงภูเขาชื่อวา นันทมูลกะทรงไหว
แลวทูลวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ชือ่ พระคุณเจาทั้งหลาย จงใหพระ
ปจเจกพุทธเจาผูเฒาองคหนึ่งแกกระผม กระผมจักใหราษฎรชาวกาสี
เลื่อมใส. ทาวเธอไดพระสังฆเถระทีเดียว. จึงทาวเธอทรงรับเอาบาตร
และจีวรของพระปจเจกพุทธเจานั้น ใหทานอยูขางหนาพระองคเองอยู
ขางหลัง ทรงแปลงเพศเปนมาณพรูปหลอ วางอัญชลีไวเหนือเศียร
นมัสการพระปจเจกพุทธเจา เสด็จเที่ยวไปทางเบื้องบนพระนครทั้งหมด
๓ เที่ยว มาถึงประตูพระราชวัง ไดประทับยืนอยูบนอากาศ. อํามาตย
ทั้งหลายไดกราบทูลพระราชาวา ขาแตสมมติเทพมาณพรูปงามคนหนึ่ง
นําเอาสมณะรูปหนึ่งมายืนอยูบนอากาศตรงประตูพระราชวัง. พระราชา
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จึงเสด็จลุกจากราชอาสน ประทับยืนที่ชองพระแกล เมื่อทรงเจรจากับ
ดวยทาวสักกะนั้นวา ดูกอนมาณพ เธอเปนผูมีรูปรางงาม แตเหตุไฉน
จึงยืนถือบาตรและจีวรของสมณะผูมีรูปรางขี้เหรพลางนมัสการอยูดังนี้
ไดตรัสคาถาที่ ๑ วา :เธอผูมรี ูปรางงาม แตใหสมณะรูปรางขี้เหร
อยูขางหนา ประคองอัญชลีนมัสการ สมณะ
รูปนัน้ คือวาเธอหรือเสมอกันกับเธอ ขอจง
บอกทั้งขอของคนทั้งชื่อของผูอื่น คือสมณะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยวณฺณี ไดแก รูปรางสวยงาม.
บทวา เสยฺโย นุ เต โส ความวา บรรพชิตรูปรางขี้เหรรูปนั้นดียิ่ง
กวาเธอหรือเสมอกับเธอ. บทวา ปรสฺสตฺตโน จ ความวา พระราชา
ตรัสถามวา เธอจงบอกชื่อของผูอื่นนั้นและของตนเถิด.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชจึงตรัสกะพระราชานั้นวา ขาแต
มหาราช ขึน้ ชื่อวาสมณะทั้งหลายยอมเปนผูควรเคารพ เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเพื่อเรียกชื่อของทาน แตขาพเจาจักบอกชื่อขาพเจาแก
ทาน แลวตรัสคาถาที่ ๒ วา.
ขาแตมหาราช ทวยเทพอุปตติเทพ จะ
มีเอยชื่อและโคตรของเทพทั้งหลาย ผูพรอม
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เพรียงกัน ผูปฏิบัติตรงคือวิสุทธิเทพ แต
ขาพเจาจะบอกชื่อของขาพเจาแกทาน ขาพเจา
คือทาวสักกะผูเปนจอมทวยเทพชาวไตรทศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมคฺคตานุชฺชุคคาน เทวา ความ
วา อุปปตติเทพทั้งหลาย จะไมแตะตองชื่อและโคตรของพระมหาขีณาสพ
ทั้งหลายผูชื่อวาพรอมเพรียงกันแลว เพราะพิจารณาสังขารทั้งมวลดวย
อํานาจแหงกิจตามความเปนจริงแลว บรรลุอรหัตผลที่เปนผลเลิศ และ
ผูชื่อวาดําเนินไปตรงแลว เพราะดําเนินไปสูพระนิพพานดวยมรรค
มีองค ๘ ที่ตรง ผูเปนวิสุทธิเทพยอดเยี่ยมกวาอุปปตติเทพทั้งหลาย.
มีบทวา อหฺ จ เต นามเธยฺย ความวา ก็แตวาขาพเจาจักบอกชื่อ
ของตนแตทาน.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว ไดทูลถามถึงอานิสงส การนมัสการภิกษุดวยคาถาที่ ๓ วา :ผูใดเห็นภิกษุผูเขาถึงจรณะ ใหทานผูอยู
ขางหนาประคองอัญชลีนมัสการ ขาแตเทวราช
ขาพระองคขอถามขอความนี้กะพระองค ผูน ั้น
จุติจากโลกนี้ไปแลว จะไดรับความสุขอะไร ?
ทาวสักกะตรัสตอบดวยคาถาที่ ๔ วา :-
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ผูใดเห็นภิกษุผูเขาถึงจรณะ ใหทานอยู
ขางหนา แมประคองอัญชลีนมัสการอยู ผูน ั้น
จะไดรับการสรรเสริญในปจจุบัน และจะไป
สวรรค เพราะรางกายแตกดับไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกขฺ ุ ไดแก บุคคลผูบริสุทธิ์เพราะ
ทําลายกิเลสไดแลว. บทวา จรณูปปนฺน ความวา ผูเขาถึงดวยศีล
และจรณะ. บทวา ทิฏเว ธมฺเม ความวา ไมใชวา จุติจากโลกนี้
อยางเดียวเทานั้นจึงจะไปสวรรค ถึงในอัตภาพนี้ เขาก็ไดรับการสรรเสริญ คือประสบความสุขจากการสรรเสริญ.
พระราชา ทรงสดับเทวคาถาเรื่องของทาวสักกะแลว ทําลายการ
เธอถือผิดได พอพระราชหฤทัย ไดตรัสคาถาที่ ๕ วา :วันนี้บุญไดเกิดขึ้นแกขา พระองคแลวหนอ
ที่ขาพระองคไดพบเห็นพระผูเปนเจา วาสวะ
ขาแตทาวสักกะขาพระองคเห็นพระภิกษุ และ
พระองคแลว จะทําบุญหานอยไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลกฺขี คือบุญ ไดแก มิ่งขวัญ มี
คําอธิบายไววา วันนี้ปญ
 ญาที่รูวิบากของกุศลและอกุศล เกิดขึ้นแลว
แกขาพระองคผูฟงพระดํารัสของพระองคอยูนั่นแหละ. บทวา ย เปน
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เพียงนิบาต. บทวา ภูตปติมทฺทส ความวา ขาพระองคไดเห็นพระผู
เปนเจา.
ทาวสักกะทรงสดับคํานั้นแลว เมื่อจะทรงสดุดีบัณฑิต จึงตรัส
คาถาที่ ๖ วา:ควรคบหาผูมีปญญา เปนพหูสูต คิดถึง
เหตุการณมากมายโดยแนแทแล ดูกอนพระราชา พระองคเห็นภิกษุและหมอมฉันแลว จง
ทรงทําบุญหานอยไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา านจินฺติตา ความวา ผูสามารถ
คิดถึงเหตุการณไดมากมาย.
พระราชา ทรงสดับเทวดํารัสนั้นแลว จึงตรัสคาถาสุดทายวา :ผูไมมักโกรธ มีจิตเลื่อมใสเนืองนิตย
เปนผูควรแกการขอของแขกทุกคน ขาแต
จอมเทพ ขาพระองคสะดับสุภาษิตแลว จัก
ทําลายมานะ กราบไหวทานผูนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพาติถียาจโยโค ความวา
บรรดาแขกทั้งหลายคืออาคันตุกะทั้งหลายที่มาแลวทั้งหมด คนเหลานั้น
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ของสิ่งใด ๆ เขาก็เปนผูเหมาะคือสมควรแกสิ่งนั้น ๆ อธิบายวา ใหอยูทุก
สิ่งที่ชนเหลานั้นขอแลว ขอแลว. บทวา สุตฺวาน เทวินฺท สุภาสิตานิ
ความวา พระราชาทูลวา ขาพระองคฟงสุภาษิตของพระองคแลว จัก
เปนคนแบบนี้.
ก็แหละ พระราชาครั้นตรัสอยางนี้ ก็เสด็จลงจากปราสาท ทรง
ไหวพระปจเจกพุทธเจา แลวไดประทับยืน ณ ทีส่ มควรขางหนึ่ง. พระปจเจกพุทธเจา ทรงนั่งคูบัลลังกที่อากาศ แลวทรงโอวาทพระราชาวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร วิชาธรนั้นไมใชสมณะ ตอแตนี้ไปขอ
พระองคจงทรงทราบไววาโลกไมวางเปลา ยังมีสมณะพราหมณผูทรงศีล
อยูแลวทรงอวยทาน ทรงศีล ทรงอุโบสถกรรมเถิด ฝายทาวสุกกะ
ประทับยืนอยูที่อากาศ ดวยอานุภาพของทาวสักกะประทานโอวาทแก
ทวยนครวา ตอแตนี้ไปสูเจาทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด แลวทรง
ใหตีกลองปาวประกาศวา สมณพราหมณทั้งหลายผูหนีไปแลว จงกลับ
มา. จึงทานทั้ง ๒ คือทาวสักกะและพระปจเจกพุทธเจา ไดเสด็จไปยังที่
ของตน. พระราชาทรงตั้งอยูโนเทวโอวาทของทาวสักกะนั้น แลวได
ทรงทําบุญทั้งหลายมีทานเปนตน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกไววา. พระปจเจกพุทธเจา ครัง้ นั้นไดปรินิพพานแลว พระราชา
ไดแกพระอานนท สวนทาวสักกะ ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาปพพชิตวิเหฐกชาดกที่ ๖
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๗. อุปนิสงฆบุปผชาดก
วาดวยคนดีไมควรทําชั่ว แมนดิ หนอย
[๙๔๔] ดูกอนทานผูเปนกับดวยเรา ทานดม
ดอกไมที่เกิดในน้ํา คือดอกบัว ที่เขาไมได
ใหนใี้ ด การดมนี้นั้นเปนองค หนึ่งของ
การขโมย ทานเปนผูขโมยกลิน่ .
[๙๔๕] เราไมลัก เราไมเด็ดดอกบัว แตเรายืน
ดมอยูไกล ๆ เมือ่ เปนเชนนั้น เหตุไฉนหนอ
จึงกลาวหาวาเปนผูขโมยกลิ่น ?
[๙๔๖] ชายคนนี้ใด ขุดเหงาบัว เด็ดดอกบุณฑริก ชายคนนี้นนั้
ผูมีการงานเลอะเทอะ
อยางนี้ เหตุไรจึงไมมีใครวา ?
[๙๔๗] ชายผูมีกรรมบาปดาดดื่นแลว เปรอะ
เปอนบาป เหมือนผาออม ขาพเจาจึงไมมีคํา
พูดอะไรในเรื่องนั้น และขาพเจาควรเพื่อจะวา
กลาวเขาได.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 181

[๙๔๘] สําหรับคนผูไมมีกิเลสดุจเนิน มีปกติ
แสวงหาความสะอาดเปนนิจ บาปประมาณเทา
ปลายขนทราย จะปรากฏแกเขา ประมาณเทา
กลีบเมฆทีเดียว.
[๙๔๙] ขาแตทานผูควรบูชายักษ ทานรูจ ัก
ขาพเจาแนนอน และทานอนุเคราะหขาพเจา
ขาแตทานผูควรบูชายักษ ทานจงตําหนิอีก
เมื่อทานเห็นโทษชนิดนี้ของเรา.
[๙๕๐] ขาพเจาไมไดอาศัยสิ่งนั้นเลี้ยงชีพเลย ทั้ง
เราไมไดเปนลูกจางทาน ขาแตภิกษุ ตัวทาน
เอง ควรรูกรรม ที่เปนเหตุใหไปสูสุคติ.
จบ อุปสิงฆบุปผชาดกที่ ๗
อรรถกถาอุปสิงฆบุปผชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ยเมต ดังนี.้
ไดยินวา ภิกษุรูปนั้น เมื่อออกจากพระวิหารเชตวันไปอาศัย
อยูปาแหงใดแหงหนึ่ง ในโกศลรัฐ วันหนึ่ง ลงไปสูสระบัวเห็นดอกบัว
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บานงามจึงไปยืนดมดอกไมอยูใตลม. ลําดับนั้นเทวดาผูสิงอยูที่ไพรสณฑ
นั้น จึงใหทานสลดใจวา ขาแตทานผูเชนกับดวยเรา ทานชื่อวาเปน
ผูขโมยกลิ่น ความคิดวาดังนี้เปนสิ่งประเสริฐ เปนองค ๑ ของการขโมย.
เธอเปนผูที่เทวดานั้นใหสลดใจแลว จึงมาที่พระเชตวันอีก ถวายบังคม
พระศาสดาแลวนั่งอยู ถูกพระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุเธออยูที่
ไหน. ทูลวา อยูที่ไพรสณฑชื่อโนน เทวดาที่ไพรสณฑนั้นนั่นเอง
ใหขาพระองคสลดใจอยางนี้. ครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา ดู
กอนภิกษุ ไมใชแตเธอเทานั้นที่ดมดอกไมอยู ถูกเทวดาใหสลดใจ แม
บัณฑิตในกาลกอนทั้งหลาย เทวดาก็เคยใหสลดใจมาแลวเหมือนกัน
เปนผูที่ภิกษุนั้นทูลออนวอนแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณที่หมูบานในแควนกาสี
ตําบลหนึ่ง เติบโตแลวไดเรียนศิลปะในเมืองตักกศิลา ตอมาไดบวชเปน
ฤาษี เขาไปอาศัยสระบัวแหงหนึ่งอยู วันหนึ่งลงไปสระนั้น ไดยืนดม
ดอกบัวที่บานงดงาม. ครั้งนั้นเทพธิดาตนหนึ่งสถิตอยูที่ลําตนตนไมเมื่อ
จะใหทานสลดใจ จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนทานผูเชนกับดวยเรา ทานดม
ดอกไมที่เกิดในน้ํา ดอกบัวที่เขาไมไดใหนใี้ ด
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การดมนี้นั้นเปนองค ๆ หนึ่ง ของการขโมย
ทานเปนผูขโมยกลิ่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกงฺคเมต ความวา นั้นเปนสวน
สวนหนึ่ง.
ลําดับนั้นพระโพธิสัตว จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา:เราไมลัก เราไมเด็ดดอกบัว แตเรายืน
ดมอยูไกล ๆ เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรหนอ ?
จึงกลาวหาวาเราเปนผูขโมยกลิ่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารา สิงฺฆามิ ความวา เรายืน
ดมอยูไกล ๆ. บทวา วณฺเณน ไดแกเหตุ.
ขณะนั้นชายคนหนึ่งขุดเหงาบัวและเด็ดดอกบุณฑริก ในสระนั้น.
พระโพธิสัตวเห็นเขาแลว เมื่อจะเจรจากับเทพธิดานั้นวา ทานกลาวหา
เราผูยืนดมอยูแตไกลวาเปนโจร แตเหตุไร จึงไมวาชายคนนั้น ? จึง
กลาวคาถาที่ ๓ วา:ชายคนนี้ใด ขุดเหงาบัว เด็ดดอกบุณฑริก ชายคนนี้นั้น ผูมีการงานเลอะเทอะอยางนี้
แตเหตุไรจึงไมมีใครวา ?
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อากิณฺณกมฺมนฺโต ไดแกมีการงาน
หยาบ คือมีการงานทารุณ.
ลําดับนั้นเทวดา เมื่อจะบอกเหตุแหงการพูด แกพระโพธิสัตว
นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ ที่ วา :ชายผูมีธรรมหยาบดาดดินแลว เปรอะ
เปอนบาป เหมือนผาออม ขาพเจาจึงไมมีคํา
พูดอะไรในเรื่องนั้น แลวขาพเจาควรเพื่อจะวา
กลาวเขาได สําหรับคนผูไมมีกเิ ลสดุจเนิน มี
ปกติแสวงหาความสะอาดเปนนิจ บาปประมาณเทาปลายขนทราย จะปรากฏแกเขาประมาณเทากลีบเมฆทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธาติโจลว ความวา คนนี้จะเปน
ผูเปอนไปดวยบาปทีเดียว เหมือนกะผานุงของพี่เลี้ยง ที่เปอนน้ําลาย
น้ํามูก มูตรและคูถ เพราะเหตุนั้นขาพเจาจึงไมมีการวาอะไรในเรื่องนั้น.
บทวา ตฺจารหามิ ความวา แตสมณะทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รักเปน
ผูใครตอโอวาท ขาแตสมณะ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงควรเพื่อจะ
วากลาวเขาผูทําสิ่งที่ไมสมควรแมมีประมาณนอย. บทวา อนงฺคณสฺส ได
แก ผูเชนกับทานผูหาโทษมิได. บทวา อพฺภามตฺตว ขายติ ความวา
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บาปจะปรากฏเปนสิ่งมีประมาณเทาเมฆกอนใหญ. บัดนี้ เหตุไฉนทาน
จึงจะทําโทษและนี้ใหเปนอัพโภหาริก เปนเหมือนไมมีโทษไป.
สวนพระโพธิสัตวผูถูกเทวดาใหสลดใจ ไดถึงความสังเวชแลว
จึงกลาวคาถาที่ ๖ วา :ขาแตทานผูควรบูชายักษ ทานรูจกั ขาพเจาแนนอน และทานอนุเคราะหขาพเจา ขา
แตทานผูควรบูชายักษ ทานจงตําหนิอีก เมื่อ
ทานเห็นโทษชนิดนี้ของเรา.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นตอไป พระโพธิสัตวรองเรียกเทวดา
วายักษ. บทวา วชฺชาสิ ความวา ทานพึงวากลาว. บทวา ยทา
ปสฺสสิ เอทิส ความวา พระโพธิสัตวกลาววา เมื่อใดทานเห็นโทษ
แบบนี้ของขาพเจา เมื่อนั้นทานพึงวากลาวอยางนี้ทีเดียว.
ลําดับนั้นเทพธิดา จึงกลาวคาถาที่ ๗ แกพระโพธิสัตววา:ขาพเจาไมไดอาศัยสิ่งนั้นเลี้ยงชีพเลย ทั้ง
เราไมไดเปนลูกจางทาน ขาแตภิกษุ ตัวทาน
เองควรรูกรรมที่เปนเหตุใหไปสุคติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภตฺติกมฺหเส ความวา เทพธิดา
แสดงวาขาพเจาไมเปนลูกจางของทาน คือไมเปนแมผูทํางานเพื่อสินจาง
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ของทาน ขาพเจาจักเทียวพิทักษรักษาทานทุกเวลาดวยเหตุอะไร.
บทวา เยน คจฺเฉยฺย ความวา ขาแกภิกษุ ทานจะพึงไปสูสุคติดวย
กรรมอันใด ทานนั่นแหละพึงรู.
เทวดาครั้นใหโอวาทแกพระโพธิสัตวอยางนี้แลว ก็กลับเขาสู
วิมานของตน. ฝายพระโพธิสัตวยังฌานใหเกิด แลวไดเปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลายแลวทรงประชุมชาดกไว. ในทีช่ ุดแหงสัจธรรม ภิกษุ
นั้นดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล. เทพธิดาในครั้งนั้น ไดแกพระอุบลวรรณาเถรีในบัดนี้ สวนดาบสไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาอุปสิงฆบุปผชาดกที่ ๗
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๘. วิฆาสาทชาดก
วาดวยการกินของที่เปนเดน
[๙๕๑] เหลาชนผูกนิ เดนทั้งหลาย พากันอยูอยาง
สบายดีจริงหนอ ในปจจุบันก็นาสรรเสริญ
และในสัมปรายภพ ก็จะมีสุคติ.
[๙๕๒] ดูกอนทานบัณฑิตทั้งหลาย เมื่อนกแกว
พูดอยู ทานทั้งหลายก็ไมสงบใจฟง. ดูกอน
ทานพี่นองรวมทองทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
จงฟงคํานี้ นกแกวนี้กําลังสรรเสริญเราทีเดียว
[๙๕๓] ดูกอนทานผูกินซากศพทั้งหลาย ขาพเจาไมสรรเสริญทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
จงฟงขาพเจา ทานทั้งหลายเปนผูกินของเหลือ
เปนปกติ แตทานทั้งหลายไมเปนผูกินเดน
เปนปกติ.
[๙๕๔] พวกเราบวชได ๗ พรรษาแลว เปน
เหมือนนกยูงอยูกลางปา เลี้ยงชีพดวยอาหาร
ที่เปนเดนเทานั้น ถาหากจะเปนผูที่ทานผูเจริญ
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ควรตําหนิไซร ใครหนอจะเปนผูที่ทานผูเจริญ
ควรสรรเสริญ ?
[๙๕๕] ของที่เหลือของราชสีห เสือโครงและ
สัตวรายทั้งหลายมีอยู ทานทั้งหลายเลี้ยงชีพ
ดวยอาหารที่เหลือนั้นนั่นเอง พวกเราสําคัญวา
ทานทั้งหลายเปนผูกินเดนเปนปกติ.
[๙๕๖] ชนเหลาใดใหทานแกสมณะพราหมณ
และวณิพกอื่นแลว จึงบริโภคสวนที่เหลือ
ชนเหลานั้นชื่อวาเปนผูกินเดน.
จบ วิฆาสาทชาดกที่ ๘
อรรถกถาวิฆาสาทชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ บุปผาราม ทรงปรารภภิกษุผูมี
ศีลนาเยาะเยย แลวตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สุสุข วต ชีวนฺติ
ดังนี้.
ความยอวา เมื่อภิกษุเหลานั้นใหพระมหาโมคคัลลานเถระ
ยังปราสาทใหสั่นสะเทือนแลวพากันสังเวชใจอยู ภิกษุทั้งหลายพากันนั่ง
กลาวโทษที่ไมใชคุณของภิกษุเหลานั้น ในโรงธรรมสภา. พระศาสดา
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เสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายนั่งสนทนา
กันดวยเรื่องอะไร ในบัดนี้ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมใชในแตบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน
ภิกษุเหลานี้ ก็เปนผูมีศีลเปนที่เยาะเยยเหมือนกัน จึงทรงนําเอาเรื่องใน
อดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนทาวสักกะ. ในครัง้ นั้น พี่นอง ๗ คน
ในหมูบานกาสิกคาม ตําบลใดตําบลหนึ่ง เห็นโทษในกามทั้งหลาย
พากันออกบวชเปนฤาษีอยูทามกลางปา ไมทําความเพียรในโยคะ เปน
ผูมากไปทางรางกายแข็งแรง เที่ยวเลนกีฬานานัปการ. ทาวสักกะ
เทวราชทรงดําริวา เราจักใหภิกษุเหลานี้ สลดใจ แลวทรงปลอมพระองค
เปนนกแกว เสด็จมาถึงที่อยูของภิกษุเหลานั้น แอบอยูที่ตนไมตนหนึ่ง
เมื่อจะใหภิกษุเหลานั้นสลดใจ จึงไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :เหลาชนผูก ินเดนทั้งหลายพากันอยูอยาง
สบายดีจริงหนอ ทั้งในปจจุบันก็นาสรรเสริญ
ทั้งในสัมปรายภพก็จะมีสุคติ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นตอไป นกแกวกลาวหมายถึงพวกคน
ที่กินอาหารที่เหลือจากผูอื่นกินแลว. บทวา ทิฏเว ธมฺเม ความวา
เหลาชนแบบนี้ในปจจุบันนี้ก็ควรสรรเสริญทีเดียว และในสัมปรายภพ
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คนเหลานั้นก็จะมีสุคติ คือนกแกวกลาวโดยอธิบายวา เขาเหลานั้นจะ
เกิดในสวรรค.
ลําดับนั้น บรรดาฤาษีเหลานั้น ฤาษีตนหนึ่งไดยินคําของนกแกว
นั้นแลว จึงเรียกคนที่เหลือมา แลวจึงไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนทานบัณฑิตทั้งหลาย เมื่อนกแกว
พูดอยู ทานทั้งหลายก็ไมสงบใจฟง ดูกอ น
ทานพี่นองรวมทองทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
จงฟงคํานี้ นกแกวนี้กําลังสรรเสริญเราทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาสมานสฺส ความวา เมื่อนกแกว
พูดอยูดวยถอยคําของมนุษย. บทวา นิสาเมถ ไดแกไมฟง บทวา
อิท สุณาถ ความวา ขอทานทั้งหลายจงฟงคํานี้ของนกแกวนั้น.
เขารองเรียกคนเหลานั้นวาโสทริยา คือพี่นองรวมอุทร เพราะความ
เปนผูอยูแลว ในอุทรเสมอกัน.
ครั้งนั้นนกแกวเมื่อจะหามคนเหลานั้น จึงไดกลาวคาถาที่ ๓
วา :ดูกอนทานผูกินซากศพทั้งหลาย ขาพเจาไมสรรเสริญทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
จงฟงขาพเจา ทานทั้งหลายเปนผูกินของเหลือ
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เปนปกติ แตทานทั้งหลายไมเปนผูกินเดน
เปนปกติ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นตอไป นกแกวรองเรียกคนเหลานั้น
วา กุณปาทา ความวา ผูกินซากศพ.
คนเหลานั้นไดยินคํานั้นแลวทั่วทั้งหมด ไดพากันกลาวคาถา
ที่ ๔ วา :พวกเราบวชได ๗ พรรษาแลว เปน
เหมือนนกยูงอยูกลางปา เลี้ยงชีพดวยอาหาร
ที่เปนเดนเทานั้น ถาหากจะเปนผูที่ทานผูเจริญ
ควรตําหนิไซร ใครหนอจะเปนผูที่ทานผูเจริญ
สรรเสริญ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิขณฺฑิโน ความวา ประกอบ
ดวยหงอน. บทวา วิฆาเสเนว ความวา พวกเขาเมื่อเลี้ยงชีวิตดวย
อาหารที่เปนเดนของราชสีหและเสือโครงอยางเดียวถึง ๗ ป ตลอดกาล
เทานี้ ถาหากเปนผูที่ทานผูเจริญพึงตําหนิไซร ก็ใครเลาจะเปนผูที่ทาน
ผูเจริญควรสรรเสริญ.
พระมหาสัตวเมื่อใหคนเหลานั้นสลดใจอยู จึงไดกลาวคาถาที่ ๕
วา :-
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ของที่เหลือของราชสีห เสือโครงและ
สัตวรายทั้งหลายมีอยู ทานทั้งหลายเลี้ยงชีพ
ดวยอาหารที่เหลือนั้นนั่นเอง พวกเราสําคัญวา
ทานทั้งหลายเปนผูกินเดนเปนปกติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาลานฺจาวสิฏก ของที่เหลือ
คือโภชนะที่เหลือของสัตวรายทั้งหลายดวย.
ดาบสทั้งหลายไดฟงคํานั้นแลว จึงกลาววา ถาหากพวกเราไม
เปนผูกินเดนไซร ถาอยางนั้นทานตําหนิใครละ ? ใครเปนผูกินเดน.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวนั้นเมื่อจะบอกขอความนั้นแกดาบส
เหลานั้น จึงไดกลาวคาถาที่ ๖ วา :ชนเหลาใดใหทานแกสมณะพราหมณ
และวณิพกอื่นแลว จึงบริโภคสวนที่เหลือ
ชนเหลานั้นเปนผูกินเดน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วณิพฺพิโน ไดแกผูขอสิ่งของนั้น ๆ
พระมหาสัตวครั้นใหดาบสเหลานั้นสลดใจแลว จึงไปที่อยูของตนนั่น
เอง.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประชุม
ชาดกไววา พี่นองชาย ๗ คน ในครั้งนั้น ไดแกภิกษุทั้งหลายผูมีศีล
นาเยาะเยยเหลานี้ในบัดนี้ สวนทาวสักกะ ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาวิฆาสาทชาดกที่ ๘
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๙. วัฏฏกชาดก
วาดวยการทําใหเกิดความสุข
[๙๕๗] พอลุงกา ลุงกินอาหารประณีตกับเนยใส
แลน้ํามัน แตเหตุไรเลาหนอ ลุงจึงผอม ?
[๙๕๘] เมื่อกาอยูในทามกลางศัตรู แสวงหาเหยื่อ
ในหมูอ มิตร มีจิตใจหวาดระแวงเปนนิตย จะ
มีความมั่นคง ความอวนมาแตไหน.
[๙๕๙] กาทั้งหลายหวาดระแวงอยูเปนนิตย กอน
ขาวทีก่ าไดมาดวยกรรมอันเลวทราม ไมยงั กา
ใหเอิบอิ่ม ดูกอนนกกระจาบ ดวยเหตุนั้นเรา
จึงผอม.
[๙๖๐] ดูกอนนกกระจาบ สวนเจากินแตหญา
และพืชที่หยาบ ๆ มีรสอรอยนอย แตเหตุไร
เลาหนอ เจาจึงอวน ?
[๙๖๑] ลุงกา ขาพเจายังอัตภาพใหเปนไป เลีย้ ง
ชีพดวยเหยื่อนั้น ที่ไดมาแลว เพราะมักนอย
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คิดนอย และไปหากินไมไกล จึงอวน.
[๙๖๒] เพราะวาคนผูมักนอย มีความสุขแบบ
พระอริยเจา ผูคิดนอย มีประมาณอาหารที่รับ
พอดีแลว ยอมมีพฤติกรรมที่อวดอางไดดี.
จบ วัฏฏกชาดกที่ ๙
อรรถกถาวัฏฏกชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุเหลวไหลรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ปณีต ดังนี้.
พระศาสดาตรัสถามเธอวา ไดทราบวา เธอเปนคนเหลวไหล
จริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาคะ จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุ ไมใชเฉพาะเวลานี้เทานั้น แมเมื่อกอนเธอก็เปนคนเหลว
ไหลเหมือนกัน ก็แหละเพราะเปนผูเหลวไหลนั่นเอง เธอไมอิ่มใน
ซากศพชาง ซากศพโค ซากศพมา และซากศพคนทั้งหลายในเมือง
พาราณสี จึงเขาไปสูปา ดวยคิดวา เราจักไดยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนี้แลว
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดนกกระจาบมีหญาและพืชที่หยาบ ๆ
เปนอาหาร อาศัยอยูในปา. ครั้งนั้น ในเมืองพาราณสีมีกาเหลวไหล
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ตัวหนึ่ง ไมอิ่มดวยซากศพมีชางเปนตน คิดวา เราจักไดรับอาหารมาก
ยิ่งไปกวานี้ จึงเขาปาไปกินผลไมนอยใหญ เห็นพระโพธิสัตว คิดวา
นกกระจาบตัวนี้มีรางอวบอวนเหลือเกิน เห็นจะกินเหยื่ออรอย เราจัก
ถามถึงเหยื่อของนกกระจาบตัวนั้น กินเหยื่อนั้นแลวจะไดอวน แลว
จึงเกาะอยูที่กิ่งไมเบื้องบนพระโพธิสัตว แลวถามพระโพธิสัตววา เจา
นกกระจาบผูจําเริญ เจากินอาหารที่ประณีตหรือไร จึงไดมีราง
อวบอวน ? พระโพธิสัตวถูกกาเหลวไหลถาม เมื่อจะทําปฏิสันถารกับ
กานั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :พอลุงกา ลุงกินอาหารประณีตกับเนยใส
และน้าํ มัน แตเหตุไรเลาหนอ ลุงจึงผอม ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภตฺต ไดแก ภัตที่เขาเตรียมไว
ตามทํานองโภชนะของคนทั้งหลาย . พระโพธิสัตวรองเรียกกานั้นวา
มาตุละ ดวยการรองเรียกดวยความรัก. บทวา กิโส คือผอม ไดแก
มีเนื้อและเลือดนอย.
กาไดฟงคําของนกกระจาบนั้นแลว จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา
วา :นกกระจาบเมื่อกาอยูในทามกลางศัตรู
แสวงหาเหยื่อในหมูมิตร มีจิตใจหวาดระแวง
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เปนนิตย จะมีความอวนมาจากไหน กาทัง้
หลายหวาดระแวงอยูเปนนิตย กอนขาวทีก่ า
ไดมาดวยกรรมอันเลวทราม ไมยังกาใหเอิบอิ่ม
ดวยเหตุนั้น เราจึงผอม.
ดูกอนนกกระจาบ สวนเจากินแตหญา
และพืชที่หยาบ ๆ มีรสอรอยนอย แตเหตุไร
เลาหนอ เจาจึงอวน ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฬฺหิย ความวา สําหรับเราผู
เปนกาจะมีความมั่นคงมาจากไหน อธิบายวา จะอวนมาจากไหน. บทวา
อุพฺพิคฺคิโน ไดแก หวาดระแวงอยู. คําวา ธงฺโก เปนชื่อของกา
ทั้งหลายนั่นเอง. บทวา ปาเปน กมฺมุนา ลทฺโธ ความวา กอนขาว
ที่กาไดมาดวยกรรมที่เลวทราม คือแยงชิงเอาของผูอื่นมา. บทวา น
ปเณติ ความวา ไมเอิบอิ่ม. บทวา เตนสฺมิ ความวา เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงผอม. บทวา อปฺปเสฺนหานิ ไดแก มีโอชะหยอน. กา
แมเปนผูสําคัญวา นกกระจาบกินเหยื่อประณีต เมื่อจะถามถึงเหยื่อ
ตามปกติของนกกระจาบทั้งหลาย กะพระโพธิสัตว จึงกลาวคํานี้.
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พระโพธิสัตวไดฟงคํานั้นแลว เมื่อจะบอกเหตุที่ตนอวน จึงได
กลาวคาถาเหลานี้วา :ลุงกา ขาพเจายังอัตภาพใหเปนไป
เลี้ยงชีพดวยเหยื่อนั้น ที่ไดไดมาแลว เพราะ
มักนอย คิดนอย และไปหากินไมไกล จึง
อวน เพราะวา คนผูมักนอย มีความสุขแบบ
พระอริยเจาผูคิดนอย มีประมาณอาหารที่รบั
พอดีแลว ยอมมีพฤติกรรมที่ควรอวดอางไดดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปจฺฉา ความวา เพราะมีความ
มักนอยในอาหารทั้งหลาย คือเพราะไมมีตัณหา อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา
เพราะตองการอาหาร โดยยังอัตภาพใหเปนไปอยางเดียว. บทวา อปฺปจินฺตาย ความวา เพราะไมมีความคิดถึงอาหารอยางนี้วา วันนี้เรา
จักไดอาหารที่ไหน พรุง นี้ที่ไหน. บทวา อวิทูรคมเนน จ ความวา
และเพราะการไปในที่ไมไกล โดยคิดวา เราจักไดอาหารอรอย ในที่
ชื่อโนน. บทวา ลทฺธาลทฺเธน ความวา ดวยอาหารที่ไดแลวนั้น
แหละ จะเลวหรือประณีตก็ไมวา. บทวา ถูโล เตนสฺมิ ความวา
ขาพเจาอวนดวย เพราะเหตุ ๔ อยางนั้น. พระโพธิสัตวรองเรียกกาวา
วายสะ. บทวา อปฺปจินฺตี มีวิเคราะหวา ความสุขของพระอริยเจา
ทั้งหลาย ผูเวนจากความคิดมากเกินไปในอาหาร ชื่อวา ผูมีความคิดนอย
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มีอยูแกผูนั้น เหตุนั้นผูนั้นจึงชื่อวา มีความสุขแบบพระอริยเจาผูคิดนอย
ของผูประกอบดวยความสุขเชนนั้นนั้น. บทวา สุสงฺคหิตปฺปมาณสฺส
ความวา ผูมีประมาณแหงอาหารที่รับไวดวยดีแลวอยางนี้วา เรากินแลว
จักสามารถยอยไดตลอดเวลาเพียงเทานี้. บทวา วุตฺตี สุสมุทานิยา
ความวา ความเปนไปแหงชีวิตของบุคคลนี้ สามารถเพื่อจะอวดอางได
คือเปนไปไดดวยดีทีเดียว หมายความวา เพื่อเกิดขึ้นโดยงายดาย.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดกไว ในที่สุดแหงสัจธรรม
ภิกษุผูเหลวไหลตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. กาในครั้งนั้น ไดแก ภิกษุ
ผูเหลวไหลในบัดนี้ สวนนกกระจาบ ไดแก เราตถาคตนั่นเอง.
จบ อรรถกถาวัฏฏกชาดกที่ ๙
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๑๐. มณิชาดก
วาดวยแกวมณี
[๙๖๓] เปนเวลานานหนอ เราจึงจะเห็นสหาย
ทัดทรงแกวมณี สหายของเรางามจริง เพราะ
การแตงขนที่ชางตกแตงดีแลว.
[๙๖๔] เราเปนผูขวนขวายในการงานทั้งหลาย จึง
มีขนแข็งคลายเล็บงอกขึ้นใตปก นาน ๆ จึงจะ
ไดชางกัลบก วันนี้ไดใหชางถอนขนออกแลว.
[๙๖๕] เธอไดชางกัลบกที่หาไดยากมาแลว ได
ใหเขาถอนออกไปโดยวิธีใดหนอ เธอจงให
ชางถอนออกโดยวิธีนั้นเถิด สหาย ก็เมื่อเปน
เชนนั้น อะไรเลาหอยยอยอยูค อของเธอ ?
[๙๖๖] แกวมณีหอยอยูที่คอมนุษย พวกสุข-ุ
มาลชาติทั้งหลาย เราเลียนแบบมนุษยเหลานั้น
เธออยาสําคัญวาทําเลน.
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[๙๖๗] ดูกอนสหาย ถาแมวา เธอชอบใจการ
แตงขนที่ตกแตงดีแลวนี้ไซร เราจะใหชางทํา
ใหเธอ และแมแกวมณีเราก็จะใหเธอ.
[๙๖๘] เธอเทานั้นแหละเหมาะกับแกวมณี และ
ขนทีต่ กแตงดีแลว เราบอกเธอแลวก็จะไปละ
การเห็นเธอเปนที่รักของฉัน.
จบมณิชาดกที่ ๑๐
อรรถกถามณิชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูเหลวไหล จึงไดตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา จิรสฺส วต
ปสฺสามิ ดังนี้. เรื่องปจจุบันมีนัยดังกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
พระองคทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเปนนกพิราบอาศัยอยูที่รังนก บนโรงครัวหลัง
ใหญ ของเศรษฐีเมืองพาราณสี. ฝายกาทําความคุนเคยกับนกพิราบ
นั้นแลวอยู ณ ที่นั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดควรใหพิสดาร
เถิด. พอครัวถอนขนปกของกาออกแลวเอาแปงทาปกไว เจาะชิ้นกระ
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เบื้องชิ้นหนึ่งสวมไวที่คอแลวใสไวในรัง. พระโพธิสัตวมาจากปาเห็นมัน
แลว เมื่อจะทําการเยาะเยย จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา:เปนเวลานานหนอ เราจึงจะเห็นสหาย
ทัดทรงแลวมณี สหายของเรางามจริง เพราะ
การแตงขนที่ชางตกแตงดีแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มสฺสุกุตฺติยา ความวา เพราะการ
ตกแตงขนนี้.
กาไดฟงคํานั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :เราเปนผูขวนขวายในการงานทั้งหลาย จึง
มีขนแข็งคลายเล็บงอกขึ้นใตปก นาน ๆ จึง
จะไดชางกัลบก วันนี้ไดใหชางถอนแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺเม สุพฺยาวโฏ ความวา กา
กลาววา ดูกอนสหายเราเปนผูขวนขวายในงานราชการทั้งหลาย เมื่อไม
ไดโอกาสถอน จึงไดมีขนแข็งเหมือนเล็บงอกขึ้นใตปกคือรักแร. บทวา
อหารยิ ความวา วันนี้เราไดใหชางถอนขนออกแลว.
ในลําดับนั้น พระโพธิสัตว จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :เธอไดชางกัลบกที่หาไดยากแลว ไดให
เขาถอนขนออกไปโดยวิธีใดหนอ เธอจงให
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เขาถอนออกโดยวิธีนั้นเถิด สหาย เมื่อเปน
เชนนั้น อะไรเลาหอยยอยอยูท ี่คอของเธอ ?
คาถานั้นมีเนื้อความวา เจาไดชางกัลบกที่หาไดยาก แลวไดให
เขาถอนขนออกโดยวิธีใด เจาชอบใจวิธีนี้นั้น ฉันจักใหเขาทําการตก
แตงขนเคราให เจาจงใหเขาถอนขนนั้นออกไปเถิด หายเอย นี้อะไร
เลาหอยระยาอยูที่คอของเจา ?
ลําดับนั้น กาไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :แกวมณีหอ ยอยูที่คอของมนุษย พวก
สุขมุ าลชาติทั้งหลาย เราเลียนแบบมนุษยเหลา
นั้น เธออยาสําคัญวาทําเลน.
ดูกอนสหาย ถาแมวา เธอชอบใจการ
แตงขนที่ตกแตงดีแลวนี้ไซร เราจะใหชางทํา
ใหเธอ และแมแกวมณีเราก็จะใหเธอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มณี ความวา รัตนมณีดวงหนึ่ง หอยอยู
ที่คอของคนทั้งหลายแบบนั้น. บทวา เตสาห ตัดบทเปน เตส อห
แปลวา ขาเลียนแบบพวกเขา. บทวา มา ตว มฺเ ความวา แต
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เจาอยาสําคัญวา สิ่งนั่นขาทําเลน. บทวา ปหยสิ ความวา ถาหากเจา
ตองการแบบขน ที่ขาแตงดีแลวไซร.
พระโพธิสัตวไดฟงคํานั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๖ วา
เธอเทานัน้ แหละเหมาะกับแกวมณี และ
ขนทีต่ กแตงดีแลว เราบอกเธอแลวก็จะไปละ
การเห็นเธอเปนที่รักของฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มณินา ความวา สําหรับแกวมณี.
ปาฐะเปนอยางนี้ทีเดียวก็มี. มีคําอธิบายไววา สหายกาเอย เจาเทานั้น
แหละเหมาะสําหรับแกวมณีนี้ และขนที่ตกแตงแลวนี้. แตการเห็นเธอ
นั่นเองเปนที่รักของฉัน เพราะฉะนั้นฉันบอกเธอแลวก็จะไป. ก็แหละ
นกพิราบครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็บินหนีเขาปาไป. สวนกาถึงการสิ้น
ชีวิต ณ ทีน่ ั้นนั่นเอง.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลาย แลวจึงทรงประชุมชาดกไว ในที่สดุ แหงสัจธรรม ภิกษุ
ผูเหลวไหล ดํารงอยูแลวในอนาคามิผล. กาในครั้งนั้น ไดแกภิกษุผู
เหลวไหลในบัดนี้ สวนนกพิราบ ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถามณิชาดกที่ ๑๐
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รวมชาดกที่มีในขุรปุตวรรคนี้มี ๑๐ คือ :๑. ขุรปุตชาดก ๒. สูจิชาดก ๓. ตุณฑิลชาดก ๔. สุวรรณกักกฏกชาดก ๕. มัยหกสกุณชาดก ๖. ปพพชิตวิเหฐกชาดก ๗. อุป
สิงฆบุปผชาดก ๘. วิฆาสาทชาดก ๙. วัฏฏกชาดก ๑๐. มณิชาดก.
จบ ขุรปุตวรรคที่ ๒
อรรถกถาชาดกนี้ ชื่อวา อรรถกถาฉักกนิบาต ประดับดวย
ชาดก ๒๐ ชาดก จบบริบูรณแลวดวยประการฉะนี้. ปกรณนี้ที่พระโอรสองคเล็กของพระเจาอภัยสังคหะ. ผูมีพระทัยนอมไปในการบรรพชา
ตั้งแตเวลามีพระชนม ๗ พรรษา มีพระหฤทัยผองใส ทรงผนวชแลว
โดยพระนามฉายาวา อคฺคาณะ ทรงมีพรรษา ๒ ตั้งแตทรงผนวช
มาสมมุติกันวาเปนศิษยเอกของพระเถระ ชาวบานมณีหริตคิรีคาม ผู
เปนพระราชาคณะพระนามวา พระสีลสัมบันตรีปฎกธร อรรถธรรม
โกศลสาสน ทรงลิขิตไวสําเร็จเสร็จสิ้นในเวลาบายวันที่ ๗ ขึน้ ๑๐ ค่ํา
ศุกรปกษ เดือนอาย.

รวมวรรคที่มอี ยูในฉักกนิบาตนี้ ๒ วรรค คือ :๑. อาวาริยวรรค ๒. ขุรปุตวรรค
จบ ฉักกนิบาตชาดก
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สัตตกนิบาตชาดก
๑. กุกกุวรรค
๑. กุกกุชาดก
วาดวยปฏิปทาของพระราชาผูเปนบัณฑิต
[๙๖๙] ยอดโดมสูงศอกครึ่ง จันทันประมาณ
๘ คืบ ยันยอดโดมนั้นไว ยอดโดมนั้นทําดวย
ไมแกนไมมีกระพี้ ทรงตัวอยูไดอยางไร จึง
ไมตกลงจากขางบน.
[๙๗๐] จันทัน ๓๐ ตัว ทําดวยไมแกนไมมกี ระพี้
เหลาใดวางเรียงยันกันไว ยอดโดมที่จันทัน
เหลานั้นยึดไวดีแลว และถูกกําลังจันทันบีบ
บังคับวางขนาบไว จึงไมตกไปจากขางบน
ฉันใด.
[๙๗๑] แมพระราชาผูทรงเปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น
ที่เหลาองคมนตรีผูเปนมิตรมั่นคง มีรูปแบบ
ไมแตกแยกกัน มีความสะอาด ยึดเหนีย่ ว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 207

กันไวดีแลว ก็ไมทรงพลาดไปจากสิริเหมือน
กับยอดโดมที่แบกภาระของจันทันไวฉะนั้น.
[๙๗๒] ผูมีมีด แมไมปอกเปลือกผลมะงั่วที่มี
เปลือกแข็งออกจะทําใหมีรสขม. ขาแต
พระราชา บุคคลเมื่อปอกเปลือกเปน จะทํา
ใหมีรสอรอย เมื่อปอกแตเปลือกบาง ๆ ออก
ก็คงทําใหรสไมอรอยฉันใด.
[๙๗๓] ฝายพระราชาผูทรงพระปรีชา ก็ฉนั นั้น
ไมทรงเรงรัดเก็บทรัพยที่ควรตําหนิ คือไมขูด
รีดภาษี ทรงคลอยตามธรรมะปฏิบัติอยู ควร
ทรงทําความสุขสําราญแกราษฎร
ไมทรง
เบียดเบียนผูอื่น.
[๙๗๔] ดอกบัวหลวงมีรากขาว ผุดขึ้นจากน้ําที่
ไมสะอาด เกิดในสระโบกขรณี บานเพราะ
พระอาทิตยมีแสงเหมือนแสงไฟ โคลนตม
ไมเปอน ผงธุลีกไ็ มเลอะ น้าํ ก็ไมเปยกมัน
ฉันใด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 208

[๙๗๕] พระราชาผูเชนนั้นก็ฉันนั้น กรรมกิเลส
จะไมเปรอะเปอนพระองค ผูม ีพระราชวินิจฉัย
สะอาด ไมทรงผลุนผลัน มีพระราชกิจบริสทุ ธิ์
ทรงปราศจากกรรมที่เปนบาป เหมือนดอกบัว
ที่เกิดในสระโบกขรณีทั้งหลายฉะนั้น.
จบ กุกกุชาดกที่ ๑

อรรถกถาสัตตกนิบาตชาดก
อรรถกถากุกกุวรรคที่ ๑
อรรถกถากุกกุชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระราโชวาท ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ทิยฑฺฒกุกฺกุ ดังนี้. เรื่อง
ปจจุบันจักมีแจงในเตสกุณชาดก.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตย ผูถวายอรรถธรรมแดพระองค
พระราชาทรงดํารงอยูในการลุอํานาจอคติ ทรงครองราชยโดยไมเปน
ธรรม รีดนาทาเรนชนบทเก็บทรัพยอยางเดียว. พระโพธิสัตวประสงค
จะถวายพระโอวาทพระราชา เดินพิจารณาหาอุบายขอหนึ่งไป. อนึ่ง
ในพระราชอุทยานมีพระตําหนักประทับผิดปกติ มุงหลังคายังไมเสร็จ
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เพียงแตยกยอดโดมไมขึ้น แลวเอาจันทันสอดพาดไว. พระราชาเสด็จ
ไปพระราชอุทยาน เพื่อตองการทรงกรีฑา เสด็จดําเนินไปทั่วทุกแหง
ในพระราชอุทยานนั้นแลวเสด็จเขาพระตําหนักนั้น เมื่อทอดพระเนตร
เห็นยอดโดม จึงเสด็จออกมาประทับยืนขางนอก เพราะทรงกลัว
จะตกลงเบื้องบนพระองค ทรงตรวจดูอีก ทรงดําริวา ยอดโดม
วางอยูไดเพราะอาศัยอะไรหนอ จันทันวางอยูไดเพราะอาศัยอะไร
เมื่อจะตรัสถานพระโพธิสัตว จึงไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :ยอโดมสูงศอกครึ่ง จันทันประมาณ
๘ คืบ ยันยอดโดมนั้นไว ยอดโดมนั้นทําดวย
ไมแกนไมมีกระพี้ ทรงตัวอยูไดอยาง จึง
ไมตกลงจากขางบน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิยฑฺฒกุกกุ ความวา ศอกครึ่ง.
บทวา อุทเยน ความวา โดยสวนสูงกวา. บทวา ปริกขฺ ิปนฺติ
ความวา จันทัน คือ ๘ คืบ ยันยอดโดมนี้นั้นไว อธิบายวา ประมาณ
๘ คืบ โดยใชยันไว. บทวา กุหึ ิตา ความวา เปนสิ่งที่ถกู วางไว
ที่ไหน บทวา น ธสติ ความวา ไมตกไป.
พระโพธิสัตวไดฟงพระราชาดํารัสนั้นแลว คิดวา บัดนี้เราได
อุบายเพื่อจะถวายพระโอวาทพระราชาแลว จึงไดกลาวคาถาเหลานี้ถวาย
วา :-
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จันทัน ๓๐ ตัว ทําดวยไมแกน ไมมี
กระพีเ้ หลาใดวางเรียงยันกันไว ยอดโดมที่
จันทันเหลานั้นยึดไวดีแลว
และถูกกําลัง
บีบบังคับวางขนาบไว จึงไมตกไปจากขางบน
ฉันใด. แมพระราชาผูทรงเปนบัณฑิต ก็
ฉันนัน้ ที่เหลาองคมนตรีผูเปนมิตรมั่นคง มี
รูปแบบไมแตกกัน มีความสะอาด ยึด
เหนี่ยวกันไวดีแลว ก็ไมทรงพลาดไปจากสิริ
เหมือนกับยอดโดมที่แบกภาระของจันทันไว
ฉะนัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยา ตึสติ สารมยา ความวา
จันทัน ๓๐ ตัวเหลาใดทําดวยไมแกน. บทวา ปฏิกิริย ความวา
พยุงไว. บทวา สมฏิตา ความวา วางเรียงไวเสมอกัน. บทวา
พลสา จ ปฬิตา ความวา ที่จันทันเหลานั้น ๆ และกําลังของมันบีบ
บังคับยึดกันไวอยางดี คือติดเนื่องเปนอันเดียวกัน. บทวา ปณฺฑิโต
ไดแกพระราชาผูทรงปรีชา. บทวา สุจีหิ ความวา อันกัลยาณมิตร
ทั้งหลาย ผูม ีความประพฤติสะอาดเสมอ. บทวา มนฺติภิ ความวา
ผูฉลาดเพราะความรู. บทวา โคปาณสีภารวหาว กณฺณิกา ความวา
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ยอดโดมแบกภาระจันทันทั้งหลายไวไมตกฉันใด แมพระราชาก็ฉันนั้น
เปนผูที่องคมนตรีทั้งหลายมีประการดังนี้กลาวแลว มีจิตใจไมแตกแยก
กัน จะไมทรงพลาด คือไมตกไปไดแกไมขาดหายไปจากสิริ.
พระราชา เมื่อพระโพธิสัตวกลาวอยูนั่นแหละ ทรงกําหนดดู
พระราชกิริยาของพระองคแลว จึงทรงทราบวา เมื่อยอดโดมไมมี จันทัน
ทั้งหลายก็วางอยูไมได. ยอดโดมที่จันทันไมยึดรั้งไวก็ตั้งอยูไมได. เมื่อ
จันทันแยกกันยอดโดมก็หลนฉันใด พระราชาผูไมทรงธรรมก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่อไมทรงยึดเหนี่ยวใจมิตรอํามาตย กําลังพลของตนและ
พราหมณคหบดีทั้งหลายไว เมื่อคนเหลานั้นแตกแยกกัน ไมพากัน
ยึดเหนี่ยวพระทัยพระองคไวก็จะเสื่อมจากอิสริยยศ ธรรมดาพระราชา
ควรจะเปนผูทรงธรรม ดังนี้. จึงในขณะนั้น คนทั้งหลายไดนําผลมะงั่ว
มา เพื่อตอนการเปนบรรณาการทูลเกลาถวายพระองค. พระราชา
จึงตรัสกะพระโพธิสัตววา สหายเอย เชิญรับประทานผลมะงั่วนี้เถิด.
พระโพธิสัตวรับเอาผลมะงั่วนั้นแลว เมื่อทูลแสดงอุบายรวบรวมทรัพย
คือการเก็บภาษีถวายพระราชาดวยอุปมานี้วา ขาแตมหาราช คนทั้งหลาย
ไมรูการกินผลมะงั่วนี้จะทําใหมีแตรสขม สวนผูฉลาดรูรสเปรี้ยวนําแต
รสขมออกไป ไมนํารสเปรี้ยวออก ไมใหรสมะงั่วเสีย ภายหลังจึงรับ
ประทานดังนี้แลว จึงกลาวคาถา ๒ คาถาความวา :ผูมมี ีด แมเมื่อไมปอกเปลือกผลมะงั่วที่
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มีเปลือกแข็งออกจะทําใหมีรสขม ขาแต
พระราชา บุคคลเมื่อปอกเปลือกเปน จะทํา
ใหมีรสอรอย เมื่อปอกแตเปลือกบาง ๆ ออก
คงทําใหรสไมอรอยฉันใด. ฝายพระราชา
ผูทรงพระปรีชา ก็ฉันนั้น ไมทรงเรงรัดเก็บ
ทรัพยที่ควรตําหนิ คือขูดรีดภาษี ควรทรง
ปฏิบตั ิคลอยตามธรรมะ ทําความสุขสําราญ
แกราษฎร ไมทรงเบียดเบียนผูอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขรตฺตจ ไดแกมีเปลือกแข็ง. บทวา
เพลฺล ไดแกผลมะงั่ว. ปาฐะวา พาล ก็ม.ี ความหมายก็เปนอยางนี้
เหมือนกัน. บทวา สตฺถวา ความวา ผูมีศัสตราเล็ก คือมีดในมือ.
บทวา อโนมสนฺโต ความวา เมื่อปอกเปลือกเปน คือเมื่อเฉือน
เปลือกนอกออกและไมนํารสเปรี้ยวออกไปทําใหรสอรอย. พระโพธิสัตว
เรียกพระราชาวา ปตฺถวา. บทวา ตนุพนฺธมุทฺธร ความวา แตวา
ปอกแตเปลือกบาง ๆ ออกไป คงทําใหผลมะงั่วนั้นอรอยไมไดเลย เพราะ
ไมไดนํารสขมออกไปใหหมดสิ้น. บทวา เอว ความวา ฝายพระราชา
ผูทรงพระปรีชาพระองคนั้นก็ฉันนั้น ไมทรงเรงรัด คือไมลุอํานาจตัณหา
ที่ผลุนผลัน ทรงละการลุอํานาจอคติ ไมทรงเบียดเบียนราษฎร ทรง
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เก็บเงินภาษีโดยทํานองปลวกทั้งหลายพัฒนา คือกอจอมปลวก และ
โดยทํานองผึ้งทั้งหลายที่เคลาเอาเกษรมาทําน้ําผึ้ง เปนผูทรงคลอยตาม
ธรรมะปฏิบตั ิอยูโดยการคลอยตามราชธรรม ๑๐ ประการเหลานี้ คือ :ทาน ๑ ศีล ๑ การบริจาค ๑ ความ
ซื่อตรง ๑ ความออนโยน ๑ ความเครงครัด ๑
ความไมโกรธ ๑ ความไมเบียดเบียน ๑
ความอดทน ๑ ความไมผิด ๑.
ควรทรงทําความสําราญ คือความเจริญใหตนเองและผูอื่น
ไมเบียดเบียนผูอื่นเลย.
พระราชาทรงปรึกษากับพระโพธิสัตวไปพลาง เสด็จดําเนินไป
พลางถึงฝงสระโบกขรณี ทอดพระเนตรเห็นดอกบัวที่บานงามอยูในสระ
นั้น แตไมเปยกน้ํามีสีเหมือนแสงพระอาทิตยออน ๆ จึงตรัสวา สหาย
ดอกบัวนี้เกิดในน้ํานั่นแหละ
แตอยูไดไมเปยกน้ํา. ลําดับนั้น
พระโพธิสัตว เมื่อทูลโอวาทพระราชานั้นวา ถึงพระราชาก็ควรเปน
แบบนี้เหมือนกัน จึงไดทูลคาถาวา :ดอกบัวหลวงมีเงาขาว ผุดขึ้นจากน้ําที่
สะอาด เกิดในสระโบกขรณี บานเพราะ
พระอาทิตย มีแสงเหมือนแสงไฟ โคลนตม
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ก็ไมเปอน ผงธุลีก็ไมเลอะ น้ําก็ไมเปยกมัน
ฉันใด. พระราชาผูเชนนั้น ก็ฉันนั้น กรรม
กิเลสจะไมเปรอะเปอนพระองค ผูม ีพระราช
วินิจฉัยสะอาด ไมทรงผลุนผลัน มีพระราชกิจ
บริสทุ ธิ์ ทรงปราศจากกรรมที่เปนบาป เหมือน
ดอกบัวที่เกิดในสระโบกขรณีทั้งหลายฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอทาตมูล ไดแกมเี งาขาว. คําวา
อัมพุช เปนไวพจนของดอกบัวนั่นเอง. บทวา อคฺคินิภาสิผาลิม
ความวา บานแลว อธิบายวา แยมบานแลว เพราะพระอาทิตยมีแสง
เหมือนแสงไฟ. บทวา น กทโม น รโช น วาริ ลิปฺปติ ความวา
โคลนตม ก็ไมเปอน ผงธุลีก็ไมเลอะ น้ําก็ไมเปยก อธิบายวา ไม
เปรอะเปอน. ปาฐะ บาลีวา ลิมปติ ก็มี. อึกอยางหนึ่ง บทเหลานั้น
เปนปฐมาวิภัติใชในความหมายสัตมีวิภัติ. ความหมายก็วา ไมแปดเปอน
คือไมผิดอยูในโคลนตมเปนตนเหลานั้น. บทวา โวหารสุจึ ความวา
ทรงเปนผูสะอาดในเพราะการทรงตัดสินคดีตามกฏหมาย ทีพ่ ระราชา
ทั้งหลายผูทรงธรรมเกากอนทรงตราไว อธิบายวา ผูทรงละการลุอํานาจ
อคติทําการวินิจฉัยโดยธรรม. บทวา อสาหส ความวา ชื่อวาทรง
เวนจากพระราชกิริยาที่หนุ หันพลันแลน เพราะเหตุที่ทรงดํารงอยูใน
พระราชวินิจฉัยที่ชอบธรรมนั่นเอง. บทวา วิสทุ ฺธกมฺม ความวา
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ชื่อวา ทรงมีพระราชกิจบริสุทธิ์ คือมีปกติตรัสคําจริง ไดแกไมทรง
พิโรธ มายความวา ทรงเปนกลาง เทากับวาทรงเปนเหมือนตราชู
เพราะเหตุที่พระองคไมทรงผลุนผลันนั้นนั่นเอง บทวา อเปตปาปก
ไดแกทรงปราศจากบาปกรรม. บทวา น ลิมฺปติ กมฺมกิเลส ความวา
กรรมกิเลสนี้ คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑
มุสาวาท ๑ ไมติดเปอนพระวาชานั้น. เพราะเหตุไร ? เพราะพระราชา
ผูเชนนั้นก็เหมือนดอกบัวที่เกิดแลวในสระโบกขรณี. อธิบายวา ขาแต
มหาราช พระราชาผูเชนนั้นทรงเปนผูชื่อวาอันอะไรไมเปอนเปรอะ
แลว เหมือนดอกปทุมที่เกิดแลวในสระโบกขรณี อันอะไรไมเปอน
เปรอะแลว.
พระราชาทรงดํารงอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวแลว จําเดิม
แตนั้นมา ก็ทรงครองราชยโดยธรรม ทรงบําเพ็ญบุญทั้งหลายมีทาน
เปนตน แลวไดทรงเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ไดทรงประชุม
ชาดกไววา พระราชาในครั้งนั้น ไดแกพระอานนทในบัดนี้ สวนอํามาตย
ผูเปนบัณฑิต คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากุกกุชาดกที่ ๑
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๒. มโนชชาดก
วาดวยคบคนชั่วไมไดความสุขยั่งยืน
[๙๗๖] เพราะเหตุที่ธนูโกง และสายธนูสะบัด
ฉะนัน้ มโนชะมฤคราชสหายของเรา ถูกฆา
แนนอน.
[๙๗๗] ชางเถอะ เราจะหลีกเขาปาที่เรนลับไป
ตามสบาย เพื่อนเชนนี้จะไมมี เรายังมีชวี ิต
อยูคงไดเพื่อนอีก.
[๙๗๘] ผูคบหาคนเลวตามปกติ จะไมประสบ
ความสุขโดยสวนเดียว จงดูมโนชะผูนอนอยู
เถิด ผูเชื่อฟงอนุสาสนีของสุนัขจิ้งจอกชื่อ
คิริยะ.
[๙๗๙] แมจะไมบนั เทิงใจ เพราะลูกมีเพื่อนที่
เลวทราม จงดูมโนชะผูนอนจมกองเลือดของ
ตนอยูเถิด.
[๙๘๐] คนผูที่ไมทาํ ตามถอยคําของผูเกื้อกูล ผูชี้
ประโยชนให จะประสบอยางนี้ และจะพบ
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เพื่อนที่เลวทรามกวา.
[๙๘๑] เมื่อเปนเชนนั้น คนผูที่สูงสง แตคบหา
คนที่ต่ําทราม จะเปนคนเลว วาคนนั้นที่เดียว
จงดูพระยาเนื้อ คือมโนชะผูสูงสง แตคบหา
สัตวต่ําชา คือสุนัขจิ้งจอก ถูกกําจัดดวยกําลัง
ลูกศร.
[๙๘๒] คนผูคบหาคนเลวทรามเปนปกติ จะ
เสื่อมเสีย แคผูคบหาคนเสมอกันเปนปกติ
จะไมเสื่อมเสียในกาลไหน ๆ สวนผูคบหาคน
ที่ประเสริฐที่สุดอยู จะเขาถึงเขาโดยเร็ว ดวย
คุณความดี เพราะฉะนั้น คนควรคบแตคนที่
สูงกวาตน.
จบ มโนชชาดกที่ ๒
อรรถกถามโนชชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุ
ผูคนหาสมาคมฝายที่ผิดแลว จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ยถา จาโป
นินฺนมติ ดังนี้.
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ความพิสดารวา ในมหิฬามุขชาดกในหนหลัง. แตครัง้ นั้น
พระศาสดาตรัสวา ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น แมในปางบรรพภิกษุนั้น
ก็เปนผูซองเสพฝายที่ผิดเหมือนกัน แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเปนสิงหโตตัวผู อยูกับสิงหโตตัวเมีย ไดลกู
๒ ตัว คือลูกตัวผู ๑ ตัว ตัวเมีย ๑ ตัว. ลูกตัวผูไดมีชื่อวา มโนชะ.
มันเติบโตแลว รับเอาลูกสิงหโตตัวหนึ่งมาเปนเมีย. ดังนัน้ สิงหโต
เหลานั้น จึงมีรวมกัน ๕ ตัว. สิงหโตมโนชะ ไดฆากระบือเปนตน
ในปา นําเนื้อมาเลี้ยงพอแมนองสาวและเมีย. อยูมาวันหนึ่งมันเห็น
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ชื่อคิริยะที่ถิ่นหากินเหยื่อหนีไมทัน ไดนอนหมอบ
ลง จึงถามวา สหายเอยอะไรกัน เมื่อสุนัขจิ้งจอกบอกวา ขาแตนาย
ฉันประสงคจะปรนนิบัตินาย จึงรับมันไวแลวนํามายังถ้ําซึ่งเปนที่อยู
ของตน. พระโพธิสัตวเห็นพฤติการณนั้นแลว แมหามอยูวา ลูกมโนชะ
เอย ธรรมดาสุนัขจิ้งจอกทั้งหลาย ทุศีล มีบาปธรรม ประกอบสิ่งที่
ไมใชกิจ เจาอยาเอาสุนัขจิ้งจอกนั้นไวในสํานักของตน ดังนี้ ก็ไมอาจ
จะหามได. อยูมาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกอยากจะกินเนื้อมา จึงพูดกะมโนชะ
วา ขาแตนาย ขึ้นชื่อวาเนื้ออยางอื่นเวนไวแตเนื้อมา ที่พวกเราไม
เคยกินไมมี พวกเราจักตระครุบมากันเถอะ. มโนชะถามวา มามีที่ไหน
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นะ ? สุนัขจิ้งจอกตอบวา ที่ฝงแมน้ําเมืองพาราณสี. มโนชะรับคํา
สุนัขจิ้งจอกแลว ไปกับมันในเวลาที่มาทั้งหลายพากันอาบน้ําในแมน้ํา
ตะครุบมาไดตัวหนึ่ง ยกขึ้นหลังมาถึงประตูถ้ําของตนทีเดียว ดวยกําลัง
สิงหโต. ลําดับนั้น พอของเขากัดกินเนื้อมาแลว จึงพูดวา ธรรมดา
มาเปนสัตวสําหรับใชสอยของหลวง. และพระราชาทั้งหลาย ก็ทรงมี
มายามากมาย ตรัสสั่งใหพวกนายขมังธนูผูฉลาด คือแมนธนูยิง. ขึ้น
ชื่อวาสิงหโตที่กินเนื้อมา ที่จะอายุยืนไมมี ตอแตนี้ไปเจาอยาตะครุบ
มามากิน. มโนชะไมทําตามคําพอยังตะครุบอยูนั่นแหละ. พระราชา
ทรงสดับวา สิงหโตตะครุบมากิน จึงทรงใหสรางสระโบกขรณี สําหรับ
มาไวภายในพระนครนั่นเอง. แมจากสระโบกขรณีนั้น สิงหโตก็ยังมา
ตะครุบเอาเหมือนกัน. พระราชาจึงทรงใหสรางโรงมา แลวใหหญาและ
น้ําแกมาในภายในโรงนั้นเอง. สิงหโตก็ไปทางดานบนกําแพง ตะครุบ
เอาจากภายในโรงนั่นแหละ. พระราชาตรัสสั่งนายขมังธนูยิงเร็ว คือยิง
ไมขาดระยะ คนหนึ่งมา แลวตรัสวา ดูกอนพอ เจาจักอาจยิงสิงหโต
ไดไหม ? เขาทูลวา ไดพระพุทธเจาขา แลวไดใหคนสรางปอมไวชิด
กําแพงใกลทางสิงหโตมาแลวไดยืนบนนั้น. สิงหโตมาแลวใหสุนัขจิ้งจอก
ยืนอยูนอกปาชา แลววิ่งเขาพระนคร เพื่อจะตะครุบมา. ฝายนายขมัง
ธนู เวลาสิงหโตมา คิดวา สิงหโตมีความรวดเร็วมาก จึงยังไมยิง
แตเวลามันตะครุบมาแลวเดินไป จึงยิงสิงหโต ที่ลดความเร็วลงแลว
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เพราะแบกหนัก ดวยลูกศรที่แหลมคมที่ดานหลัง. ลูกศรทะลุออกทาง
ดานหนาแลว วิ่งไปในอากาศ. สิงหโตรองวา ขาถูกยิงแลว. นาย
ขมังธนูยิงสิงหโตนั้น สะบัดสายดังเหมือนสายฟา สุนัขจิ้งจอกไดยิน
เสียงสิงหโตและเสียงสายธนูแลว คิดวา สหายของเราจักถูกนายขมัง
ธนูยิงใหตายแลว ธรรมดาวาความคุนเคยกับสัตวทั้งหลายที่ตายแลว
ยอมไมมี บัดนี้ เราจักไปที่อยูของเราตามปกตินั่นแหละ. เมือ่ จะเจรจา
กับตัวเอง จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :เพราะเหตุที่ธนูโกง และสายธนูสะบัด
ฉะนัน้ มโนชะมฤคราชสหายของเรา ถูกฆา
แนนอน. ชางเถอะ วันนี้เราจะหลีกเขาปาที่
เรนลับไปตามสบาย เพื่อนเชนนี้จะไมมี เรา
ยังมีชวี ิตอยู คงไดเพื่อนอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถา ความวา ธนูโกง เพราะ
เหตุใด. บทวา หฺเต นูน ความวา ถูกฆาแน. บทวา เนตาทิสา
ความวา ธรรมดาสหายแบบนี้ คือสูตายแลว จะไมมี. บทวา ลพฺภา
ความวา ธรรมดาวาสหาย เรามีชีวิตอยูอาจหาไดอีก.
ฝายสิงหโดยวิ่งไปดวยความเร็วอยางเอกทีเดียว สลัดใหมาตกลง
ที่ประตูถ้ํา แลวตนเองก็ลมลงตาย. ภายหลังญาติของมันพากันออกไปดู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 221

ไดเห็นมันเปอนเลือด มีเลือดไหลออกจากปากแผลที่ถูกยิง ถึงความสิ้น
ชีวิต เพราะคบสัตวเลว. พอ แม นองสาวและเมียของมัน ไดพากัน
กลาวคาถา ๔ คาถา ตามลําดับวา :ผูคบสัตวเลวตามปกติ จะไมประสบ
ความสุขโดยสวนเดียว จงดูมโนชะผูนอนอยู
เถิด ผูเชื้อฟงอนุสาสนี ของสุนัขจิ้งจอกชื่อ
คิริยะ. แมจะไมบนั เทิงใจ เพราะลูกมีเพื่อน
ที่เลวทราม จงดูมโนชะผูนอนจมกองเลือด
ของตนอยูเถิด. คนผูที่ไมทําตามถอยคําคนที่
เกื้อกูล ผูชี้ประโยชนให จะประสบอยางนี้
และจะพบเพื่อนที่เลวทรามกวา. เมื่อเปนเชน
นั้น คนผูที่สูงสง แตคบหาคนที่ต่ําทราม จะ
เปนคนเลวกวาคนนั้นทีเดียว. จงดูพระยาเนื้อ
คือมโนชะผูสูงสง แตคบหาสัตวต่ําชา คือ
สุนัขจิ้งจอก ถูกกําจัดดวยกําลังลูกศร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺจนฺต สุขเมธติ ความวา ไม
ไดความสุขตลอดกาลนาน. บทวา คิริยสฺสานุสาสนี ความวา พระโพธิสัตวผูเปนพอ กลาวตําหนิวา นี้เปนอนุสาสนีของสุนัขจิ้งจอกชื่อ
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คิริยะมีรูปอยางนี้. บทวา ปาปสมฺปวงฺเกน ความวา มีเพื่อนที่เลว
ทราม. บทวา อจฺฉนฺต ไดแกจมลง. บทวา ปาปโย จ นิคจฺฉติ
ความวา จะพบเพื่อนที่เลวทราม. บทวา หิตาน ความวา ผูมุงประโยชนเกื้อกูล. บทวา อตฺถทสฺสิน ความวา ผูชี้แนะประโยชนอนาคต
บทวา ปาปโย ไดแกเลวกวา. บทวา อธมชนูปเสวี ความวา คบ
หาคนชั่วชา. บทวา อุตฺตม ความวา ผูเจริญ ที่สุด ดวยกําลังรางกาย
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสอภิสัมพุทธคาถาหลังสุดวา :คนผูคบหาคนเลวทรามเปนปกติ จะ
เสื่อมเสีย แตผูคบหาคนเสมอกันเปนปกติ
จะไมเสื่อมเสียในกาลไหน ๆ สวนผูคบหาคนที่
ประเสริฐที่สุดอยู จะเขาถึงเขาโดยเร็ว. เพราะ
นั้น คนควรคบแตคนที่สูงกวาตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิหยี ติ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาวาผูคบคนเลว ยอมเสื่อมไป คือเสียหาย ไดแกถึงความ
พินาศ. บทวา ตุลฺยเสวี ความวา ผูคบหาคนผูเชนกับดวยตน ดวย
คุณความดีทั้งหลาย มีศลี เปนตนอยู จะไมเสื่อมเสีย. แตเขาจะมีความ
เจริญอยางเดียว. บทวา เสฏมุปคม ความวา เมื่อเขาไปหาคนที่สูง ๆ
วาตน ดวยคุณความดีมีศีลเปนตนนั่นแหละ. บทวา อุเทติ ขิปฺป
ความวา จะเขาถึงเขาดวยคุณความดีมีศีลเปนตน โดยเร็วทีเดียว.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดกไว ในที่สุดแหงสัจจะ ภิกษุ
ผูคบหาฝายผิด ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล. หมาจิ้งจอกในครั้งนั้น ได
แกพระเทวทัตในบัดนี้ มโนชะ ไดแกภิกษุผูคบฝายผิด นองสาว ไดแก
พระอุบลวรรณาเถรี เมีย ไดแกพระเขมาภิกษุณี แม ไดแกมารดา
พระราหุล สวนพอ ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถามโนชชาดกที่ ๒
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๓. สุตนชาดก
วาดวยเสียเพื่อได
[๙๘๓] ดูกอนมฆเทพ ผูสิงสถิตอยู ณ ตนไทรนี้
พระราชาทรงสงภัตตาหารเจือดวยเนื้อสะอาด
มาใหทาน ขอทานจงออกมารับประทานเถิด.
[๙๘๔] มาเถิดมาณพ จงถือเอาภัตตาหารผสมดวยกับขาว จงมาเถิดมาณพ ทานจงกินเถิด
ทั้ง ๒ คน คือเราและทานจักกินกัน.
[๙๘๕] ดูกอนยักษ ทานจักละทิ้งประโยชนมาก
มาย เพราะเหตุเล็กนอย คนทัง้ หลายผูระแวง
ความตาย จักไมนําภิกษาหารมาใหทาน.
[๙๘๖] ดูกอนยักษ ภัตตาหารที่เรานํามานี้ เปนของ
ดี เปนภักษาหารประจําของทาน เปนของ
สะอาด ประณีต ประกอบดวยรสอรอย ถา
เมื่อทานกินเราแลวไซร คนที่จะนําอาหารมา
ใหทาน จะหาไดยากในที่นี้.
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[๙๘๗] ดูกอนสุตนะ ประโยชนตามที่ทานพูดถึง
ยอมเจริญแกเราทีเดียว เราอนุญาตแลว ทาน
จงไปหามารดาโดยสวัสดีเถิด.
[๙๘๘] ดูกอนมาณพ ทานจงเอาพระขรรค, ฉัตร
และฉลองพระบาทไปเถิด มารดาของทาน ก็จง
เห็นทาน และทานก็จงเห็นมารดา โดยสวัสดี
เถิด.
[๙๘๙] ดูกอนยักษ ขอทานจงเปนผูมีความสุข
พรอมกับญาติทั้งหมดเหมือนกัน เราไดทั้ง
ทรัพย ทั้งไดปฏิบัติตามพระราชดํารัส.
จบ สุตนชาดกที่ ๓
อรรถกถาสุตนชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูเลี้ยงมารดา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ราชา เต ภตฺต ดังนี้.
เรื่องจักมีชัดใน ๓ ชาดก. แตในที่นมี้ ีดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลคหบดีผูตกยาก. ญาติทั้งหลาย
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ไดขนานนามใหทานวา สุตนะ. ทานเติบโตแลวไดรับจางเลี้ยงบิดา
มารดา เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลว ก็เลี้ยงมารดา. แตในเวลานั้น พระเจาพาราณสีไดทรงเปนผูมีพระทัยฝกใฝในการลาเนื้อ. อยูมาวันหนึ่ง
พระองคเสด็จไปปาไกลประมาณ ๑ โยชน พรอมดวยบริวารจํานวนมาก
ตรัสสั่งใหบอกแกทุกคนวา ถาเนื้อหนีออกไปทางที่ผูใดยืนอยู ผูนั้น
ถูกปรับสินไหม ชื่อนี้. อํามาตยทั้งหลายไดพากันกั้นซุมถวายพระราชา
ในที่ที่เปนทางเดิน. บรรดาเนื้อทั้งหลายที่ถูกพวกมนุษยลอมที่อยูของ
เนื้อ ไลใหลกุ ออกไปดวยกอนดินและทอนไม ละมั่งตัวหนึ่ง วิ่งไปที่ที่
พระราชาประทับยืน. พระราชาหมายพระทัยวา เราจักยิงมัน แลวได
ทรงยิงลูกศรไป. แตเนือ้ ไดศึกษามารยามาแลว รูลกู ศรที่บายหนามา
อยางสบายมาก. จึงทําเปนเหมือนตองลูกศรลมกลิ้งลง. พระราชาทรง
เขาพระทัยวา เนื้อถูกเรายิงแลว จึงทรงวิ่งไปเพื่อตองการจับ. แตเนื้อ
ลุกขึ้นวิ่งหนีไปโดยเร็วเหมือนลม. พวกอํามาตยเปนตน ไดพากัน
เยาะเยยพระราชา. พระองคจึงทรงติดตามเนื้อไปทัน ในเวลามันลา
ทรงใชพระขรรคฟนออกเปน ๒ ทอน คลองไวที่ทอนไมทอนหนึ่ง
เปนเหมือนคานหามเสด็จมา ทรงแวะเขาไปตนไทรที่อยูใกลทาง ดวย
พระดําริวา เราจักพักผอนหนอยหนึ่ง แลวทรงมอยหลับไป ก็ยกั ษ
ชื่อมรรคเทพเกิดที่ตนไทรนั้น ไดสิทธิที่จะกินสัตวตัวที่เขาไปใตตนไม
นั้น จากสํานักทาวเวสสุวัณ. มันจับพระหัตถพระราชาผูทรงลุกขึ้น
แลวกําลังจะเสด็จไปไว โดยขูวา หยุด หยุด ทานเปนภักษาหารของ
เราแลว.
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พระราชาตรัสถามวา ทานเปนใคร ?
เราเปนยักษผูเกิดขึ้นที่นี้ ไดสิทธิกินคนและสัตวผูเขามาในที่นี้
ยักษตอบ.
พระราชาทรงตั้งพระสติ แลวตรัสถามวา เจาจักกินเฉพาะวันนี้
หรือ ๆ จักกินเปนประจํา.
เมื่อไดก็จักกินเปนประจํา มันตอบ.
พระราชาตรัสวา วันนี้เจาจงกินเนื้อนี้ แลวปลอยเราไป ตั้งแต
พรุงนี้ไป เราจะสงคนมาใหทาน ๑ คน พรอมกับสํารับอาหาร ๑ สํารับ.
ถาอยางนั้นทานอยาลืมในวันที่ทานไมไดสงคนมา ขาพเจาจะ
กินตัวทานเอง ยักษพูดย้ํา เราเปนราชาเมืองพาราณสี ขึ้นชื่อวา สิ่งไมมี
ไมมีสําหรับเรา พระราชาตรัสรับรอง.
ยักษรบั ปฏิญญา แลวไดปลอยพระองคไป. พระองคเสด็จเขา
พระนคร แลวตรัสบอกขอความนั้นแกอํามาตย ผูแจงความ คือโฆษก
คนหนึ่ง แลวตรัสถามวา บัดนี้ เราควรจะทําอยางไร ?
อํา. ขาแตสมมติเทพ พระองคทรงทําการกําหนดวันหรือไม ?
รา. ไมไดทํา.
อํา. พระองคทรงทําสิ่งที่ไมสมควร แมเมื่อเปนเชนนั้น
พระองคอยาไดทรงคิด คนในเรือนจํามีอยูมาก.
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รา. ถาอยางนั้น เจาจงทํางานนั้น เจาจงใหชีวิตฉันไว.
อํามาตยรับใสเกลาใสกระหมอมวา สาธุ แลวเบิกคนจากเรือนจํา
ใหแบกกับขาวไปสงยักษทุกวัน โดยไมใหรูเรื่องอะไรเลย. ยักษกิน
ภัตตาหาร แลวก็กินคนดวย. ตอมาเรือนจําทั้งหลายเกิดไมมีคน คือ
นักโทษ. พระราชา เมื่อไมไดคนนําสํารับกับขาวไป ก็ทรงหวาดหวั่น
เพราะทรงกลัวความตาย. ลําดับนั้น อํามาตยเมื่อจะทรงปลอบพระทัย
พระองค จึงทูลวา ขาแตสมมติเทพ คนมีความหวังในทรัพยมีมากกวา
คนมีความหวังชีวิต ขาพระองคจักใหวางหอเงินพันกหาปณะไวบนคอ
ชาง แลวใหเที่ยวตีกลองประกาศวา ใครจักรับเอาทรัพยนี้ แลวถือเอา
ภัตตาหารไปใหยักษ แลวก็ใหทําอยางนั้น. ครั้งนั้น พระโพธิสัตว
ไดยินคํานั้นแลว คิดวา เราเก็บรวบรวมเงินจากคาจางไดมาสก ๑ บาง
ครึ่งมาสกบาง เลี้ยงมารดาโดยยากลําบาก เราจักรับเอาทรัพยนี้ใหมารดา
แลวจักไปสํานักของยักษ ถาหากเราจักอาจทรมานยักษไดไซร ขอนี้
จะเปนกุศล แตถาจักไมอาจไซร มารดาของเราก็จักมีชีวิตอยูอยางสบาย.
เขาทําความตกลงใจ แลวจึงบอกขอความนั้นใหมารดาทราบ ถูกมารดา
หามถึง ๒ ครั้งวา อยาเลยลูก แมไมตอ งการทรัพย ครั้งที่ ๓ ไมบอก
กลาวมารดาเลย บอกอํามาตยวา นํามาเถิดพอมหาจําเริญ ทรัพย ๑ พัน
ขาพเจาจักนําภัตตาหารไปใหยักษ ใหทรัพยแกมารดา แลวพูดวา แม
แมอยาคิดอะไร ผมจะทรมานยักษ ทําความสวัสดีแกมหาชน แลวจัก
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กลับมา. ใหดวงหนาของคุณแมที่เปยกน้ําตา ยิ้มแยม ในวันนี้ทีเดียว
ไหวแมใหเบาใจ แลวไปราชสํานักกับราชบุรุษ ถวายบังคมแลว ไดยืน
อยู. ตอแตนั้น ตัวเขา เมื่อพระราชาตรัสถามวา ดูกอนพอ เจาหรือ
จักนําภัตตาหารไป ? จึงทูลวา ใชแลว พระพุทธเจาขา.
รา. เธอควรจะไดอะไร ?
โพ. ขาแตสมมติเทพ ฉลองพระบาททองคําของใตฝาละออง
ธุลีพระบาท.
รา. เพราะเหตุไร ?
โพ. ขาแตสมมติเทพ ยักษนั้น จะไดกินเฉพาะคนที่ยืนอยูบน
พื้นที่ภายใตควงไมของตน ขาพระพุทธเจาจะไมยืนบนพื้นที่ที่เปนของ
ยักษนั้น แตจักยืนอยูบนฉลองพระบาท.
รา. ควรจะไดอะไร อยางอื่นอีก ?
โพ. ฉัตรพระพุทธเจาขา.
รา. ฉัตรนี้ เพื่อประโยชนอะไร ?
โพ. ขาแตสมมติเทพ ยักษนั้น จะไดกินเฉพาะคนที่ยืนอยูภายใต
รมไมของตน ขาพระพุทธเจาจะไมยืนอยูภายใตรมไม แตจักยืนอยู
ภายใตรมฉัตร.
รา. ควรจะไดอะไรอยางอื่นอีก ?
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โพ. ขาแตสมมติเทพ พระขรรคของใตฝาละอองธุลีพระบาท.
รา. จักมีประโยชนอะไรดวยพระขรรคนี้ ?
โพ. ขาแตสมมติเทพ ยักษทั้งหลายกลัวพระขรรค แมมนุษย
ทั้งหลาย ก็กลัวพระขรรคเหมือนกัน.
รา. ควรจะไดอะไรอยางอื่นอีก ?
โพ. ขาแตสมมติเทพ เครื่องตนเต็มพระสุวรรณภาชนของ
พระองค.
รา. เพราะเหตุไร พอคุณ.
โพ. ขาแตสมมติเทพ เพราะวา ธรรมดาการนําโภชนาหาร
ที่เลว ๆ บรรจุถาดดิน คือกระเบื้องไป ไมสมควรแกชายชาติบัณฑิต
ผูเชนกับขาพระพุทธเจา.
พระราชาตรัสสั่งวาแลว พอคุณ ทรงประทานทุกอยาง แลว
ทรงมอบใหคนรับใชพระโพธิสัตวไป. พระโพธิสัตวทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคอยาทรงกลัว วันนี้ขาพระพุทธเจาจักทรมานยักษ
ทําความสวัสดีแตใตฝาละอองธุลีพระบาท แลวจึงจะมา. ถวายบังคม
พระราชา แลวใหคนถือเครื่องอุปกรณไป ณ ทีน่ ั้น ใหคนทั้งหลาย
ยืนอยูไมไกลตนไม สวมฉลองพระบาททองคําขัดพระขรรค กั้น
เศวตรฉัตรบนศีรษะ ถือภัตตาหารบรรจุถาดทองคําไปยังสํานักของยักษ.
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ยักษมองดูทาง เห็นพระโพธิสัตวนั้น แลวจึงคิดวา ชายคนนี้ไมมา
โดยทํานองการมาในวันอื่น ๆ จักมีเหตุอะไรหนอ ? พระโพธิสัตวไป
ใกลตนไม เอาปลายดาบผลักถาดภัตตาหารเขาไปภายในรมไม ตนเอง
ยืนอยูสุดรมไมนั่นเอง กลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนมีเทพ ผูสิงสถิตอยู ณ ตนไทรนี้
พระราชาทรงสงภัตตาหารเจือดวยเนื้อสะอาด
มาใหทาน ขอทานจงออกมารับประทานเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาเหสิ ความวา ทรงสงมา.
บทวา มฆเทวสฺมึ อธิวตฺเถ ความวา ตนไทร เขาเรียกวา มฆเทพ
พระโพธิสัตวเรียกเทวดาวา ทานผูสิงอยูในตนไทรนั้น.
ยักษไดฟงคํานั้นแลว คิดวา เราจักลวงชายคนนี้ใหเขามา
ภายในรมไม แลวจึงจะกิน ดังนี้แลว ไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :มาเถิดมาณพ จงถือเอาภัตตาหารผสมดวยกับขาว จงมาเถิดมาณพ ทานจงกินเถิด
เราทั้ง ๒ จักกินดวยกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกขฺ  ไดแก ภัตตาหารประจํา.
บทวา สูปต ความวา ถึงพรอมดวยกับขาว.
ตอจากนั้น พระโพธิสัตวไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :-
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ดูกอนยักษ ทานจักละทิ้งประโยชนมาก
มาย เพราะเหตุเล็กนอย คนทั้งหลาย
ผูระแวงความตาย จักไมนําภิกษาหาร มาให
ทาน ดูกอนยักษ ภัตตาหารที่เรานํามานี้ เปน
ของดี เปนภัตตาหารประจําของทาน เปน
ของสะอาด ประณีต ประกอบดวยรสอรอย
ถาเมื่อทานกินเราแลวไซร คนที่จะนําภัตตาหาร
มาใหทาน จะหาไดยากในที่นี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ถูลลฺ มตฺถ ความวา พระโพธิสัตว
แสดงวา ทานจักละประโยชนมากมาย เพราะเหตุประมาณเล็กนอย.
บทวา นาหริสฺสนฺติ ความวา จําเดิมแตนี้ไป คนทั้งหลายผูระแวง
ความตาย จักไมนําภัตตาหารมาให เมื่อเปนเชนนั้น ทานก็จักเปนผู
ไมมีอาหาร มีกําลังนอยเหมือนตนไม ที่มีกิ่งเหี่ยวแหงแลวดังนี้. บทวา
ลทฺธาย ความวา เปนของดี คือเปนของที่มาดี มีอธิบายวา สหาย
ยักษ วันนี้เราภิกษาหารมา ภิกษาหารที่เรานํามานี้ เปนภิกษาหาร
ประจําของทาน เปนของสะอาด ประณีต ประกอบดวยรสที่ยอดเยี่ยม
เปนสิ่งที่มาดี คือจักมาหาทานทุกวัน. บทวา อาหริโย ไดแก
เปนผูนํามา มีอธิบายวา ถาหากทานจะกินเรา ผูถือภิกษาหารนี้มาให
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ไซร ภายหลังเมื่อเราถูกกินอยางนี้ แลวคนอื่นผูจะนําภิกษาหารมาให
ทาน จักหาไดยากมากในที่นี้. เพราะเหตุไร ? เพราะคนอื่นที่เปนคน
ฉลาดเชนกับเรา ในเมืองพาราณสีไมมี. แตเมื่อเราถูกกินแลว คน
ทั้งหลายก็จะพูดวา ยักษกินคนชื่อสุตนะ มันไมละอายใจตอใครคนอื่น
เลย. ทานก็จักไมไดคนนําภัตตาหารมาให. เมื่อเปนเชนนั้น เริ่มตน
แตนี้ไป โภชนาหารจักเปนสิ่งที่หาไดยากสําหรับทาน. ฝายทานก็จัก
จับพระราชาของเราไมได. เพราะเหตุไร ? เพราะการยืนอยูนอกตนไม
แตถาทานรับประทานภัตตาหารนี้ แลวจักสงเราไปไซร เราก็จักทูล
พระราชาใหทรงสั่งภัตตาหารประจําแกทาน. เราแมตนเองก็จักไมให
ทานกิน. เพราะวา เราจักไมยืนอยูในสํานักของทาน จักยืนบนฉลอง
พระบาท ทั้งจักไมยืนใตรมไมของทาน. เราจักยืนใตรมฉัตรของตน
เทานั้น. แตถาทานจักตอสูกับเรา เราก็จักใชพระขรรคนี้ ฟนทาน
ออกเปน ๒ ทอน เพราะวันนี้ เราเปนผูเตรียมตัวแลว จึงมาเพื่อ
ประโยชนนี้เทานั้น. ไดทราบวา พระมหาสัตวขูยักษนั้นอยางนี้.
ยักษสงั เกตเห็นวา มาณพพูดถูกแบบ มีจติ เลื่อมใส ไดกลาว
คาถา ๒ คาถา วา :ดูกอนสุตนะ ประโยชนตามที่ทานพูดถึง
ยอมเจริญแกเราทีเดียว เราอนุญาตแลว ทาน
จงไปหามารดาโดยสวัสดีเถิด ดูกอนมาณพ
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ทานเอาจงพระขรรค, ฉัตรและฉลองพระบาท
ไปเถิด มารดาของทานก็จงเห็นทาน และทาน
ก็จงเห็นมารดา โดยสวัสดีเถิด.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น. ยักษเรียกพระโพธิสัตววา สุตนะ.
บทวา ยถา ภาสสิ ความวา ประโยชนของเรานั่นเอง ตามที่ทาน
พูดถึง ยอมเจริญแกเราทีเดียว.
พระโพธิสัตวไดยินคําของยักษนั้น แลวปลื้มใจวา งานของเรา
สําเร็จแลว ยักษเราทรมานไดแลว เราไดทรัพยจํานวนมาก ทั้งได
ปฏิบัติตามพระราชดํารัสแลว เมื่อจะทําการอนุโมทนา จึงไดกลาวคาถา
สุดทาย วา :ดูกอนยักษ ขอทานจงเปนผูมีความสุข
พรอมกับญาติทั้งหมดเหมือนกัน. เราไดทั้ง
ทรัพย ทั้งไดปฏิบัติตามพระราชดํารัส.
ก็แหละพระโพธิสัตว ครั้นกลาวคาถาแลว ก็เรียกยักษมา แลว
บอกอานิสงสศีลและโทษทุศีลวา ดูกอนสหาย เมื่อกอนทานทําอกุศลกรรมไว จึงเกิดเปนคนกักขละหยาบคาย มีเนือ้ เลือดผูอื่นเปนภักษาหาร ตอแตนี้ไป ทานอยาไดทําอกุศลกรรม มีปาณาติบาตเปนตน
แลวใหยักษตั้งอยูในศีล ๕ กลาววา ทานจะมีประโยชนอะไรดวยการ
อยูในปา มาเถิด เราจะใหทานนั่งที่ประตูพระนคร แลวทําใหมีลาภ
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มีภัตตาหารที่เลิศเปนตน ออกไปกับยักษ ใหยักษนั่นแหละถือพระขรรค
เปนตน ไดไปเมืองพาราณสี. อํามาตยทั้งหลายพากันกราบทูลพระราชา
วา สุตนมาณพพายักษมา. พระราชามีหมูอํามาตยหอมลอม ทําการ
ตอนรับ. พระโพธิสัตว ใหยักษนั่งที่ประตูนคร ทําใหเขามีลาภ มีภัตตาหาร
ที่เลิศเปนตน แลวเสด็จเขาพระนคร ทรงใหตึกลองเที่ยวประกาศ
ใหชาวพระนครประชุมกัน ตรัสบอกคุณงามความดีของพระโพธิสัตว
แลวโปรดเกลา ๆ พระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกพระโพธิสัตว และ
พระองคเองก็ทรงดํารงอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว ทรงทําบุญทั้งหลาย
มีทานเปนตน แลวไดทรงมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
พระศาสดา ครัน้ ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดกไว ในที่สุดแหงสัจธรรม
พระภิกษุผูเลี้ยงมารดาไดตั้งอยูในโสดาปตติผล. ยักษในครั้งนั้น ไดแก
พระองคุลิมาลในบัดนี้ พระราชา ไดแก พระอานนท สวนมาณพ
ไดแก เราตถาคตฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสุตนชาดกที่ ๓
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๔. คิชฌชาดก
วาดวยเมื่อถึงคราวพินาศความคิดยอมวิบัติ
[๙๙๐] ทานเหลานั้น พอแมของเราแกเฒาแลว
อาศัยอยูที่ซอกเขาจักทําอยางไรหนอ เราก็ติด
บวง ตกอยูในอํานาจของนายพรานนิลิยะ.
[๙๙๑] แรง เจาโอดครวญทําไม การโอด
ครวญของเจาจะมีประโยชนอะไรเลา ขาไม
เคยไดยินหรือไมเคยเห็นนกพูดภาษาคนได
เลย.
[๙๙๒] เราเลี้ยงพอแมผูแกเฒา แลวอาศัยอยูที่
ซอกเขา ทานจักทําอยางไรหนอ เมื่อเราตก
อยูในอํานาจของทานแลว.
[๙๙๓] ชาวโลกพูดกันวา แรงมองเห็นซากศพ
ไกลถึงรอยโยชน เหตุไฉนเจาแมเขาไปใกล
ขายและบวงแลว จึงไมรูจัก.
[๙๙๔] เมื่อใดความเสื่อมจะมี และสัตวจะมี
ความสิ้นชีวิต เมื่อนั้นเขาแมจะเขาไปใกล
ตาขายและบวง แลวก็ไมรูจัก.
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[๙๙๕] เจาจงไปเลี้ยงพอแมผูแกเฒา ที่อาศัยอยู
ที่ซอกเขาเถิด ขาอนุญาตเจาแลว เจาจะไป
พบญาติทั้งหลาย โดยสวัสดี.
[๙๙๖] ดูกอนนายพราน เจาก็จงบรรเทิงใจพรอม
ดวยญาติทั้งมวลเหมือนกันเถิด เราก็จักเลี้ยง
พอแมผูแกเฒา แลวอาศัยอยูที่ซอกเขา.
จบ คิชฌชาดกที่ ๔
อรรถกถาคิชฌชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูเลี้ยงมารดา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา เต กถ นุ กริสฺสนฺติ
ดังนี้. เรื่องจักมีชัดแจงในสามชาดก.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดแรง เติบโตแลวใหพอแมผูแกเฒา
ตาเสื่อมคุณภาพแลว สถิตอยูที่ถ้ําเขาคิชฌกูฏ นําเนื้อโคเปนตนมาเลี้ยง.
เวลานั้นในเมืองพาราณสี นายพรานคนหนึ่งดักบวงแรงโดยไมกําหนด
เวลาไปดูไวที่ปาชา อยูมาวันหนึ่งพระโพธิสัตว เมื่อแสวงหาเนื้อโค
ไดเขาไปปาชา เขาติดบวงไมไดคิดถึงตน ระลึกถึงแตพอแมผูแกเฒาแลว
บนไปวา พอแมของเราจักอยูไปไดอยางไรหนอ ? ไมรูวาเราติดบวงเลย
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หมดที่พึ่งขาดอาหารปจจัย เห็นจักผอมตายที่ถ้ําในภูเขานั่นเอง ดังนี้
กลาวคาถาที่ ๑ ไปพลางวา :ทานเหลานั้น พอแมของเราแกเฒาแลว
อาศัยอยูที่ซอกเขา จักทําอยางไรหนอ เราก็
ติดบวงตกอยูในอํานาจของนายพรานนิลิยะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิลยิ สฺส ไดแกบุตรของนายพราน
ที่มีชื่ออยางนี้ บุตรของนายพรานไดยินคําโอดครวญของแรงนั้นแลว
จึงกลาววา :แรง เจาโอดครวญทําไม การโอด
ครวญของเจาจะมีประโยชนอะไรเลา ขาไม
เคยไดยินหรือไมเคยเห็นนกพูดภาษาคนไดเลย
วา เราเลี้ยงพอแมผูแกเฒาแลว อาศัยอยูท ี่
ซอกเขา ทานจักทําอยางไรหนอ ? เมื่อเราตก
อยูในอํานาจของทานแลว ชาวโลกพูดกันวา
แรงมองเห็นซากศพไกลถึงรอยโยชน เหตุไฉน
เจาแมเขาไปใกลตาขายและบวงแลวจึงไมรู
จัก เมื่อใดความเสื่อมจะมี และสัตวจะมี
ความสิ้นชีวิต เมื่อนั้นเขาแมจะเขาไปใกล
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ตาขายและบวงแลวก็ไมรูจัก เจาจงไปเลี้ยง
พอแมผูแกเฒา แลวอาศัยอยูในซอกเขาเถิด
ขาอนุญาตเจาแลว เจาจงไปพบญาติทั้งหลาย
โดยสวัสดี ดูกอนนายพราน เจาจงบรรเทิงใจ
พรอมดวยญาติทั้งมวลเหมือนกันเถิด เราก็จัก
เลี้ยงพอแมผูแกเฒา แลวอาศัยอยูที่ซอกเขา.
คาถาเหลานี้คือ คาถาที่ ๒ นายพรานกลาว คาถาที่ ๓ แรง
กลาวแลวตามลําดับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยนฺนุ ความวา ชาวโลกกลาวคํา
นี้ใดไวนะ. บทวา คิชฺโฌ โยชนสต กุณปานิ อุเปกฺขติ ความวา
แรงมองเห็นซากศพที่วางอยูเกินรอยโยชน ถาหากชาวโลกกลาวถอยคํา
นั้นไซร เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไฉนแรงแมเขาไปใกลขายและบวงจึงไม
รูจัก คือ แมมาถึงที่แลวก็ไมรูจัก. บทวา ปราภโว ไดแก ความพินาศ.
บทวา ภรสฺสุ ความวา นายพรานนั้น ครั้นไดฟงธรรมกถาของพระโพธิสัตวนี้แลวคิดวา พระยาแรงผูฉลาด เมื่อโอดครวญก็ไมโอดครวญ
เพื่อตน แตโอดครวญเพื่อพอแม พระยาแรงนี้ไมควรตาย แลวได
กลาวยินดีตอพระโพธิสัตวนั้น ก็แหละครั้นกลาวแลวก็แกบวงออกดวย
จิตใจรักใครออนโยน.
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ลําดับนั้น พระโพธิสัตวพนจากมรณทุกขมีความสุขใจแลว เมื่อ
จะทําอนุโมทนาแกนายพรานนั้น จึงกลาวคาถาสุดทายแลว ไดคาบเอา
เนื้อเต็มปากไปใหพอแม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา ประกาศสัจธรรม
ทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดกไว ในที่สุดแหงสัจธรรม ภิกษุผูเลี้ยง
มารดาไดดํารงอยูในโสดาปตติผล บุตรนายพรานในครั้งนั้น ไดแก
พระฉันนเถระ ในบัดนี้ พอแมไดแกราชตระกูลใหญ สวนพระยาแรง
ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาคิชฌชาดกที่ ๔
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๕. ทัพพปุปผชาดก
วาดวยโทษของการโตเถียงกัน
[๙๙๗] สหายนากผูเ ที่ยวหากินตามฝง ขอ
ทานจงมีความเจริญ จงตามฉันมาเถิด ฉันจับ
ปลาตัวใหญไดแลว มันลากฉันไปดวยกําลัง
เร็ว.
[๙๙๘] นากผูเที่ยวหากินในน้ําลึก ขอทานจง
มีความเจริญ ทานจงคาบไวใหมั่นดวยกําลัง
เราจักยกปลานั้นขึ้น เหมือนครุฑยกนาคขึ้น
ฉะนัน้ .
[๙๙๙] สหายทรรพบุบผา พวกเราเกิดทะเลาะ
กันขึน้ ขอทานจงฟงเรา ดูกอนสหาย ขอจง
ระงับความบาดหมางกัน ขอใหขอพิพาท จง
สงบลง.
[๑๐๐๐] เราเปนผูพิพากษามากอน ไดพิจารณา
คดีมาแลวมากมายสหาย เราจะระงับความ
บาดหมางกัน ขอพิพาทจะสงบลง.
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[๑๐๐๑] สหายผูเที่ยวหากินตามฝง ทอนหาง
จักเปนของเจา แตทอนหัวจักเปนของผูเที่ยว
หากินในน้ําลึก สวนอีกทอนกลางนี้ จักเปน
ของผูต ัดสิน.
[๑๐๐๒] ถาเราไมวิวาทกันไซร ทอนกลางก็จัก
เปนอาหารไปไดนานวัน แตเพราะวิวาทกัน
สุนัขจิ้งจอกจึงนําเอาปลาตะเพียนแดง ที่ไมใช
หัวไมใชหางไป คือทอนกลาง.
[๑๐๐๓] วันนี้ฉันเห็นผัวมีอาหารเต็มปาก จึงชื่น
ใจเหมือนกษัตริยไ ดราชสมบัติ เปนพระราชา
แลวพึงทรงชื่นชมก็ปานกัน.
[๑๐๐๔] พี่เปนสัตวเกิดบนบก ไฉนหนอ จึงจับ
ปลาในน้ําได ดูกอ นพี่รวมชีวติ พี่ถูกฉันถาม
แลว ขอจงบอกฉันวาพี่ไดมาอยางไร ?
[๑๐๐๕] คนทั้งหลายผายผอม เพราะวิวาทกัน
มีความสิ้นทรัพยกเ็ พราะวิวาทกัน นาก ๒ ตัว
พลาดปลาชิ้นนี้ เพราะทะเลาะกัน แมงามงอน
เจาจงกินปลาตะเพียนแดงเถิด.
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[๑๐๐๖] ในหมูมนุษย ขอพิพาทกันเกิดขึ้น ณ ที่
ใด พวกเขาจะวิ่งหาผูพิพากษา เพราะผูพิพากษาเปนผูแนะนําพวกเขา ฝายพวกเขาก็จะเสีย
ทรัพย ณ ที่นั้น เหมือนนาก ๒ ตัวนั่นเอง แต
คลังหลวงเจริญขึ้น.
จบ ทัพพปุปผชาดกที่ ๕
อรรถกถาทัพพปุปผชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระอุปนันทศากยบุตร แลวจึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อนุตีรจารี
ภทฺทนฺเต ดังนี้.
ดังจะกลาวโดยยอ ทานบวชในพระศาสนาแลว ละคุณธรรมมี
ความปรารถนานอยเปนตน ไดเปนผูมีความทะยานอยากมาก. ในวันเขา
พรรษาทานยึดครองวัดไว ๒, ๓ วัด คือวางรมหรือรองเทาไววัดหนึ่ง ไมเทาคนแกหรือหมอน้ําไวอีกวัดหนึ่ง ตนเองก็อยูวัดหนึ่ง. ทานจําพรรษาที่
วัดในชนบทวัดหนึ่ง สอนปฏิปทาอันเปนวงศของพระอริยเจา ที่แสดง
ถึงความสันโดษในปจจัย แกภิกษุทั้งหลายแจมชัดเหมือนยกพระจันทร
ขึ้นในอากาศก็ปานกันวา ธรรมดาภิกษุควรเปนผูมักนอย. ภิกษุทั้งหลาย
ไดฟงคํานั้นแลว พากันทิ้งบาตรและจีวรที่นาชอบใจ รับเอาบาตรดิน-
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เหนียวและผาบังสุกุล. ทานใหภิกษุทั้งหลาย วางของเหลานั้นไว ณ ที่
อยูทาน ออกพรรษาปวารณาแลว บรรทุกเต็มเกวียนไปพระเชตวันมหาวิหาร ถูกเถาวัลยเกี่ยวเทา ที่ดานหลังวัดปาแหงหนึ่งในระหวางทาง
ขาใจวา จักตองมีของอะไรที่เราควรไดในวัดนี้แนนอน แลวจึงแวะวัด
นั้น. ในวัดนั้นภิกษุแก คือหลวงตา จําพรรษาอยู ๒ รูป. ทานได
ผาสาฎกเนื้อหยาบ ๒ ผืนและผากัมพล เนื้อละเอียดผืนหนึ่ง ไมอาจจะ
แบงกันได เห็นทานมาดีใจวา พระเถระจักแบงใหพวกเราไดแน จึง
พากันเรียนทานวา ใตเทาขอรับ พวกกระผมไมสามารถแบงผาจํานํา
พรรษานี้ได พวกกระผมจะมีการวิวาทกัน เพราะผาจํานําพรรษานี้ ขอใต
เทา จงแบงผานี้ใหแกพวกกระผม. ทานรับปากวา ดีแลว ผมจักแบงให
แลวไดแบงผาสาฎกเนื้อหยาบใหภิกษุ ๒ รูป บอกวา ผืนนี้คือผากัมพล
ตกแกผมผูเปนพระวินัยธร แลวก็หยิบเอาผากัมพล หลีกไป. พระเถระ
แมเหลานั้น ยังมีความอาลัยในผากัมพล จึงพากันไปเชตวันมหาวิหาร
พรอมกับทานอุปนันทะนั้นนั่นแหละ ไดบอกเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลายผูเปนพระวินัยธร แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญมีหรือไมหนอ
การที่พระวินัยธรทั้งหลาย กินของที่ริบมาไดอยางนี้. ภิกษุทั้งหลายเห็น
กองบาตรและจีวร. ที่พระอุปนันทะนํามาแลว พูดวา ทานผูมีอายุ ทานมี
บุญมากหรือ ? ทานจึงไดบาตรและจีวรมาก. ทานบอกทุกอยางวา ทาน
ผูมีอายุผมจักมีบุญแตที่ไหน ? บาตรและจีวรนี้ผมไดมาดวยอุบายนี้. ภิกษุ
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ทั้งหลายพากันตั้งเรื่องขึ้นในธรรมสภาวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทานอุปนันทะ ศากยบุตรมีตัณหามาก มีความโลภมาก. พระศาสดาเสด็จมาถึง
แลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ ตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย พระอุปนันทะ ไมทําสิ่งที่เหมาะสมแกปฏิปทา ธรรมดา
วาภิกษุ เมื่อจะบอกปฏิปทาแกผูอื่น ควรจะทําใหเหมาะสมแกตนกอน
แลวจึงใหโอวาทผูอื่นในภายหลัง ครั้นทรงแสดงธรรม ดวยคาถาใน
ธรรมบทนี้วา :คนควรตั้งตนเองไวในที่เหมาะสมกอน
ภายหลังจึงพร่ําสอนผูอื่น ผูฉ ลาดไมควรจะ
มัวหมอง.
แลวตรัสวา พระอุปนันทะ ไมใชมีความโลภมากแตในบัดนี้
เทานั้น แมเมื่อแตกอนเธอก็มีความโลภมากเหมือนกัน และก็ไมใชแต
ในบัดนี้เทานั้น แมเมื่อกอน เธอก็รบิ สิ่งของของภิกษุเหลานี้ เหมือนกัน
แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนรุกขเทวดาที่ฝงแมน้ํา. ครั้งนั้นสุนัข
จิ้งจอกตัวหนึ่ง ชื่อมายาวี คือเจาเลห พาเมียไปอยู ณ ที่แหงหนึ่ง
ใกลฝงแมน้ํา. อยูมาวันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกตัวเมียพูดกับตัวผูวา พี่ฉัน
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เกิดแพทองแลวฉันอยากกินเนื้อที่ยังมีเลือดสด ๆ อยู. สุนัขจิ้งจอกตัวผู
บอกวา นองอยาทอใจ พี่จักนํามาใหนองใหได จึงเดินไปริมฝงน้ํา
ถูกเถาวัลยคลองขา จึงไดเดินไปตามฝงนั่นเอง. ขณะนั้น นาก ๒ ตัว
คือตัวหนึ่งเที่ยวหากินน้ําลึกเปนปกติ สวนตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามฝงเปน
ปกติ กําลังเสาะแสวงหาปลา ไดหยุดยืนอยูที่ตลิ่ง. บรรดานาก ๒
ตัวนั้น ตัวเที่ยวหากินน้ําลึก เห็นปลาตะเพียนแดงตัวใหญ จึงดําน้ําไป
โดยเร็วคาบทางปลาไวได. แตปลาแรงมากฉุดนากไป. นากตัวที่เที่ยว
หากินน้ําลึกจึงเจรจาตกลงกับนากอีกตัวหนึ่งวา ปลาตัวใหญจักพอกิน
สําหรับเราทั้ง ๒ มาเถอะ จงเปนสหายผูรวมงานของเรา แลวกลาว
คาถาที่ ๑ วา :ดูกอนสหายนาก ผูเที่ยวหากินตามฝง ขอ
ทานจงมีความเจริญ จงตามฉันมาเถิด ฉันคาบ
ปลาตัวใหญไว แลวมันลากฉันไปดวยกําลัง
เร็ว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหายมนุธาว ม ความวา สหาย
จงตามฉันมา. ม อักษรทานกลาวไวดวยอํานาจสนธิ. มีคําอธิบายวา
ขอสหายจงตามฉันมาคาบทอนหางไว เหมือนฉันไมทอถอยเพราะ
การจับปลาตัวนี้ ฉะนั้น.
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นากอีกตัวหนึ่ง ไดยินคํานั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนนากผูเที่ยวหากินในน้ําลึก ขอทาน
จงมีความเจริญ ทานจงคาบไวใหมั่น ดวย
กําลัง เราจักยกปลานั้นขึ้นเหมือนครุฑยกนาค
ขึ้น ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ถามสา ความวา ดวยกําลัง. บทวา
อุทฺธริสฺสามิ ความวา จักนําออกไป. บทวา สุปณฺโณ อุรคมฺมิว
ความวา เหมือนครุฑยกงูขึ้น ฉะนั้น.
ลําดับนั้น นากทั้ง ๒ ตัวนั้น รวมกันนําปลาตะเพียนแดงออก
มาได วางใหตายอยูบนบกเกิดการทะเลาะกันวา แบงสิแกแบงสิ แลว
ไมอาจแบงกันได จึงหยุดนั่งกันอยู. ขณะนั้น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเขา
มาถึงที่นั้น. นากเหลานั้นเห็นแลว ทั้ง ๒ ตัว จึงพากันตอนรับแลว
พูดวา สหายทรรพบุบผา ปลาตัวนี้ พวกเราจับไดรวมกัน เมื่อพวก
เราไมสามารถจะแบงกันได จึงเกิดขัดแยงกันขึ้น ขอเชิญทานแบงปลา
ใหพวกเราเทา ๆ กันเถิด แลวไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :สหายทรรพบุบผา พวกเราเกิดทะเลาะ
กันขึน้ ขอทานจงฟงเรา ดูกอนสหาย ขอจง
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ระงับความบาดหมางกัน ขอใหขอ พิพาทจง
สงบลง.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น นากเรียกสุนัขจิ้งจอกวา ทรรพบุบผา
เพราะมันมีสีเหมือนดอกหญาคา. บทวา เมธค ไดแกการทะเลาะกัน.
สุนัขจิ้งจอกไดยินถอยคําของนากเหลานี้ แเลว เมื่อจะแสดงถึง
ปรีชาสามารถของตน จึงกลาวคาถานี้วา :เราเปนผูพิพากษามากกอน ไดพิจารณา
คดีมาแลวมากมายสหาย เราจะระงับความ
บาดหมางกัน ขอพิพาทจงสงบลง.
สุนัขจิ้งจอกครั้นกลาวคาถานี้แลว เมื่อจะแบงปลา จึงกลาวคาถา
นี้วา :สหายผูเทีย่ วหากินตามฝง ทอนหาง
จักเปนของเจา แตทอนหัวจักเปนของผูเที่ยว
หากินในน้ําลึก สวนอีกทอนกลางนี้ จักเปน
ของผูต ัดสิน.
บรรดาคาถาทั้ง ๒ นั้น คาถาที่ ๑ มีเนื้อความดังนี้. เราเคย
เปนผูพิพากษาของพระราชาทั้งหลายมากอน เรานั้นนั่งในศาลพิจารณา
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คดีมามากทีเดียว คือคดีมากมาย ของพราหมณและคหบดีทั้งหลายเหลา
นั้นๆ เราพิจารณา คือวินิจฉัยมาแลว เรานั้นจักไมอาจพิจารณาคดี
ของสัตว ๔ เทาทั้งหลาย ผูมีชาติเสมอกัน เชนทานทั้งหลายไดอยางไร
เราจะระงับความราวรานของทานทั้งหลาย สหาย ความวิวาทบาด
หมางกัน จงสงบคือระงับไป เพราะอาศัยเรา. ก็แหละ ครัน้ กลาว
อยางนี้แลว มันก็แบงปลาเปน ๓ สวนแลวบอกวา. ดูกอนนากตัวเที่ยว
หากินตามฝง เจาจงคาบเอาทอนหาง ทอนหัวจงเปนของตัวเที่ยวหากิน
ในน้ําลึก. บทวา อจฺจาย มชฺฌิโม ขณฺโฑ ความวา อีกสวนทอน
กลางนี้. อีกอยางหนึ่งบทวา อจฺจ ความวา เลยไป คือทอนที่อยูเลย
สวนทั้ง ๒ นี้ไป ไดแกทอ นกลางนี้ จักเปนของผูพิพากษา คือนายผู
วินิจฉัยคดี.
สุนัขจิ้งจอกครั้นแบงปลาอยางนี้แลว ก็บอกวา เจาทั้งหลายอยา
ทะเลาะกันแลวพากันกินทอนหางและทอนหัวเถิด แลวก็เอาปากคาบเอา
ทอนกลางหนีไปทั้ง ๆ ทีน่ าก ๒ ตัวนั้นเห็นอยูนั่นแหละ. นาก ๒ ตัวนั้น
นั่งหนาเสียเหมือนแพตั้งพันครั้ง แลวไดกลาวคาถาที่ ๖ วา :ถาเราไมววิ าทกันไซร ทอนกลางก็จัก
เปนอาหารไปไดนานวัน แตเพราะวิวาทกัน
สุนัขจิ้งจอกจึงนําเอาปลาตะเพียนแดงที่ไมใช
หัวไมใชหางไป คือทอนกลาง.
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ฝายสุนัขจิ้งจอกดีใจวา วันนี้เราจักใหเมียกินปลาตะเพียนแดง
แลวไดมาที่สํานักของเมียนั้น. นางเมียเห็นผัวกําลังมาดีใจเปนอยางยิ่ง
จึงไดกลาวคาถานี้วา :วันนี้ฉันเห็นผัวมีอาหารเต็มปาก จึงชื่น
ใจเหมือนกษัตริยไ ดราชสมบัติเปนพระราชา
แลว พึงทรงชื่นพระทัย ก็ปานกัน.
ครั้นกลาวคาถานี้แลว เมื่อถามถึงอุบายที่ไดอาหารมา จึงกลาว
คาถานี้วา :พี่เปนสัตวเกิดบนบก ไฉนหนอ จึงจับ
ปลาในน้ําได ดูกอ นพี่รวมชีวติ พี่ถูกฉันถาม
แลว ขอจงบอกฉันวา พี่ไดมาอยางไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กถนฺนุ ความวา เมื่อสุนัขจิ้งจอก
ผัวบอกวา จงกินเถิดนอง แลววางชิ้นปลาไวขางหนา สุนขั จิ้งจอก
ตัวเปนเมีย จึงถามวา พี่เปนสัตวเกิดบนบก แตจับปลาในน้ํามาได
อยางไร ?
สุนัขจิ้งจอกตัวเปนผัว เมื่อจะบอกอุบายที่ไดปลานั้นมา จึงกลาว
คาถาติดตอกันไปวา :-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 251

คนทั้งหลายผายผอม เพราะวิวาทกัน มี
ความสิ้นทรัพย ก็เพราะวิวาทกัน นาก ๒ ตัว
พลาดปลาชิ้นนี้ เพราะทะเลาะกัน แมงามงอน
เจาจงกินปลาตะเพียนแดงเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวาเทน กิสา โหนฺติ ความวา
นองนางผูเจริญเอย สัตวเหลานี้ เมื่อทําการวิวาทกัน อาศัยการวิวาท
จะฝายผอม คือมีเนื้อและโลหิตนอย. บทวา วิวาเทน ธนกฺขยา
ความวา ถึงความสิ้นทรัพยทั้งหลาย มีเงินและทองเปนตน ก็มี เพราะ
การวิวาทกันนั่นเอง. เมือ่ คนทั้ง ๒ วิวาทกัน คนหนึ่งแพ เพราะแพ
จึงถึงความสิ้นทรัพย เพราะใหสวนแหงความชนะแกผูพิพากษา. บทวา
ชินา อุทฺทา ความวา นาก ๒ ตัวพลาดปลาชิ้นนี้ไป เพราะวิวาทกัน
นั่นเอง เพราะฉะนั้น เธออยาถามถึงเหตุแหงปลาชิ้นนี้ที่เรานํามาแลว
ดูกอนนอง เธอจงกินปลาตะเพียนแดงชิ้นนี้อยางเดียว.
คาถาบอกนี้ เปนคาถาของ พระผูมีพระภาคเจา ผูตรัสรูยิ่งแลว
วา ดังนี้ :ในหมูม นุษย ขอพิพาทกันเกิดขึ้น ณ ที่ใด
พวกเขาจะวิ่งหาผูพิพากษา เพราะผูพิพากษา
เปนผูแนะนําพวกเขา ฝายพวกเขาก็จะเสีย
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ทรัพย ณ ที่นั้น เหมือนนาก ๒ ตัวนั้นเอง แต
คลังหลวงเจริญขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวเมว ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นาก ๒ ตัวนั้น พลาดไปแลวฉันใด ถึงในหมูมนุษยก็เชนนั้น
เหมือนกัน ณ ที่ใด เกิดการวิวาทกันขึ้น ณ ที่นั้น คนทั้งหลายจะวิ่งหา
ผูพิพากษา คือเขาไปหาเจานายผูตัดสิน. เพราะเหตุไร ? เพราะวา ทาน
เปนผูแนะนําพวกเขา อธิบายวา เปนผูจะใหขอพิพาทของพวกเขา ที่
ทะเลาะกันสงบลงได. บทวา ธนาป ตตฺถ ความวา พวกเขาผูวิวาท
กันจะเสื่อมแมจากทรัพย ณ ที่นั้น อธิบายวา จะเสื่อมจากของที่มีอยู
ของตน. แตคลังหลวงจะเจริญขึ้น เพราะสินไหม และเพราะรับสวน
แบงจากชัยชนะ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกไววา สุนัขจิ้งจอกในครั้งนั้น ไดแกพระอุปนันทะในบัดนี้ นาก
๒ ตัว ไดแกภิกษุแก ๒ รูป สวนรุกขเทวา ผูทําเหตุนั้นใหเห็นประจักษ
ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทัพพปุปผชาดกที่ ๕
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๖. ทสัณณกชาดก
วาดวยใหแลวไมเดือดรอนภายหลังทําไดยาก
[๑๐๐๗] ชายคนนี้กลืนดาบทสรรณกะ ที่มคี มอัน
คมกริบ ดืม่ เลือดผูอื่นที่กระทบแลว ฟนแลว
ในทามกลางบริษทั ยังมีไหม สิ่งที่ทําไดยาก
กวาการกลืนดาบนี้ ทานถูกเราถามแลวจงบอก
เหตุอยางอื่นที่ทําไดยากกวาแกเรา.
[๑๐๐๘] ก็ผูใดฟงกลาววา เราจะใหการกลาวของ
ผูนั้น ทําไดยากกวาการกลืนดาบ ที่ดื่มโลหิต
ของผูอ ื่นที่กระทบเขาแลว ของชายคนนั้น
เพราะความโลภ เหตุอยางอื่นทุกอยาง เปนสง
ที่ทําไดงาย ขาแตพระเจามคธ ขอพระองค
โปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.
[๑๐๐๙] อายุรบัณฑิตผูฉลาดในธรรม กลาวแก
ขอความแหงปญญาแลว บัดนี้เราจะขอถาม
ปุกกุสบัณฑิตวา สิ่งที่ทําไดยากกวาการบอกวา
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เราจะใหนั้นยังมีอยูหรือ ทานถูกเราถามแลว
จงบอกเหตุอยางอื่นที่ทําไดยากกวาแกเรา.
[๑๐๑๐] คนทั้งหลายไมรักษาคําที่พูดไว คําที่พูด
ที่เปลงออกไปนั้นก็ไมมีผล ก็ผูใดใหปฏิญญา
ไวแลว ก็ตัดทอนความโลภได การบั่นทอน
ความโลภของผูนั้นนั้น เปนสิง่ ที่ทําไดยาก วา
การกลืนดาบและกวาการใหปฏิญญานั้น เหตุ
อยางอันทุกอยางเปนสิ่งที่ทําไดงาย. ขาแต
พระเจามคธ ขอพระองคโปรดทรงทราบอยาง
นี้เถิด.
[๑๐๑๑] ปุกกุสบัณฑิตผูฉลาดในธรรม กลาวแก
ขอความแหงปญหาแลว บัดนี้ เราจะถามเสนกบัณฑิตกวา สิ่งที่ทําไดยากวาการใหสิ่งของนั้น
ยังมีอยูหรือ ทานถูกเราถามแลว ขอจงบอก
เหตุอยางอื่นที่ทําไดยากกวาแกเรา.
[๑๐๑๒] คนควรใหทาน จะนอยหรือมากก็ไมวา
แตผูใดครั้นใหแลวไมเดือดรอนใจในภายหลัง
การไมเดือดรอนใจนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยากกวา
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การกลืนดาบ กวาการพูดวาจะใหสิ่งของและ
กวาการใหสิ่งของที่รักนั้น. เหตุอยางอื่นทั้ง
หมดเปนสิ่งที่ทําไดงาย ขาแตพระเจามคธ ขอ
พระองคโปรดทรงทราบอยางนี้.
[๑๐๑๓] อายุรบัณฑิตแกปญหาแลว และปุกกุสบัณฑิต ก็แกปญหาแลว สวนเสนกบัณฑิต
ครอบงําปญหาหมดทุกขอวา คนใหทานแลวไม
ควรรอนใจภายหลัง อยางที่เสนกบัณฑิตพูด.
จบ ทสัณณกชาดกที่ ๖
อรรถกถาทสัณณกชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การยั่วยวนของภรรยาเกา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ทสณฺณก
ติขิณธาร ดังนี้.
ดังจะกลาวโดยยอ พระศาสดาตรัสถาม ภิกษุนั้นวา ไดทราบวา
เธอกระสันอยากสึกจริงหรือ ? เมื่อเธอทราบทูลวา จริงพระเจาขา ตรัส
ถามตอวา ใครยั่วใหกระสัน ? เมื่อเธอทูลวา ภรรยาเกาพระเจาขา
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ หญิงนี้ทําอนัตถะใหเธอ ไมเฉพาะในบัดนี้ แม
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ในชาติกอน เธออาศัยหญิงนี้กําลังจะตายเพราะโรคเจตสิก ไดอาศัย
บัณฑิตจึงไดชีวิตไว แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้:ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวกําเนิดในตระกูลพราหมณ. ญาติทั้งหลายไดตั้ง
ชื่อเขาวา เสนกกุมาร. เขาเติบโตแลวไดเรียนศิลปะทุกชนิด ในเมือง
ตักกศิลาจบแลวก็กลับเมืองพาราณสี ไดเปนอํามาตย ผูถวายอรรถธรรม
พระเจามัทวะ. ทานถูกคนทั้งหลายเรียกวา เสนกบัณฑิต รุงโรจนทั่ว
ทั้งนคร เหมือนดวงจันทรและดวงอาทิตย. ครั้งนัน้ บุตรของราชปุโรหิต
มาเฝาในหลวง เห็นอัครมเหสีของพระราชา ผูท รงพระรูปโฉมสูงสง
ทรงประดับเครื่องทรงครบถวน มีจิตปฏิพัทธไปบานแลวนอนอดอาหาร
ถูกเพื่อนฝูงถามจึงบอกเนื้อความนั้น. พระราชาตรัสถามวา ไมเห็นบุตร
ของปุโรหิต ไปไหนเลา ? ไดทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงตรัสสั่งให
เขาเขาเฝา แลวตรัสวา ฉันจะมอบใหทาน ๗ วัน จะเอาพระอัครมเหสี
นี้ไปไวที่บาน ๗ วัน ในวันที่ ๘ จึงนํามาสง. เขารับพระบรมราชโองการแลว นําอัครมเหสีไปบานรวมอภิรมยกับพระนาง. บุตรปุโรหิต
และอัครมเหสีนั้น ตางก็มีจิตรักใครกันพากันหนีไปทางประตูยอดนั้น
เอง โดยไมใหใครรู ไดไปที่แวนแควนของพระราชาองคอื่น. ใคร ๆ
ก็ไมรูที่ที่คนทั้ง ๒ ไปแลว ไมมีรองรอย เปนเสมือนทางที่เรือผานไป
แลวฉะนั้น. ถึงพระราชาทรงใหตีกลองปาวประกาศไปในพระนคร
คนหาโดยประการตาง ๆ ก็ไมรูที่ที่เขาไป. ตอมาพระองคทรงเกิดความ
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เศราโศกเปนกําลังเพราะอาศัยเขา. พระหทัยรอน พระโลหิตไหลออก.
ไดมีพระพยาธิขนาดหนัก. หมอหลวง มากมาย ก็ไมสามารถจะเยียว
ยาได. พระโพธิสัตวรูวา พระราชานี้ ไมมีพระพยาธิอะไร แตพระองค
ไมทรงเห็นพระมเหสี จึงถูกพระโรคจิตกระทบ เราจักใชอบุ ายแกไข
พระองค แลวจึงเรียกอํามาตยผูเปนราชบัณฑิต ๒ คนคือ อายุรอํามาตย
๑ ปุกกุสอํามาตย ๑ มาหาแลวบอกวา พระราชาไมทรงมีพระโรคอื่น
เวนไวแตพระโรคจิต เพราะไมทรงเห็นพระราชเทวี พระราชาทรงมี
พระอุปการะแกเรามาก เพราะฉะนั้น พวกเราจะใชอุบายแกไขพระองค คือจักใหคนแสดงการเลนที่พระลานหลวงแลวจะใหผูรูวิธีกลืนดาบ
กลืนดาบใหพระราชาประทับยืนทอดพระเนตรการเลนที่ชองพระแกล.
พระราชาทรงทอดพระเนตรคนกลืนดาบแลว ก็จักตรัสถามปญหาวา ยัง
มีบางไหมสิ่งอื่นที่ทําไดยากกวานี้ ? สหายอายุระ เธอควรทูลแกปญหา
นั้นวา การพูดวา เราจะใหของชื่อนี้ เปนสิ่งที่ทําไดยากกวานี้ สหาย
ปุกกุส ตอนั้นไป พระองคก็จะตรัสถามเธอ เธอควรทูลแกถวายพระองควา เมื่อคนพูดวาจะใหแตไมให วาจานั้นไรผล คนบางเหลาหา
เขาถึงวาจาชนิดนั้นดํารงชีวิตอยูไม ไมเคี้ยวกิน ไมดื่ม ซึ่งไมทําให
เหมาะสมแกถอยคํานั้น สวนการใหประโยชนตามที่ปฏิญญาไวนั่นแหละ
การใหของผูนั้น ทําไดยากกวา การพูดวาจะให. ตอจากนั้นไป ผมก็
จักรูเหตุอื่นที่จะตองทําแกปญหา ดังนี้แลวไดใหแสดงการเลน. ลําดับ
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นั้นบัณฑิตทั้ง ๓ เหลานั้น พากันไปราชสํานัก กราบทูลวา ขอเดชะ
ผาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ทีพ่ ระลานหลวงการเลน
กําลังแสดง เมื่อคนทั้งหลายดูการเลนอยู. แมทกุ ขก็ไมเปนทุกข ขอ
ใตฝาละอองธุลีพระบาทจงเสด็จเถิด ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะไปดู แลว
ไดนําพระราชาไปเปดชองพระแกลใหพระองคทอดพระเนตรการเลน
คนจํานวนมากตางพากันแสดงศิลปะที่ตนรู ๆ. ชายคนหนึ่งกลืนดาบแกว
ที่มีคมคมกริบ ยาว ๓๓ นิ้ว. พระราชาทอดพระเนตรชายคนนั้นแลว
ทรงดําริวา ชายคนนี้กลืนดาบอยางนี้ เราจักถามบัณฑิตเหลานี้วา มี
อยูหรือไมการเลนอยางอื่นที่ทําไดยากกวานี้ แลวเมื่อตรัสถามอายุรบัณฑิต จึงตรัสคาถาที่ ๑ วา :ชายคนนีก้ ลืนดาบทสรรณกะ ที่มคี มอันคม
กริบ ดื่มเลือดผูอ ื่นที่กระทบแลว ฟนแลวใน
ทามกลางบริษัทยังมีไหม สิง่ ที่ทําไดยากกวา
การกลืนดาบนี้ ทานถูกเราถามแลว จงบอก
เหตุอยางอื่นที่ทําไดยากกวาแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทสณฺณก ความวา เกิดขึ้นที่แควน
ทสัณณกะ. บทวา สุมฺปนฺนปายิน ความวา ที่ดื่มเลือดผูอื่น ที่กระทบ
เขาแลว. บทวา ปริสาย ความวา ชายคนนี้กลืนดาบที่ทามกลางบริษัท
เพราะอยากไดทรัพย. บทวา ยทฺ ความวา สิ่งอื่นใด คือเหตุอื่นใด
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ที่ทําไดยากกวาการกลืนดาบนี้มีอยู ทานถูกเราถามแลว จงบอกเหตุนั้น
แกเรา.
ลําดับนั้นอายุรบัณฑิต เมื่อทูลบอกพระราชา จึงกลาวคาถา
ที่ ๒ วา :ก็ผูใดพึงกลาววา เราจะใหการกลาวของ
เขานัน้ เปนสิ่งที่ทําไดยากกวา การกลืนดาบที่
ดื่มโลหิตของผูอื่นที่กระทบเขาแลว ของชาย
คนนั้น เพราะความโลภ เหตุอยางอื่นทุกอยาง
เปนสิ่งที่ทําไดงาย ขาแตพระเจามคธ ขอ
พระองคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วชฺชา ความวา พึงกลาว. บทวา ต
ทุกฺกรตร ความวา การพูดวา เราจักใหนั้น เปนสิง่ ที่ทําไดยากกวานั้น.
บทวา สพฺพฺ ความวา เหตุอยางอื่นแมทุกอยางเวนไวแตการพูด
วา เราจักใหของชื่อนี้แกทาน เปนสิ่งที่ทําไดงาย. อายุรบัณฑิตรองเรียก
พระราชาโดยพระโคตรวา พระเจามคธ.
เมื่อพระราชาทรงสดับคําของอายุรบัณฑิตแลว ทรงพิจารณา
ถอยคํานั้นนั่นแหละวา ไดทราบวา การพูดวา เราจะใหสิ่งของชื่อนี้เปน
สิ่งที่ทําไดยากกวาการกลืนดาบ และเราก็ไดพูดออกไปแลววา เราจักให
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พระราชเทวีแกบุตรของปุโรหิต เราทํากรรมที่ทาํ ไดยากแลวหนอ ความ
เศราโศกในพระราชหฤทัยเบาบางไปแลวหนอยหนึ่ง พระองคทรงดําริวา
แตกรรมอยางอื่นที่ทําไดยากกวาการพูดวา เราจะใหของสิ่งนี้แกผูอื่นนั้น
ยังมีอยูหรือไมหนอ เมื่อทรงปราศรัยกับปุกกุสบัณฑิต จึงตรัสคาถา
ที่ ๓ วา :อายุรบัณฑิตผูฉลาดในธรรม กลาวแก
ขอความแหงปญหาแลว. บัดนี้ เราจะขอถาม
ปุกกุสบัณฑิตวา สิ่งที่ทําไดยากกวา การบอก
วาเราจะใหนั้นยังมีอยูหรือ มีเหตุอยางอื่นใด
ที่ทําไดยาก ทานผูถูกเราถามแลว จงบอกเหตุ
นั้นแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺห อตฺถ มีคาํ อธิบายวา กลาว
แกขอความแหงปญหาแลว. บทวา ธมฺมสฺส โกวิโท ไดแกผูฉลาด
ในอรรถที่สอ งถึงขอความของธรรมะนั้น. บทวา ตโต ความวา สิ่งที่
ทําไดยากกวาการพูดนั้นมีอยูหรือ.
ลําดับนั้นปุกกุสบัณฑิต เมื่อจะทูลแกปญหาถวายพระองค จึง
กลาวคาถาที่ ๔ วา :-
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คนทั้งหลายไมรักษาคําที่พูดไว คําที่พูด
ที่เปลงออกไปนั้นไมมีผล และผูใดใหปฏิญญาไวแลว ก็บั่นทอนความโลภได การบั่นทอน
ความโลภของผูนั้นนั้น เปนสิง่ ที่ทําไดยากกวา
การกลืนดาบและการใหปฎิญญานั้น เหตุอยาง
อันทุกอยางเปนสิ่งที่ทําไดงาย ขาแตพระเจา
มคธ ขอพระองคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทตฺวา ความวา ใหปฏิญญาไววา
เราจะใหสิ่งของชื่อโนน. บทวา อวากยิรา มีคําอธิบายไววา บุคคลเมื่อ
ใหขอความที่ไดปฏิญญาไวแลวนั้น บั่นทอนคือทําลายความโลภทิ้งใน
เพราะปฏิญญานั้น และพึงใหสิ่งของนั้น. บทวา ตโต ความวา การ
บั่นทอนคือการใหสิ่งของนั้นนั่นแหละ ทําไดยากกวาการกลืนดาบและ
การพูดวาจะใหสิ่งของชื่อนั้นแกทานนั้น.
แมเมื่อพระราชาทรงสดับคํานั้นแลว ทรงปริวิตกอยูวา เราพูด
กอนแลววา เราจะใหพระเทวีแกบุตรปุโรหิต ก็ไดใหพระเทวี ทําให
สมแกการพูดแลว เราไดทํากรรมทีท่ ําไดยากแลวหนอ ความเศราโศก
เบาบางลงกวาเดิม. ลําดับนั้น พระองคไดมีพระปริวิตกวา คนอื่นที่ชื่อ
วาเปนผูฉลาดกวาเสนกบัณฑิตไมมี เราจักถามปญหานี้กะเสนกบัณฑิต
นั่น. ลําดับนั้น พระองคเมื่อตรัสถามปญหา จึงตรัสคาถาที่ ๕ วา :-
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ปุกกุสบัณฑิตผูฉลาดในธรรม กลาวแกขอ
ความแหงปญหาแลว บัดนี้ เราจะถามเสนก
บัณฑิตวา สิ่งที่ทําไดยากกวาการใหสิ่งของนั้น
ยังมีอยูหรือ เหตุอยางอื่นใดที่ทําไดยากยังมี
อยู ทานถูกเราถามแลว ขอจงบอกเหตุอื่นที่
ทําไดยากกวาแกเรา.
เสนกบัณฑิต เมื่อจะทูลแกปญหาถวายพระองค จึงกลาวคาถา
ที่ ๖ วา :คนควรใหทานจะนอยหรือมากก็ไมวา แต
ผูใดครั้นใหแลว ไมเดือดรอนใจในภายหลัง
การไมเดือดรอนใจนั้น เปนสิง่ ที่ทําไดยากกวา
การกลืนดาบกวาการพูดวาจะใหสิ่งของ และ
กวาการใหสิ่งของที่รักนั้น. เหตุอยางอื่นทั้ง
หมด เปนสิ่งที่ทําไดงาย ขาแตพระเจามคธ
ขอพระองคโปรดทรงทราบอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นานุตปฺเป ความวา ผูใดครั้นให
ของรัก ที่ตนรักใคร ทีต่ นชอบใจอยางยิ่งแกผูอื่นแลว ไมปรารภถึงของ
รักนั้น เดือดรอนใจภายหลัง คือไมเศราโศกอยางนี้วา เราใหของสิ่งนี้
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เพื่ออะไร การไมเศราโศกนี้ เปนสิ่งที่ทําไดยากกวา การกลืนดาบ กวา
การพูดวาเราจะใหสิ่งของชื่อนี้แกทาน และกวาการใหสิ่งของนั้น พระมหาสัตวกราบทูลใหพระราชาทรงรับทราบดวยประการอยางนี้. เพราะ
วา ครั้นใหทานแลว เจตนาในกาลตอมาจะเปนสิ่งที่ควรแกความเชื่อ
ไดยาก ความที่อปรเจตนานั้นควรแกความเชื่อไดยาก เปนของทําไดยาก
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงไวแลว แมในเวสสันดร. สมจริงตามที่
ตรัสไววา :พระมหาสัตวทรงถือธนู แลวทรงคาด
พระขรรคไวเบื้องซาย ทรงนําพระราชโอรส
และพระราชบิดา ของพระองคออกไป เพราะ
วา คนฆาบุตรก็เปนทุกข ขอที่พระราชกุมาร
และพระราชบิดาทั้งหลาย เดือดรอนมีทุกข
เปนรูป นั้นไมใชฐานะที่เปนไปได. และใครรู
ธรรมของสัตบุรุษแลว แตใหทานแลวก็เดือด
รอนในภายหลัง.
ฝายพระราชาแล ครั้นทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลว ทรง
กําหนดวา เราใหพระราชเทวีแกบุตรปุโรหิต ดวยดวงใจของตนนั่นเอง
แตไมอาจจะทรงไวซึ่งดวงใจของตนได เศราใจ ลําบากใจอยู ขอนี้ไม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 264

สมควรแกเรา ถาหากพระราชเทวีนั้น พึงมีความเสนหาในเราไชร เธอ
คงไมทอดทิ้งอิสริยยศนี้หนีไป. แตเมื่อเธอไมทําความเสนหาในเราหนี
ไปแลว เราจักมีประโยชนอะไร. เมื่อพระองคทรงดําริถึงขอนี้อยู ความ
เศราโศกทั้งหมดก็กลับหายไป เหมือนหยดน้ําที่กลิ้งตกไปจากใบบัว
ฉะนั้น. ในทันใดนั่นเองพระนาภีของพระองคก็หยุดนิ่ง พระองคทรง
ไรพระโรคทรงพระเกษมสําราญ เมื่อจะทรงทําการสดุดีพระโพธิสัตว
จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา :อายุรบัณฑิตแกปญหาแลว และปุกกุสุบัณฑิตก็แกปญหาแลว สวนเสนกบัณฑิต
ครอบปญหาหมดทุกขอวา คนใหทานแลว ไม
ควรเดือดรอนใจ ภายหลัง อยางที่เสนกบัณฑิต
พูด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถา ภาสติ ความวา ธรรมดาวา
ทานนั้น คนใหแลวไมควรเดือดรอนใจ ๆ ภายหลัง เหมือนที่เสนกบัณฑิต
พูดนั้นแหละ.
ก็พระราชาครั้นทรงทําการสดุดีแลว ทรงพอพระราชหฤทัยแลว
ไดพระราชทานทรัพยเปนอันมากแกเสนกบัณฑิตนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายแลว ทรงประชุมชาดกไว ในที่สดุ แหงสัจธรรม ภิกษุผู
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กระสันจะสึกนั้น ตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล พระราชมเหสีในครั้งนั้น
ไดแกภรรยาเกาในบัดนี้ พระราชาไดแกภิกษุผูกระสันจะสึก อายุรบัณฑิต ไดแกพระโมคคัลลานเถระ ปุกกุสบัณฑิต ไดแกพระสารีบุตร
เถระ สวนเสนกบัณฑิต ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาทสัณณกชาดกที่ ๖
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๗. เสนกชาดก
วาดวยผูมีปญญาชวยคนอื่นได
[๑๐๑๔] ทานหัวเสีย มีอินทรีย คือนัยตาโรยแลว
น้ําตาไหลจากตาของทานทั้ง ๒ ขาง ทานสูญ
เสียอะไรไปหรือ ก็ทานตองการอะไรจึงมา
ที่นี่ เชิญเถิด เชิญบอกใหเราทราบเถิด.
[๑๐๑๕] ยักษรุกขเทวดาบอกวา วันนี้เมื่อขาพเจา
ไปถึงบานเมียของขาพเจาจะตาย แตถาขาพเจา
ไปไมถึงก็จะมีความตายเอง. ขาพเจาหวาดหวั่น
เพราะทุกขนั้น ขาแตทานเสนกะ ขอทานจง
บอกเหตุนั้นแกขาพเจาดวยเถิด.
[๑๐๑๖] เราคิดคนหาเหตุหลายอยาง บรรดาเหตุ
เหลานี้ เหตุที่เราจะบอกนั่นแหละเปนของจริง
ดูกอนพราหมณ เราเขาใจวา งูเหาหมอตัวหนึ่ง
ไดเลื้อยเขาไปอยูในไถขาวตูของทานผูไมรูสึก.
[๑๐๑๗] ทานจงเอาทอนไมเคาะไถดูเถิด จะเห็น
งูมีลนิ้ ๒ แฉก พนพิษเลื้อยออกมา ทานจะ
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สิ้นความเคลือบแคลงสงสัย วันนี้แหละ ทาน
จงแกไถเถิด ทานจะเห็นงู.
[๑๐๑๘] พราหมณนั้นสลดใจ ทิ้งไถขาวตูลง
ทามกลางบริษัท ลําดับนั้น งูพิษที่มีพิษราย
ไดแผแมเบี้ยเลื้อยออกมา.
[๑๐๑๙] เปนการไดลาภที่ดีของพระเจาชนก ที่
ทรงเห็นเสนกบัณฑิตผูมีปญญาดี ทานเปนผู
เปดเครื่องปดบังออกไดหรืออยางไร จึงเห็น
ของทุกอยาง ขาแตทานพราหมณ ญาณของ
ทานเปนญาณที่นาพิศวงนัก ทรัพยเหลานั้นของ
ขาพเจามีอยู ๗๐๐ กหาปณะ ขอทานจงรับเอา
ทั้งหมดเถิด ขาพเจาขอมอบใหทาน เพราะวา
วันนัน้ ขาพเจาไดชีวิตไว เพราะทาน อีกโสดหนึ่ง
ทานก็ไดทําความสวัสดีใหแกภรรยาของขาพเจาดวย.
[๑๐๒๐] บัณฑิตทั้งหลายจะไมรับคาจาง เพราะ
คาถาทั้งหลายที่ไพเราะที่ตนกลาวดีแลว ดูกอน
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พราหมณ ที่ตนจงใหทรัพยของทานไดแต
เพียงนี้ วางใกลเทา แลวจงรับเอาไปยังที่อยู
ของทานเถิด.
จบ เสนกชาดกที่ ๗
อรรถกถาเสนกชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระปญญาบารมีของพระองค จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา วิพฺภนฺตจิตฺโต ดังนี้. เรื่องปจจุบันจักมีแจมแจงในอุปมังคชาดก.
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวา ชนก ครองราชสมบัติ
อยูในนครพาราณสี. ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณ.
เหลาญาติไดขนานนามทานวา เสนกะ. ทานเติบโต แลวเรียนศิลปะ
ทุกอยางที่เมืองตักกศิลา แลวกลับมาเฝาพระราชาที่นครพาราณสี. พระราชาทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงอํามาตย และทรงเพิ่มยศยิ่งใหญ
ใหทาน. ทานไดถวายอรรถธรรมแกพระราชาเนื่อง ๆ. ทานเปนผูสอน
ธรรมที่มีถอยคําไพเราะ ใหพระราชาทรงดํารงอยูในเบญจศีล แลวให
ทรงดํารงอยูในปฏิปทาที่ดีงามนี้ คือในทาน ในอุโบสถกรรม และใน
ศีลธรรมบถ ๑๐ ขอ. สมัยนั้น ไดเปนเหมือนเวลาที่พระพุทธเจา
เสด็จอุบัติขึ้นในสากลรัฐ. พระมหาสัตวไปที่ทามกลางแทนที่อบอวล
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ไปดวยของหอม ในธรรมสภาที่เขาเตรียมไวแลว ก็แสดงธรรมดวย
พุทธลีลา. ธรรมกถาของทานเปนเชนกับธรรมกถาของพระพุทธเจา
ทั้งหลายก็ปานกัน. ลําดับนั้น พราหมณชราคนหนึ่งเที่ยวหาขอเงิน
ไดเงินพันกหาปณะ เก็บฝากไวที่ตระกูลพราหมณตระกูลหนึ่ง แลว
คิดวา เราจะเที่ยวขออีก ดังนี้ แลวก็ไป. ในเวลาพราหมณนั้นไปแลว
ตระกูลนั้นใชกหาปณะหมด. พราหมณนั้นกลับมา แลวขอกหาปณะ
คืน. พราหมณไมอาจจะใหกหาปณะคืนได จึงไดใหธิดาของตนใหเปน
นางบําเรอบาท คือเมียของพราหมณนั้น. พราหมณพานางไปอยูกินกัน
ที่หมูบานตําบลหนึ่ง ไมไกลจากนครพาราณสี. คราที่นั้น ภรรยา
ของเขาผูไมอิ่มในกาม เพราะยังสาว จึงประพฤติมิจฉาจาร คือเปนชู
กับพราหมณหนุมคนหนึ่ง. เพราะวา ขึ้นชื่อวาของที่ไมรูจักอิ่มมี
๑๖ อยาง คือ :๑. มหาสมุทรไมอิ่มดวยน้ําที่ไหลมาทุกทิศทุกทาง.
๒. ไฟไมอิ่มดวยเชื้อ.
๓. พระราชาไมทรงอิ่มดวยราชสมบัติ.
๔. คนพาลไมอิ่มดวยบาป.
๕. หญิงไมอิ่มดวยของ ๓ อยางเหลานี้ คือ เมถุนธรรม ๑
เครื่องประดับ ๑ การคลอดบุตร ๑.
๖. พราหมณไมอิ่มดวยมนต.
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๗. ผูไดฌานไมอิ่มดวยวิหารสมาบัติ คือการเขาฌาน.
๘. พระเสขบุคคลไมอิ่มดวยการหมดเปลืองในการใหทาน.
๙. ผูมกั นอยไมอิ่มดวยธุดงคคุณ.
๑๐. ผูเริ่มความเพียรแลวไมอิ่มดวยการปรารภความเพียร.
๑๑. ผูแสดงธรรม คือนักเทศนไมอิ่มดวยการสนทนาธรรม.
๑๒. ผูก ลาหาญไมอิ่มดวยบริษัท.
๑๓. ผูม ีศรัทธาไมอิ่มดวยการอุปฏฐากพระสงฆ.
๑๔. ทายกไมอิ่มดวยการบริจาค.
๑๕. บัณฑิตไมอิ่มดวยการฟงธรรม.
๑๖. บริษัท ๔ ไมอมิ่ ในการเฝาพระพุทธเจา.
ถึงนางพราหมณีนั้น ก็ไมอิ่มดวยเมถุนธรรม ตองการจะสลัด
พราหมณนั้นใหออกไป แลวทําบาปกรรม วันหนึ่ง นอนกลุม ใจอยู
เมื่อพราหมณถามวา แมมหาจําเริญ มีเรื่องอะไรหรือ ? จึงพูดวา
พราหมณเจาขา ฉันไมอาจจะทํางานในบานของทาน คือทําไมไหว
ขอทานจงไปนําเอาทาสหญิง ทาสชายมา.
พราหมณ แมมหาจําเริญ ทรัพยของเราไมมี ฉันจะให
อะไรเขา แลวจึงจะนําทาสหญิงทาสชายมาได.
พราหมณ เที่ยวขอเสาะหาทรัพย แลวนํามาสิ.
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พราหมณ แมมหาจําเริญ ถาอยางนั้น เธอจงเตรียมสะเบียง
ใหฉัน.
นางจึงเตรียมขาวตูกอนขาวตูผง บรรจุเต็มไถหนังแลว ไดมอบ
ใหพราหมณไป. ฝายพราหมณเมื่อเที่ยวไปในหมูบานนิคมและราชธานี
ทั้งหลาย ไดเงิน ๗๐๐ กหาปณะ เห็นวา พอแลว เงินเทานี้สําหรับเรา
เพื่อเปนคาทาสชายและทาสหญิง แลวก็กลับมาบานของตน มาถึงที่
แหงหนึ่ง เปนสถานที่มีน้ําสะดวกสบาย จึงแกไถออกกินขาวตู แลว
ไมไดผูกปากไถเลย ลงไปดื่มน้ํา. งูเหาหมอตัวหนึ่ง ไดกลิน่ ขาวตู จึง
เลื้อยเขาขดตัวนอนกินขาวตูอยู. พราหมณมาแลว ไมไดมองดูภายใน
ไถ ผูกไถแลวแบกขึ้นบาไป. เทวดาผูเกิดบนตนไมตนหนึ่ง ในระหวาง
ทางยืนอยูที่คาคบตนไม พูดวา ดูกอนพราหมณ ถาทานพักระหวางทาง
ทานจักตายเอง แตถาวันนี้ ทานไปถึงบาน ภรรยาของทานจักตาย
แลวก็หายไป. เขามองดูอยูไมเห็นเทวดา กลัวถูกภัย คือความตาย
คุกคาม จึงรองไหคร่ําครวญไปถึงประตูพระนครพาราณสี. ก็วันนั้น
เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่าํ
เปนวันที่พระโพธิสัตวนั่งแสดงธรรมบน
ธรรมาสนที่เขาตกแตงแลว มหาชนพากันถือของหอมและดอกไมเดิน
ไปฟงธรรมกถากันเปนพวก ๆ. พราหมณเห็นเขา จึงถามวา ทาน
ทั้งหลายไปไหนกัน พอคุณ ? เมื่อเขาบอกวา ดูกอนพราหมณ วันนี้
เสนกบัณฑิตจะแสดงธรรมดวยเสียงไพเราะตามพุทธลีลา ทานไมรู
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หรือ ? จึงคิดวา ไดทราบวา ทานผูแสดงธรรม ธรรมกถึกเปนบัณฑิต
สวนเราถูกมรณภัยคุกคาม ก็แหละผูเปนบัณฑิตอาจจะบรรเทาความโศก
ตั้งมากมายได. แมเราก็ควรไปฟงธรรม ณ ที่นั้น. เขาจึงไปที่นั้นกับ
มหาชนนั้น กลัวความตาย ไดยินรองไหอยูทายบริษัทที่มีพระราชา
นั่งหอมลอมพระมหาสัตวอยูแลวไมไกลจากธรรมาสน
ทัง้ ๆ ที่ไถ
ขาวตูยังพาดอยูที่ตนคอ. พระมหาสัตวแสดงธรรมเหมือนกับใหขาม
อากาศคงคาและเหมือนกับหลั่งฝนอมฤตลง. มหาชนเกิดความโสมนัส
ใหสาธุการไดฟงธรรมกันแลว. ก็ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลาย เปนผูมองดู
ทิศทาง ในขณะนั้น พระมหาสัตวลืมตาที่มีประสาททั้ง ๕ ผองใสขึ้น
ดูบริษัทโดยรอบ เห็นพราหมณนั้น จึงคิดวา บริษัทจํานวนเทานี้
เกิดความโสมนัสใหสาธุการฟงธรรมกัน. แตพราหมณคนนี้คนเดียว
ถึงความโทมนัสรองไห. พราหมณนั้นตองมีความเศราโศกอยูในภายใน
ที่สามารถใหน้ําตาเกิดขึ้นแน ๆ. เราจักพลิกใจพราหมณผูมืดมนต แสดง
ธรรมใหเขาไมมีความโศกใหพอใจในเรื่องนี้ทีเดียว เหมือนสนิมทองแดงหลุดออกไปเพราะขัดดวยของเปรี้ยว และเหมือนหยดน้ํากลิ้งออก
ไปจากใบบัวฉะนั้น. ทานไดเรียกพราหมณนั้นมาหา เมื่อเจรจากับ
พราหมณนั้นวา ดูกอนพราหมณ เราชื่อวา เสนกบัณฑิต เราจักทํา
ใหทานไมมีความเศราโศก ขอทานจงวางใจ แลวบอกมาเถิด จึงกลาว
คาถาแรกวา :-
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ทานหัวเสีย มีอันทรีย คือนัยตาโรยแลว
น้ําตาไหลจากตาของทานทั้ง ๒ ขาง. ทานสูญ
เสียอะไรไป ก็ทา นตองการอะไร จึงมาทีน่ ี่
เชิญเถิด. เชิญบอกใหเราทราบเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุปตินฺทฺริโยสิ ความวา พระมหาสัตวพูดวา ทานมีอินทรียโรยแลว หมายถึงจักขุนทรียนั่นเอง.
ศัพทวา อิงฆฺ เปนนิบาต ใชในความหมายตักเตือน. จริงอยู พระมหาสัตว เมื่อจะตักเตือนพราหมณนั้น จึงกลาวอยางนี้วา ดูกอน
พราหมณ ธรรมดาสัตวทั้งหลายเศราโศกคร่ําครวญกัน เพราะเหตุ
๒ ประการ คือ เมื่อสูญเสียญาติที่รักบางคน ในบรรดาสัตวและสังขาร
ทั้งหลายนั่นเอง หรือปรารถนาญาติที่รักบางคนนั่นเอง แตไมไดดัง
ตองการ. ในจํานวน ๒ อยางนั้น ทานสูญเสียอิฏฐผลขอไหน ก็ทาน
ปรารถนาอะไร จึงมาที่นี่ ? ขอจงบอกเรื่องนี้แกเราโดยเร็วเถิด.
ลําดับนั้น พราหมณเมื่อจะบอกเหตุแหงความโศกของตนแก
พระมหาสัตว จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ยักษรุกขเทวดาบอกวา วันนี้ เมื่อขาพเจา
ไปถึงบานเมียของขาพเจาจะตาย แตถาขาพเจา
ไปไมถึงก็จะมีความตายเอง. ขาพเจาหวาดหวั่น
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เพราะทุกขนั้น ขาแตทานเสนกะ ขอทานจง
บอกเหตุนั้นแตขาพเจาดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วชโต ความวา ไปถึงเรือน. บทวา
อคจฺฉโต ความวา เมื่อไปไมถึง. บทวา ยกฺโข ความวา พราหมณ
กลาววา รุกขเทวดาตนหนึ่ง ในระหวางทาง กลาวอยางนี้. ไดทราบวา
เทวดานั้น ควรจะบอกวา พราหมณ ในไถของทานมีงูเหาหมอ
แตไมบอก เพื่อจะประกาศอานุภาพญาณของพระโพธิสัตว. บทวา
เอเตน ทุกฺเขน ความวา ขาพเจาหวาดหวั่น ดิ้นรน หวั่นไหว
เพราะเหตุนั้น คือ เพราะทุกขเกิดจากความตายของภรรยา เมื่อไปถึง
บาน และทุกข คือความตายของตน เมื่อไปไมถึงบาน. บทวา เอตมตฺถ
มีอธิบายวา ขอทานจงบอกขาพเจาถึงเหตุนั้น คือเหตุที่เปนเหตุให
ภรรยาของขาพเจามีความตาย เมื่อขาพเจาไปถึงบาน และที่เปนเหตุ
ทําใหตนมีความตาย เมื่อไปไมถึงบาน.
พระมหาสัตวไดฟงคําของพราหมณ แลวจึงแผขายญาณไป
เหมือนเหวี่ยงแหลงในนานน้ําทะเล คิดแลววา เหตุแหงการตายของ
สัตวเหลานี้มีมาก คือจมทะเลไปบาง ถูกปลารายในทะเลนั้นคาบไปบาง
ตกลงไปในน้ําบาง ถูกจระเขในแมน้ํานั้นคาบไปบาง ตกตนไมบาง ถูก
หนามแทงบาง ถูกประหารดวยอาวุธนานาประการบาง กินยาพิษเขา
ไปบาง ปนขึ้นภูเขาแลวตกลงไปในเหวบาง หรือถูกโรคนานาประการ
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มีหนาวจัดเปนตน เบียดเบียนบาง ตายเหมือนกันทั้งนั้น. เมื่อเหตุแหง
การตายมีมากอยางนี้. ดวยเหตุอะไรหนอแล วันนี้พราหมณนั้น เมื่อ
อยูระหวางทางจึงจักตายเอง แตเมือ่ ไปถึงบานภรรยาของเขาจักตาย.
และเมื่อกําลังคิดอยูไดมองเห็นไถอยูบนคอของพราหมณ ก็รูไดดวย
ญาณ คือความฉลาดในอุบายวา ในไถนี้คงมีงูตัวหนึ่งเลื้อยเขาไปอยู
ขางใน. ก็แหละเมื่อจะเลื้อยเขาไป มันคงจะเลื้อยเขาไปเพราะกลิ่น
ขาวตู ในเมื่อพราหมณคนนี้กินขาวตู ในเวลาอาหารเชาไมไดผูกปาก
ไถไวเลย แลวไปดื่มน้ํา. พราหมณดื่มน้ํา แลวมาไมทราบวางูเขาไป
อยูในไถแลว คงจักผูกปากไถแลวก็แบกเอาไป. พราหมณนี้นั้น เมื่อ
พักอยูระหวางทาง ก็จักแกไถสอดมือเขาไป ดวยตั้งใจวา เราจักกิน
ขาวตู สถานที่พักในเวลาเย็น เมื่อเปนเชนนั้นงูก็จะกัดมือเขาใหถึง
ความสิ้นชีวิต นี้คือเหตุแหงการตายของพราหมณผูพักอยูระหวางทาง.
แตถาพราหมณไปถึงบานไซร ไถจักตกถึงมือของภรรยา นางก็จักแกไถ
เอามือลวง ดวยตั้งใจวา จักดูของอยูขางใน. เมือ่ เปนเชนนั้น งูก็จัก
กัดนางใหถึงความสิ้นชีพ นี้คือเหตุแหงการตายของภรรยาของเขาผูไป
ถึงเรือนในวันนี้. ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดมีความดํารินี้วา งูเหาหมอ
ตัวนี้กลาหาญควรปลอดภัย เพราะวางูตัวนี้ แมจะกระทบสีขางใหญของ
พราหมณ ก็ไมแสดงความหวั่นไหวหรือความดิ้นรนของตน. ถึงใน
ทามกลางบริษัทชนิดนี้ ก็ไมแสดงความมีอยูของตน. เพราะฉะนั้น
งูเหาหมอตัวนี้ที่กลาหาญ จึงควรปลอดภัย. แมเหตุการณดังที่วามานี้
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พระมหาสัตวก็ไดรูดวยญาณ คือความเปนผูฉลาดในอุบายนั่นเอง
เหมือนเห็นดวยทิพพจักขุ. เมื่อเปนเชนนี้ พระมหาสัตวกําหนดดวยญาณ
คือความเปนผูฉลาดในอุบายนั่นเอง เหมือนคนยืนดูงูที่กําลังเลื้อยเขา
ไปในไถ ทามกลางบริษัทที่มีพระราชา เมื่อจะแกปญหาของพราหมณ
จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :เราคิดคนหาเหตุหลายอยาง บรรดาเหตุ
เหลานี้ เหตุที่เราจะบอกนั่นแหละเปนของจริง
พราหมณ เราเขาใจวา งูเหาหมอตัวหนึ่ง
ไดเลื้อยเขาไปอยูในไถขาวตูของทานผูไมรูสึก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหูนิ านานิ ไดแกเหตุหลาย
อยาง บทวา วิจินฺตยิตฺวา ความวา เปนเสมือนบรรลุปฏิเวธ ดวย
สามารถแหงการคิดทะลุปรุโปรง. บทวา ยเมตฺถ วกฺขามิ ความวา
บรรดาเหตุเหลานั้น เราจะบอกเหตุอันใดอยางหนึ่งแกทาน. ดวยบทวา
ตเทว สจฺจ พระมหาสัตวแสดงวา เหตุนั้นนั่นแหละเปนเรื่องแท
คือจักเปนเชนกับเรื่องที่เห็นดวยทิพพจักขุ. แลวจึงบอก. บทวา มฺามิ
ความวา กําหนด. บทวา สตฺตุภสฺต ไดแก ไถขาวตู. บทวา อชานโต
ความวา เราเขาใจวา เมื่อทานไมรูอยูนั่นแหละ งูเหาหมอตัวหนึ่ง
เขาไปแลว.
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ก็แหละพระมหาสัตว ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงถามวา พราหมณ
มีไหมขาวตูในไถของทานนั้น ?
พ. มี ทานบัณฑิต
ม. วันนี้ เวลาอาหารเชา ทานนั่งกินขาวตูละสิ ?
พ. ใช ทานบัณฑิต
ม. นั่ง ที่ไหนละ ?
พ. ที่ควงไม ในปา
ม. ทานกินขาวตูแลว เมื่อไปดื่มน้ํา ไมไดผูกปากไถละสิ ?
พ. ไมไดผูก ทานบัณฑิต
ม. ทานดื่มน้ําแลวมา ไมไดตรวจดูไดผูกเลยสิ ?
พ. ไมไดดู ผูกเลย ทานบัณฑิต
ม. พราหมณ เราเขาใจวา ในเวลาทานไปดื่มน้ํา งูเขาไป
ในไถแลว เพราะไดกลิ่นขาวตูของทาน ผูไมรตู ัวเลย. ทานไดมาที่นี้
อยางนี้แลว เพราะฉะนั้น ใหยกไถลงวางไวทามกลางบริษัท แกปาก
ไถออก แลวเลี่ยงไปยืนอยูหางพอควร ถือไมทอนหนึ่งเคาะไถกอน
ตอจากนั้น ก็จักเห็นงูเหาหมอ แผแมเบี้ย เหาฟอ ๆ เลื้อยออกมา
แลวหายสงสัย ดังนี้ แลวจึงกลาวคาถาที่ ๔ วา:-
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ทานจงเอาทอนไมเคาะไถดูเถิด จะเห็น
งูมีลนิ้ ๒ แฉก พนพิษเลื้อยออกมา ทานจะ
สิ้นความเคลือบแคลงสงสัย ในวันนีแ้ หละ
ทานจงแกไถเถิด ทานจะเห็นงู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริสุมฺภ ความวา จงเคาะ. บทวา
ปสฺเสลมูค ความวา ทานจะเห็นงูมีลิ้น ๒ แฉก พนพิษทางปากที่มี
น้ําลายไหลออกมา. บทวา ฉินฺทชฺช กงฺข วิจิกจิ ฺฉิตานิ ความวา
วันนี้ทานจะตัดความเคลือบแคลงและความสงสัยที่เกิดขึ้นบอย ๆ วา ใน
ไถมีงูหรือไมมีหนอ เชือ่ เราเถิด เพราะคําพยากรณของเราไมผิดพลาด
ทานจะเห็นงูเลื้อยออกมาเดี๋ยวนี้แหละ จงแกไถเถิด.
พราหมณไดฟงคําของพระมหาสัตว แลวสลดใจถึงความกลัว
ไดทําตามนั้น. ฝายงูพอถูกไมเคาะขนดก็เลื้อยออกจากปากไถ เห็นผูคน
มากมาย จึงไดหยุดอยู.
พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๕
วา :พราหมณนั้นสลดใจ ทิ้งไถขาวตูลง
ทามกลางบริษัท ลําดับนั้น งูพิษที่มีพิษราย
ไดแผแมเบี้ยเลื้อยออกมา.
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ในเวลางูแผแมเบี้ยออกมา คําพยากรณของพระมหาสัตวไดเปน
เหมือนคําพยากรณของพระสัพพัญูพุทธเจา. มหาชนพากันชูผาขึ้น
เปนจํานวนพัน. ยกนิ้วขึ้นดีดหมุนไปรอบ ๆ เปนพัน ๆ ครั้ง. ฝนแกว
๗ ประการตกลงมา เหมือนลูกเห็บตก. สาธุการก็เปนไปเปนจํานวน
พัน ๆ. เสียงดังปานประหนึ่งมหาปฐพีจะถลมทะลาย. ก็ธรรมดาการแก
ปญหาแบบนี้ดวยพุทธลีลานี้ ไมใชเปนพลังของชาติ ไมใชเปนพลัง
ของโคตร ของตระกูล ของประเทศ ของยศและของทรัพยทั้งหลาย
แตเปนพลังของอะไรหรือ เปนพลังของปญญา. ดวยวาบุคคลผูมีปญญา
เจริญวิปสสนา แลวจะเปดประตูอริยมรรคเขาอมตมหานิพพานได ทะลุ
ทะลวงสาวกบารมีบาง ปจเจกโพธิญาณบาง สัมมาสัมโพธิญาณบาง.
เพราะวาบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะใหบรรลุอมตมหานิพพาน ปญญา
เทานั้นประเสริฐที่สุด ธรรมทั้งหลายที่เหลือเปนเพียงบริวารของปญญา.
เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสไววา :ผูฉลาดทั้งหลายกลาววา ปญญาแล
ประเสริฐที่สุด เหมือนดวงจันทรประเสริฐกวา
ดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีลก็ดี แมสิรกิ ็ดี
ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายก็ดี เปนสิ่งคลอย
ตามผูมีปญญา.
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ก็แล เมื่อพระมหาสัตวกลาวแกปญหาอยางนี้ แลวหมองูคนหนึ่ง
ก็ใสกุญแจปากงู แลวก็จับงูไปปลอยในปา. พราหมณเขาไปเฝาพระราชา
ใหพระองคทรงมีชัย แลวประคองอัญชลี เมื่อจะสดุดีพระราชา จึงกลาว
คาถากึ่งคาถาวา.
เปนการไดลาภที่ดีของพระเจาชนก ที่
ทรงเห็นเสนกบัณฑิตผูมีปญญาดี.
คาถานั้นมีอรรถอธิบายวา พระชนกพระองคใดทรงลืมพระนคร
แลวไดทรงเห็นเสนกบัณฑิตผูมีปญญาดี คือมีปญญาสูงสุด ดวยพระเนตร
ที่นารักทุกขณะที่ทรงปรารถนาจะเห็น การไดทอดพระเนตรเห็นทุก
ขณะที่ทรงพระประสงคเหลานั้น ของพระเจาชนกนั้น เปนลาภที่
พระองศทรงไดแลวดีจริง ๆ คือบรรดาลาภทั้งหมดที่พระเจาชนกนั้นทรง
ไดแลว ลาภเหลานั้นเทานั้น. ชื่อวาเปนลาภที่ทรงไดมาดีแลว.
ก็แหละ ครั้นถวายสดุดีพระราชา แลวพราหมณไดหยิบเอาเงิน
๗๐๐ กหาปณะออกมาจากไถ ประสงคจะสดุดีพระมหาสัตวใหความชื่นชม จึงกลาวคาถา ๑ กับครั้งคาถาวา :ทานเปนผูเปดเครื่องปดบังออกไดหรือ
อยางไร จึงเห็นของทุกอยาง ขาแตทาน
พราหมณ ญาณของทานเปนญาณที่นาพิศวงนัก
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ทรัพยเหลานี้ของขาพเจามีอยู ๗๐๐ กหาปณะ
ขอทานจงรับเอาทั้งหมดเถิด ขาพเจาขอมอบ
ใหทาน เพราะวา วันนี้ขาพเจาไดชีวิตไว เพราะ
ทาน อีกโสดหนึ่ง ทานก็ไดทําความสวัสดี
ใหแกภรรยาของขาพเจาดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวฏฏจฺฉโท นุ สิ สพฺพทสฺสี
ความวา พราหมณถามดวยอํานาจการสดุดีวา ทานเปนสัพพัญูพุทธเจาผูทรงเปดเครื่องปกปดในอาการของธรรมทุกอยาง คือทรงเปนผูมี
ธรรมที่ควรรู อันเปดเผยแลวหรืออยางไร บทวา าณ นุ เต
พฺราหมฺมณ ภึสรูป ความวา ขาแตทานพราหมณ เมื่อทานเปนผูรู
ทุกสิ่ง ญาณของทานเปนญาณที่พิลึกเหลือเกิน คือมีกําลังเหมือน
สัพพัญุตญาณ. บทวา ตยา หิ เม ความวา วันนี้ขาพเจาไดชีวิต
มา เพราะทานให. บทวา อโถป ภริยายมกาสิ โสตฺถึ ความวา
อีกโสดหนึ่ง ทานเองก็ไดทําความสวัสดีแกภรรยาของผม. พราหมณ
นั้น ครั้นพูดอยางนี้แลว ก็ออนวอนพระโพธิสัตวแลวออนวอนอีกวา
ถาหากมีทรัพยแสนหนึ่งไซร ขาพเจาก็ตองใหทีเดียว. แตทรัพยของ
ขาพเจามีเพียงเทานี้เทานั้น ขอทานจงรับทรัพย ๗๐๐ กหาปณะเหลานี้
เถิด.
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พระโพธิสัตว ครัน้ ไดยินคํานั้น แลวจึงกลาวคาถาที่ ๘ วา :บัณฑิตทั้งหลายจะไมรบั คาจาง เพราะ
คาถาทั้งหลายที่ไพเราะที่ตนกลาวดีแลว ดูกอน
พราหมณ ทานจงใหทรัพยของทานไดแต
เพียงนี้ วางใกลเทา แลวจงรับเอาไปยังที่อยู
ของตนเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวตฺตน ไดแก สินจาง. อีก
อยางหนึ่ง ปาฐะก็เปน เวตน นี้เหมือนกัน. บทวา อิโตป เต พฺราหฺมณ
ความวา ดูกอ นพราหมณ ทานจงใหทรัพยของทานแตแทบเทาของเรา.
บทวา วิตฺต อาทาย ตฺว คจฺฉ มีเนื้อความวา ทานจงถือเอาทรัพย
จํานวนอื่นอีก ๓๐๐ กหาปณะจากทรัพยจํานวน ๗๐๐ นี้ รวมเปน
๑,๐๐๐ กหาปณะ แลวไปที่อยูของตนเถิด.
ก็แหละ พระมหาสัตวครั้นพูดอยางนี้ แลวก็ใหกหาปณะแก
พราหมณเต็มพันแลวถามวา พราหมณ ใครสงทานมาหาขอทรัพย ?
พ. ภรรยาของผม ทานบัณฑิต.
ม. ก็ภรรยาของทาน แกหรือสาว ?
พ. สาว ทานบัณฑิต.
ม. ถาอยางนั้น เขาคงประพฤติอนาจารกับชายอื่น จึงสงทาน
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ไป ดวยหมายใจวา จักไดประพฤติอนาจารปลอดภัย พระมหาสัตว
บอกวา ถาหากทานนํากหาปณะเหลานี้ไปถึงเรือนแลวไซร นางจักให
กหาปณะที่ทานไดมาดวยความลําบากแกชูของตน. เพราะฉะนั้น ทาน
อยาตรงไปบานทีเดียว ควรเก็บกหาปณะไวที่ควงไมหรือที่ใดที่หนึ่งนอก
บาน แลวจึงเขาไป ดังนี้ แลวจึงสงเขาไป. พราหมณนั้นไปใกลบาน
แลวเก็บกหาปณะไวใตควงไมตนหนึ่ง แลวจึงไดไปบานในเวลาเย็น.
ขณะนั้น ภรรยาของเขาไดนั่งอยูกับชายชู. พราหมณยืนที่ประตู แลว
กลาววา นองนาง. นางจําเสียงเขาไดจึงดับไฟปดประตู เมื่อพราหมณ
เขาขางใน แลวจึงนําชูออกไป ใหยนื อยูริมประตู แลวก็เขาบาน ไม
เห็นอะไรในไถ จึงถามวา ทานพราหมณ ทานไปเที่ยวขอไดอะไรมา.
พ. ไดกหาปณะพันหนึ่ง.
ภ. เก็บไวที่ไหน ?
พ. เก็บไวที่โนน พรุงนี้เชาจึงจักเอามา อยาคิดเลย.
นางไปบอกชายชู. เขาจึงออกไปหยิบเอาเหมือนของที่ตนเก็บไว
เอง. ในวันรุง ขึ้นพราหมณไปแลวไมเห็นกหาปณะ จึงไปหาพระโพธิสัตว เมื่อถูกถามวา เรื่องอะไร พราหมณ ? จึงบอกวา ขาพเจาไมเห็น
กหาปณะ ทานบัณฑิต.
ม. ก็ทา นบอกภรรยาของทานละสิ.
พ. ถูกแลว ทานบัณฑิต.
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พระมหาสัตวก็รูวา นางนั้นบอกชายชูจึงถามวา ดูกอนพราหมณ
ก็ภรรยาของทาน มีพราหมณประจําตระกูลไหม ?
พ. มี ทานบัณฑิต.
ม. ฝายทานละ มีไหม.
พ. มี ทานบัณฑิต.
จึงพระมหาสัตวไดใหพราหมณถวายเสบียงอาหารแกพราหมณ
ประจําตระกูลนั้น เปนเวลา ๗ วัน แลวบอกวา ไปเถิดทาน วันแรก
จงเชื้อเชิญพราหมณมารับประทาน ๑๔ คน คือ ฝายทาน ๗ คน
ฝายภรรยา ๗ คน ตั้งแตวันรุงขึ้นเปนตนไป ใหลดลงวันละ ๑ คน
ในวันที่ ๗ จึงเชื้อเชิญ ๒ คน คือ ฝายทาน ๑ คน ฝายภรรยาของ
ทาน ๑ คน จงรูไว จําไววา พราหมณคนที่ภรรยาของทาน เชื้อเชิญ
มาตลอด ๗ วัน มาเปนประจํา แลวบอกขาพเจา. พราหมณทําตามนั้น
แลวจึงบอกแกพระมหาสัตววา ขาแตทานบัณฑิต ขาพเจากําหนด
พราหมณผูมารับประทานเปนนิจไวแลว. พระโพธิสัตวสงบุรุษไปกับ
พราหมณนั้น ใหนําพราหมณคนนั้นมา แลวถามวา ทานเอากหาปณะ
พันหนึ่งที่เปนของพราหมณคนนี้ไปจากควงไมตนโนนหรือ ? พราหมณ
คนนั้นปฏิเสธวา ผมไมไดเอาไป ทานบัณฑิต. พระโพธิสตั วบอกวา
ทานไมรูจักวาเราเปนเสนกบัณฑิต. เราจักใหทานนํากหาปณะมาคืน.
เขากลัว จึงรับวา ผมเอาไป.
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ม. ทานเอาไปเก็บไวที่ไหน.
พ. เก็บไว ณ ที่นั้นนั่นเอง ทานบัณฑิต.
พระโพธิสัตว จึงถามพราหมณผูเปนสามีวา พราหมณ หญิง
คนนั้นนั่นเอง เปนภรรยาของทานหรือ ? หรือจักรับเอาคนอื่น
พ. เขานั่นแหละเปนของผม ทานบัณฑิต.
พระโพธิสัตวสงคนไป ใหนํากหาปณะของพราหมณและนาง
พราหมณีมา แลวบังคับใหรับกหาปณะจากมือของพราหมณผูเปนโจรแก
พราหมณ ใหลงพระราชอาชญาแกพราหมณผูเปนโจร เนรเทศออก
จากพระนครไป และใหลงพระราชอาชญาแกพราหมณี ใหยศใหญ
แกพราหมณ แลวใหอยูใ นสํานักของตนนั่นเอง.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดกไว ในที่สุดแหงสัจธรรม คน
จํานวนมากไดทําใหแจง ซึ่งโสดาปตติผล. พราหมณในครั้งนั้น ไดแก
พระอานนท ในบัดนี้ รุกขเทวดา ไดแก พระสารีบุตร บริษทั ไดแก
พุทธบริษัท สวนเสนกบัณฑิต ไดแก เราตถาคตฉะนี้แล
จบ อรรถกถาเสนกชาดกที่ ๗
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๘. อัฏฐิเสนชาดก
วาดวยการขอ
[๑๐๒๑] ขาแตทานอัฏฐิเสนะ พวกวณิพกทั้งหลาย
ที่โยมไมรูจัก พากันมาหาโยมแลว ขอสิง่ ที่
ตองการกัน แตเหตุไฉน พระคุณเจาจึงไม
ขออะไรกะโยม.
[๑๐๒๒] เพราะผูขอ ยอมไมเปนที่รักของผูให
สวนผูให เมื่อไมใหสิ่งที่เขาขอ ก็ไมเปนที่รัก
ของผูข อ เพราะฉะนั้นอาตมภาพ จึงไมขอ
อะไรกะมหาบพิตร.
[๑๐๒๓] ก็ผูใดเลีย้ งชีพดวยการขอ แตไมขอสิ่ง
ที่ควรขอในเวลาทีค่ วรขอ ผูนนั้ ยอมขจัดผูอ ื่น
จากบุญดวย ทั้งตนเองก็เลี้ยงชีพอยูไมไดดวย.
[๑๐๒๔] สวนผูใด เลี้ยงชีพดวยการขอ ขอสิ่งที่
ควรขอ ทั้งขอในเวลาที่ควรขอ ผูนั้นยอมใหผู
อื่นไดบุญดวย ทั้งตนเองก็เลี้ยงชีพอยูไดดวย.
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[๑๐๒๕] ผูมีปญญาทั้งหลาย เห็นผูขอมาแลว ไม
ขึ้งเคียดเลย. ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย
พระคุณเจาเปนที่รักของโยม พระคุณเจาตอง
ประสงคอะไรที่ควรบอก ขอพระคุณเจาจงบอก.
[๑๐๒๖] ผูมีปญญาทั้งหลายจะไมออกปากขอเลย
ธีรชนควรรูไว พระอริยเจาทั้งหลาย ยืน
เจาะจงอยูที่ใด นัน่ คือการขอของพระอริยเจา
ทั้งหลาย.
[๑๐๒๗] ขาแตทา นพราหมณ โยมขอถวายโคนม
สีแดงพันตัวพรอมกับโคตัวผูแกพระคุณเจา
เพราะผูมีอาจาระอันประเสริฐ ไดฟงคาถาที่
ประกอบดวยธรรมของทานแลว เหตุไฉนจะ
ไมถวายทานแกทานผูมีอาจาระอันประเสริฐ.
จบ อัฏฐิเสนชาดกที่ ๘
อรรถกถาอัฏฐิเสนชาดกที่ ๘
พระศาสดาทรงอาศัยเมืองอาฬาวี เสด็จประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ทรงปรารภกุฏิการสิกขาบท จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา เย
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เม อห น ชานามิ ดังนี้. เรื่องปจจุบันเปนเชนกับที่กลาวมาแลวใน
มณิกัณฐกชาดก ในหนหลังนั่นเอง.
ก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมาแลว ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยกอนเมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น บัณฑิต
สมัยกอน ไดบรรพชาในพาหิรกลัทธิ แมพระราชาทรงปวารณาแลว
ก็ไมทูลขออะไร โดยคิดวา ขึ้นชื่อวาการขอของรัก ยอมไมเปนที่รัก
ไมเปนที่พอใจของชนเหลาอื่น ดังนี้แลว ไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดอุบัติในกระกูลพราหมณในนิคมหนึ่ง. พวก
ญาติไดตั้งชื่อทานวา อัฏฐิเสนกุมาร. ทานเจริญวัยแลว ไดเลาเรียนศิลปะ
ทุกอยาง ในเมืองตักกศิลา ตอมาเห็นโทษในกามทั้งหลาย แลวไดออก
จากฆราวาสบวชเปนฤาษี ใหฌานสมาบัติ และอภิญญาสมาบัติ เกิดขึ้น
แลวอยูที่ถิ่นหิมพานตเปนเวลานาน ดําเนินไปสูวิถีทางของมนุษย เพื่อ
ตองการลิ้มรสเค็มและรสเปรี้ยว ถึงเมืองพาราณสีโดยลําดับ พักอยูที่
พระราชอุทยาน รุงเชาไดเที่ยวไปภิกขาจารถึงพระลานหลวง. พระราชา
ทรงเลื่อมใสในอาจาระและวิหารธรรมของทาน จึงใหราชบุรุษเรียก
นิมนตทานมา ใหนั่งที่พื้นปราสาท แลวใหฉันโภชนะอยางดี ทรง
สดับอนุโมทนากถา ในเวลาฉันเสร็จแลว ทรงเลื่อมใส จึงทรงรับ
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ปฏิญญา ใหพระมหาสัตวพักอยูที่พระราชอุทยาน และไดเสด็จไปอุปฏฐาก
วันละ ๒, ๓ ครั้ง. วันหนึ่งพระองคทรงเลื่อมใสในธรรมกถา จึงทรง
ปวารณาวา พระคุณเจาตองการสิ่งใด ตั้งตนแตราชสมบัติ ขอพระคุณเจาจงบอกสิ่งนั้นเถิด. พระโพธิสัตวไมถวายพระพรวา ขอพระองคจง
พระราชทานสิ่งนี้แกอาตมภาพ ขอพระองคจงพระราชทานสิ่งนี้แก
อาตมภาพ. ผูขอเหลาอื่น จะทูลขอสิ่งที่ตนปรารถนาตองการวา ขอ
พระองคจงพระราชทานสิ่งนี้ ขอพระองคจงพระราชทานสิ่งนี้. พระราชาจะพระราชทานไมทรงขัดของ. อยูมาวันหนึ่ง พระองคทรงดําริวา
ยาจกและวณิพกเหลาอื่น ขอกะเราวา ขอพระองคจงพระราชทานสิ่งนี้
และสิ่งนี้แกขาพระองคทั้งหลาย แตพระคุณเจาอัฏฐิเสนะนี้ ตั้งแตเรา
ปวารณามาแลวไมขออะไรเลย ก็พระคุณเจานี้เปนผูมีปญญาจริงเปนผู
ฉลาดในอุบาย เราจักเรียนถามทาน. อยูวันหนึ่ง พระองคเสวยพระกระยาหารเชาแลวไดเสด็จไปอุปฏฐากฤาษี ทรงไหวแลว ประทับนั่ง ณ
ที่สมควรขางหนึ่ง เมื่อจะตรัสถามถึงเหตุแหงการขอของยาจกเหลาอื่น
และเหตุแหงการไมขอของทานจึงตรัสคาถาที่ ๑ วา :ขาแตทานอัฏฐิเสนะ พวกวณิพกทั้งหลาย
ที่โยมไมรูจัก พากันมาหาโยมแลว ขอสิ่งที่
ตองการกัน แตเหตุไฉน พระคุณเจาจึงไม
ขออะไรกะโยม.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วินพิ ฺพเก ไดแกผูขอ. บทวา
สงฺคมฺม ความวา พากันมาหา. มีคําอธิบายวา ขาแตพระคุณเจาอัฏฐิเสนะ วณิพกเหลานี้ใด ขาพเจาไมรูจักแมวา คนเหลานี้ชื่อนี้ โดยชื่อ
โคตรตระกูลและประเทศ วณิพกเหลานั้นพากันมาหา แลวขอสิ่งที่ตน
ตองการ แตเหตุไฉน พระคุณเจาจึงไมขออะไรกะโยม.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา.
เพราะผูขอ ยอมไมเปนที่รัดของผูให
สวนผูให เมื่อไมใหสิ่งที่เขาขอ ก็ไมเปนที่รกั
ของผูข อ เพราะฉะนั้นอาตมภาพ จึงไมขอ
อะไรกะมหาบพิตร ขอความบาดหมางใจอยา
ไดมีแกอาตมภาพเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาจโก อปฺปโย โหติ ความวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร ก็บุคคลผูท ี่ขอวา ขอจงใหสิ่งนี้แกขาพเจา
ขอจงใหสิ่งนี้แกขาพเจา ยอมไมเปนที่รัก. ไมเปนที่พอใจ ของมารดา
บิดาบาง ขอมิตรและอํามาตยเปนตนบาง ความที่เขาไมเปนที่รักนั้น
ควรแสดงโดยมณิกัณฐกชาดก. บทวา ยาจ ไดแกสิ่งของที่เขาขอ. มี
คําอธิบายวา ฝายบุคคลผูไมใหนับแตมารดาบิดาเปนตนไป ซึ่งไมให
สิ่งของที่เขาขอ ยอมไมเปนที่รักของผูขอ. บทวา ตสฺมา ความวา
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เพราะเหตุที่ผูขอก็ไมเปนที่รักของผูให ทั้งผูให เมื่อไมใหสิ่งของที่เขา
ขอ ก็ไมเปนที่รักของผูขอ ฉะนั้น อาตมาภาพจึงไมขออะไร กะมหาบพิตร. ไดวา มา เม วิทฺเทสนา อหุ ความวา ถาหากอาตมภาพ
จะพึงขอพระราชทานทีเดียวไซร มหาบพิตรก็คงพระราชทานสิ่งนั้น
แตอาตมภาพคงเปนที่บาดหมางพระทัยของมหาบพิตร ความบาดหมาง
ใจที่เกิดขึ้นจากสํานักมหาบพิตรนั้นก็จะมีแกอาตมภาพ ถาแมนวามหาบพิตรจะไมพึงพระราชทานไซร มหาบพิตรก็คงเปนที่บาดหมางใจของ
อาตมภาพ และอาตมภาพก็จะมีความบาดหมางใจในมหาบพิตร เมื่อเปน
เชนนั้น อาตมภาพอยาไดมีความบาดหมางใจแมในที่ทุกแหง คือไมตรี
ระหวางมหาบพิตรกับอาตมภาพทั้ง ๒ อยาไดแตกกันเลย อาตมภาพ
เมื่อเล็งเห็นประโยชนนี้ จึงไมขออะไรกะมหาบพิตร.
ลําดับนั้น พระราชาครั้นทรงสดับคํานั้นแลว จึงไดตรัสคาถา
๓ คาถาวา :ก็ผูใดเลี้ยงชีพดวยการขอ แตไมขอสิ่ง
ที่ควรขอในเวลาทีค่ วรขอ ผูนนั้ ยอมขจัดผูอ ื่น
จากบุญดวย ทั้งตนเองก็เลี้ยงชีพอยูไมไดดวย.
สวนผูใด เลี้ยงชีพดวยการขอ ขอสิ่งที่ควรขอ
ทั้งในเวลาที่ควรขอ ผูนั้นยอมใหผูอื่นไดบุญ
ดวย ทั้งตนเองก็เลี้ยงชีพอยูไดดวย. ผูม ี
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ปญญาทั้งหลาย เห็นผูขอมาแลว ไมขึ้งเคียด
เลย. ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย พระคุณเจาเปนที่รักของโยม พระคุณเจาตองประสงคอะไร ที่ควรบอกขอพระคุณเจาจงบอก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาจนชีวาโน ไดแกผูมีชีวิตอยูดวย
การขอ. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะ ก็เปน ยาจนชีวาโน นี้เหมือนกัน. มีคํา
อธิบายวา ขาแตพระคุณเจาอัฏฐิเสนะ ผูใดประพฤติดํารงชีพดวยการขอ
จะเปนสมณะก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม ขออะไร ๆ ที่ควรขอในเวลา
ที่สมควรก็หาไม ผูนั้นยอมขจัดผูอื่นที่เปนผูให คือยังเขาใหเสื่อมไป
จากบุญดวย ทั้งตนเองก็มีชีวิตอยูไมเปนสุขดวย.
บทวา ปฺุ
ลเภติ ความวา. แตเมื่อขอสิ่งที่ควรขอในเวลาที่ควรขอ ยังผูอื่นให
ไดบุญดวย ทั้งตนเองก็มีชีวิตอยูเปนสุขดวย ดวยบทวา น เว ทุสฺสนฺติ
พระราชาทรงแสดงวา พระคุณเจากลาวคําใดวา ขอความบาดหมางใจ
อยาไดมีแกอาตมภาพเลย เหตุไฉน พระคุณเจาจึงกลาวคํานั้น ? เพราะ
วา ผูมีปญญาทั้งหลาย คือเหลาบัณฑิตผูรูทั้งทานและผลของทาน เห็น
ยาจกผูมาแลว ไมขึ้งเคียด คือไมโกรธ แตเปนผูบันเทิงใจโดยแท. ม
อักษรในคําวา ยาจกมาคเต ทานกลาวไวดวยอํานาจพยัญชนสนธิ.
ความหมายก็คือ ยาจเก อาคเต ยาจกผูมาแลว. บทวา พฺรหฺมจารี
ปโย เมสิ ความวา ขาแตพระคุณเจาอัฏฐิเสนะ ผูประพฤติ
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บริสุทธิ์ ผูมปี ญญามาก พระคุณเจา เปนที่รักของอาตมภาพเหลือเกิน
เพราะฉะนั้น ขอใหพระคุณเจาบอก คือขอพรทีเดียวกะโยม. บทวา
ภฺิตมิจฺฉสิ ความวา พระคุณเจาตองประสงคสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ควร
พูดขอ โยมจะถวายทุกอยางทีเดียว แมแตราชสมบัติ.
พระราชาทรงปวารณาแมดวยราชสมบัติอยางนี้ พระโพธิสัตว
ก็ไมทูลขออะไร ๆ เลย.
ก็เมื่อพระราชาตรัสถามถึงอัธยาศัยของตนอยางนี้แลว ฝายพระมหาสัตว เมื่อจะแสดงปฏิปทาของนักบวชถวายวา ขอถวายพระพร
บพิตรมหาราช ขึ้นชื่อวาการขอนี้ เปนของที่พวกคฤหัสผูบริโภคกาม
ประพฤติมาชินแลว ไมใชพวกบรรพชิต สวนบรรพชิต ตั้งแตเวลาบวช
แลว ควรเปนผูมีอาชีพบริสุทธิ์ ดวยการสังวรดวยทวารทั้ง ๓ เพื่อแสดง
ถึงบรรพชิตปฏิบัติ จึงกลาวคาถาที่ ๖ ถวายวา :ผูมีปญญาทั้งหลายจะไมออกปากขอเลย
ธีรชนควรรูไว พระอริยเจาทั้งหลาย ยืน
เจาะจงอยูที่ใด นัน่ คือการขอของพระอริยเจา
ทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สปฺปฺา เปนตน ความวา
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี พุทธสาวกทั้งหลายก็ดี พระโพธิสัตวทั้งหลาย
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ผูบวชเปนฤาษี ปฏิบัติเพื่อโพธิญาณก็ดี แมทั้งหมดชื่อวาเปนผูมีปญญา
ดวย เปนผูมีศีลดวย ทานเหลานั้น เปนผูมีปญญา เห็นปานนี้ จะ
ไมขอวา ขอทานทั้งหลายจงใหสิ่งนี้และสิ่งนี้ แกอาตมภาพทั้งหลาย.
บทวา ธีโร เวทิตุมรหติ ความวา สวนธีรชน คือบัณฑิตผูอุปฏฐาก
ควรรู คือทราบความตองการทุกอยางของทานเอาเองทั้งในเวลาอาพาธ
และในเวลาไมอาพาธ. บทวา อุทฺทสิ ฺส อริยา ติฏนฺติ ความวา
สวนพระอริยเจาทั้งหลาย มีความตองการสิ่งใด จะไมเปลงวาจาขอ แต
จะยืนอยูเฉพาะ ณ ที่นั้น ดวยภิกขาจารวัตรอยางเดียวเทานั้น คือไม
ใหองคคือกายและองคคือวาจาไหว เพราะวา เพื่อแสดงกายวิกาล ทํา
เครื่องหมายใหรู ก็ชื่อวา ใหองคคือกายไหว เมื่อทําการเปลงวาจา
ก็ชื่อวา ใหองคคือวาจาไหว พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน
จะไมทําทั้ง ๒ อยางนั้นยืนอยูเฉย ๆ. บทวา เอสา อริยาน ยาจนา
ความวา การไมใหองคคือวาจาไหว ยืนอยูเพื่อภิกษานี้ ชื่อวา เปนการ
ขอของพระอริยเจาทั้งหลาย.
พระราชาทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลว เมื่อตรัสวา ขาแต
พระคุณเจา ถาหากวา อุปฏฐากผูมีปญญา รูดวยตนเองแลวไซร ก็จะ
ถวายสิ่งที่ควรถวายแกกุลบุตร ฝายโยมก็จะถวายสิ่งนี้และสิ่งนี้แกทาน
ทั้งหลาย ดังนี้ จึงตรัสคาถาที่ ๗ วา :-
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ขาแตทานพราหมณ โยมขอถวายโคนม
สีแดงพันตัวพรอมกับโคตัวผูแกพระคุณเจา
เพราะผูมีอาจาระอันประเสริฐ ไดฟงคาถาที่
ประกอบดวยธรรมของทานแลว เหตุไฉนจะ
ไมถวายทานแกทานผูมีอาจาระอันประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โรหินีน ความวา มีสีแดง. บทวา
คว สหสฺส ความวา โยมจะถวายโคชนิดนี้พันตัวแดพระคุณเจา
เพื่อประโยชนแกการดื่มรสนมสดและนมเปรี้ยวเปนตน ขอพระคุณเจา
จงรับโคนั้นของโยม. บทวา อริโย ไดแกผูมีอาจาระประเสริฐ. บทวา
อริยสฺส ความวา แกทานผูมีอาจาระประเสริฐ. บทวา กถ น ทชฺชา
ความวา เหตุไร จึงจะไมถวาย.
เมื่อพระราชาตรัสอยางนี้แลว พระโพธิสัตว ก็ทูลปฏิเสธวา
มหาบพิตร ธรรมดาบรรพชิต ไมมีความกังวลอะไร อาตมาภาพไมมีความตองการดวยแมโคทั้งหลาย. พระราชาทรงดํารงอยูแลว
ในโอวาทของพระโพธิสัตวนั้น ทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน ไดเปนผู
มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. ฝายพระโพธิสัตวมีฌานไมเสื่อมเกิดขึ้น
แลวในพรหมโลก.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย ทรงประชุมชาดกไววา. ในที่สุดแหงสัจธรรม คน
จํานวนมากบรรลุโสดาปตติผลเปนตน. พระราชาในครั้งนั้น ไดแก
พระอานนทในบัดนี้ สวนอัฏฐิเสนฤษี ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอัฏฐิเสนชาดกที่ ๘
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๙. กปชาดก
วาดวยคุณธรรมของผูบริหารคณะ
[๑๐๒๘] ผูจองเวรอยู ณ ที่ใด บัณฑิตไมควรอยู
ณ ทีน่ ั้น ในที่มีคนจองเวร อยูคืนเดียวหรือ
๒ คืน ก็เปนทุกข.
[๑๐๒๙] คนที่เปนหัวหนาใจเบา เมื่อคนใจเบา
คลอยตามจะทําหนาที่จองเวร เพราะเหตุแหง
กระบีต่ ัวเดียว เขาไดทําความยอยยับใหกระบี่
ทั้งฝูง.
[๑๐๓๐] ก็คนพาลแตสําคัญตนวาเปนบัณฑิตบริหารหมูคณะลุอํานาจความคิดของตน คงนอน
ตายเหมือนกระบีต่ ัวนี้ฉะนั้น.
[๑๐๓๑] คนโงแตมีกําลังบริหารหมูคณะก็ไมดี ไม
เปนประโยชนแกเหลาญาติเหมือนนกตอ ไม
เปนประโยชนแกนกทั้งหลายฉะนั้น.
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[๑๐๓๒] สวนคนฉลาด มีกําลังบริหารหมูค ณะดี
เปนประโยชนแกเหลาญาติ เหมือนทาววาสวะ
เปนประโยชนแกทวยเทพชาวไตรทศฉะนั้น.
[๑๐๓๓] อนึ่ง ผูใดเห็นศีล ปญญาและสุตะ มี
ในตน ผูนั้นยอมประพฤติประโยชนแกคนทั้ง
๒ ฝาย คือทั้งแกตนเองและผูอื่น.
[๑๐๓๔] เพราะฉะนั้น ธีรชนควรชั่งใจดูตัวเอง
เหมือนชั่งใจดูศีล ปญญาและสุตะฉะนั้นแลว
จึงบริหารหมูคณะบาง อยูค นเดียวเวนการ
บริหารบาง.
จบ กปชาดกที่ ๙
อรรถกถาปชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
แผนดินสูบพระเทวทัตแลว จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ยตฺถ เวรี
นิวสติ ดังนี้.
ดังจะกลาวโดยยอ เมื่อพระเทวทัตเขาไปสูแผนดินแลว ภิกษุทั้งหลายพากันตั้งเรื่องนี้ขึ้นสนทนากันในธรรมสภาวา พระเทวทัตพินาศ
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แลว พรอมกับบริษัท. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องไรหนอ ? เมื่อภิกษุ
ทั้งหลาย กราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตพรอมดวยบริษัท ไมใชพินาศในแตบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน
พินาศเหมือนกัน แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดกระบี่ มีกระบี่ ๕๐๐ ตัวเปนบริวาร
อาศัยอยูที่พระราชอุทยานฝายพระเทวทัตก็เกิดในกําเนิดกระบี่ มีกระบี่
๕๐๐ ตัวเปนบริวาร อาศัยอยูในพระราชอุทยานนั้นเหมือนกัน. อยูมา
วันหนึ่ง เมื่อปุโรหิตไปอุทยานอาบน้ําแตงตัวแลวออกไป กระบี่เกเรตัว
หนึ่งเดินไปกอน นั่งเจาอยูบนยอดเขาซุมประตูอุทยาน ถายอุจจาระรด
ศีรษะของทานปุโรหิต เมือ่ ทานมองดูขางบนก็ถายรดหนาอีก. ทานหัน
กลับมาขูพวกกระบี่วา เอาไวกอนเถอะ ขา ฯ จักแกมือพวกแกภายหลัง
แลวอาบน้ําอีก จึงไดหลีกไป. พวกกระบี่ไดบอกพระโพธิสัตว ถึงการที่
ปุโรหิตนั้นผูกเวรแลวขูพวกกระบี่. พระโพธิสัตวไดบอกใหกระบี่ตั้งพัน
ทราบวา ขึ้นชื่อวา ในสถานที่อยูของคูเวรไมควรอยู ฝูงกระบี่ทั้งหมด
จงพากันหนีไปในที่อื่นเถิด. ฝายกระบี่หัวดื้อพาเอากระบี่ที่เปนบริวารของ
ตนไปไมหนีโดยคิดวา ภายหลังเราจักรูเองจึงจะไป. สวนพระโพธิสัตว
พาเอาบริวารของตนเขาปาไป. อยูมาวันหนึ่ง แพะตัวหนึ่งกินขาวเปลือก
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ที่นางทาสีคนหนึ่งผึ่งแดดไว ถูกตีดว ยดุนไฟมีไฟไหมที่ตัววิ่งหนีไปถูตัว
ที่ยอดกระทอมหญาหลังหนึ่งชิดโรงชาง. ไฟนั้นติดกระทอมหญา. ลาม
จากกระทอมหญาไปติดโรงชาง. ลามจากโรงชาง ก็ไหมหลังชาง. หมอ
รักษาชาง ก็รักษาพยาบาลชาง. ฝายปุโรหิตกําลังพิจารณาหาอุบายจับ
วานรอยู. ครั้นพระราชาตรัสสั่งถามทานที่มาเฝาวา อาจารย ชางของ
เราเปนแผลเปอยกันหลายเชือก หมอรักษาชางไมรูจักการรักษา อาจารย
รูยาอะไรบางหรือไม ?
ปุโรหิตทูลวา ขาแตมหาราช ขาพระองครู
รา. อะไรละ ?
ปุ. ขาแตมาหาราช มันเหลวของวานร พระพุทธเจาขารา. เราจักไดที่ไหน ?
ปุ. ทีพ่ ระราชอุทยานมีวานรมากมิใชหรือ พระพุทธเจาขา
รา. ทานทั้งหลาย จงฆาวานรที่พระราชอุทยาน นําเอามัน
เหลวมา.
คนแมนธนูจึงพากันไปยิงวานรทั้ง ๕๐๐ ตัวใหตายหมด. แต
หัวหนาวานรตัวเดียวหนีไปได ถึงถูกยิงดวยลูกศร แตก็ไมลม ตาย ณ
ที่นั้นทีเดียว ไปถึงที่อยูข องพระโพธิสัตวแลว จึงลมตาย. พวกวานร
บอกพระโพธิสัตวถึงการที่มันไดถูกยิงวา หัวหนาวานรมาถึงที่อยูของ
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พวกเราแลวก็ตาย. พระโพธิสัตวมานั่งที่ทามกลางฝูงวานรพูดวา ธรรมดาวาพวกไมเชื่อโอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย อยูในที่อยูของคูเวร จัก
พินาศอยางนี้ แลวไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยสามารถแหงการตักเตือนฝูง
วานรวา:ผูจองเวรอยู ณ ทีใ่ ด บัณฑิตไมควรอยู
ณ ทีน่ ั้น ในทีม่ ีคนจองเวร อยูคืนเดียวหรือ
๒ คืน ก็เปนทุกข. คนที่เปนหัวหนาใจเบา
เมื่อคนใจเบาคลอยตาม เขาจะทําหนาที่จองเวร
เพราะเหตุแหงกระบี่ตัวเดียว เขาไดทําความ
ยอยยับใหกระบี่ทงั้ ฝูง. ก็คนพาลสําคัญตนวา
เปนบัณฑิต บริหารหมูคณะลุอํานาจความคิด
ของตน คงนอนตายเหมือนวานรตัวนี้ฉะนั้น.
คนโงแตมีกําลังบริหารหมูคณะก็ไมดี ไมเปน
ประโยชนแตเหลาญาติ เหมือนนกตอ ไมเปน
ประโยชนแกนกทั้งหลายฉะนั้น. สวนคน
ฉลาดมีกําลังบริหารหมูคณะดี เปนประโยชน
แกเหลาญาติ เหมือนทาววาสวะ เปนประโยชน
แกทวยเทพชาวไตรทศฉะนั้น. อนึ่ง ผูใดเห็น
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ศีล ปญญาและสุตะ มีในตน ผูนั้นยอม
ประพฤติประโยชนแกคนทั้ง ๒ ฝาย คือทั้ง
แกตนเองและผูอื่น. เพราะฉะนั้น ธีรชนควร
ชั่งใจดูตัวเองเหมือนชั่งใจดูศีล ปญญาและ
สุตะฉะนั้นแลว จึงบริหารหมูคณะบาง อยูคน
เดียวเวนการบริหารบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลหุจิตฺตสฺส ความวา พึงเปนผูมี
ใจเบา มีคาํ อธิบายวา คนใดคลอยตาม คืออนุวัตรตามมิตรหรือญาติ
ผูใจเบา เมื่อคนนั้นคลอยตาม เขาก็จะเปนหัวหนาใจเบา ทําหนาที่
ของผูจองเวร. บทวา เอกสฺส กปโน ความวา สูเจาทั้งหลายจงดู
เถิด เพราะเหตุกระบี่ใจเบาคือเปนอันธพาลตัวเดียว เขาไดทําความยอยยับ คือความไมเจริญ ไดแกความพินาศใหญหลวงนี้ใหแกกระบี่ส้นิ ทั้ง
ฝูง. บทวา ปณฺฑิตมานี มีเนื้อความวา ผูใดรูตนเองเปนคนโง แต
สําคัญตนวา เราเปนผูฉลาด ไมทําตามโอวาทของทานผูฉลาด ตกอยู
ในอํานาจความคิดของตน ผูนั้นจะลุอํานาจความคิดของตนแลว คงนอน
เหมือนกะบี่หัวดื้อตัวนี้แหละนอนตายอยู. บทวา น สาธุ ความวา
ธรรมดาคนโง แตมีกําลังพรอมบริหารหมูคณะ ยอมไมดี คือไมปลอดภัย เพราะเหตุไร เพราะเขาไมมีประโยชนสําหรับเหลาญาติ คือนํา
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ความพินาศมาใหอยางเดียว. บทวา สกุณานว เจกโต ความวา
อุปมาเสมือนหนึ่งวา บรรดานกกระทาทั้งหลาย นกกระทําที่เปนนกตอ
ขันทั้งวัน ก็ไมทําใหนกชนิดอื่นตาย ทําใหพวกพองของตนเทานั้น
แหละตาย ฉันใด คนโงก็ไมมีประโยชนแกหมูคณะเหลานั้นเลย อธิบายวา ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา หิโต ภวติ ความวา ธีรชน เปน
ผูทําประโยชนเกื้อกูลแกเหลาญาตินั่นเอง ดวยกายบาง ดวยวาจาบาง.
บทวา อุภินนฺ มตฺถ จรติ ความวา คนในโลกนี้ ผูที่มองเห็นคุณธรรมเหลานั้นมีศีลเปนตนในตนรูวา อาจาระและศีลของเราก็มี ปญญา
ก็มี การศึกษาเลาเรียนก็มี ทราบตามความจริงแลวบริหารหมูคณะ
ชื่อวาประพฤติประโยชนถายเดียวแกคนทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งแกตนและผู
อื่น ไดแกเหลาญาติผูเที่ยวหอมลอมตน. บทวา ตุเลยฺยมตฺตาน ตัด
บทเปน ตุเลยฺย อตฺตาน คือชั่งใจดูตัวเองแลว. บทวา ตุเลยฺย
ไดแก ตุเลตฺวา คือชั่งใจดูตัวเองแลว. บทวา สีล ปฺ สุตปว ความวา
พิจารณาดูคุณธรรมทั้งหลาย มีศลี เปนตนในตนอยู ชื่อวาประพฤติ
ประโยชนแกคนทั้ง ๒ ฝาย ฉะนั้น ธีรชนควรชัง่ ใจดูตนเอง เหมือน
บัณฑิตชั่งใจดูคุณธรรมมีศีลเปนตนเหลานั้น คือ พิจารณาดูวาเราดํารง
อยูแลวในศีล ในปญญา ในสุตะหรือไม ? ทําความที่ตนดํารงอยูใน
คุณธรรมเหลานั้นใหประจักษแลว จึงบริหารหมูคณะบาง อยูคนเดียว
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ใน ๔ อิริยาบถ เวนการบริหาร คือเปลี่ยนแปลงบาง เพราะวาผูจะ
ใหบริษัทอุปฏฐากบํารุงก็ดี ผูประพฤติวิเวกก็ดี ควรจะประกอบดวย
คุณธรรม ๓ อยางเหลานี้ทีเดียว.
พระมหากษัตริยเปนถึงขุนกระบี่ คือพระยาวานร จึงบอกหนาที่
เกี่ยวกับวินัยและการศึกษาเลาเรียนได.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกไววา วานรหัวดื้อในครั้งนั้น ไดแกพระเทวทัตในบัดนี้ ฝาย
บริวารของวานรหัวดื้อ ไดแกบริวารของพระเทวทัต สวนขุนกระบี่ผู
ฉลาดไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถากปชาดกที่ ๙
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๑๐. พกพรหมชาดก
วาดวยศีลและพรตของพกพรหม
[๑๐๓๕] ขาแตพระโคดม พวกขาพระองคมี ๗๒
คน ลวนไดทําบุญมาแลว มีอํานาจแผไป
ลวงความเกิดและความแกไปได การเกิดเปน
พรหมนี้. เปนอันติมชาติ ชาติสุดทาย จบ
ไตรเพทแลว คนจํานวนมากเอยถึงพวกขา
พระองค.
[๑๐๓๖] ดูกอนพรหม ความจริงอายุของทานนี้
นอยไมมากเลย แตทานสําคัญวาอายุของทาน
มาก จํานวนแสนนิรัพพุทะ ดูกอนพรหม เรา
ตถาคตรูอายุทาน.
[๑๐๓๗] ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคตรัส
วา เราตถาคตเปนผูเห็นไมมีทสี่ ิ้นสุด สัพพัญู
กาวลวงชาติชราและความโศกแลว ขอพระองคจงตรัสบอก การสมาทานพรต ศีลและ
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วัตร จรณะ ของขาพระองคแตกอนวาเปน
อยางไร ซึ่งขาพระองคควรจะทราบ.
[๑๐๓๘] ทานไดชวยมนุษยจาํ นวนมาก ผูเดือดรอนปางตายกระหายน้ําจัดใหไดดื่มน้ําอันใดไว
เราตถาคตระลึกถึงพรต ศีลและจรณะเกา ของ
ทานอันนั้นได เหมือนนอนหลับฝนไปแลว
ตื่นขึน้ ระลึกถึงฝนได ฉะนัน้ .
[๑๐๓๙] ทานไดชวยฝูงชนใดที่ถกู โจรจับเปนชะเลย นํามาใหรอดพนได ที่รมิ ฝงแมน้ําเอณิ
เราตถาคตระลึก ถึงพรต ศีลและจรณะเกาของ
ทานนั้นได เหมือนนอนหลับฝนไปแลวตื่นขึ้น
ระลึกถึงความฝนได ฉะนั้น.
[๑๐๔๐] ทานไดทุมกําลังชวยคนทั้งหลาย ผูไป
เรือในกระแสแมน้ําคงคา ใหพนจากพระยา
นาคตัวรายกาจอันใด เราตถาคตระลึกพรต ศีล
และอาจาระเกาของทานนั้นได เหมือนนอน
หลับฝนไปแลวตื่นขึ้น ระลึกถึงฝนได ฉะนั้น.
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[๑๐๔๑] อนึ่ง เราตถาคตไดมีชื่อวากัปปะ เปนอันเตวาสิกของทานไดรูแลววา ทานเปนดาบสผู
มีปญญาดีมีพรตอันใด เราตถาคตระลึกพรต
ศีลและจรณะเกาของทานได เหมือนนอนหลับ
ฝนไปตื่นขึ้นแลว ระลึกถึงฝนได ฉะนั้น.
[๑๐๔๒ ] พระองคทรงทราบอายุของขาพระองค
นั้นไดแนนอน แมสิ่งอื่นพระองคก็ทรงทราบ
เพราะพระองคทรงเปนพระพุทธเจาแทจริง.
จริงอยางนั้น พระรัศมีอันรุงโรจนของพระองค
นี้ จึงสองพรหมโลกใหสวางไสวอยู.
จบ พกพรหมชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาพกพรหมชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พกพรหมแลว จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ทฺวาสตฺตติ ดังนี้.
ความพิสดารวา ทานพกพรหมเกิดความเห็นขึ้นอยางนี้วา สิ่ง
นี้เที่ยง ยั่งยืน สืบเนื่อง ๆ กันไป ไมมีการเคลื่อนธรรดา สิง่ อื่น
นอกจากนี้ ที่ชื่อวาพระนิพพานเปนที่ออกไปของสัตวโลกไมมี ไดยินวา
พระพรหมองคนี้เกิดภายหลัง เมื่อกอนบําเพ็ญฌานมาแลว จึงมาเกิด
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ในชั้นเวหัปผลา. ทานใหอายุประมาณ ๕๐๐ กัปปสิ้นไปในชัน้ เวหัปผลา
นั้นแลว จึงเกิดในชั้นสุภกิณหาสิ้นไป ๖๔ กัปปแลว จุติจากชั้นนั้น
จึงไปเกิดในชั้นอาภัสรา มีอายุ ๘ กัปป ในชั้นอาภัสรานั้น ทานได
เกิดความเห็นขึ้นอยางนี้ เพราะทานระลึกถึงการจุติจากพรหมโลกชั้นสูง
ไมไดเลย ระลึกถึงการเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นนัน้ ก็ไมได. เมื่อไมเห็น
ทั้ง ๒ อยาง ทานจึงยึดถือความเห็นอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบความปริวิตกแหงจิตของพกพรหมนั้น ดวยเจโตปริยญาณแลว
จึงทรงหายพระองคไปจากพระเชตวันมหาวิหาร ปรากฏพระองคบน
พรหมโลก อุปมาเหมือนหนึ่ง คนมีกําลังแข็งแรงเหยียดแขนออกไปแลว
คูแขนที่เหยียดออกไปแลวเขามาก็ปานกัน ครั้งนั้น พระพรหมเห็น
พระผูมีพระภาคเจาแลว จึงทูลวา มาเถิดทานสหาย ทานมาดีแลวทาน
สหาย นานนักทานสหาย ทานจึงจะไดทําปริยายนี้ คือการมาที่นี้
เพราะสถานที่นี้เปนสถานที่เที่ยง เปนสถานที่ยั่งยืน เปนสถานที่สืบ
เนื่องกันไป เปนสถานที่ไมมีการเคลื่อนเปนธรรมดา เปนสถานที่มั่นคง
ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ ก็แตวาสถานที่อื่นที่ชื่อวา เปน
ที่ออกไปจากทุกข ยิ่งกวานี้ไมมี. เมือ่ พกพรหมทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสคํานี้กะพกพรหมวา พกพรหมผูเจริญ ตกอยู
ในอํานาจของอวิชชาแลวหนอ พกพรหมผูเจริญ ตกอยูในอํานาจของ
อวิชชาแลวหนอ เพราะไดพูดถึงสิ่งที่ไมเที่ยงนั่นแหละวาเปนของเที่ยง
และไดพูดถึงธรรมที่สงบอยางอื่น วาเปนธรรมเปนที่ออกไปจากทุกข
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อันยิ่งยวดไมมีธรรมอื่นที่เปนธรรมเปนที่ออกไปจากทุกขยิ่งกวา พระพรหมไดฟงคํานั้นแลวคิดวา พระผูม ีพระภาคเจา นี่ จะอนุวัตรคลอย
ตามเราดวยประการอยางนี้วา ทานกลาวอยางนี้ถูกแลว แตเกรงกลัวการ
อนุโยคยอนของ พระผูมีพระภาคเจา ทํานองเดียวกับโจรผูดอยกําลัง
ไดรับการตีเล็กนอย ก็บอกเพื่อนฝูงทุกคนวา ฉันคนเดียวหรือเปนโจร ?
คนโนนก็เปนโจร คนโนนก็เปนโจร เมื่อจะบอกเพื่อนฝูงของตนแม
คนอื่น ๆ จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพระโคดม พวกขาพระองคมี ๗๒
คน ลวนไดทําบุญมาแลว มีอํานาจแผไป
ลวงความเกิดและความแกไปได การเกิดเปน
พรหมนี้ เปนอันติมชาติ ชาติสุดทาย จบ
ไตรเพทแลว คนจํานวนมากเอยถึงพวกขา
พระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฺวาสตฺตติ ความวา ขาแตพระโคดมไมใชเพียงแตขาพระองคคนเดียวเทานั้น โดยที่แทแลว พวกขาพระองค ๗๒ คน ในพรหมโลกนี้ เปนผูลวนไดทําบุญมาแลว เปนผูแผ
อํานาจไป โดยการแผอํานาจของตนไปเหนือคนเหลาอื่น และไดลวงเลย
ความเกิดและความแกไปแลว การเกิดเปนพรหมนี้ชื่อวาถึงพระเวทแลว
เพราะพวกขาพระองคถึงแลวดวยพระเวททั้งหลาย ขาแต พระโคดม
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การเกิดเปนพรหมนี้ เปนการเกิดครั้งสุดทาย คือการถึงสวนหลังที่สุด
ไดแกการเขาถึงความเปนผูประเสริฐที่สุด. บทวา อสฺมาภิชปฺปนฺติ
ชนา อเนกา ความวา คนอื่นมากมายพากันทําอัญชลี พวกขาพระองค
กลาวคํามีอาทิวา นี้แลคือพระพรหมพระมหาพรหมผูเจริญ นมัสการคือ
ปรารภ ไดแกกระหยิ่มอยู อธิบายวา ปรารถนาอยูวาอัศจรรยหนอ !
เราทั้งหลายควรจะเปนแบบนี้.
พระศาสดา ครั้นทรงสดับถอยคําของพกพรหมนั้นแลว จึงตรัส
คาถาที่ ๒ วา :ดูกอนพรหม ความจริงอายุของทานนี้
นอยไมมากเลย แตทานสําคัญวาอายุของทาน
มา จํานวนแสนนิรัพพุทะ ดูกอนพรหม เรา
ตถาคตรูอายุของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน ความวา
การนับกลาวคือนิรัพพุทะ มีหลายแสน. อธิบายวา สิบสิบปเปนรอย
สิบรอยเปนพัน. รอยพันเปนแสน. รอยแสนชื่อวาโกฏิ. รอยแสน
โกฏิชื่อวาปโกฏิ. รอยแสนปโกฏิชื่อวาโกฏิปโกฏิ. รอยแสนโกฏิปโกฏิ
ชื่อวา ๑ นหุต. รอยแสนนหุตชื่อวา ๑ นินนหุต. นักคํานวณที่ฉลาด
สามารถนับไดเพียงเทานี้ ขึ้นชื่อวาการนับตอจากนี้ไป เปนวิสัยของพระ-
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พุทธเจาทั้งหลาย. บรรดาการนับเหลานั้น รอยแสนนินนหุต เปน ๑
อัพพุทะ. ๒๐ อัพพุทะเปน ๑ นิรัพพุทะ. รอยแสนนิรัพพุทะเหลานั้น
ชื่อวา ๑ อหหะ. จํานวนเทานี้ปเปนอายุของพกพรหมที่เหลืออยูในภพ
นี้. พระผูมพี ระภาคเจาทรงหมายเอาอายุนั้นจึงไดตรัสอยางนี้.
พกพรหมไดสดับพระพุทธพจนนั้นแลว จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ วา:ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคตรัส
วา เราตถาคตเปนผูเห็นไมมีทสี่ ิ้นสุด สัพพัญู
กาวลวงชาติชราและความโศกแลว ขอพระองคจงตรัสบอกการสมาทานพรต ศีลและ
วัตรจรณะของขาพระองค แตกอนวาเปนอยาง
ไร ซึ่งขาพระองคควรจะทราบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภควา ความวา ขาแตพระผูมี
พระภาคเจา พระองคเมื่อตรัสวา เราตถาคตรูอายุของทาน ชื่อ ตรัสวา
เราตถาคต เห็นไมมีที่สิ้นสุด เปนสัพพัญู กาวลวงชาติชราและความ
โศกไดแลว. บทวา วตสีลวตฺต ไดแกการสมาทานพรต ทั้งศีลและ
วัตร. มีคําอธิบายไววา ถาหากพระองคทรงเปนสัพพัญูพุทธะไซร
เมื่อเปนเชนนั้น อะไรคือพรต ศีลและจรณะเกาของขาพระองค ขอ
พระองคจงตรัสบอกแกขาพระองค ซึ่งขาพระองคควรรูตามความเปน
จริง ที่พระองคตรัสบอก.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงนําเรื่องอดีตทั้งหลาย
มาตรัสบอกแกพกพรหม จึงไดตรัสคาถา ๔ คาถาวา :ทานไดชวยมนุษยจํานวนมากผูเดือดรอน
ปางตาย กระหายน้ําจัด ใหไดดื่มน้ําอันใดไว
เราตถาคตระลึกถึงพรต ศีลและจรณะเกาของ
ทานอันนั้นได เหมือนนอนหลับฝนไปแลว
ตื่นขึน้ ระลึกถึงความสิ้นไดฉะนั้น. ทานได
ชวยฝูงชนใด ที่ถูกโจรจับเปนเชลยนํามาให
รอดพนไดที่ริมฝงแมน้ําเอณิ เราตถาคตระลึก
ถึงพรต ศีลและจรณะเกาของทานนั้นได
เหมือนนอนหลับฝนไปแลวตื่นขึ้น นึกถึงฝน
ได ฉะนั้น. ทานไดทุมกําลังชวยคนทั้งหลาย
ผูไปเรือในกระแสแมน้ําคงคา ใหพนจากพญานาคตัวรายกาจ อันใดเราตถาคตระลึกถึงพรต
ศีลและจรณะเกาของทานนั้นได เหมือนนอน
หลับแลวตื่นขึ้น นึกถึงฝนได ฉะนั้น. อนึ่ง
เราตถาคตไดมีชื่อวากัปปะ เปนอันเตวาสิก
ของทาน ไดรูแลววา ทานเปนดาบสผูมีปญญา
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ดี มีพรต อันใด เราตถาคตระลึกถึงพรต ศีล
และจรณะเกาของทานนั้นได เหมือนนอน
หลับแลวตื่นขึ้น ระลึกถึงฝนได ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปาเยสิ ความวา ใหดื่มแลว.
บทวา ฆมฺมนิ สปฺปเรเต ความวา ผูปางตายเพราะความรอน คือ
ลําบากเพราะความรอนแผดเผาเหลือเกิน. บทวา สุตฺตปฺปพุทฺโธว
ความวาระลึกถึงพรตเปนตน ไดเหมือนนอนหลับไปในเวลาย่ํารุงฝน
เห็นแลวตื่นขึ้น ระลึกถึงความฝนนั้น ฉะนั้น.
ไดยินวา พกพรหมนั้นในกัปป ๆ หนึ่ง เปนดาบส อยูที่
ทะเลทรายกันดารน้ํา ไดนําน้ําดื่มมาใหคนจํานวนมากที่เดินทางกันดาร.
อยูมาวันหนึ่ง พอคาพวกหนึ่ง เดินทางไปถึงทะเลทรายที่กันดารน้ํา
ดวยเกวียน ๕๐๐ เลม คนทั้งหลายไมสามารกําหนดทิศทางได เดิน
ทางไป ๗ วัน สิ้นฟนสิน้ น้ํา หมดอาหาร ถูกความอยากครอบงํา คิดวา
บัดนี้ พวกเราไมมีชีวิตแลว พากันพักเกวียนเปนวงรอบแลว ตางก็
ปลอยโคไปแลวก็พากันนอนอยูใตเกวียนของตน. ครั้งนั้น ดาบสรําลึก
ไปเห็นพอคาเหลานั้นแลวคิดวา เมือ่ เราเห็นอยูขอคนทั้งหลายจงอยา
พินาศเถิด จึงไดบันดาลใหกระแสน้ําคงคาเกิดขึ้น เฉพาะหนาของพวก
พอคาดวยอานุภาพฤทธิ์ของตน. และไดเนรมิตไพรสณฑแหงหนึ่งไวใน
ที่ไมไกล. พวกมนุษยไดดื่มน้ําและอาบน้ําใหโคทั้งหลายอิ่มหนําสําราญ
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แลว จึงพากันไปเกี่ยวหญา เก็บฟนจากไพรสณฑ กําหนดทิศไดแลว
ขามทางกันดารไปไดโดยปลอดภัย. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคําวา
ย ตฺว ฯเปฯ อนุสุสรามิ นั่นทรงหมายเอาดาบสนั้น.
บทวา เอณิกูลสฺมึ ความวา ใกลฝงแมน้ําชื่อวาเอณิ. บทวา
คยฺหก นียมาน ความวา ที่กําลังถูกจับเปนชะเลยแลวนํามา.
เลากันมาวาดาบสนั้น ในกาลตอมาไดอาศัยบานชายแดนตําบล
หนึ่งพักอยูที่ไพรสณฑแหงหนึ่งใกลฝงแมน้ํา. ครั้นวันหนึ่ง พวกโจร
ชาวเขาลงมาปลนบานนั้น จับเอาคนจํานวนมากใหขึ้นไปบนเขา วาง
คนสอดแนมไวที่ระหวางทาง เขาไปสูซอกเขาแลวใหนั่งหุงตมอาหาร
ดาบสไดยินเสียงรองครวญครางของสัตวมีโคและกระบือเปนตน และ
ของคนทั้งหลายมีเด็กชายและเด็กหญิงเปนตนคิดวา เมื่อเราเห็นอยู ขอ
เขาทั้งหลายจงอยาพินาศเถิด แลวจึงละอัตภาพ เปนพระราชาแวดลอม
ดวยเสนามีองค ๔ ไดใหตีกลองศึกไป ณ ที่นั้น. พวกคนสอดแนม
เห็นดาบสนั้นแลวไดบอกแกพวกโจร. พวกโจรคิดวา ขึ้นชื่อวาการ
ทะเลาะกับพระราชาไมสมควรแลว จึงพากันทิ้งเชลยไวไมกนิ อาหาร
หนีไปแลว ดาบสนําคนเหลานั้นใหกลับไปอยูบานของตนหมดทุกคน
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคําวา ย เอณิกูลสฺมึ ฯเปฯ อนุสสฺ รามิ
นั่นไวทรงหมายเอาดาบสนั้น.
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บทวา คหิตนาว ไดแกเรือที่พวงขนานกัน. บทวา ลุทฺเธน
ความวา ผูหยาบคาย. บทวา มนุสสฺ กปฺปา ความวา เพราะตองการ
ใหพวกมนุษยพินาศ. บทวา พลสา ความวา ดวยกําลัง บทวา
ปสยฺห ความวา ขมขู.
ในกาลตอมา ดาบสพักอยูที่ใกลฝงแมน้ําคงคา ครั้งนั้นคนทั้ง
หลายพากันผูกเรือขนาน ๒ - ๓ ลําติดกัน แลวสรางมณฑปดอกไมไว
ที่ยอดเรือขนาน นั่งกินนัง่ ดื่มอยูในเรือขนาน แลนไปที่ฝงสมุทร พวก
เขาพากันเทสุราที่เหลือจากดื่ม ขาวปลาเนื้อและหมากพลูเปนตน ที่
เหลือจากที่กินและเหลือจากที่ขบเคี้ยวแลวลงแมน้ําคงคานั่นเอง. พญานาคชื่อวาคังเคยยะโกรธวา คนพวกนี้โยนของที่เหลือกินลงเบื้องบน
เรา หมายใจวา เราจักรวบคนเหลานั้นใหจมลงในแมน้ําคงคาหมดทุกคน
แลวเนรมิตอัตภาพใหญประมาณเทาเรือโกลนลําหนึ่ง แหวกน้ําขึ้นมา
แผพังพานลอยน้ําไปตรงหนาคนเหลานั้น. พวกเขาพอเห็นพญานาค
เทานั้น ก็ถกู มรณภัยคุกคามสงเสียงรองลั่นขึ้นพรอมกันที่เดียว. ดาบส
ไดยินเสียงคร่ําครวญของพวกเขา ก็รูวาพญานาคโกรธ คิดวา เมื่อ
เราเห็นอยูขอคนทั้งหลายจงอยาพินาศเถิด แลวไดรีบเนรมิตอัตภาพ
เปนเพศครุฑบินไปดวยอานุภาพของตน โดยติดตอกันโดยพลัน. พญานาคเห็นครุฑนั้นแลว หวาดกลัวความตายจึงดําลงไปในน้ํา. พวก
มนุษยถึงความสวัสดีแลวจึงไดไปกัน พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคําวา
คงฺคาย โสตสฺมึ ฯ เป ฯ อนุสฺสรามิ นั่นทรงหมายเอาดาบสนั้น.
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บทวา ปตฺถจโร ไดแกอันเตวาสิก. บทวา สมฺพุทฺธิวนฺต วติ
โส อมฺ ความวา เรารูจักทานวา เปนดาบสผูเพียบพรอมดวยปญญา
ทั้งถึงพรอมดวยวัตร. ดวยบทนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงไวอยาง
ไร ทรงแสดงไววา ดูกอนทาวมหาพรหม. ในอดีตกาลในเวลาทาน
เปน เกสวดาบส เราตถาคต เปนคนรับใชใกลชื่อวา กัปปะ เมื่อ
ทานถูกอํามาตยชื่อ นารทะ นํามาปาหิมพานต จากเมืองพาราณสี ไดให
โรคสงบไป. ลําดับนั้น นารทะ อํามาตยมาเยี่ยมทานครั้งที่ ๒ เห็น
หายจากโรค จึงไดกลาวคาถานี้วา :ทานเกสีผูมีโชค ไยเลาจึงละทิ้งจอมคน
ผูใหความตองการทุกอยางสําเร็จได มายินดีใน
อาศรมของทานกัปปะ.
ทานไดกลาวคํานี้กะอํามาตย นารทะ นั่นนั้นวา:ดูกอนทานนารทะ สิง่ ที่ดีนารื่นรมยใจมี
อยู ตนไมทั้งหลาย ที่รื่นเริงใจก็ยังมี ถอยคํา
ที่เปนสุภาษิตของกัสสป ใหอาตมารื่นเริงใจได.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงถึงความที่โรคของทาน เกสี
ดาบส นี้ เปนสิ่งที่พระองคผูทรงเปนอันเตวาสิกใหสงบไดดวยประการ
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อยางนี้แลว จึงไดตรัสอยางนี้. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อจะใหมหาพรหมทั้ง
หมด กําหนดรูกรรมที่พรหมนั้น พกพรหม ทําไวในมนุษยโลกนั่นเอง
จึงตรัสคํานี้ไว.
พกพรหม นั้น ระลึกถึงกรรมทีต่ นไดทําไว ตามพระดํารัสของ
พระศาสดาไดแลว เมือ่ จะทําการสดุดีพระตถาคต จึงไดกลาวคาถา
สุดทายไววา :พระองคทรงทราบอายุของขาพระองคนั่น
ไดแนนอนแมสิ่งอืน่ พระองคก็ทรงทราบเพราะ
พระองคทรงเปนพระพุทธเจาแทจริง จริงอยาง
นั้น พระรัศมีอันรุงโรจนของพระองคนี้ จึง
สองพรหมโลกใหสวางไสวอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตถา หิ พุทโธ ความวา เพราะวา
พระองคทรงเปน พระพุทธเจา แทจริง อันธรรมดาวา พระะพุทธเจา
ทั้งหลายจะไมมีสิ่งที่ไมทรงรูดวยวาทานเทานั้นชื่อวาพุทธะ เพราะตรัสรู
ธรรมทุกอยางนั่นเอง. บทวา ตถา หิ ตาย ความวา ก็อีกอยางหนึ่ง
เพราะทรงเปน พระพุทธเจา นั่นเอง พระรัศมีจากพระสรีระของพระองคที่รุงโรจน. บทวา โอภาสย ติฏ ติ ความวา พระรัศมีจากพระสรีระนี้ จึงสองพรหมโลก แมทั้งหมดนี้ใหสวางไสวอยู.
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พระศาสดา เมื่อทรงใหพกพรหมรูพระพุทธคุณของพระองคไป
พลางทรงแสดงธรรมไปพลาง จึงทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลาย ในที่สุด
แหงสัจธรรม จิตของพระพรหมประมาณหมื่นองคพนจากอาสวะทั้งหลาย
แลว เพราะไมยึดมั่น. พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปนที่พึ่งของพระพรหมทั้งหลายดวยประการอยางนี้ ไดเสด็จจากพรหมโลกมาพระเชตวัน
วิหาร แลวทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกภิกษุทั้งหลาย โดยทํานองที่
ไดทรงแสดงแลว ในพรหมโลกนั้น แลวทรงประชุมชาดกไววา เกสวดาบสในครั้งนั้น ไดแกพระพรหม ในบัดนี้ สวนกัปปมาณพไดแกเรา
ตถาคตนั่นเอง ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาพกพรหมชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุกกุชาดก ๒. มโนชชาดก ๓. สุตนชาดก ๔. ธาตุโปสกคิชฌชาดก ๕. ทัพพปุปผชาดก ๖. ทสัณณกชาดก ๗. เสนกชาดก
๘. อัฏฐิเสนชาดก ๙. กปชาดก ๑๐. พกพรหมชาดก
จบ กุกกุวรรคที่ ๑
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๒. คันธารวรรค
๑. คันธารชาดก
วาดวยพูดคํามีประโยชนเขาโกรธไมควรกลาว
[๑๐๔๓] ทานทิ้งหมูบานที่บริบูรณ ๑๖,๐๐๐ หมู
และคลังที่เดิมดวยทรัพยมาแลว บัดนี้ยังจะทํา
การสะสมอยูอีก.
[๑๐๔๔] ทานละทิ้งที่อยูคือคันธารรัฐ หนีจาก
การปกครองในราชธานี ที่มีทรัพยพอเพียงแลว
บัดนีย้ ังจะปกครองในที่นี้อีก.
[๑๐๔๕] ดูกอนทานวิเทหะ
เรากลาวธรรมะ
ความจริง เราไมชอบธรรมความไมจริง เมื่อ
เรากลาวคําเปนธรรมอยู บาปก็ไมเปรอะเปอน
เรา.
[๑๐๔๖] คนอื่นไดรับความแคนเคือง เพราะคํา
พูดอยางใดอยางหนึ่ง ถึงแมวาคําพูดนั้นจะมี
ประโยชนมาก บัณฑิตก็ไมควรพูด.
[๑๐๔๗] ผูถูกตักเตือน จะแคนเคืองหรือไมแคน
เคืองก็ตามเถิด จะเขี่ยทิ้งเหมือนโปรยแกลบ
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ทิ้งก็ตาม เมื่อเขากลาวคําเปนธรรมอยู ขึ้นชื่อ
วาบาปยอมไมเปรอะเปอน.
[๑๐๔๘] ถาสัตวเหลานั้น ไมมีปญญาของตนเอง
หรือวินัยที่ศึกษาดีแลวไซร คนจํานวนมากก็
จะเที่ยวไปเหมือนกระบือตาบอดเที่ยวไปในปา
[๑๐๔๙] แตเพราะเหตุที่ธีรชนบางเหลาศึกษาดี
แลว ในสํานักอาจารย ฉะนั้นธีรชนผูมีวินยั
ที่ไดแนะนําแลว จึงมีจิตตั้งมั่นเที่ยวไปอยู.
จบ คันธารชาดกที่ ๑

อรรถกถาคันธารวรรคที่ ๒
อรรถกถาคันธารชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
เภสัชชสันนิธิการสิกขาบท สิกขาบทวาดวยการทําการสะสมเภสัช แลว
จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา หิตฺวา คามสหสฺสานิ ดังนี้
ก็เรื่องเกิดขึ้นแลวที่กรุงราชคฤห. ความพิสดารวา เมื่อทาน
ปลินทวัจฉะไปพระราชวังเพื่อปลอยคนตระกูลผูรกั ษาอาราม แลวสราง
ปราสาททองถวายพระราชาดวยกําลังฤทธิ์ คนทัง้ หลายเลื่อมใสพากัน
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สงเภสัชทั้ง ๕ ไปถวายพระเถระ. ทานแจกจายเภสัชเหลานั้นแดบริษัท
แตบริษัทของทานมีมาก พวกเขาเก็บของที่ได ๆ มาไวเต็มกระถางบาง
หมอบาง ถลกบาตรบาง. คนทั้งหลายเห็นเขาพากันยกโทษวา สมณะ
เหลานี้มักมาก เปนผูรักษาคลังภายใน. พระศาสดาทรงสดับความเปน
ไปนั้นแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา ก็แลเภสัชที่เปนของควรลิ้มของ
ภิกษุผูเปนไขเหลานั้นใดดังนี้เปนตน ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิตสมัยกอน เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ บวชเปนนักบวชใน
ลัทธิภายนอก แมรักษาเพียงศีล ๕ ก็ไมเก็บกอนเกลือไว เพื่อประโยชน
ในวันรุงขึ้น สวนเธอทั้งหลายบวชในศาสนา ที่นําออกจากทุกขเห็น
ปานนี้ เมื่อพากันทําการสะสมอาหารไว เพื่อประโยชนแกวนั ที่ ๒ วัน
ที่ ๓ ชื่อวาทําสิ่งที่ไมสมควร แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระโพธิสัตวทรงเปนโอรสของพระเจาคันธาระ
ในคันธารรัฐ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยพระราชบิดาทิวงคตแลว
ทรงครองราชยโดยธรรม. แมในมัชฌิมประเทศ พระเจาวิเทหะก็ทรง
ครองราชยในวิเทหรัฐ. พระราชาทั้ง ๒ พระองคนั้น ทรงเปนพระสหายที่ไมเคยเห็นกัน แตก็ทรงมีความคุนเคยกันอยางมั่นคง. คนสมัย
นั้นมีอายุยืนดํารงชีวิตอยูไดถึง ๓ แสนปดังนั้นในวันอุโบสถกลางเดือน
พระจาคันธาระก็ทรงสมาทานศีลเปนครั้งคราว แลวเสด็จไปประทับบน
พระบวรบัลลังกภายในชั้นที่โอโถง ทรงตรวจดูโลกธาตุดานทิศตะวันออก
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ทางสีหปญชรที่เปดไว ตรัสถอยคําที่ประกอบดวยธรรมแกเหลาอํามาตย
ขณะนั้นพระราหูไดบดบังดวงจันทรเต็มดวง เหมือนกระโดดโลดเตนไป
ในทองฟา. แสงจันทรอันตรธานหายไป. อํามาตยทั้งหลายไมเห็น
แสงพระจันทร
จึงทูลพระราชาถึงภาวะที่ดวงจันทรถูกราหูยึดไว
พระราชาทรงทอดพระเนตรพระจันทร ทรงพระดําริวา พระจันทรนี้
เศราหมองอับแสงไปเพราะสิ่งเศราหมองที่จรมา. แมขาราชบริพารนี้ก็
เปนเครื่องเศราหมองสําหรับเราเหมือนกัน แตการที่เราจะเปนผูหมดสงา
ราศรีเหมือนดวงจันทรที่ถูกราหูยึดไวนั้น ไมสมควรแกเราเลย. เราจักละ
ราชสมบัติออกบวช เหมือนดวงพระจันทรสัญจรไปในทองฟาที่บริสุทธิ์
ฉะนั้น. จะมีประโยชนอะไรดวยผูอื่นที่เราตักเตือนแลว เราจักเปน
เสมือนผูไมของอยูดวยตระกูลและหมูคณะ ตักเตือนตัวเองเทานั้นเที่ยวไป
นี้เปนสิ่งที่เหมาะสําหรับเรา แลวทรงมอบราชสมบัติใหแกเหลาอํามาตย
ดวยพระดํารัสวา ทานทั้งหลายจงพากันแตงตั้งผูที่ทานทั้งหลายตอง
ประสงคใหเปนพระราชาเถิด. พระราชาในคันธารรัฐนั้นทรงสละราชสมบัติเสด็จออกทรงผนวชเปนฤๅษี ยังฌานและอภิญญาใหเกิดขึ้นแลว
ทรงเอิบอิ่มดวยความยินดีในฌาน สําเร็จการอยูในทองถิ่นดินแดนหิมพานต. ฝายพระเจาวิเทหะตรัสถามพวกพอคาทั้งหลายวา พระราชา
พระสหายของเราสบายดีหรือ ? ทรงทราบวาพระองคเสด็จออกทรง
ผนวชแลวทรงดําริวา เมื่อสหายของเราทรงผนวชแลว เราจักทําอยางไร
กับราชสมบัติ แลวจึงทรงสละราชสมบัติในมิถิลนครกวางยาว ๗ โยชน
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คลังที่เต็มเพียบอยูในหมูบาน ๑๖,๐๐๐ หมูบาน ในวิเทหรัฐประมาณ
๓๐๐ โยชนและหญิงฟอน ๑๖,๐๐๐ นาง ไมทรงคํานึงถึงพระราชโอรส
และพระราชธิดา เสด็จสูทองถิ่นดินแดนหิมพานตทรงผนวชแลว เสวย
ผลไมตามที่มี ประทับอยูไมเปนประจําเที่ยวสัญจรไป. ทั้ง ๒ ทานนั้น
ประพฤติพรตและอาจาระสม่ําเสมอ ภายหลังไดมาพบกันแตก็ไมรูจักกัน
ชื่นชมกันประพฤติพรตและอาจาระสม่ําเสมอกัน. ครั้งนั้นวิเทหะดาบส
ทําการอุปฏฐากทานคันธารดาบส ในวันเพ็ญวันหนึ่ง เมื่อทานทั้ง ๒
นั้น นั่งกลาวกถาที่ประกอบดวยธรรมกัน ณ ควงไมตนใดตนหนึ่ง
พระราหูบดบังดวงจันทร ที่ลอยเดนอยูทองฟา. ทานวิเทหดาบสคิดวา
แสงพระจันทรหายไปเพราะอะไรหนอ จึงมองดูเห็นพระจันทรถูกราหูยึด
ไว จึงเรียนถามวา ขาแตทานอาจารยอะไรหนอนั้น ไดบดบังพระจันทร
ทําใหหมดรัศมี. ทานคันธารดาบสตอบวา ดูกอ นอันเตวาสิก นีช้ ื่อวา
ราหูเปนเครื่องเศราหมองอยางหนึ่งของพระจันทร ไมใหพระจันทรสอง
แสงสวาง แมเราเห็นดวงจันทรถูกราหูบังแลว คิดวา ดวงจันทรที่
บริสุทธิ์นี้ ก็กลายเปนหมดแสงไป เพราะเครื่องเศราหมองที่จรมา
ราชสมบัตินี้ก็เปนเครื่องเศราหมองแมสําหรับเรา เราจักบวชอยูจน
กระทั้งราชสมบัติ จะไมทําใหเราอับแสง เหมือนราหูบังดวงจันทร แลว
ทําดวงจันทรที่ถูกราหูบังนั่นเองใหเปนอารมณ ทอดทิ้งราชสมบัติใหญ
หลวงบวชแลว.
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วิเทหดาบสถามวา ขาแตทานอาจารย ทานเปนพระเจาคันธาระ
หรือ ? คันธารดาบส ถูกแลวผมเปนพระเจาคันธาระ.
วิ. ขาแตทานอาจารย กระผมเองก็ชื่อวาพระเจาวิเทหะ ใน
มิถิลนครในวิเทหรัฐ พวกเราเปนสหายที่ยังไมเคยเห็นกันมิใชหรือ ?
คัน. ก็ทานมีอะไรเปนอารมณ จึงออกบวช ?
วิ. กระผมไดทราบวาทานบวชแลว คิดวา ทานคงไดเห็นคุณ
มหันตของการบวชแนนอน จึงทําทานนั่นแหละใหเปนอารมณ แลว
สละราชสมบัติออกบวช.
ตั้งแตนั้นมาดาบสทั้ง ๒ นั้น สมัครสมานกันชื่นชมกันเหลือ
เกิน เปนผูมผี ลไมเทาที่หาไดเปนโภชนาหาร ทองเที่ยวไป. ก็แหละ
ทั้ง ๒ ทานอยูดวยกัน ณ ที่นั้นมาเปนเวลานาน จึงพากันลงมาจากปา
หิมพานต เพื่อตองการลิ้มรสเค็มรสเปรี้ยว ลุถึงชายแดนตําบลหนึ่ง
คนที่ทําลายเลื่อมใสในอิริยาบถของทาน ถวายภิกษารับปฏิญญาแลว
พากันสรางที่พักกลางคืนเปนตนใหทานอยูในปา แมในระหวางทางก็
พากันสรางบรรณศาลาไวในที่ ๆ มีนา้ํ สะดวกเพื่อตองการใหทานทําภัตกิจ
ทานพากันเที่ยวภิกขาจารที่บานชายแดนนั้นแลว นั่งฉันที่บรรณศาลา
หลังนั้นแลว จึงไปที่อยูของตน. คนแมเหลานั้นเมื่อถวายอาหาร
ทาน บางครั้งก็ถวายเกลือใสลงในบาตร บางคราวก็หอใบตองถวาย
บางคราวก็ถวายอาหารที่มีรสไมเค็มเลย. วันหนึง่ พวกเขาไดถวายเกลือ
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จํานวนมาก ในหอใบตองแกทานเหลานั้น. วิเทหดาบสถือเอาเกลือไป
ดวย เวลาภัตกิจของพระโพธิสัตวก็ถวายจนพอ ฝายตนเองก็หยิบเอา
ประมาณพอควร ที่เกินตองการก็หอใบตองแลวเก็บไวที่ตนหญา ดวย
คิดวา จักใชในวันที่ไมมีเกลือ อยูม าวันหนึ่งเมื่อไดอาหารจืด ทาน
วิเทหดาบสถวายภาชนะภิกษาแกทานคันธาระแลว นําเกลือออกมาจาก
ระหวางตนหญาแลวกลาววา ขาแตทานอาจารย นิมนตทานรับเกลือ.
คันธารดาบสถามวา วันนี้คนทั้งหลายไมไดถวายเกลือ ทานไดมาจาก
ไหน ?
วิ. ขาแตทานอาจารย ในวันกอนคนทั้งหลายไดถวายเกลือมาก
กระผมจึงเก็บเกลือที่เกินความตองการไวดวยตั้งใจวา จักใชในวันที่
อาหารมีรสจืด.
พระโพธิสัตวจึงตอวา วิเทหดาบสวา โมฆบุรุษเอย ทานละทิ้ง
วิเทหรัฐประมาณ ๓ รอยโยชนมาแลว ถึงความไมมีกังวลอะไร บัดนี้
ยังเกิดความทะยานอยากในกอนเกลืออีกหรือ เมื่อจะตักเตือนทาน จึง
ไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :ทานละทิ้งหมูบานที่บริบูรณ ๑๖,๐๐๐ หมู
และคลังที่เต็มดวยทรัพยมาแลว บัดนี้ยังจะทํา
การสะสมอยูอีก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกฏาคารานิ ไดแกคลังทองคลัง
เงินคลังแกวมีแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน ทั้งคลังผาและคลังขาว
เปลือก. บทวา ผีตานิ ความวา เต็มแลว. บทวา สนฺนธิ ินฺทานิ
กุพฺพสิ ความวา บัดนี้ ทานยังจะทําการสะสมเพียงเกลือ ดวยคิดวา
จักใชพรุงนี้ จักใชวันที่ ๓.
วิเทหดาบส ถูกตําหนิอยูอยางนี้ ทนคําตําหนิไมได กลาย
เปนปฏิปกษไป เมื่อจะแยงวา ขาแตทานอาจารย ทานไมเห็นโทษของ
ตัวเอง เห็นแตโทษของผมอยางเดียว ทานดําริวา เราจะประโยชนอะไร
ดวยคนอื่นที่ตักเตือนเรา เราจักเตือนตัวเราเอง ทอดทิ้งราชสมบัติออก
บวชแลว แตวันนี้เหตุไฉนทานจึงตักเตือนผม จึงไดกลาวคาถาที่ ๒ วา:ทานละทิ้งอยูคือคันธารรัฐ หนีจากการ
ปกครอง ในราชธานีที่มีทรัพยพอเพียงแลว
บัดนี้ ยังจะปกครองในที่นี้อีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสาสนิโต ความวา จากการ
ตักเตือนและการพร่ําสอน. บทวา อิธ ทานิ ความวา เหตุไฉน บัดนี้
ทานจึงตักเตือนในที่นี้ คือในปาอีก.
พระโพธิสัตวไดฟงคํานั้นแลว ไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :ดูกอนทาน วิเทหะ เรากลาวธรรม
ความจริง เราไมชอบอธรรมความไมจริง เมื่อ
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เรากลาวคําเปนธรรมอยู บาปก็ไมเปรอะเปอน
เรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺม ไดแกสภาวะความเปนเอง
คือเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทรงพรรณนาสรรเสริญ
แลว. บทวา อธมฺโม เม น รุจฺจติ ความวา ธรรมดาอธรรมไมใช
สภาวะความเปนเอง เราก็ไมชอบใจแตไหนแตไรมา. บทวา น
ปาปมุปลิมฺปติ ความวาเมื่อเรากลาวสภาวะนั่นเองหรือเหตุนั่นแหละอยู
ขึ้นชื่อวาบาปจะไมติดอยูในใจ. ธรรมดาการใหโอวาทนี้เปนประเพณี
ของพระพุทธเจา พระปกเจกพุทธเจาและพระสาวกและโพธิสัตวทั้ง
หลาย. ถึงคนพาลจะไมรับเอาโอวาทที่ทานเหลานั้นใหแลว แตผูให
โอวาทก็ไมมีบาปเลย. เมื่อจะแสดงอีกจึงกลาวคาถาวา :ผูมีปญญา คนใดมักชี้โทษมักพูดบําราบ
คนควรมองใหเหมือนผูบอกขุมทรัพย ควรคบ
บัณฑิตเชนนั้น เพราะวา เมือ่ คบบัณฑิตเชน
นั้น จะมีแตความดีไมมีความชั่ว คนควรตัก
เตือน ควรพระสอนและควรหามเขาจากอสัตบุรษุ เพราะและเปนที่รักของเหลาสัตบุรุษ
ไมเปนที่รักของเหลาอสัตบุรุษ.
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วิเทหดาบสฟงถอยคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว กลาววา ขาแต
ทานอาจารย บุคคลแมเมื่อกลาวถอยคําที่อิงประโยชน ก็ไมควรกลาว
กระทบเสียดแทงผูอื่น ทานกลาวคําหยาบคายมาก เหมือนโกนผม
ดวยมีดโกนไมคม แลวจึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :คนอื่นไดรับความแคนเคือง เพราะคําพูด
อยางใดอยางหนึ่ง ถึงแมวาคํานั้นจะมีประโยชน
มาก บัณฑิตก็ไมควรพูด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยนเกนจิ ความวา ดวยเหตุ แม
ประกอบดวยธรรม. บทวา ลภติ รุปปฺ น ความวา ไดรับความกระทบ
กระทั่ง ความแคนเคืองคือความเดือดดาล. บทวา นต ภาเสยฺย มี
เนื้อความวา เพราะฉะนั้น บุคคลไมควรกลาววาจาที่เปนเหตุให
ประทุษรายบุคคลอื่นนั้นที่มีประโยชนมาก คือแมที่อิงอาศัยประโยชน
ตั้งมากมาย.
ลําดันนั้น พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถาที่ ๕ แกวิเทหดาบสนั้น
วา :ผูถูกตักเตือน จะแคนเคืองหรือไมแคน
เคืองก็ตามเถิด หรือจะเขี่ยทิ้งเหมือนโปรย
แกลบทิ้งก็ตาม เมื่อเรากลาวคําเปนธรรมอยู
ขึ้นชือ่ วาบาป ยอมไมเปรอะเปอนเรา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาม ความวา. โดยสวนเดียว. มี
คําอธิบายวา บุคคลผูทํากรรมไมสมควร เมื่อถูกตักเตือนวา ทานทํากรรม
ไมควรแลว จะโกรธโดยสวนเดียวก็ตาม หรือไมโกรธก็ตาม. อีก
อยางหนึ่งเขาจะเขี่ยทิ้งเหมือนกําแกลบหวานทิ้งก็ตาม แตวาเมื่อเรากลาว
คําเปนธรรมอยู ขึ้นชื่อวาบาปยอมไมมี.
ก็แหละพระโพธิสัตว ครั้นกลาวอยางนี้แลว ไดดํารงอยูในขอ
ปฏิบัติที่สมควรแกโอวาทของพระสุคตนี้วา ดูกอนอานนท เราตถาคต
จักไมทะนุถนอมเลย เหมือนชางหมอทะนุถนอมภาชนะดินเหนียวที่
ยังดิบ ๆ ฉะนั้น เราตถาคตจักบําราบเอาบําราบเอา ผูใดหนักแนนเปน
สาระ ผูนั้นก็จักดํารงอยูได เมื่อจะตักเตือนวิเทหดาบสอีก เพื่อแสดง
ใหเห็นวา ทานตักเตือนบําราบแลว ตักเตือนบําราบอีก จึงรับบุคคล
ทั้งหลายผูเชนกับภาชนะดินที่เผาสุกแลวไว เหมือนชางหมอเคาะดูแลว
เคาะดูอีก ไมรับเอาภาชนะดินที่ยังดิบไว รับเอาเฉพาะภาชนะดินที่เผา
สุกแลวเทานั้นไวฉะนั้นดังนี้แลว จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาไววา :ถาสัตวเหลานี้ไมมีปญญาของตนเอง หรือ
วินัยที่ศึกษาดีแลวไซร คนจํานวนมากก็จะ
เที่ยวไป เหมือนกระบือตาบอดเที่ยวไปในปา
ฉะนัน้ แตเพราะเหตุที่ธีรชนบางเหลา ศึกษาดี
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แลวในสํานักอาจารยฉะนั้น ธีรชนผูมีวินยั ที่
ไดแนะนําแลว จึงมีจิตตั้งมั่นเที่ยวไปอยู.
คาถานี้มีเนื้อความวา ดูกอนสหายวิเทหะ เพราะวาถาหากสัตว
เหลานี้ ไมมีปญญาหรือไมมีวินัยคืออาจารบัญญัติ ที่ศึกษาดีแลวเพราะ
อาศัยเหลาบัณฑิตผูใหโอวาทไซร เมือ่ เปนเชนนี้คนเปนอันมาก ก็จะ
เปนเชนทานเที่ยวไป เหมือนกระบือตาบอด ไมรูที่ ๆ เปนที่โคจรหรือ
อโคจร มีสงิ่ ที่นารังเกียจหรือไมมีสิ่งที่นารังเกียจ เที่ยวไปในพงหญา
และเถาวัลยเปนตน แตเพราะเหตุที่สัตว บางพวกในโลกนี้ ที่
ปราศจากปญญาของตนศึกษาดีแลว ดวยอาจารบัญญัติในสํานักอาจารย
เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้นชื่อวามีวินัยที่แนะนําแลว เพราะตนเปนผูที่
อาจารยแนะนําแลว ดวยวินัยที่เหมาะสม คือเปนผูมีจิตตั้งมั่นแลว
ไดแกเปนผูมีจิตเปนสมาธิเที่ยวไปดังนี้. ดวยคาถานี้ทานคันธารดาบส
แสดงคํานี้ไววา จริงอยู คนนี้เปนคฤหัสถ ก็ศึกษาสิกขาที่สมควรแก
ตระกูลของตน เปนบรรพชิตก็ศึกษาสิกขาที่สมควรแกบรรพชิต อธิบาย
วา ฝายคฤหัสถเปนผูศึกษาดีในกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน ที่
เหมาะสมแกตระกูลของตนแลวเที่ยว ก็จะเปนผูมีความเปนอยูสมบูรณ
มีใจมั่นคงเที่ยวไป. สวนบรรพชิต เปนผูศึกษาดีในอาจาระมีการกาวไป
ขางหนาและการถอยกลับเปนตน และในอธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขาและ
อธิปญญาสิกขาทั้งหลายที่เหมาะสมแกบรรพชิต ทีน่ าเลื่อมใสแลวก็เปน
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ผูปราศจากความฟุงซานมีจิตตั้งมั่นเที่ยวไป. เพราะวาในโลกนี้ :ความเปนพหูสูต ๑ วินัยที่ศึกษาดีแลว ๑
วาจาที่เปนสุภาษิต ๑ สามอยางนี้เปนมงคลอัน
สูงสุดดังนี้.
วิเทหดาบสไดฟงคํานั้นแลว ไหวขอขมาพระมหาสัตววา ขาแต
ทานอาจารย ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขอทานจงตักเตือนจงพร่ําสอนเราเถิด
เรากลาวกะทานเพราะความเปนผูไมมีความยับยั้งใจโดยกําเนิด ขอทาน
จงใหอภัยแกเราเถิด. ทานทั้ง ๒ นั้นอยูสมัครสมานกันแลวไดพากันไปปา
หิมพานตอีกนั่นแหละ ณ ที่นั้นพระโพธิสัตวไดบอกกสิณบริกรรมแก
วิเทหดาบส. ทานสดับแลวยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิดขึ้น. ทั้ง ๒
ทานนั้นเปนผูมีฌานไมเสื่อมแลว ไดเปนผูมีพรหมโลก เปนที่ไปใน
เบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกไววา วิเทหราชาในครั้งนั้น ไดแกพระอานนทในบัดนี้ สวน
คันธารราชา ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาคันธารชาดกที่ ๑
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๒. มหากปชาดก
วาดวยคุณธรรมของหัวหนา
[๑๐๕๐] ดูกอนขุนกระบี่ ทานไดทอดตัวเปน
สะพานใหเหลาวานรขามไปโดยสวัสดี ทาน
เปนอะไรกับวานรเหลานั้น และวานรเหลานั้น
เปนอะไรกับทาน ?
[๑๐๕๑] ขาแตพระองคผูทรงปราบขาศึก ขาพระองคเปนพญาวานรผูเปนใหญ ปกครองฝูง
วานรเหลานั้น
เมื่อพวกเขาถูกความโศก
ครอบงํา หวาดกลัวพระองค.
[๑๐๕๒] ขาพระองคไดทะยานพุงตัว ทีม่ ีเครื่องผูก
คือเถาวัลยผูกสะเอาไวแนน ไปจากตนไมตน
นั้นชัว่ ระยะรอยคันธนูที่ปลดสายแลว.
[๑๐๕๓] กลับมาถึงตนไม เหมือนเมฆถูกลม
หอบไปฉะนั้น แตขาพระองคไปไมถึงตนไม
นั้น จึงไดใชมือจับกิ่งไมไว.
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[๑๐๕๔] พวกวานรไดพากันเอาเทาเหยียบขาพระองคนั้น ผูถูกกิ่งไมและเถาวัลยรั้งไว จนตึง
เหมือนสายพิณ แตไปโดยสวัสดี.
[๑๐๕๕] การผูกมัดไว จึงไมเผาลนขาพระองคให
เดือดรอน ผูฆาก็จกั ไมใหขาพระองคเดือดรอน
เพราะขาพระองคไดนําความสุขมาใหเหลาวานร
ที่ใหขา พระองคครองความเปนใหญ.
[๑๐๕๖] ขาแตพระราชาผูทรงปราบขาศึก ขาพระองคจะยกอุปมาถวายพระองค ขอพระองคจง
ทรงสดับขออุปมานั้น ธรรมดากษัตริยผูเปน
พระราชา ทรงพระปรีชาสามารถ ควรแสวง
หาความสุขใหแกรฐั ยวดยานพาหนะ กําลัง
พล และนิคมทั่วหนากัน.
จบ มหากปชาดกที่ ๒
อรรถกถามหากปชาดก ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ญาตัตถจริยา คือการบําเพ็ญประโยชนเพื่อพระญาติ แลวจึงตรัสเรื่องนี้
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มีคําเริ่มตนวา อตฺตาน สงฺกม กตฺวา ดังนี้. เรื่องจักมีแจมชัด
ในภัททสาลชาดก.
ก็ในกาลครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายตั้งเรื่องสนทนากันขึ้นในธรรม
สภาวา ดูกอนทานผูมีอายุ พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงบําเพ็ญ
ญาตัตถจริยา. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายบัด
นี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องราวอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ ดังนี้แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเฉพาะ
ในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอนตถาคตก็บําเพ็ญญาตัตถจริยาเหมือนกัน
แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดกระบี่ เติบโตแลวถึงพรอมดวยสวน
ยาวและสวนกวางสูงล่ําสัน มีกําลังวังชามาก มีพละกําลังเทากับชาง ๕
เชือก มีฝูงกระบี่ ๘ หมื่นตัวเปนบริวาร อาศัยอยูที่ถิ่นดินแดนหิมพานต
ณ ที่นั้นไดมตี นอัมพะ คือมะมวง ทีค่ นทั้งหลายเรียกวา ตนนิโครธ
มีกิ่งกานสาขาแผกวาง มีใบดกหนา รมเงาหนา สูงเทียมยอดเขา อาศัย
ฝงแมคงคา. ผลของมันหวานหอมคลายกับกลิ่นและรสผลไมทิพย ผล
ใหญมาก ประมาณเทาหมอใบใหญ ๆ. ผลของกิ่ง ๆ หนึ่งของมันหลนลง
บนบก อีกกิ่งหนึ่งหลนลงน้ําที่แมคงคา. สวนผลของ ๒ กิ่งหลนลงที่
ทามกลางใกลตน. พระโพธิสัตวเมื่อพาฝูงกระบี่ไปกินผลไมที่ตนนั้นคิดวา
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สักเวลาหนึ่งภัยจักเกิดขึ้นแกพวกเรา เพราะอาศัยผลไมตนนี้ที่หลนลง
ในน้ํา แลวจึงใหฝูงกระบี่กินผลของกิ่งบนยอดที่ทอดไปเหนือน้ําดวย
ไมใหเหลือแมแตผลเดียว ตั้งแตเวลาผลเทาแมลงหวี่ ในเวลาออกชอ.
แมเมื่อเปนเชนนั้น ผลสุกผลหนึ่งที่ซอนอยูในรังมดแดง ฝูงวานร
แปดหมื่นตัวมองไมเห็น หลนลงไปในน้ํา ติดที่ขายดานบน ของพระเจาพาราณสี ผูทรงใหขึงไวทั้งดานบนและดานลาง แลวทรงกีฬาน้ํา.
ในเวลาที่พระราชาทรงเลนตอนกลางวันแลวตอนเย็นเสด็จกลับ พวก
ชาวประมงพากันกูขาย เห็นผลไมสุกผลนั้น แลวไมรูวาผลไมนี้มีชื่อ
โนน จึงนําไปถวายพระราชาใหทอดพระเนตร.
พระราชาตรัสถามวา นี่ผลอะไรกัน ?
ชาวประมง ขาพระพุทธเจาไมทราบ พระพุทธเจาขา.
พระราชา ใครจักทราบ ?
ชาวประมง พรานไพร พระพุทธเจาขา.
พระราชารับสั่งใหเรียกพรานไพรมา ตรัสถามแลว ก็ทรงทราบ
วา เปนผลมะมวงสุก แลวทรงใชพระแสงกริชเฉือน ใหพรานไพร
รับประทานกอน ภายหลังก็เสวยดวยพระองคเอง. พระราชทานใหพระสนมบาง อํามาตยบางรับประทานกัน. รสของผลมะมวงสุก แผซาบซาน
ไปทั่วพระสรีระทั้งสิ้นของพระราชา. พระราชานั้นทรงติดพระทัยใน
ความยินดีชอบใจในรส ไดตรัสถามพวกพรานไพรถึงที่อยูของตนไมนั้น
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เมื่อพวกเขาทูลวา ที่ฝงแมน้ําในทองถิ่นดินแดนแหงหิมพานต จึงรับ
สั่งใหคนจํานวนมากตอเรือขนานแลวไดเสด็จทวนกระแสน้ําขึ้นไป ตาม
ทางที่พวกพรานไพรทูลชี้แนะ. แตพวกพรานไมไดทูลบอกกําหนดวา สิ้น
เวลาเทานี้วัน. ถึงที่นั้นตามลําดับแลว พวกพรานไพรจึงทูลพระราชาวา
นี่คือตนไมที่ประเสริฐ พระพุทธเจาขา. พระราชารับสั่งใหจอดเรือไว
ที่แมน้ําแลว มีมหาชนหอมลอมเสด็จดําเนินไป ณ ที่นั้นดวยพระบาท
ทรงใหปูบรรทมที่ควงไม เสวยผลมะมวงสุก แลวเสวยพระกระยาหาร
มีรสเลิศนานาชนิดเสร็จแลวก็บรรทม. ราชบุรุษทั้งหลายวางยามแลว
กอกองไฟไวทุกทิศ. เมื่อมนุษยทั้งหลายหลับกันแลว พระมหาสัตวจึง
ไดไปกับดวยบริษัทในเวลาเที่ยงคืน. วานร ๘๐,๐๐๐ ตัวพากันไตไปกิน
ผลมะมวงสุกจากกิ่งหนึ่งไปยังกิ่งหนึ่ง. พระราชาทรงตื่นบรรทม ทรง
เห็นฝูงกระบี่ จึงทรงปลุกใหคนทั้งหลายตื่นขึ้น แลวรับสั่งใหเรียกพวก
แมนธนูมา แลวตรัสวา พรุงนี้สูเจาทั้งหลายจงพากันลอมยิงพวกวานร
เหลานั้น ทีก่ ินผลไมโดยไมใหมันหนีไป. พรุงนี้ฉันจะกินผลมะมวง
และเนื้อวานร. พวกแมนธนูทูลรับพระบรมราชโองการใสเกลา ฯ แลว
พากันยินลอมตนไมแลวขึ้นลูกศรไว. พวกวานรไดเห็นพวกเขากลัวภัย
คือความตาย ไมอาจหนีไปได จึงพากันเขาไปหาพระมหาสัตว ยืนสั่น
สะทานอยูพลางถามวา ขาแตสมมุติเทพ พวกคนแมนธนูยืนลอมตนไม
ดวยหมายใจวา พวกเราจักยิงลิงตัวที่หนีไป พวกเราจักทําอยางไรกัน ?
พระโพธิสัตวปลอบใจฝูงวานรวา สูเจาทั้งหลายอยากลัว ฉันจักใหชีวิต
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แกพวกเธอ แลวไดวิ่งขึ้นกิ่งไมกิ่งที่ชี้ไปตรง ๆ แลวไตกิ่งที่ชี้ไปตรงหนา
แมน้ําคงคา กระโดดจากปลายกิ่งนั้น เลยที่ประมาณชั่วรอยคันธนูไป
ตกลงที่ยอดพุมไมพุมหนึ่ง ลงจากพุมไมนั้นแลว กําหนดอากาศระยะทาง
ไววา ที่ ๆ เรามาประมาณเทานี้ แลวกัดเครือหวายเถาหนึ่งที่โคนแกะ
กาบออกแลว กะชวงระยะไว ๒ ชวงนี้ คือ ชวงระยะเทานี้ จักผูกตนไม
ชวงระยะเทานี้ จักขึงไปในอากาศ แตไมไดกะชวงระยะสําหรับผูก
สะเอวของตน. เขาลากเอาเครือหวายเถานั้นไปผูกเสนหนึ่งไวที่ตนไมที่
ขึ้นอยูริมฝงแมน้ําคงคา ผูกเสนหนึ่งไวที่สะเอวของตน กระโดดไปสู
สถานที่ประมาณชั่วรอยคันธนูโดยเร็วเหมือนเมฆถูกลมพัดหอบไปฉะนั้น
เพราะไมไดกะชวงระยะที่ผูกสะเอวไว จึงไมอาจจะขึงตนไมไดจึงเอามือ
ทั้ง ๒ ยึดกิ่งมะมวงไวใหแนนแลว ไดใหสัญญาณแกฝูงวานรวา สูเจา
ทั้งหลายจงเหยียบหลังฉันไตไปอยางปลอดภัย ตามเครือหวายโดยเร็ว.
วานร ๘ หมืน่ ตัวไหวขอขมาพระมหาสัตวแลว ไตไปอยางนั้น. ฝาย
พระเทวทัตครั้งนั้นเปนลิงอยูในจํานวนลิงเหลานั้น คิดวา นี้เปนเวลา
ที่จะไดเห็นหลังศัตรูของเราแลว จึงขึ้นกิ่งไมสูง ใหเกิดกําลังเร็วแลว
ตกลงบนหลังของพระมหาสัตว กระโดดลงเหยียบหลังพระมหาสัตวดวย
กําลังเร็วหัวใจของพระมหาสัตวแตก. เกิดเวทนามีกําลังแรงกลาขึ้น.
ฝายลิงเทวทัตนั้น ทําพระมหาสัตวนั้นใหไดรับเวทนาแลว ก็หลีกไป
พระมหาสัตวไดอยูลําพังตัวเดียว. พระราชาบรรทมยังไมหลับ ทอด
พระเนตรเห็นกิริยาที่พวกวานร และพระมหาสัตวกระทําทุกอยางแลว
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ทรงบรรทมพลางดําริวา วานรตัวนี้เปนสัตวเดียรฉาน ไดทําความสวัสดี
แกบริษัททีเดียว โดยมิไดคํานึงถึงชีวิตของตน. เมื่อสวางแลวพระองค
ทรงพอพระทัยตอพระมหาสัตว ทรงดําริวา เราไมควรใหขุนกระบี่นี้
พินาศไป เราจักใหเอาขุนกระบี่นั้นลงมาปฏิบัติรักษา แลวไดรับสั่งให
จอดเรือขนานไวภายในแมน้ําคงคา ทรงใหผูกกรงไวบนนั้นแลวใหคอย
ยกขุนกระบี่ลงมา แลวรับสั่งใหคลุมผากาสาวพัสตรบนหลัง ใหอาบน้ํา
ในแมน้ําคงคา ใหดื่มน้ําออย ใหเอาน้ํามันที่เจียวแลวพันครั้ง ชะโลม
บนหลัง ใหปูหนังแพะบนที่นอนแลว. ทรงใหขุนกระบี่นั้นนอนบนที่
นอนนั้น พระองคเองประทับนั่งบนอาสนะต่ํา ไดตรัสคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนขุนกระบี่ ทานไดทอดตัวเปน
สะพานใหเหลาวานรขามไปโดยสวัสดี ทาน
เปนอะไรกับวานรเหลานั้น และวานรเหลานั้น
เปนอะไรกับทาน ?
คาถานั้นมีเนื้อความวา ดูกอนขุนกระบี่ผูเจริญทานทําตนใหเปน
สะพานคอยกตนใหเปนคาน แลวสละชีพใหฝูงวานรเหลานี้ขามไปโดย
สวัสดี คือใหขามไปโดยเกษม. ทานไดเปนอะไรกับพวกเขาหรือพวก
เขาเหลานี้ ไดเปนอะไรกับทาน หรือวานรเหลานี้ เปนอะไรกับเรา.
พระโพธิสัตวไดสดับคํานั้นแลว เมื่อจะตักเตือนเพราะราชา จึง
กลาวคาถาที่เหลือวา :-
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ขาแตพระองคผูทรงปราบขาศึก ขาพระองคเปนพญาวานรผูเปนใหญ ปกครองฝูง
วานรเหลานั้น
เมื่อพวกเขาถูกความโศก
ครอบงํา หวาดกลัวพระองค. ขาพระองคได
ทะยานพุงตัว ทีม่ ีเครื่องผูก คือเถาวัลยผูก
สะเอวไวแนน ไปจากตนไมตนนั้น ชั่วระยะ
รอยคันธนูที่ปลดสายแลว. กลับมาถึงตนไม
เหมือนเมฆถูกลมหอบไปฉะนัน้ แตขาพระองคนั้นไปไมถึงตนไมนั้น จึงไดใชมือจับกิ่ง
ไมไว. พวกวานรไดพากันเอาเทาเหยียบขาพระองคนั้น ผูถูกกิ่งไมและเถาวัลยรั้งไวจนตึง
เหมือนสายพิณที่ขึงตึง แลวไตไปโดยสวัสดี.
การผูกมัดไว จึงไมเผาลนขาพระองคใหเดือด
รอน ผูฆาก็จักไมใหขาพระองคเดือดรอน
เพราะขาพระองคไดนําความสุขมาใหเหลาวานร
ที่ใหขา พระองคครองความเปนใหญ. ขาแต
พระราชาผูทรงปราบขาศึก ขาพระองคจะยก
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อุปมาถวายพระองค ขอพระองคจงทรงสดับ
ขออุปมานั้น ธรรมดากษัตริยผูเปนพระราชา
ทรงพระปรีชาสามารถ ควรแสวงหาความสุข
ใหแกรัฐ ยวดยานพาหนะ กําลังพล และ
นิคมทั่วหนากัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตส ไดแกวานร ๘ หมื่นตัวเหลา
นั้น. บทวา ภีตานนฺเต ความวา ผูหวาดกลัวพระองคผูทรงประทับ
ยืนสั่งการใหยิง. พระยาวานรรองเรียกพระราชาวา อรินทมะ. บทวา
วิสฺสฏธนุโน สต ความวา ผูกระโดดพุงตัวไปในอากาศถึงที่ประมาณ
ชั่วรอยคันธนูที่ยกขึ้นวัด. บทวา. ตโต ความวา จากตนไมตนนี้ คือ
จากที่ที่กระโดดไป. บทวา อปรปาเทสุ ความวา ที่เบื้องหลังเทา. คําวา
อปรปาเทสุ นี้ ทานกลาวหมายถึงบั้นเอว. เพราะวาพระโพธิสัตวผูก
เถาวัลยนั้นไวที่บั้นเอวใหมั่นแลว ยันพื้นดินดวยเทาหลังทยานไปสู
อากาศดวยกําลังเร็วของลม. บทวา นุณฺโณ รุกขฺ มุปาคมึ ความวา
ขาพระองคพุงไปดวยลมของตนที่ใหเกิดกําลังเร็ว เหมือนกับกอนเมฆถูก
ลมหอบไปฉะนั้น คือเปนผูพุงไปดวยกําลังเร็วของตน เหมือนกอนเมฆ
ที่ถูกลมหอบลอยไปตามลมฉะนั้น แลวไดกลับมาถึงตนมะมวงนี้. บทวา
อปฺปภว มีเนื้อความวา ขาพระองคนั้นไปไมถึงตนไมยังขาดอยูประมาณ
ชวงตัว จึงใชมือจับกิ่งไมนั้นไว. บทวา วีณายต ความวา ขาพระ-
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องคมีรางกายถูกกิ่งไมและเครือหวายเหนี่ยวรั้งไว เหมือนสายพิณที่ขึง
จนตึงฉะนั้น. บทวา สมนุกฺกมนฺตา ความวา เหลาวานรที่ขาพระ องคอนุญาตแลว ไหวขาพระองคขอขมาแลว ใชเทาไต คือเหยียบไป
โดยสวัสดี ไมมีขาดเลย. บทวา ต ม น ตปฺปตี พนฺโธ ความวา
การผูกดวยเถาวัลยนั้น ก็ไมทําใหขาพระองคเดือดรอนเลย ถึงบัดนี้
ความตายก็ไมทําใหขาพระองคเดือดรอน. เพราะเหตุไร ? บทวา สุขมาหริต เตส ความวา ขาแตมหาราช เพราะเหตุที่ วานรเหลานั้น
พูดวา ทานผูนี้จักบําบัดทุกขแมที่เกิดขึ้นแกพวกเราแลวบํารุงสุขใหได
แลวจึงไดพากันแตงตั้งใหขาพระองคเปนใหญ. ฝายขาพระองคก็พูด
เหมือนกันวา เราจักบําบัดทุกขที่เกิดขึ้นใหสูเจาทั้งหลาย แลวจึงได
กลายเปนหัวหนา คือ พญาของวานรเหลานั้น. วันนี้ขาพระองคได
บําบัดมรณทุกขนั้น แลวนําความสุขมาใหพวกวานรเหลานั้นแลว ดวย
เหตุนั้น การผูกมัดไวจึงไมเผารนขาพระองคใหเดือดรอน เพชฌฆาตคือ
มรณะก็จักไมยังขาพระองคใหเดือดรอน. บทวา เอสา เต อุปมา
ความวา ขาแตมหาราช นี้คือขออุปมาการกระทําที่ขาพระองคจะไดถวาย
แกพระองค. บทวา ต สุณาหิ ความวา เพราะเหตุนั้น ขอพระองคจงทรงสดับคําตักเตือน ที่ขาพระองคกําลังถวายพระองคโดยทรง
เทียบเคียงกับอุปมานี้. บทวา รฺา รฏสฺส มีอธิบายวา ขาแต
มหาราช ธรรมดาพระราชาผูไมทรงบีบคั้นแวนแควนราษฎรเหมือนหีบ
ออยเลย ทรงละการลุอํานาจอคติ ผูกใจเขาอยูดวยสังคหวัตถุธรรม ๔
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อยาง ทรงดํารงอยูในราชธรรม ๑๐ ประการ แลวทรงสละชีวิตของตน
เหมือนขาพระองค แลวควรแสวงหา คือเสาะหาความสุขเทานั้น แก
แวนแควนทั้งสิ้น ยานพาหนะที่เทียมแลวมีรถและเกวียนเปนตนที่ชื่อวา
ยวดยานกําลังพล กลาวคือพลเดินเทา และแกนคิ ม กลาวคือนิคมและ
ชนบททั่วหนากันดวยพระดําริวา เราจักมีประโยชนอะไรสําหรับทาน
ราษฎรทั้งหลาย ปราศจากความหวาดกลัว หนารอนเปดประตูได ญาติ
และมิตรทั้งหลายหอมลอมแลว ใหบุตรหลานชื่นใจ ลมเย็นโชยมา
รับประทานอาหารซึ่งเปนของตนตามชอบใจ ควรเปนผูพรอมพรั่งดวย
ความสุขกายสบายใจ. บทวา ขตฺติเยน ปชานตา ความวา ก็พระราชานี้ผูไดพระนามวา กษัตริย เพราะทรงเปนผูยิ่งใหญแหงเกษตร คือ
เจาของที่นา ควรเปนผูทรงปรีชา คือทรงสมบูรณดวยพระปรีชาญาณ
เกินคนที่เหลือ.
มหาสัตวเมื่อตักเตือนและพร่ําสอนพระราชาอยางนี้อยูก็ไดถึงแก
กรรม. พระราชาตรัสเรียกอํามาตยมา. แลวตรัสวาเธอทั้งหลายจงทํา
สรีรกิจของขุนกระบี่นี้ใหเหมือนสรีรกิจของพระราชา แมในฝายใน อิต-ฺ
ถาคารป คือเรือนนางสนม หองพระมเหสี ก็ทรงบังคับวา เธอทั้งหลาย
จงพากันนุงหมผาแดง ยายผม มีหตั ถถือประทีปดาม หอมลอมขุนกระบี่ไปปาชา. อํามาตยทั้งหลายตั้งเชิงตะกอนดวยฟนเทาลําเกวียน เผา
ศพมหาสัตว ทํานองเดียวกับถวายพระเพลิงพระราชา. แลวไดถือกระโหลกศีรษะไปสูสํานักพระราชา. พระราชาทรงใหสรางเจดียไวที่ปาชา
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ของมหาสัตวใหตามประทีป บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน แลว
ทรงใหเลี่ยมกระโหลกศีรษะดวยทองคํา วางไวที่ปลายหลาว ใหสรางไว
ขางหนาทรงบูชาอยูดวยของหอมและดอกไมเปนตน จึงเสด็จไปเมื่อ
พาราณสี ใหตั้งไวที่ประตูพระราชวัง แลวทรงใหตระเตรียมพระนคร
กระทําการบูชาธาตุตลอด ๗ วัน. ตอมาพระองคก็ทรงใหรับเอาธาตุนั้น
มาสรางเจดียไว บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน ตลอดพระชนมชีพ ทรงดํารงอยูในโอวาทของพระโพธสัตว บําเพ็ญบุญมีทานเปนตน
ครองราชสมบัติโดยธรรม แลวไดมสี วรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดกไววา. พระราชาในครั้งนั้น ได
แกพระอานนทในบัดนี้ ลิงวายราย ไดแกพระเทวทัต บริษัททั้งหลาย
ไดแกพุทธบริษัท สวนขุนกระบี่ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถามหากปชาดกที่ ๒
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๓. กุมภการชาดก
วาดวยเหตุใหประพฤติภิกขาจาริยวัตร
[๑๐๕๗] อาตมภาพไดเห็นตนไมมะมวงที่งอกงาม
ออกผลเขียวไปทั้งตน ในระหวางปามะมวง
เมื่อกลับออกมา ไดเห็นมะมวงตนนั้นหักยอย
ยับ เพราะผลของมันเปนเหตุ ครั้นเห็นแลว
อาตมภาพจึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
[๑๐๕๘] หญิงสาวคนหนึ่งสวมกําไลแขนหินหยก
เกลี้ยงกลมคูหนึ่ง ที่นายชางผูชํานาญเจียรไน
แลว ไมมีเสียงดังแตเพราะอาศัยกําไลแขน
ทั้ง ๒ จึงมีเสียงดังขึ้น อาตมภาพไดเห็น
เหตุนั้นแลว จึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
[๑๐๕๙] นกจํานวนมากพากันบินตามรุมลอม ตี
จิกนกตัวหนึ่งที่กําลังนํากอนเนื้อมา เพราะ
อาหารเปนเหตุ อาตมภาพไดเห็นเหตุนั้นแลว
จึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
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[๑๐๖๐] อาตมภาพไดเห็นวัว ผูตัวหนึ่ง ทาน
กลางฝูงมีหนอกขึน้ เปลี่ยว ประกอบดวยสีสวย
และมีกําลังมาก ไดเห็นมันขวิดวัวตัวหนึ่งตาย
เพราะกามเปนเหตุ ครั้นไดเห็นเหตุนั้นแลว
จึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
[๑๐๖๑] พระราชาเหลานี้คือ พระเจากรัณฑกะ
ของชาวกลิงคะ ๑ พระเจานัคคชิของชาวคันธาระ ๑ พระเจานิมิราชของชาววิเทหะ ๑
พระเจาทุมมุขะของชาวปญจาละ ๑ ทรงละ
แวนแควนออกผนวช หาความหวงใยมิได.
[๑๐๖๒] พระราชาเหลานี้ แมทกุ พระองค เสมอ
ดวยเทพเจาเสด็จมาพบกันยอมสงางามเหมือน
ไฟลุกฉะนั้น ดูกอ นนางผูมีโชค แมเราก็
ละกามทั้งหลายทิ้งแลว ดํารงอยูตามแนวทาง
ของตนเที่ยวไปคนเดียว.
[๑๐๖๓] เวลานี้เทานั้น เวลาอันนอกจากนี้จะไม
มีเลย ภายหลังคงไมมีผูสอนฉัน ขาแตทาน
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ผูมีโชค ฉันเองก็จักพนจากมือชายเที่ยวไป
คนเดียว เหมือนนางนกพนจากของ ฉะนัน้ .
[๑๐๖๔] เด็กทั้งหลายรูจักดิบรูจกั สุก รูจักเค็ม
และจืด ฉันเห็นขอนั้นแลวจึงบวช เธอจง
เที่ยวไปเพื่อภิกษาเถิด ฉันจะเที่ยวไปเพื่อ
ภิกษา.
จบ กุมภการชาดกที่ ๓
อรรถกถากุมภการชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การขมกิเลสแลว ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา อมฺพาหมทฺท วนมนฺตรสฺมึ
ดังนี้. เรื่องจักมีแจงในปญญาสชาดก.
ก็กาลครั้งนั้น ที่นครสาวัตถี สหาย ๕๐๐ คน บวชแลว
พักอยูภายในโกฏิสัณฐาร ในเวลาเที่ยงคืนไดตรึกถึงเรื่องกามวิตก.
พระศาสดา ทรงตรวจดูสาวกของพระองคทั้งคืนทั้งวัน ๖ ครั้ง คือ
กลางคืน ๓ ครั้ง กลางวัน ๓ ครั้ง ทรงพิทักษรักษาเหมือนนกกะตอยติวิด
รักษาไข จามรีรักษาขนหาง มารดารักษาลูกนอยที่นารัก และเหมือน
คนตาขางเดียว รักษาตาที่เหลืออยู ฉะนั้นเพราะฉะนั้น พระองคจึงทรง
ขมกิเลสที่เกิดขึ้นของสาวกทั้งหลายในขณะนั้น. วันนั้น เวลาเที่ยงคืน
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พระองคกําหนดตรวจดูพระเชตวันอยู ทรงทราบวิตกของภิกษุเหลานั้น
ฟุงขึ้น ทรงดําริวา กิเลสนี้เมื่อฟุงขึ้นในภายในของภิกษุเหลานี้. จักทํา
ลายเหตุแหงอรหัตผลเสีย เราตถาคตจักขมกิเลสแลวมอบใหซึ่งอรหัตผล
แกภิกษุเหลานั้นเดี๋ยวนี้แหละ. แลวเสด็จออกจากพระคันธกุฎี รับสั่งให
หาพระอานนทเถระมาแลวตรัสสั่งใหประชุมวา ดูกอนอานนท เธอจง
ใหภิกษุผูอยูภายในโกฏิสณ
ั ฐารทั้งหมดประชุมกัน. เสด็จประทับนั่งบน
พุทธอาสนที่ปูลาดไวแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมควร
เปนไปในอํานาจของกิเลสที่เปนไปแลวในภายใน ดวยวากิเลสเมื่อเจริญ
ขึ้น ยอมใหถึงความพินาศมา เหมือนปจจามิตร. ธรรมดาภิกษุ กิเลส
แมมีประมาณเล็กนอยก็ควรขมไว. บัณฑิตในกาลกอน เห็นอารมณ
ประมาณเล็กนอย ก็ขมกิเลสที่เปนไปแลวในภายในไวใหปจเจกโพธิญาณเกิดขึ้น แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวถือกําเนิดในตระกูลชางหมอ ในหมูบานใกล
ประตูนครพาราณสี เจริญวัยแลวไดครอบครองสมบัติ มีบุตรชาย
๑ คน บุตรหญิง ๑ คน เลี้ยงบุตรภรรยาโดยอาศัยการทําหมอ. ใน
กาลครั้งนั้น พระราชาทรงพระนามวา กรกัณฑะ ในทันตปุรนคร
แควนกลิงคะมีพระราชบริพารมาก เมื่อเสด็จไปพระราชอุทยาน ทอด.
พระเนตรเห็นตนมะมวงใกลประตูพระราชอุทยาน มีผลนาเสวย เต็มไป
ดวยผลเปนพวง ประทับบนคอชางตนนั้นเอง ทรงเหยียดพระหัตถออก
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ไปเก็บผลมะมวงพวกหนึ่ง แลวเสด็จเขาไปพระราชอุทยาน ประทับนั่ง
บนมงคลสิลาอาสน พระราชทานแกคนที่ควรพระราชทาน แลว
จึงเสวยผลมะมวง. จําเดิมแตเวลาที่พระราชาทรงเก็บผลมะมวงแลว
ตามธรรมดาคนที่เหลือทั้งหลาย ก็ตองพากันเก็บเหมือนกัน ดังนั้น
อํามาตยบาง พราหมณและคหบดีบาง จึงพากันเขยาผลมะมวงใหหลน
แลวรับประทานกัน. ผูที่มาหลัง ๆ ก็ขึ้นตนใชไมคอนฟาดทําใหกิ่งหัก
ทะลายลงกินกัน แมแตผลดิบ ๆ ก็ไมเหลือ. ฝายพระราชาทรงกรีฑา
ในพระราชอุทยานตลอดทั้งวันแลว ตอนเย็นเมื่อทรงประทับนั่งบน
คอชางตนที่ตกแตงแลว เสด็จไปทอดพระเนตรเห็นตนมะมวงนั้นจึง
เสด็จลงจากคอชางแลวเสด็จไปที่โคนตนมะมวง ทรงมองดูลําตนพลาง
ทรงดําริวา ตนมะมวงตนนั้นเมื่อเชานี้เอง เต็มไปดวยผลเปนพวงสงางาม
ทําความอิ่มตาใหแกผูดูทั้งหลายยืนตนอยู บัดนี้ เขาเก็บผลหมดแลว
หักหอยรุงริ่งยืนตนอยูไมงาม เมื่อทรงมองดูตนอื่นอีกไดทรงเห็นตน
มะมวงตนอื่นที่ไมมีผลแลว ประทับยืนที่ควงไมนั่นเอง ทรงทําตนมะมวง
มีผลใหเปนอารมณวา ตนไมตนนั้นยืนตนสงางามเหมือนภูเขาแกวมณีโลน เพราะตัวเองไมมีผล สวนมะมวงตนนี้ถึงความยอยยับอยางนี้เพราะ
ออกผล แมทามกลางเรือนนี้ ก็เชนกันกับตนมะมวงที่ออกผล สวนการ
บรรพชาเปนเชนกับตนไมที่ไมมีผล ผูมีทรัพยนั้นแหละมีภัย สวนผูไม
มีทรัพยไมมีภัย แมเราก็ควรเปนเหมือนตนไมที่ไมมีผลดังนี้แลว ทรง
กําหนดการลักษณเจริญวิปสสนายังปจเจกโพธิญาณใหเกิดขึ้นแลว ทรง
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รําลึกอยูวา บัดนี้ เราทําลายกระทอมคือทองของมารดาแลว. การปฏิสนธิ
ในภพทั้ง ๓ เราตัดขาดแลว. สวมแหลงอุจจาระ คือสงสารเราลางแลว.
ทะเลน้ําตาเราวิดแหงแลว. กําแพงกระดูกเราพังแลว. เราจะไมมีการ
ปฏิสนธิอีกดังนี้ ไดทรงแตงองคดวยเครื่องประดับทั้งหมดประทับยืนอยู
แลว. จึงอํามาตยทั้งหลายไดทูลพระองควา ขาแตมหาราช พระองค
เสด็จประทับยืนนานเกินไปแลว.
รา. เราไมใชพระราชา แตเราเปนพระปจเจกพุทธเจา.
อํา. ขาแตสมมติเทพ ธรรมดา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
จะไมเปนเชนกับดวยพระองค.
รา. ถาเชนนั้นเปนอยางไร ?
อํา. โกนผมโกนหนวด ปกปดรางกายดวยผากากาวพัสตรมี
สวนเปรียบเทียบดวยดวงจันทรที่พนจากปากพระราหู พํานักอยูที่เงื้อม
นันทมูลในปาหิมพานต พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเปนเชนนี้.
ในขณะนั้น พระราชาทรงยกพระหัตถขึ้นลูบพระเกษา. ในทัน
ทีนั้นเอง เพศคฤหัสถก็อนั ตรธานไป เพศสมณะก็ปรากฏขึ้น สมณบริขารทั้งหลายที่พระองคตรัสถึงอยางนี้วา :ไตรจีวร บาตร มีดโกน เข็ม รัดประคตพรอมดวยกระบอก
กรองน้ํา ๘ อยางเหลานี้ เปนบริขารของภิกษุผูประกอบความเพียร
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ไดปกปดพระกายของพระองคทันที. พระองคประทับที่อากาศประทาน
พระโอวาทแกมหาชนแลว ไดเสด็จไปสูเงื้อมนันทมูลนั่นแหละ.
ฝายพระราชาทรงพระนามวานัคคชิ ในนครตักกศิลา ที่
แควนคันธาระ เสด็จไปที่ทามกลางพระราชบัลลังก เบื้องบนปราสาท
ทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่ง ในมือแตละขางประดับกําไลแกวมณี
คือหยก ขางละอันนั่งบดของหอมอยูไมไกล ประทับนั่งทอดพระเนตร
พลางดําริวา กําไลแกวมณี คือหยกเหลานั้นไมกระทบกัน ไมมีเสียงดัง
เพราะเปนขางละอัน คือแยกกันอยู. ภายหลังนางเอากําไลแขนจาก
ขางขวามาสวมไวที่ขางซายรวมกัน แลวเริ่มเอามือขวาดึงของหอมมาบด.
กําไลแกวมณีคือหยกที่มือซายมากระทบกําไลขางที่ ๒ จึงมีเสียงดังขึ้น.
พระราชาทอดพระเนตรเห็นกําไลแขนทั้ง ๒ ขางเหลานั้นกระทบกัน
อยูมีเสียงดัง จึงทรงดําริวา กําไลแขนนี้เวลาอยูขางละอันไมกระทบกัน
แตอาศัยขางที่ ๒ กระทบกันก็มีเสียงดังฉันใด แมสัตวทั้งหลายเหลา
นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แตละคน ๆ ไมกระทบกัน ก็ไมสงเสียง แตพอ
มี ๒, ๓ คนขึ้นไปก็กระทบกันทําการทะเลาะกัน. สวนเราวิจารณ
ราษฎรในราชสมบัติ ๒ แหง ในกัสมิระและคันธาระ เราควรจะเปน
เหมือนกําไลแขนขางเดียว ไมวิจารณคนอื่น วิจารณตัวเองเทานั้น
อยู ดังนี้แลว ทรงทําการกระทบกันแหงกําไลใหเปนอารมณแลว
ทั้ง ๆ ที่ทรงนั่งอยูนั่นแหละ ทรงกําหนดไตรลักษณ เจริญวิปสสนา
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แลวยังปจเจกโพธิญาณใหเกิด. ขอความที่เหลือเปนเชนกับขอความแต
กอนนั่นแหละ.
ที่มิถลิ านครในวิเทหรัฐ พระเจานิมิราช เสวยพระกระยาหาร
เชาแลว มีคณะอํามาตยแวดลอม ไดประทับยืนทอดพระเนตรระหวาง
ถนน ทางสีหบัญชรที่เปดไว. ครั้งนั้น เหยี่ยวตัวหนึ่ง คาบเอาชิ้นเนื้อ
จากเขียงที่ตลาดแลวบินขึ้นฟาไป. นกทั้งหลายมีแรงเปนตน บินลอม
เหยี่ยวตัวนั้น ขางโนนบางขางนี้บาง ใชจะงอยปากจิกใชปกตี ใช
เทาเฉี่ยวไป เพราะเหตุแหงอาหาร. มันทนการรังแกตนไมไหว จึงทิ้ง
กอนเนื้อกอนนั้นไป. นกตัวอื่นก็คาบเอาเนื้อกอนนั้นไป. นกเหลาอื่น
ก็พากันละเหยี่ยวตัวนี้ติดตามนกตัวนั้นไป. ถึงนกตัวนั้นปลอยแลว
ตัวอื่นก็คาบไป นกทั้งหลายก็พากันรุมตีนกแมตัวนั้นอยางนั้นเหมือนกัน
พระราชาทรงเห็นนกเหลานั้นแลว ทรงดําริวา นกตัวใด ๆ คาบกอนเนื้อ
นกตัวนั้น ๆ นั่นแหละมีความทุกข สวนนกตัวใด ๆ ทิ้งสละกอนเนื้อนั้น
ทิ้ง นกตัวนั้น ๆ นั่นแหละมีความสุข. แมกามคุณทั้ง ๕ เหลานี้ ผูใด ๆ
ยึดถือไว ผูนั้น ๆ นั่นแหละ มีความทุกข สวนผูไมยึดถือนั่นแหละ
มีความสุข เพราะวากามเหลานี้ เปนของสาธารณะสําหรับคนจํานวนมาก.
ก็แล เรามีหญิงหมื่นหกพันนาง เราควรจะละกามคุณทั้ง ๕ แลวเปน
สุขเหมือนเหยี่ยวตัวที่ทิ้งกอนเนื้อฉะนั้น. พระองคทรงมนสิการโดย
แยบคายอยูทั้ง ๆ ที่ทรงนั่งอยูนั่นแหละ ทรงกําหนดไตรลักษณ เจริญ
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วิปสสนาแลวยังปจเจกโพธิญาณใหเกิดขึ้น. ขอความที่เหลือเปนเชนกับ
ขอความแตกอนนั่นแหละ.
แมในแควนอุตตรปญจาละในกปลนคร พระราชาทรงพระนามวา
ทุมมุขะ เสวยพระกระยาหารเชาแลว ทรงประดับเครื่องอลังการ
พรอมสรรพ มีหมูอํามาตยหอมลอม ไดประทับยืนทอดพระเนตรพระ
ลานหลวงทางสีหบัญชรทีเ่ ปดไว. ในขณะนั้นคนเลี้ยงวัวทั้งหลายตาง
ก็เปดประตูคอกวัว. พวกวัวตัวผูออกจากคอก แลวก็ติดตามวัวตัวเมียตัว
หนึ่งดวยอํานาจกิเลส. ในจํานวนวัวเหลานั้น โคถึกใหญตัวหนึ่งเขาคม
เห็นวัวตัวผูอื่นกําลังเดินมา มีความเห็นแกตัว คือหึงดวยอํานาจกิเลส
ครอบงําจึงใชเขาแหลมขวิดที่ระหวางขา. ไสใหญทั้งหลายของวัวตัวนั้น
ทะลักออกมาทางปากแผล มันถึงความสิ้นชีวิต ณ ที่นั้นนั่นเอง พระราชา
ทรงเห็นเหตุการณนั้นแลว ทรงดําริวา สัตวโลกทั้งหลายตั้งตนแตสัตว
เดียรัจฉานไปถึงทุกขดวยอํานาจกิเลส วัวผูตัวนี้อาศัยกิเลสถึงความสิ้น
ชีวิต สัตวแมเหลาอื่นก็หวั่นไหว เพราะกิเลสทั้งหลายนั่นเอง เราควร
จะประหารกิเลสที่เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายหวั่นไหว. พระองคประทับ
ยืนอยูนั่นแหละ ทรงกําหนดไตรลักษณเจริญวิปสสนา แลวยังปจเจก
โพธิญาณใหเกิดขึ้น. ขอความที่เหลือ เหมือนกับขอความในตอนกอน
นั่นเอง.
อยูมาวันหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาทั้ง ๔ องคเหลานั้นกําหนด
เวลาภิกขาจารแลว ก็เสด็จออกจากเงื้อมนันทมูลทรงเคี้ยวไมชําระฟน
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นาคลดา ทีส่ ระอโนดาด ทรงทําการชําระพระวรกายแลว ประทับยืน
บนพื้นมโนศิลา ทรงนุง สบงแลวถือเอาบาตรและจีวร เหาะขึ้นไปบน
อากาศดวยฤทธิ์ ทรงย่ําเมฆ ๕ สีไปแลว เสด็จลง ณ ทีไ่ มไกล
หมูบานใกลประตูนครพาราณสี ทรงหมจีวรในที่สําราญแหงหนึ่ง ทรง
ถือบาตรเสด็จเขาไปในหมูบานใกลประตูเมือง เที่ยวบิณฑบาต ลุถึงประตู
บานพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวเห็นพระปจเจกเหลานั้นแลวดีใจ
นิมนตใหทานเขาไปในบานใหนั่งบนอาสนะที่ปูไวแลว ถวายทักขิโนทก
อังคาสดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต นั่ง ณ ทีส่ มควรขางหนึ่งไหวพระ
สังฆเถระแลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ การบรรพชาของ
พระองคทั้งหลายงามเหลือเกิน อินทรียทั้งหลายของพระองคผองใส
ฉวีวรรณก็ผุดผอง พระองคทรงเห็นอารมณอะไรหนอจึงทรงเขาถึง
การบรรพชาดวยอํานาจภิกขาจารวัตร และไดเขาไปทูลถามพระเถระแม
ที่เหลือเหมือนทูลถามพระสังฆเถระ. จึงทานทั้ง ๔ เหลานั้น ไดตรัส
บอกเรื่องการออกบวชของตน ๆ แกพระโพธิสัตวนั้นโดยนัยมีอาทิวา
อาตมภาพเปนพระราชาชื่อโนน ในนครโนน ในแควนโนน แลว
ไดตรัสคาถาองคละ ๑ คาถาวา :อาตมภาพไดเห็นตนมะมวง ที่งอกงาม
ออกผลเขียวไปทั้งตน ในระหวางปามะมวง
เมื่อกลับออกมา ไดเห็นมะมวงตนนั้นหักยอย
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ยับ เพราะผลของมันเปนเหตุ ครั้นเห็นแลว
อาตมภาพจึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
หญิงสาวคนหนึ่งสวมกําไลแขนหินหยก
เกลี้ยงกลมคูหนึ่ง ที่นายชางผูชํานาญเจียรไน
แลว ไมมีเสียงดัง แตเพราะอาศัยกําไลแขน
ขางทัง้ ๒ จึงมีเสียงดังขึ้น อาตมภาพไดเห็น
เหตุนั้นแลว จึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
นกจํานวนมากพากันบินตามรุมลอม ตี
จิกนกตัวหนึ่งที่กําลังนํากอนเนื้อมา เพราะ
อาหารเปนเหตุ อาตมภาพไดเห็นเหตุนั้นแลว
จึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
อาตมภาพไดเห็นวัวตัวผูตัวหนึ่ง ทาม
กลางฝูงมีหนอกขึน้ เปลี่ยว ประกอบดวยสีสวย
และมีกําลังมาก ไดเห็นมันขวิดวัวตัวหนึ่งตาย
เพราะกามเปนเหตุ ครั้นไดเห็นเหตุนั้นแลว
จึงไดประพฤติภิกขาจาริยวัตร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺพาหมทฺท ความวา อาตมภาพ
ไดเห็นตนมะมวงแลว. บทวา วนมนฺตรสฺมึ ความวา ในระหวาง
ปา อธิบายวา ทามกลางปามะมวง. บทวา สวิรูฬฺห ความวา เจริญ
ดีแลว. บทวา ตมทฺทส ความวา เมื่อออกไปจากพระราชอุทยาน
อาตมภาพไดเห็นมะมวงตนนั้นอีกหักยอยยับ เพราะผลเปนตนเหตุ.
บทวา ต ทิสฺวา ความวา ครั้นเห็นมะมวงตนนั้นหักยอยยับ เพราะผลเปน
ตนเหตุแลว อาตมภาพไดความสังเวชใจ ยังปจเจกโพธิญาณใหเกิดขึ้น
แลวไดเขาถึงการบรรพชา ดวยอํานาจภิกขาจาริยวัตร เพราะฉะนั้น
อาตมภาพจึงประพฤติภิกขาจาริยวัตร. ทานบอกวารจิตทุกอยางนี้ จําเดิม
แตการเห็นตนมะมวงหักยอยยับ เพราะผลเปนเหตุ. แมในคําตอบของ
พระปจเจกพุทธเจาที่เหลือ ก็มีนัยนั้นเหมือนกัน. แตในคําตอบนี้
มีอรรถกถาคําที่ยาก ดังตอไปนี้. บทวา เสล ไดแกกําไลแขนแกวมณี
หยก. บทวา นรวีรุนิฏิต ความวา ที่นรชนผูประเสริฐ คือชางทั้งหลาย
เจียระไนแลว. อธิบายวา ที่คนผูฉลาดทั้งหลายทําแลว. บทวา ยุค
ไดแกกําไลแขนคูหนึ่งโดยทําขางละอัน. บทวา ทิชา ทิช ความวา
นกที่เหลือก็รุมจิกตีนกตัวที่คาบชิ้นเนื้อไป. บทวา กุณปมาหรนฺต ความวา
นําเอากอนเนื้อไป. บทวา สเมจฺจ ความวา มารวมกัน คือชุมนุมกัน.
บทวา ปริปาตยึสุ ความวา ติดตามจิกตี. บทวา อุสภาหมทฺท
ความวา อาตมภาพไดเห็นอสุภะ. บทวา วลกฺกกุ ไดแกมหี นอก
สวยงาม.
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พระโพธิสัตวครั้นไดสดับคาถาแตละคาถา ไดทําการสดุดีพระปจเจกพุทธเจาแตละพระองควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระองคขอ
โอกาส อารมณนั่นเหมาะสมสําหรับเหลาขาพระองคทีเดียว. ก็แล
พระโพธิสัตวครั้นสดับธรรมกถานั้น ที่ทานทั้ง ๔ ทรงแสดงแลว เปน
ผูไมมีเยื่อใยในฆราวาส เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเสด็จไปแลว
รับประทานอาหารเชาแลว นั่งสําราญอยู ไดเรียกภรรยามาพูดวา
พระปจเจกพุทธเจา ๔ องคนี้ สละราชสมบัติออกผนวชไมมีกังวล ไมมี
หวงใยใหกาลเวจาลวงไปดวยความสุขเกิดจากการบรรพชา สวนเราเลี้ยง
ชีพดวยคาจาง เราจะประโยชนอะไรดวยการครองเรือน เธอจง
สงเคราะหคือเลี้ยงดูลูกอยูในบานเกิด แลวกลาวคาถา ๒ คาถาวา :พระราชาเหลานี้คือ พระเจากรกัณฑะ
ของชาวคลิงคะ ๑ พระเจานัคคชิของชาว
คันธาร ๑ พระเจานิมิราชของชาววิเทหะ ๑
พระเจาทุมมุขะของชาวปญจาละ ๑ ทรงละ
แวนแควนออกผนวช หาความหวงใยมิได.
พระราชาเหลานี้ แมทกุ พระองค เสมอ
ดวยเทพเจาเสด็จมาพบกัน ยอมสงางามเหมือน
ไฟลุกฉะนั้น ดูกอ นนางผูมีโชค แมเราก็
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ละกามทั้งหลายทิ้งแลว ดํารงอยูตามสวนของ
ตนเที่ยวไปคนเดียว.
คาถาเหลานั้นมีเนื้อความวา ขาแตทานผูเจริญ พระปจเจกพุทธเจาผูเปนสังฆเถระนั้น เปนพระราชาแหงชนบทของชาวคันธาระ
ทรงพระนามวา กรกัณฑะในนครชื่อวา ทันตปุระ องคที่ ๒ เปน
พระราชาแหงชนบทของชาวคันธาระ ทรงพระนามวา นัคคชิ ใน
ตักกศิลานคร องคที่ ๓ เปนพระราชาแหงชนบทของชาววิเทหะ ทรง
พระนามวานิมิราชา ในนครมิถิลา องคที่ ๔ เปนพระราชาแหงชนบท
ของชาวอุตตรปญจาละ ทรงพระนามวา ทุมมุขะ ในนครกบิล. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ทรงละแควนทั้งหลายเห็นปานนี้แลวเปนผูไม
มีความหวงใยทรงผนวชแลว. บทวา สพฺเพปเม ความวา ก็
พระปจเจกพุทธเจาเหลานี้ แมทั้งหมด ทรงเปนผูเสมอดวยพระปจเจก
พุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนผูเปนวิสุทธิเทพ เสด็จมารวมกันแลว.
บทวา อคฺคี ยถา ความวา ไฟที่ลกุ โชนแลว ยอมสงางามฉันใด.
บทวา ตเถวิเม ความวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายแมเหลานี้ ยอม
สงางามดวยคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน ฉันนั้นเหมือนกัน อธิบายวา
แมเราก็จักบวชเที่ยวไปผูเดียวเหมือนพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น. นาย
ชางหมอเรียกภรรยาวา ภัคควี. บทวา หิตฺวาน กามานิ ความวา
ละวัตถุกามทั้งหลายมีรูปเปนตน. บทวา ยโถธิกานิ ความวา ดํารง
อยูแลวดวยสามารถแหงแนวทางของตน ๆ มีคําอธิบายวา แมเราครั้น
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ละวัตถุกามทั้งหลาย ตามที่ตั้งอยูนั่นเอง ดวยสามารถแหงสวนมีรูป
เปนตน แลวก็จักบวชเที่ยวไปผูเดียว. ปาฐะวา ยโตธิกานิ ดังนี้ก็มี
เนื้อความของปาฐะนั้นวา กามทั้งหลายมีสวนที่สํารวมแลว คือเวนแลว
ไดแกมีสวนที่เวนแลว. บทวา ปพฺพชิสฺสามิ ความวา เพราะวา
สวน ๆ หนึ่งแหงกิเลสกามทั้งหลาย ชื่อวาเปนสิ่งที่เวนแลว จําเดิมแต
เวลาที่คิดแลว. แมสวนของกามที่เปนวัตถุของเขาที่ดับไปแลว ก็เปน
อันเขาเวนแลวเหมือนกัน.
ภรรยานั้นครั้นไดฟงถอยคําของเขาแลว จึงพูดวา ขาแตนาย
ตั้งแตเวลาไดฟงธรรมกถาของพระปจเจกพุทธเจาแลว แมฉนั เองใจก็
ไมสถิตอยูในบาน แลวไดกลาวคาถานี้วา :เวลานี้เทานั้น เวลาอื่นนอกจากนี้จะไม
มีเลย ภายหลังคงไมมีผูพร่ําสอนฉัน ขาแต
ทานผูมีโชค ฉันเองก็จักพนจากมือชายเที่ยว
ไปคนเดียว เหมือนนางนกพนจากของ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุสาสิโต เม น ภเวยฺย ปจฺฉา
ความวา ภรรยาชี้แจงวา ผูพร่ําสอนคือผูตักเตือนคงไมมี เพราะผู
ตักเตือนหาไดยาก เพราะฉะนั้น เวลานี้เทานั้นเปนเวลาบวช เวลาอื่น
ไมมีแลว. บทวา สกุณวี มุตฺตา ความวา เมือ่ นางนกทั้งหลายถูก
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พรานนกจับได โยนใสของนก นางนกตัวหนึ่งที่หลุดจากมือของพราน
นกตัวนั้นจะเผนออกไปกลางหาวไปสูที่ตามชอบใจ แลวบินไปตามลําพัง
ตัวเดียวฉันใด แมฉันก็ฉันนั้น พนจากมือของทานแลว จักเที่ยวไปคน
เดียว เพราะฉะนั้น นางเปนผูประสงคจะบวชเอง จึงไดกลาวอยางนี้.
พระโพธิสัตวครั้นไดฟงคําของนางแลว ไดนิ่งอยู. สวนนางประสงค
จะลวงพระโพธิสัตวแลวบวชกอน จึงกลาววา ขาแตนาย ฉันจักไปทาน้ําดื่ม ขอใหทานจงดูเด็ก คือลูกไว แลวจึงถือเอาหมอน้ําที่ทําเปนเหมือน
เดินไปทาน้ําแลวหนีไป ถึงสํานักของพวกดาบสที่ใกลนครแลวก็บวช.
พระโพธิสัตวทราบวา นางไมมาจึงเลี้ยงเด็กเอง. ตอมาเมื่อเด็กเหลานั้น
เติบโตขึ้นหนอยหนึ่ง ถึงความเปนผูสามารถรูความเจริญ เละความเสื่อม
ของตน คือดีชั่วแลว เพื่อจะทดลองเด็กเหลานั้น วันหนึ่งพระโพธิสัตว
เมื่อหุงขาวสวย ไดหุงดิบไปหนอย วันหนึ่งแฉะไปหนอย วันหนึ่งไหม
วันหนึ่งปรุงอาหารจืดไป วันหนึ่งเค็มไป. เด็กทั้งหลายพูดวา วันนี้
ขาวดิบ วันนี้แฉะ วันนี้ไหม วันนี้จืด วันนี้เค็มไป. พระโพธิสัตว
พูดวา ลูกเอยวันนี้ขาวดิบ แลวคิดวา บัดนี้ เด็กเหลานี้รูจักดิบ สุก
จืดและเค็มจัดแลว จักสามารถเลี้ยงชีพตามธรรมดาของตน เราควรจะ
บวชละ. ตอมาทานไดมอบเด็กเหลานั้นใหพวกญาติพูดวา ดูกอนพอและ
แม ขอจงเลี้ยงเด็กเหลานี้ใหดีเถิด แลวเมื่อพวกญาติกําลังโอดครวญอยู
นั่นเองไดออกจากพระนครไปบวชเปนฤาษีอยูใกล ๆ พระนครนั่นเอง.
อยูมาวันหนึ่ง นางปริพาชิกา คือภริยาเกา ไดเห็นทานกําลังเที่ยว
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ภิกขาจารในนครพาราณสี ไหวแลวจึงพูดวา ขาแตพระคุณเจา ทาน
เห็นจะใหเด็กคือลูกทั้งหลายพินาศแลว. พระมหาสัตว ตอบวา เราไม
ไดใหเด็ก คือลูกพินาศ ออกบวชในเวลาที่พวกเขาสามารถรูความเจริญ
และความเสื่อม คือดีชวั่ ของตนแลว เธออยาคิดถึงพวกเขา จงยินดี
ในการบวชเถิด แลวไดกลาวคาถาสุดทายวา :เด็กทั้งหลายรูจักดิบ รูจักสุก รูจกั เค็ม
และจืด ฉันเห็นขอนั้นแลวจึงบวช เธอจง
เที่ยวไปเพื่อภิกษาเถิด ฉันก็จะเที่ยวไปเพื่อ
ภิกษา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตมห ความวา เราเห็นกิริยาของ
เด็กเหลานั้นแลวจึงบวช. บทวา เจเรว ตฺว จรามิห ความวา แมทาน
ก็จงเที่ยวไปเพื่อภิกขาจารเถิด ขาพเจาก็จักเที่ยวไปเพื่อภิกขาจาร.
พระโพธิสัตวตักเตือนปริพาชิกา ดวยประการอยางนี้แลว ก็สง
ตัวไป. ฝายปริพาชิการับโอวาทไหวพระมหาสัตวแลว จึงไปสูสถานที่
ตามที่ชอบใจ. ไดทราบวานอกจากวันนั้นแลว ทั้ง ๒ ทานนั้นก็ไมได
พบเห็นกันอีก. ฝายพระโพธิสัตวใหฌานและอภิญญาเกิดขึ้นแลว ได
เปนผูเขาถึงพรหมโลก.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ไดทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายประชุมชาดกไววา ในที่สุดแหงสัจธรรม ภิกษุ
๕๐๐ รูป ดํารงอยูแลวในอรหัตผล. ธิดาในครั้งนั้นไดแก อุบลวรรณาเถรีในบัดนี้ บุตรไดแกพระราหุลเถระ ปริพาชิกา ไดแกมารดาพระราหุลเถระ สวนปริพาชก คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถากุมภการชาดกที่ ๓
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๔. ทัฬหธัมมชาดก
วาดวยความกตัญู
[๑๐๖๕] ก็ฉันเมื่อนําพาราชกิจของพระเจาทัฬหธรรม ไดคาดลูกศรไวที่หนาอก มีปกติประ
พฤติความกลาหาญในการรบ ก็ไมยังพระองค
ใหโปรดปรานได.
[๑๐๖๖] พระราชาไมทรงทราบความเพียรของลูก
ผูชายของฉันและการสื่อสาร ที่ฉันทําไดอยางดี
ในสงคราม เปนแน.
[๑๐๖๗] ฉันนั้นไมมีพวกพอง ไมมีท่พี ึ่ง จักตาย
แน ๆ มีหนําซ้ําพระราชายังไดพระราชทานฉัน
แกชางหมอ ใหเปนผูขนมูลสัตวโคมัย.
[๑๐๖๘] คนยังมีหวังอยูตราบใด ตราบนัน้ ก็ยัง
คบหากันอยู เมื่อเขาเสื่อมจากประโยชน คน
โงทั้งหลาย ก็จะทอดทิ้งเขา เหมือนขัตติยราช
ทรงทอดทิ้งชางพังตนฉะนั้น.
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[๑๐๖๙] ผูใดที่ผูอันทําความดีใหกอน สําเร็จประโยชนที่ตองการแลวยอมไมรูคณ
ุ ประโยชน
ทั้งหลายที่เขาปรารถนา แลวของผูนั้นจะเสื่อม
สลายไป.
[๑๐๖๖] สวนผูใด ที่คนอื่นทําความดีใหแลว
สําเร็จประโยชนที่ตองการแลวยังรูคุณ ประ
โยชนทั้งหลายที่เขาปรารถนา ของผูนั้นจะ
เพิ่มพูนขึ้น.
[๑๐๗๑] เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอบอกทานทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย มี
จํานวนที่มาประชุมกัน ณ ที่นี่ ขอทานทุกคน
จงเปนผูรูคุณที่ผูอื่นทําแลวแกตน ทานทั้งหลายจะสถิตอยูในสวรรค ตลอดกาลนาน.
จบ ทัฬหธัมมชาดกที่ ๔
อรรถกถาทัฬหธัมมชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยเมืองโกสัมพี ประทับอยู ณ
โฆสิตาราม ทรงปรารภชางพังตนชื่อภัททวดีของพระเจาอุเทน แลวจึง
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ตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อหฺจ ทฬฺหธมฺมสฺส ดังนี้. สวนวิธี
ที่พระเจาอุเทนทรงไดชางพังตนตัวนั้นก็ดี ราชวงศของพระเจาอุเทนก็ดี
จักมีแจงในมาตังคชาดก.
ก็วันหนึ่ง ชางพังตนเดินออกจากพระนครไป ไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจา มีหมูพระอริยหอมลอม เสด็จเขาไปในพระนคร
ดวยพุทธสิริ หาที่เปรียบมิไดเพื่อบิณฑบาตแตเชา จึงหมอบลงแทบบาท
มูลของ พระพุทธเจา ทูลขอ พระผูมพี ระภาคเจา โอดครวญไปพลาง
วา ขาแตพระสรรเพชญผูทรงภาคยธรรม ผูทรงชวยเหลือสัตวโลกทั้ง
มวล. พระเจาอุเทนทรงโปรดปรานหมอมฉัน ในเวลาที่หมอมฉันยัง
สามารถชวยราชการได ในเวลายังรุนโดยทรงเห็นวา ตนเองไดชีวิตได
ราชสมบัติและพระราชเทวีมา โดยอาศัยหมอมฉัน จึงไดพระราชทาน
การเลี้ยงดูมากมาย ทรงตกแตงที่อยูประดับประดาดวยเครื่องอลังการ
ทั้งหลาย รับสั่งใหทําการประพรมดวยของหอม ทรงใหติดเพดานประดับดาวทองไวเบื้องบนใหกั้นมานที่วิจิตรไวโดยรอบ ใหตามประทีปดวย
น้ํามันเจือดวยของหอม ใหตั้งกระถางอบควันไว ไหวางกระถางทองไว
ในที่สําหรับเทคูถแลวใหหมอมฉันยืนอยูบนแทนที่มีเครื่องลาดอันวิจิตร
และไดพระราชทาน เครือ่ งกินที่มีรสเลิศนานาชนิดแกหมอมฉัน. แต
บัดนี้เวลาหมอมฉันไมสามารถชวยราชการไดในเวลาแก พระองคทรง
งดการบํารุงนั้นทุกอยาง. หมอมฉันไมมีที่พึ่ง เปนผูไมมีปจจัยเครื่อง
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อาศัย หากินตนลําเจียกในปาเลี้ยงชีพ หมอมฉันไมมีที่พึ่งอยางอื่น ขา
แต พระผูมพี ระภาคเจา ขอพระองคจงทรงใหพระเจาอุเทนทรงรําลึก
ถึงคุณความดีของหมอมฉัน แลวทรงกระทําการบํารุงอยางเดิม กลับ
เปนปกติแกหมอมฉัน. พระศาสดาตรัสวา เจาจงไปเถิด เราตถาคต
จักทูลพระราชาแลวแตงตั้งยศใหกลับเปนปกติ แลวไดเสด็จไปประตู
พระราชนิเวศน. พระราชไดใหพระตถาคตเจาเสด็จเขาไปในพระราชนิเวศนของพระองคแลว ทรงถวายมหาทาน แดพระสงฆมี พระพุทธเจา เปนประมุข. พระศาสดา เมื่อทรงทําอนุโมทนาในเวลาเสร็จภัตกิจ
แลวไดตรัสถามวา ดูกอนบพิตรมหาราช พังตนภัททวดีอยูที่ไหน ? พระ
ราชาทูลวา ไมทราบพระพุทธเจาขา. พระศาสดาตรัสถึงคุณความดีของ
พังภัตทวดีวา ดูกอนบพิตรมหาราช ขึ้นชื่อวาการพระราชทานยศแกผู
มีอุปการคุณแลวทรงทอดทิ้งในเวลาแก ยอมไมควร ควรจะเปนผูมี
กตัญูกตเวที. พังตนภัตทวดี บัดนี้แกทรุดโทรมมาก เปนสัตวอนาถา
หากินตนลําเจียกในปาประทังชีวิตอยู การทําใหเขาไรที่พึ่งในเวลาแก
ไมเหมาะสมแกพระองคแลวตรัสวา ขอพระองคจงทรงทําการบํารุงอยาง
เดิมทุกอยางใหเปนปกติ ดังนี้แลวจึงเสด็จหลีกไป. พระราชาไดทรง
กระทําอยางนั้น. เสียงเลาลือไดกระจายไปทั่วพระนครวา ไดทราบวา
พระตถาคตเจาตรัส ถึงคุณความดีของพังตนภัททวดีแลวทรงใหพระราชา
แตงตั้งยศเกาใหกลับคืนตามปกติ. แมในหมูพระสงฆประวัตินั้นก็ปรากฏ
ขึ้น. จึงภิกษุทั้งหลายพากันตั้งเรื่องสนทนากันในธรรมสภาวา ทานผู
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มีอายุไดทราบวา พระศาสดาตรัสถึงคุณความดีของพังตนภัททวดี แลว
ทรงใหพระเจาอุเทนทรงแตงตั้งยศเกาใหกลับคืนตามปกติ. พระศาสดา
เสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่อง
ชื่อนี้ แลวตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลายไมใชในเวลานี้เทานั้น แมใน
กาลกอนตถาคต ก็กลาวถึงคุณความดีของพังตนภัททวดีนี้ แลวใหพระราชาทรงแตงตั้งยศตามปกติเหมือนกัน ดังนี้. แลวไดทรงนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวา ทัฬหธรรม เสวยราช.
สมบัติในนครพาราณสี. ครั้งนั้นพระโพธิสัตว ถือกําเนิดในตระกูล
อํามาตยเติบโตแลวไดรับใชเปนมหาดเล็ก พระราชาพระองคนั้น. ทาน
ไดยศสูงไดดํารงอยูในตําแหนงรัตนอํามาตย จากราชสํานักนั้น. กาล
ครั้งนั้น พระราชาพระองคนั้นทรงมีชางพังตนเชือกหนึ่ง ชื่อโอฏฐิพยาธิ
มีกําลังวังชามาก. วันหนึ่งเดินทางไดรอยโยชน. ทําหนาที่นําสิ่งของที่
ตองสงไปถวายพระราชา คือสื่อสาร. ในสงครามทํายุทธหัตถี ทําการ
ย่ํายีศัตรู. พระราชาทรงดําริวา ชางพังเชือกนี้มีอุปการะแกเรามาก จึง
พระราชทานเครื่องอลังการ คือคชาภรณทุกอยาง แกพังตนเชือกนั้น
แลวไดพระราชทานการบํารุงทุกอยาง เชนกับที่พระเจาอุเทนพระราชทานแกพังตนภัททวดี. ภายหลังเวลาพังตนโอฏฐิพยาธินั้นแกแลวหมด
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กําลัง ทรงยึดยศทุกอยางคืน. ตอแตนั้นมา มันก็กลายเปนชางอนาถา
หากินหญาและใบไมในปาประทังชีวิตอยู. อยูมาวันหนึ่ง เมื่อภาชนะ
ไมพอใชในราชตระกูล จึงรับสงใหหาชางหมอเขาเฝาแลวตรัสวา ได
ทราบวาภาชนะไมพอใช ชางจึงทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองค
หาโคเทียมเกวียนเข็นโคมัยไมได พระพุทธเจาขา. พระราชาทรงสดับ
คําของชางแลว จึงตรัสถามวา พังตนโอฏฐิพยาธิของเราอยูที่ไหน ?
อํามาตยจึงทูลวา เที่ยวไปตามธรรมดาของตนพระพุทธเจาขา. พระราชาไดพระราชทานพังตนเชือกนั้น แกชางหมอดวยพระดํารัสวา ตอ
แตนี้ไปจงเทียมพังตนเชือกนั้นเข็นโคมัย. ชางหมอรับพระดํารัสวา ดี
แลว พระพุทธเจาขา แลวไดทําอยางนั้น. อยูมาวันหนึ่ง มันออกจาก
พระนครไปเห็นพระโพธิสัตวกําลังเขาพระนคร จบแลวหมอบแทบเทา
ของทาน โอดครวญพลางกลาววา ขาแตนาย พระราชาทรงกําหนดรู
ฉันวามีอุปการะมาก. ในเวลายังรุน ไดพระราชทานยศสูง แตบัดนี้ เวลา
ฉันแก งดหมดทุกอยาง ไมทรงทําแมแตการคิดถึงฉัน ฉันไมมีที่พึ่ง
จึงเที่ยวหากินหญาและใบไมประทังชีวิตอยู บัดนี้ไดพระราชทานฉันผู
ตกยากอยางนี้ใหชางหมอ เพื่อเทียมยานนอย. เวนทานแลวผูอื่นที่
จะเปนที่พึ่งของฉันไมมี ทานรูอุปการะที่ฉันทําแกพระราชาแลว ได
โปรดเถิด ขอทานจงทํายศของฉันที่เสื่อมไปแลวไหกลับคืนมาตามปกติ
เถิด แลวไดกลาวคาถา ๓ คาถาวา :-
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ก็ฉันเมื่อนําพาราชกิจของพระเจาทัฬหธรรม ไดคาดลูกศรไวที่หนาอก มีปกติประพฤติความกลาหาญในการรบ ก็ไมยังพระองค
ใหโปรดปรานได. พระราชาไมทรงทราบความ
เพียรของลูกผูชายของฉัน และการสื่อสาร ที่
ฉันทําไดอยางดีในสงความ เปนแน. ฉันนั้น
ไมมพี วกพอง ไมมีที่พึง จักตายแน ๆ มิหนําซ้ํา
พระราชายังไดพระราชทานฉันแกชางหมอ ให
เปนผูขนมูลสัตวโคมัย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วหนฺตี ความวา เมื่อทําลายการ
นําสาร คือคลังแหงกําลังในสงคราม ชื่อวานําพาคือชวยเหลือราชกิจ
นั้นๆ. บทวา นุทนฺตี อุรสิ สลฺล ความวา นําดาบหรือหอกที่ผูก
ไวที่หนาอกไปเฉพาะเบื้องบนศัตรูทั้งหลายในเวลารบ. บทวา วิกฺกนฺตจารินี ความวา ถึงความเปนผูกลาหาญในการรบเปนปกติดวยการทํา
ความกลาหาญ แลวพิชติ กําลังของฝายปรปกษ. มีคําอธิบายวา ขาแต
นาย ถาหากฉันทําราชกิจเหลานี้อยู ก็ไมยังพระราชหฤทัยของพระเจา
ทัฬหธรรมใหยินดีได คือไมใหพระองคพอพระราชหฤทัยแลวไซร บัดนี้
ใครคนอื่นจักยังพระราชหฤทัยของพระองคใหทรงยินดี. บทวา มม
วิกฺกมโปริส ไดแกความบากบั่นของบุรุษที่ฉันไดทําแลว บทวา สุก-
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ตนฺตานิ ความวา ทําเรียบรอยแลว. ราชกิจทั้งหลายที่ทําเรียบรอย
แลวนั่นแหละ ที่เรียก สุกตนฺตานิ คือทําดีแลว ในที่นี้เหมือนงาน
ทั้งหลายนั่นแหละ เขาเรียกวา กมฺมนฺตานิ คือการงานและเหมือน
ปานั่นแหละ เขาเรียกวา วนนฺตานิ. บทวา ทูตวิปฺปหิตานิ จ
ความวา การสงสารที่ฉันผูที่เขาผูกหนังสือไวที่คอแลวสงไปโดยบอกวา
จงถวายแกพระราชาชื่อโนน แลวก็เดินไปวันเดียวเทานั้นตั้งรอยโยชน.
บทวา น นูน ราชา ชานาติ ความวา พระราชานั้นไมทรงทราบ
ราชกิจทั้งหลายเหลานั้นที่ฉันทําถวายพระองคแนนอน. บทวา อปรายินี
ความวา ไมมีที่พึ่งที่ระลึก. บทวา ตทา หิ ไดแก ตถา หิ คือจริง
อยางนั้น. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา ตถา หิ นี้เหมือนกัน. บทวา ทินฺนา
ความวา เพราะฉันเปนผูที่พระราชาพระราชทานแกชางหมอ ทําให
เปนผูขนมูลสัตวแลว.
พระโพริสัตวสดับถอยคําของเขาแลวจึงปลอบใจวา เจาอยาโศก
เศราไปเลย ฉันจักทูลพระราชาแลวใหพระราชทานยศตามปกติ แลวเขา
ไปพระนคร รับประทานอาหารเชาแลวไปราชสํานักยกเรื่องขึ้นทูลถาม
วา ขาแตมหาราชเจา พระองคทรงมีชางพังตนชื่อโอฏฐิพยาธิ มิใชหรือ ?
เขาผูกหลาวไวที่หนาอกแลวชวยสงครามในที่โนนและในที่โนน วันโนน
ถูกผูกหนังสือ คือสารที่คอแลวสงไปสื่อสาร ไดเดินทางไปรอยโยชน.
ฝายพระองคก็ไดพระราชทานยศแกเขามาก บัดนี้ เขาอยูที่ไหน ? พระ-
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ราชาตรัสตอบวา เราไดใหเขาแกชางหมอ เพื่อเข็นโคมัยแลว. ลําดับนั้น
พระโพธิสัตวจึงทูลพระองควา ขาแตมหาราช การพระราชทานแกชาง
หมอ เพื่อใหเทียมลอ ที่พระองคทรงทําแลวไมสมควรเลย. แลวได
ภาษิตคาถา ๔ คาถา โดยการถวายโอวาทพระราชาวา :คนยังมีหวังอยูตราบใด ตราบนัน้ ก็ยัง
คบหากันอยู เมื่อเขาเสื่อมจากประโยชน คน
โงทั้งหลาย ก็จะทอดทิ้งเขา เหมือนขัตติยราช
ทรงทอดทิ้งชางพังตนฉะนั้น. ผูใดที่ผูอื่นทํา
ความดีใหกอน สําเร็จประโยชนที่ตองการแลว
ยอมไมรูคุณ ประโยชนทั้งหลายที่เขาปรารถนา.
แลวของผูนั้นจะเสื่อมสลายไป. สวนผูใด ที่
คนอื่นทําความดีใหแลว สําเร็จประโยชนที่
ตองการแลว ก็ยงั รูคุณ ประโยชนทั้งหลาย
ที่เขาปรารถนาแลว ของผูนั้นจะเพิ่มพูนขึ้น.
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอบอกทานทั้งหลาย
ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย มีจํานวน
ที่มาประชุมกัน ณ ที่น.ี้ ขอทานทุกคนจงเปน
ผูรูคุณที่ผูอันทําแลวแกตน ทานทั้งหลายจัก
สถิตอยูในสวรรค ตลอดกาลนาน.
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บรรดาคาถาเหลานั้น คาถาที่ ๑ มีเนื้อความวา คนบางตนใน
โลกนี้เปนชาติแหงผูไมรู คือโงกอน. บทวา ยาวตาสึสตี ความวา
ตราบใดเขายังหวังอยูวา คนนี้จักอาจกระทําสิ่งนี้แกเรา ตราบนั้นเขา
ก็ยังคบหาสมาคมคนคนนั้นอยู แตในเวลาเขาเสื่อมประโยชนแลว คือ
ในเวลาไมถึงความเจริญแลว ไดแกเวลาเสื่อมเสียแลว คนโงบางจําพวก
ก็จะละทิ้งคน ๆ นั้น ผูด ํารงอยูแลวในกิจนานาชนิด เหมือนขัตติยราชพระองคนี้ ทรงละทิ้งชางพังโอฏฐิพยาธิตัวนี้ ฉะนั้น. บทวา กตกลฺยาโณ ความวา ผูมีกัลยาณธรรมที่ผูอื่นทําแลวแกตน. บทวา กตตฺโถ
ความวา ผูสําเร็จกิจแลว. บทวา นาวพุชฺฌติ ความวา ไมระลึกถึง
อุปการะนั้น ที่คนอื่นทําแลว ในเวลาเขาแกแลว คือยึดเอายศแมที่ตน
ใหแลวอีกคืน. บทวา ปลุชฺชนฺติ ความวา หักสะบั้นไปคือพินาศไป.
ดวยบทวา เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา พระโพธิสัตวแสดงวา ขึ้นชื่อวาคน
โงบางพวกที่ปรารถนาแลว จะพินาศทั้งหมด. เพราะวา ความปรารถนา
นั้นของบุคคลผูประทุษรายตอมิตรจะพินาศไป เหมือนพืชที่วางไวใกล
ไฟฉะนั้น. บทวา กตตฺโถ มนุพุชฌ
ฺ ติ ทานรับเอาแลวดวยสามารถ
แหงพยัญชนะสนธิ. บทวา ต โว วทามิ ความวา เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาขอกลาวกะทานทั้งหลาย. บทวา สฺสถ ความวา ทานทั้งหลาย
เปนคนกตัญูจักเสวยทิพยสมบัติสถิตอยูในสวรรคตลอดกาลนาน.
พระมหาสัตวไดใหโอวาทแกคนทั้งหมด ตั้งตนแตพระราชาที่
มาประชุมกันแลว. พระราชาทรงสดับโอวาทนั้นแลว ไดทรงแตงตั้งยศ
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ใหชางพังตนโอฏฐิพยาธิ ตามปกติ. พระองคทรงดํารงอยูในโอวาทของ
พระโพธิสัตวแลว ทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน ตลอดกาลนานแลว
ไดมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกไววา ชางพังตนชื่อโอฏฐิพยาธิในครั้งนั้น ไดแกพังภัททวดีในบัดนี้
พระราชา ไดแกพระอานนท สวนอํามาตย ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทัฬหธัมมชาดกที่ ๔
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๕. โสมทัตตชาดก
วาดวยความเศราโศกถึงผูเปนที่รัก
[๑๐๗๒] โสมทัตตมาตังคะ ซึ่งในวันกอนมาตอน
รับเราไกลถึงปาเปนเวลานาน เราไมเห็น ไปที่
ไหนเสียแลว.
[๑๐๗๓] นี้เองคือชางโสมทัตตเชือกนั้น นอนตาย
แลว มันนอนตายอยูเหนือพื้นดิน เหมือน
ยอดเถายานทราย ที่ถูกเด็ดทิ้งแลว. โสมทัตต
กุญชรไดตายไปแลวหนอ.
[๑๐๗๔] เมื่อทานเปนอนาคาริก หลุดพนไปแลว
การทีท่ านโศกเศราถึงสัตวที่ตายไปแลว ไม
เปนการดีสําหรับทานผูเปนสมณะ.
[๑๐๗๕] ขาแตทาวสักกะ ความรักใครยอ มเกิด
ขึ้นแกดวงใจของมนุษยหรือมฤค เพราะการ
อยูดวยกันโดยแท อาตมภาพจึงไมอาจไม
เศราโศกถึงสัตวที่เปนที่รักได.
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[๑๐๗๖] เหลาสัตวผูรองไหคร่ําครวญ ก็รอ งไห
ถึงสัตวผูตายไปแลวและจักตาย เพราะฉะนั้น
ทานฤๅษีทานอยาไดรองไหเลย เพราะสัตบุรษุ ทั้งหลายเรียกการรองไหวาเปนโมฆะ.
[๑๐๗๗] ขาแตทานผูประเสริฐ ถาคนที่ตายแลว
ลวงลับไปแลว จึงกลับฟนขึ้นมาไซร พวก
เราทุกคน ก็จงมาชุมนุมกันรองไหถงึ ญาติของ
กันและกันเถิด.
[๑๐๗๘] อาตมภาพถูกไฟ คือความโศกแผดเผา
แลวหนอ มหาบพิตรทรงชวยดับความรอนรน
ทุกอยางใหหายไป เหมือนเอาน้ําดับไฟที่ไหม
เปรี้ยงก็ปานกัน มหาบพิตร ไดทรงถอนลูกศร
คือความโศกอันปกอยูที่หัวอกของอาตมาภาพ
ออกไปแลว
เมื่ออาตมภาพถูกความโศก
ครอบงํา มหาบพิตรไดทรงบรรเทาความโศก
ถึงบุตรนั้นเสียได ขาแตทาวสักกะ อาตมภาพ
นั้นเปนผูมีลูกศรคือความโศก อันมหาบพิตร
ทรงถอนออกแลว หายโศกแลว ใจก็ไมขนุ
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มัว ทัง้ จะไมเศราโศก ไมรองไหตอไป เพราะ
ไดฟงเทพดํารัสของมหาบพิตรแลว.
จบ โสมทัตตชาดกที่ ๕
อรรถกถาโสมทัตตชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
หลวงตารูปหนึ่ง แลวจึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา โย ม ปุเร
ปจจุเทติ ดังนี้.
ไดยินวา หลวงตานั้นบวชสามเณรรูปหนึ่ง. สามเณรนั้นเปน
ผูอุปฏฐากทาน ไดมรณภาพ ดวยโรคชนิดนัน้ . เมื่อสามเณรนั้น
มรณภาพหลวงตาเดินรองไหคร่ําครวญไปพลาง. ภิกษุทั้งหลายเห็นทาน
แลวตั้งเรื่องขึ้นสนทนากันในธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโส หลวงตารูป
โนนเดินรองไหคร่ําครวญไปพลาง เพราะการมรณภาพของสามเณร
ทานเห็นจะเวนจากกรรมฐาน ขอมรณานุสสติ. พระศาสดาเสด็จมาถึงตรัส
ถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร
หรือ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ แลวไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเฉพาะแตในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน เมื่อ
สามเณรมรณภาพแลว หลวงตานั้นก็รองไหเหมือนกัน. เปนผูที่ภิกษุ
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ทั้งหลายทูลออนวอนแลว จึงไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอ
ไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตว เสวยชาติเปนทาวสักกะ. ครั้งนั้น พราหมณ
มหาศาล ชาวกาสีนิคมคนหนึ่ง ละทิ้งกามทั้งหลายออกไปปาหิมพานต
บวชเปนฤาษี มีหัวมันและผลไมในปาเปนอาหาร อยูโดยการประพฤติ
ดวยการแสวงหา. วันหนึ่ง ทานไปเพื่อตองการผลไมนอยใหญ เห็น
ลูกชางเชือกหนึ่ง จึงนํามาอาศรมของตน ใหดํารงอยูในฐานเปนบุตร
ตั้งชื่อมันวา โสมทัตตะ เลี้ยงดูไวใหกินหญาและใบไม. มันเติบโตขึ้นมี
รางกายใหญ วันหนึ่ง กินเหยื่อมากไปไดออนกําลังลง เพราะไมยอย
ดาบสใหมันอยูใกลอาศรม แลวไปเพื่อตองการผลไมนอยใหญ. เมื่อทาน
ยังไมมานั่นเอง ลูกชางไดลม. ดาบสถือเอาผลไมนอยใหญมา สงสัยวา
ในวันอื่น ๆ ลูกของเราทําการตอนรับ วันนี้ไมเห็นไปไหนหนอ ? เมื่อ
คร่ําครวญไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :โสมทัตตมาตังคะ ซึ่งในวันกอนมาตอน
รับเราไกลถึงในปาเปนเวลานาน เราไมเห็น
ไปที่ไหนเสียแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุเร ความวา กอนแตวันนี้. บทวา
ปจฺจุเทติ ความวา ออกมาตอนรับ. บทวา อรฺเ ทูร ความวา
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ตอนรับเราไกลถึงในปา ที่ไมมีคนนี้. บทวา อายติ ความวา ถึงพรอม
ดวยกาลที่ยาวนาน.
ดาบสเดินมาพลางคร่ําครวญไปพลางอยางนี้ เห็นลูกชางนั้นลม
อยูที่จงกรมแลว เมื่อจับคอคร่ําครวญอยู จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :นี้เองคือชางโสมทัตตเชือกนั้น นอนตาย
แลว มันนอนตายอยูที่พื้นดิน เหมือนยอด
เถายานทราย ที่ถกู เด็ดทิ้งแลว โสมทัตตกุญชร
ไดตายไปแลวหนอ.
วา ศัพท ในคําวา อย วา ในคาถานั้น มีความหมายวา ทํา
ใหแจมชัด. ดาบสเมื่อจะใหเรื่องนั้นชัดแจงวา ชางเชือกนี้เอง คือชาง
โสมทัตตนั้น ไมใชเชือกอื่น. บทวา อลฺลปต ไดแก ปลายหนอของเถา
ยานทราย. บทวา วิจฺฉิโต ความวา เด็ดขาดแลว มีอธิบายวา เหมือน
หนอเถายานทราย ที่เขาเอาเล็บเด็ดทิ้งลงที่เนินทรายรอน ๆ ในกลางฤดู
รอน. บทวา. ภุมฺยา ไดแก ภูมิย คือบนพื้นดิน. บทวา อมรา วต
ความวา ตายแลวหนอ. ปาฐะวา อมรี ก็มี.
ในขณะนั้น ทาวสักกะกําลังตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นเหตุการณ
นั้น ทรงดําริวา ดาบสนี้ละทิ้งลูกเมียไปบวชแลว บัดนี้ยังมาสรางความ
สําคัญในลูกชางวาเปนลูกคร่ําครวญอยู เราจักใหทานสลดใจแลวไดสติ
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ดังนี้แลว จึงมายังอาศรมบทของทานสถิตอยูที่อากาศนั่นเอง กลาวคาถา
ที่ ๓ วา :เมื่อทานเปนอนาคาริก หลุดพนไปแลว
การทีท่ านโศกเศราถึงสัตวที่ตายไปแลว ไม
เปนการดีสําหรับทานผูเปนสมณะ.
ดาบสครั้นไดฟงคํานั้นแลว จึงไดกลาวคาถาที่ ๔ วา :ขาแตทาวสักกะ ความรักใครยอ มเกิด
ขึ้นในดวงใจของมนุษยหรือมฤค เพราะการ
อยูรวมกันโดยแท อาตมภาพจึงไมอาจจะไม
เศราโศกถึงสัตวที่เปนที่รักได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิคสฺสวา ความวา ในที่นที้ าน
เรียกสัตวเดียรฉานทั้งหมดวา มฤค. บทวา ต โยค ปยายิต สตฺติ
คือสัตวที่เปนที่รัก.
ลําดับนั้น ทาวสักกะเมื่อจะโอวาท ทานไดภาษิตคาถา ๒ คาถา
วา:เหลาสัตวผูรองไหคร่ําครวญ ก็รองไห
ถึงสัตวผูตายไปแลวและจักตาย เพราะฉะนั้น
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ทานฤษี ทานอยาไดรองไหเลย เพราะสัตบุรษุ ทั้งหลายเรียกการรองไหวาเปนโมฆะ. ขา
แตทานผูประเสริฐ ถาคนที่ตายแลว ลวงลับ
ไปแลว พึงกลับฟน ขึ้นมาไซร พวกเราทุกคน
ก็จงมาชุมนุมกันรองไหถึงญาติของกันและกัน
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย รุทนฺติ ลปนฺติ จ ความวา
ขาแตทานพราหมณ เหลาชนผูตองใหคร่ําครวญทุกคน ยอมรองไหถึง
คนที่ตายไปแลวนั้นแหละและจักตาย. เมื่อพวกเขาพากันรองไหอยูอยาง
นี้ ก็ไมมีเวลาน้ําตาจะเหือดหนา เพราะฉะนั้น ทานฤษี ทานอยา
รองไหไปเลย. เพราะเหตุไร ? บทวา โรทิต โมฆมาหุ สนฺโต
ความวา เพราะบัณฑิตทั้งหลายกลาววา การรองไหเปนสิ่งไรผล. บทวา
มโต เปโต ความวา ถาหากคนที่ตายแลวนั้นถึงการนับวา เปนผู
ลวงลับไปแลว จะพึงฟนขึ้นมาเพราะการรองไหไซร. เมื่อเปนเชนนั้น
พวกเราแมทุกคน ก็จงไปชุมนุมกันรองใหถึงญาติของกันและกันเถิด.
พวกเราจงออกไปเถิดเฝากันอยูทําไม.
ดาบสไดฟงคํานั้นแลว กลับไดสติ ปราศจากความเศราโศกเช็ด
น้ําตาแลวไดกลาวคาถาที่เหลือ ดวยการสดุดีทาวสักกะวา :-
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อาตมภาพถูกไฟ คือความโศกแผดเผา
แลวหนอ. มหาบพิตรทรงชวยดับความรอนรน
ทุกอยางใหหายไป เหมือนเอาน้ําดับไฟที่ไหม
เปรียงก็ปานกัน มหาบพิตร ไดทรงถอนลูกศร
คือความโศก อันปกอยูที่หัวอกของอาตมภาพ
ออกไปแลว
เมื่ออาตมภาพถูกความโศก
ครอบงํา มหาบพิตรไดทรงบรรเทาความโศก
ถึงบุตรนั้นเสียได ขาแตทาวสักกะ อาตมภาพ
นั้นเปนผูมีลูกศรคือความโศก อันมหาบพิตร
ทรงถอนออกแลว หายโศกแลว. ใจก็ไมขุน
มัว ทัง้ จะไมเศราโศก ไมรองไหตอไป เพราะ
ไดฟงเทพดํารัสของมหาบพิตรแลว.
ทาวสักกะครั้นทรงโอวาทดาบสอยางนี้แลว ไดเสด็จไปสูที่ประทับของพระองคนั่นเอง.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาประกาศสัจธรรมทั้ง
๔ แลว ทรงประชุมชาดกไววา ลูกชางในครั้งนั้น ไดแกสามเณรใน
บัดนี้ ดาบส ไดแกหลวงตา สวนทาวสักกะ ไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาโสมทัตตชาดกที่ ๕
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๖. สุสมี ชาดก
วาดวยพระเจาสุสีมะออกบวช
[๑๐๗๙] เมือ่ กอนผมสีดํา เกิดบนศีรษะของเจา
ตามที่ของมันแลว เจาสุสิมะ วันนี้เจาเห็น
เสนผมเหลานั้นมีสีขาวแลว จงประพฤติธรรม
เถิด เวลานี้เปนเวลาแหงการประพฤติพรหม.
จรรยแลว.
[๑๐๘๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผมหงอกของ
หมอมฉันเอง ไมใชของพระองค ผมหงอก
งอกขึน้ บนศีรษะบนกระหมอมของหมอมฉัน
เอง หมอมฉันไดทูลคําเท็จ โดยตั้งใจวา จัก
ทําประโยชนใหตน ขอพระองคทรงโปรด
พระราชทานอภัยโทษหมอมฉันสักครั้ง ๑ เถิด
เพคะ.
[๑๐๘๑] ขาแตมหาราช พระองคยังทรงหนุม มี
พระโฉมนาทัศนายังทรงอยูในปฐมวัย เหมือน
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ตองกลวยแรกผลิ ฉะนั้น ขาแตพระทูล
กระหมอมจอมคน ขอพระองคทรงเสวยราชสมบัติ ทรงดูแลหมอมฉันเถิด และอยาทรง
ทะยานไปสูพรหมจรรยที่ใหผลตามกาลเวลา.
[๑๐๘๒] เราเห็นกุมารีรุนสาว ผูมรี ูปรางสวยงาม
มีผิวพรรณเกลี้ยงเกลา มีทรวดทรงเฉิดฉาย
ออนละมุนละไมเหมือนเถากาลวัลลี ตองลม
โชย เอนตัวเขาใกลชายเหมือนยั่วยวนชายอยู
ฉะนัน้ .
[๑๐๘๓] ตอมาเราไดเห็นนารีคนนั้น มีความชรา
มีอายุลวงไป ๘๐ ป ๙๐ ป ถือไมเทาสั่นงกงัน
มีรางกายโคงคอมลงเหมือนกลอนเรือนเดินไป.
[๑๐๘๔] เราครุนคิดถึงคุณและโทษของรูปนั้นอยู
นั่นเอง จึงนอนอยูกลางที่นอนแตคนเดียว
เราเมือ่ พิจารณาเห็นวา ถึงเราก็จะเปนอยางนี้
จึงไมยืนดีในเรือน เวลานี้เปนเวลาแหงการ
ประพฤติพรหมจรรย.
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[๑๐๘๕] ความยินดีของผูอยูครองเรือนนี่แหละ.
เปนเสมือนเชือกผูกเหนี่ยวไว ธีรชนตัดเชือก
นี้ไดแลว ไมอาลัยไยดี จะละกามสุข แลวหลีก
เวนหนี้.
จบ สุสีมชาดกที่ ๖
อรรถกถาสุสีมชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
มหาภิเนษกรมณ แลวตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา กาฬานิ เกสานิ ปุเร
อเหสุ ดังนี้.
ในสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายพากันนั่งที่ธรรมสภา พรรณนาถึง
การเสด็จออกอภิเนษกรมณของพระทศพล. พระศาสดาเสด็จมาถึง แลว
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่อง
อะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ แลวตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่เราตถาคตผูบําเพ็ญบารมีเต็มแลวมากมาย
หลายแสนโกฏิกัปปออกสูมหาภิเนษกรมณในบัดนี้ ไมนาอัศจรรย แม
ในกาลกอนเราตถาคตก็ทอดทิ้งราชสมบัติ ในกาสิกรัฐประมาณสามรอยโยชนออกสูอภิเนษกรมณเหมือนกัน แลวไดทรงนําเอาเรื่องใน
อดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวถือกําเนิดในทองของภรรยาหลวงของปุโรหิต
ของพระองค. ในวันที่พระโพธิสัตวเกิดนั่นเอง ฝายพระราชโอรสของ
พระเจาพาราณสีก็ประสูติ. ในวันขนานนามและพระนามของกุมาร
และพระราชกุมารเหลานั้น พวกปุโรหิตขนานนามพระมหาสัตวนั้นวา
สุสีมกุมาร สวนพระนามของพระราชบุตรวา พรหมทัตกุมาร. พระเจา
พาราณสีทรงดําริวา สุสีมกุมารเกิดวันเดียวกันกับบุตรของเรา จึงมี
พระบรมราชโองการไปยังพระโพธิสัตว พระราชทานพี่เลี้ยง ทรงให
เจริญวัยพรอมกับพระราชกุมารนั้น. กุมารแมทั้ง ๒ นั้น จําเริญวัยแลว
เปนผูมีรูปรางสวยงาม มีผิวพรรณเหมือนเทพกุมาร เรียนศิลปะทุกอยาง
ที่เมืองตักกสิลา สําเร็จแลวก็กลับมา. พระราชบุตรทรงเปนอุปราช
ทรงเสวย ทรงดื่ม ประทับนั่ง ประทับบรรทมอยูร วมกับพระโพธิสัตว
โดยสิ้นรัชกาลพระชนก ก็เสวยราชยแทน พระราชทานยศสูงแก
พระมหาสัตว ทรงตั้งทานไวในตําแหนงปุโรหิต วันหนึ่งรับสั่งใหเตรียม
พระนคร แลวทรงแตงพระองคเหมือนทาวสักกเทวราช ประทับนั่งบน
คอชางตนที่เมามัน มีสว นเปรียบดวยชางเอฬาวรรณที่ตบแตง แลว
ทรงใหมหาสัตวนั่งบนหลังชาง ณ ทีน่ ั่งดานหลัง ทรงทําปทักษิณ
พระนคร. ฝายสมเด็จพระราชชนนีประทับยืนที่ชองพระแกล ดวย
พระดําริวา เราจักมองดูลูก ทอดพระเนตรเห็นปุโรหิตนั่งอยูเบื้อง
พระปฤษฎางคของพระราชานั้นผูทรงทําปทักษิณพระนครแลวเสด็จมา
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ทรงมีพระทัยปฏิพัทธ จึงเสด็จเขาหองบรรทม ทรงงดพระกระยาหาร
แลวเสด็จบรรทมดวยหมายพระทัยวา เราเมื่อไมไดปุโรหิตนี้ก็จักตาย
ณ ที่นี้นั่นเอง. พระราชาเมื่อไมทรงเห็นพระราชชนนี จึงตรัสถามวา
แมของฉันไปไหน ? ทรงสดับวา ประชวร จึงเสด็จไปถึงที่ประทับ
ของพระราชชนนี ทรงถวายบังคม แลวตรัสถามวา เสด็จแมพระเจาขา
เสด็จแมประชวรเปนอะไร ? พระนางไมตรัสบอกพระองค เพราะทรง
ละอาย. พระองคจึงเสด็จไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก รับสั่งให
เรียกพระมเหสีของพระองคมา ทรงสงไปดวยพระดํารัสวา เธอจงไป
แลวทราบการประชวรของเสด็จแม. พระนางเสด็จไป แลวทรงนวด
พระปฤษฎางคไปพลางทูลถามไปพลาง. ธรรมดาผูหญิงทั้งหลายจะไม
ซอนความลับตอผูหญิงดวยกัน. พระราชชนนีนั้น ตรัสบอกเนือ้ ความ
นั้น. ฝายพระราชินีทรงสดับคํานั้น แลวจะเสด็จไปทูลพระราชา.
พระราชารับสั่งวา เรื่องนั้นยกไวเถอะ เธอจงไป จงใหเสด็จแมเบา
พระทัย ฉันจักตั้งปุโรหิตใหเปนพระราชา แลวตั้งเสด็จแมใหเปน
อัครมเหสี. พระนางจึงไดเสด็จไป แลวทรงใหพระราชชนนีเบาพระทัย.
ฝายพระราชารับสั่งใหปุโรหิตเขาเฝา แลวตรัสบอกเนื้อความนั้น แลว
รับสั่งวา สหายเอย ขอสหายจงใหชีวิตแกเสด็จแม สหายจงเปน
พระราชา เสด็จแมจะเปนพระมเหสี เราจะเปนอุปราช. ปุโรหิตนั้น
ทูลคัดคานวา ขาพระองคไมอาจทําอยางนั้นได แตเมื่อพระองคทรง
รบเราบอย ๆ ก็รับ. พระราชาไดทรงอภิเษกปุโรหิตใหเปนพระราชา
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พระราชชนนีใหเปนอัครมเหสี สวนพระองคทรงเปนอุปราช. เมื่อ
ทั้ง ๒ พระองคนั้น ทรงประทับอยูสมัครสมานกัน ในกาลตอมาพระโพธิสัตว ทรงระอาพระทัยในทามกลางเรือน การครองเรือน ทรง
ละกามทั้งหลาย แลวทรงมีพระทัยนอมไปในการบรรพชา ไมทรงอาลัย
ไยดีถึงความยินดีดวยอํานาจกิเลส ประทับยืน ประทับนั่ง เสด็จบรรทม
แตลําพังพระองคเดียวไดเปนเสมือนถูกจองจําอยูที่เรือนจํา และเปน
เสมือนไกถูกขังไวในกรง. ลําดับนัน้ พระมเหสีของพระองค ทรงดําริ
วา พระราชาพระองคนี้ ไมทรงอภิรมยกับเรา ประทับยืน ประทับนั่ง
และทรงบรรทมแตลําพังพระองคเดียว แตพระราชาพระองคนี้ เปนคน
หนุม สวนเราเปนคนแกผมหงอกปรากฏบนศีรษะของเรา ถากะไรแลว
เราควรจะสรางความเท็จขึ้นวา ขาแตสมมติเทพ บนพระเศียรของ
พระองคปรากฏพระเกษาหงอก ดังนี้ ใหพระราชาทรงยอมรับ แลว
ทรงอภิรมยกับเราดวยอุบายนั้น วันหนึ่ง จึงทรงทําเปนเสมือนหาเหา
บนพระเศียรของพระราชา ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรง
ชราแลว บนพระเศียรของพระองคปรากฏพระเกษาหงอกเสนหนึ่ง
เพคะ. พระราชาตรัสวา ขาแตนางผูเจริญ ถากระนั้น ขอเธอจงถอน
ผมหงอกเสนนั้นมาวางไวบนมือของฉัน. พระนางจึงทรงถอนพระเกษา
เสน ๑ จากพระเศียรของพระราชาทิ้งมันไป แลวทรงหยิบเอาพระเกษาหงอกเสน ๑ จากพระเศียรของตน แลววางบนพระหัตถของพระราชานั้น โดยทูลวา ขาแตสมมติเทพ นี้พระเกษาหงอกของพระองค.
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พระเสโทไหลออกจากพระนลาฏ ที่เสมือนกับแผนทองของพระโพธิสัตว
ผูทรงสะดุง เพราะทรงเห็นพระเกษาหงอกเทานั้น แลวก็ทรงกลัว.
พระองคเมื่อทรงโอวาทตน ทรงดําริวา ดูกอนสุสีมะ เจาเปนคนหนุม
แตกลายเปนคนแกไปแลว เจาจมอยูในเปอกตม คือกาม เหมือนหมู
บานจมอยูแลวในเปอกตม คือคูถ ฉะนั้น ไมสามารถถอนตนขึ้นได
บัดนี้เปนเวลาของเจาที่จะละกามทั้งหลายเขาสูปาหิมพานตบวช แลว
ประพฤติพรหมจรรยมิใชหรือ ? ดังนี้ แลวจึงไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :เมื่อกอนผมสีดํา เกิดบนศีรษะของเจา
ตามที่ของมันแลว สุสีมะเจา วันนี้เจาเห็น
เสนผมเหลานั้นมีสีขาว แลวจงประพฤติธรรม
เถิด เวลานี้เปนเวลาแหงการประพฤติพรหม
จรรยแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาปเทเส ความวา พระโพธิสัตว
ตรัสวา กอนแตนี้ ผมทั้งหลายมีสีเหมือนแมลงภูและดอกอัญชัญ ได
เกิดแลวบนศีรษะของเจา ซึ่งเปนถิ่นที่เหมาะแกผมทั้งหลายในที่นั้น ๆ
บทวา ธมฺม จร ความวา พระโพธิสัตวทรงบังคับตนเองวา เจาจง
ประพฤติธรรม คือกุศลกรรมบถ ๑๐. บทวา พฺรหฺมจริยสฺส มีเนื้อ
ความวา เปนเวลาแหงเมถุนวิรัติของเจาแลว. เมื่อพระโพธิสัตวพรรณนา
คุณการประพฤติพรหมจรรยอยางนี้แลว พระราชินีทรงสะดุงพระทัย
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เพราะทรงกลัววา เราตั้งใจวาจะทําการมัดพระทัยพระราชาไว แตกลาย
เปนทําการสละไปเสีย จึงทรงดําริวา เราจักสรรเสริญพระฉวีวรรณ
แหงพระสรีระ เพื่อตองการไมใหพระราชาพระองคนี้เสด็จออกผนวช
จึงไดตรัสพระคาถา ๒ คาถาวา :ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผมหงอกของ
หมอมฉันเอง ไมใชของพระองค ผมหงอก
งอกขึน้ บนศีรษะ บนกระหมอมของหมอมฉัน
เอง หมอมฉันไดทูลคําเท็จ โดยตั้งใจวา จัก
ทําประโยชนใหตน ขอพระองคทรงโปรด
พระราชทานอภัยโทษหมอมฉันสักครั้งหนึ่งเถิด
เพคะ ขาแตมหาราช พระองคยังทรงหนุม มี
พระโฉมนาทัศนา ยังทรงอยูในปฐมวัยเหมือน
ตองกลวยแรกผลิฉะนั้น ขาแตพระทูลกระหมอมจอมคน ขอพระองคทรงเสวยราชสมบัติ
ทรงดูแลหมอมฉันเถิด และอยาทรงทะยานไป
สูการประพฤติพรหมจรรยที่ใหผลตามกาลเวลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มเมว สีส ความวา พระราชินี
ทรงแสดงวา ผมหงอกงอกขึ้นบนศีรษะของหมอมฉันเอง. คําวา อุตฺต-
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มงฺค เปนไวพจนของคําวา สีส นั่นเอง. บทวา อตฺถ ความวา
หมอมฉันทูลคําเท็จดวยหวังวา จักทําความเจริญแกตนเอง. บทวาเอกาปราธ ความวา โทษผิดอยางหนึ่งของขาพระองคนี้. บทวา ปมุคฺคโต
ความวา เจริญขึ้นโดยปฐมวัย. บทวา โหหิ ไดแก โหสิ เปนผู
อธิบายวา ดํารงอยูแลวในปฐมวัย. ปาฐะวา โหสิ เยว ก็ด.ี บทวา
ยถา กลีโร ความวา พระราชินีทรงชี้แจงวา ตองกลวยออนมีผิวนวล
ตองลมออนพัดโชยยอมพริ้วงามฉันใด พระองคก็มีพระรูปโฉมฉันนั้น.
ปาฐะวา ปมุคฺคโต โหสิ ดังนี้กม็ ี. ปาฐะนั้นก็มีเนื้อความวา หนอ
ของไมออนแรกขึ้น นาทัศนาฉันใด พระองคก็นาทัศนาฉันนั้น. บทวา
มมฺจ ปสฺส ความวา ขอพระองคจงทรงดูแลหมอมฉันดวยเถิด.
อธิบายวา โปรดอยาทรงกระทําใหหมอมฉันเปนหมายไมมีที่พึ่งเลย.
บทวา กาลิก ความวา พระนางทูลวา ธรรมดาการประพฤติพรหมจรรย ทีช่ ื่อวาใหผลตามกาลเวลา เพราะจะใหผลในอัตภาพที่ ๒ ที่ ๓
สวนราชสมบัติ ชื่อวา ใหผลไมเลือกกาลเวลา เพราะอํานวยความสุข
คือกามคุณในอัตภาพนี้ทีเดียว พระองคนั้นอยาทรงละราชสมบัติที่ใหผล
ไมเลือกกาลเวลา แลวทรงโลดแลนไปตามการประพฤติพรหมจรรยที่ให
ผลตามกาลเวลาเลย.
พระโพธิสัตว ครั้นทรงสดับคํานั้น แลวตรัสวา ดูกอนนางผูเจริญ
เธอพูดถอยคํานั้นที่ควรเปนไปได เพราะวา เมื่อวัยของเราที่มีความ
เปลี่ยนแปลงเปนที่สุด ไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ผมสีดําทั้งหลายเหลานี้
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ก็ตองเปลี่ยนเปนสีขาวเหมือนใยปานไปหมด. จริงอยู เมื่อวัยของกุมาร
ทั้งหลายที่เชนกับพวงดอกไม มีดอกอุบลเขียวเปนตน และของขัตติยกัญญาเปนตน ผูเปรียบปานกับดวยรูปทอง อุดมสมบูรณดวยความ
หนุมสาวและความสงางาม มีความเปลี่ยนแปลงเปนที่สุด ไดเปลี่ยน
แปลงไปแลว เราจะเห็นทั้งสิ่งที่นาตําหนิทั้งความชํารุดแหงสรีระของ
คนทั้งหลาย ผูถึงความชราแลว ดูกอนนางผูเจริญ ก็เมื่อเปนเชนนี้
โลกของสัตวผูมีชีวิตนั้น ก็มีความวิบัติเปนจุดจบ ดังนี้แลว เมื่อทรง
แสดงธรรมดวยพุทธลีลาในเบื้องสูง จึงไดกลาวคาถาทั้ง ๒ วา :เราเห็นกุมารีรุนสาว ผูมีรูปรางสวยงาม
มีผิวพรรณเกลี้ยงเกลา มีทรวดทรงเฉิดฉาย
ออนละมุนละไมเหมือนเถากาลวัลลี ตองลม
โชย เอนตัวเขาใกลชายเหมือนยั่วยวนชายอยู
ฉะนัน้ ตอมาเราไดเห็นนารีคนนั้น มีความชรา
มีอายุลวงไป ๘๐ ป ๙๐ ป ถือไมเทาสั่นงกงัน
มีรางกายโคงคอมลงเหมือนกลอนเรือนเดินไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โว เปนเพียงนิบาต. บทวา สามฏปสฺส ความวา มีตนแขนเกลี้ยงเกลา อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็เปน
สมฏปสฺส นั่นแหละ. อธิบายวา มีผิวพรรณเกลี้ยงเกลาที่ตนแขน
ทั้งหมด. บทวา สุตนุ ไดแก มีรูปรางสวยงาม. บทวา สุมชฺฌ ไดแก
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มีลําตัวไดสัดสวนทรวดทรงดี. บทวา กาลปฺปลฺลวาว ปเวลฺลมานา
ความวา อุปมาเหมือนหนึ่งวา เถากาลวัลลี เถาหญานาง ที่ขึ้นดี ๆ งาม ๆ
ในเวลายังเล็ก ยังเปนยอดออนอยูทีเดียว ตองลมโชยเบา ๆ ก็โอนเอน
ไปมาทางโนนทางนี้ฉันใด หญิงสาวนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน เอนตัว
เขาไปทํารายความสงางามของหญิง. บทวา ปโลภยนฺตีว นเรสุ คจฺฉติ
เปนสัตตมีวิภัติลงในอรรถวาใกล. หญิงสาวนั้นไปใกลสํานักชายทั้งหลาย
เปนเหมือนยั่วยวนชายเหลานั้นอยู. บทวา ตเมน ปสฺสามิ ปเรน นารึ
ความวา สมัยตอมาเราเห็นหญิงคนนี้นั้นถึงความชรา คือความ สวยงาม
แหงรูปที่หายไปแลวหมดความสวยงาม. พระโพธิสัตวกลาวถึงคุณของ
รูปดวยคาถาที่ ๑ บัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงโทษ จึงไดกลาวอยางนี้. บทวา
อาสีติก นาวุติกฺจ ชจฺจา ความวา ๘๐ ป หรือ ๙๐ ป แตเกิดมา
บทวา โคปาณสีภคฺคสม มีเนื้อความวา มีรางกายคดคอมเหมือน
กลอนเรือน คือมีสรีระคดโคงเหมือนกลอนเรือน เดินหลังคอมเหมือน
กับหาเก็บเงินกากณึกหนึ่งที่หายไป. ก็ขึ้นชื่อวา หญิงที่พระโพธิสัตว
เคยเห็นเมื่อเวลายังสาว แลวไดเห็นอีกในเวลาอายุ ๙๐ ป ไมมีก็จริงแล
แตวา คํานี้ ทานกลาวหมายเอาภาวะของหญิงที่เห็นไดดวยญาณ.
พระมหาสัตว ครั้นทรงแสดงโทษของรูปดวยคาถานี้ โดย
ประการอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงประกาศความเบื่อหนายของตน
ในการครองเรือน จึงไดตรัสคาถา ๒ คาถาไววา :-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 392

เราครุนคิดถึงคุณและโทษของรูปนั้นอยู
นั่นเอง จึงนอนอยูกลางที่นอนแตคนเดียว
เราเมือ่ พิจารณาเห็นวา ถึงเราก็จะเปนอยางนี้
จึงไมยินดีในเรือน เวลานี้เปนเวลาแหงการ
ประพฤติพรหมจรรย ความยินดีของผูอยูครอง
เรือนนี้แหล เปนเหมือนเชือกผูกเหนี่ยวไว
ธีรชนตัดเชือกนี้ไดแลว ไมอาลัยใยดี จะละ
กามสุข แลวหลีกเวนหนี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสห ตัดบทเปน โส อห ความวา
เรานั้น บทวา ตเมวานุวิจินฺตยนฺโต ความวา ครุนคิดถึงคุณและโทษ
ของรูปทั้งหลายนั้นนั่นเอง. บทวา เอว อิติ เปกฺขมาโน ความวา
พิจารณาเห็นอยูวา หญิงนี้เปลี่ยนแปลงไปแลวฉันใด ถึงฉันก็เปนฉัน
นั้น คือจักถึงความชรา มีสรีระคดคอมลงไป. บทวา เคเห น รเม
ความวา เราไมยินดีในเรือน. บทวา พฺรหฺมจริยสฺส กาโล ความวา
พระโพธิสัตวทรงแสดงวา ดูกอนนางผูเจริญ เวลานี้เปนเวลาการ
ประพฤติพรหมจรรยของเรา เพราะฉะนั้น เราจักออกบวช. จ อักษร
ในคําวา รชฺชุ วาลมฺพนี เจสา เปนเพียงนิบาต อธิบายวา สิ่งนี้
เปนเสมือนเครื่องผูกเหนี่ยวไว. สิ่งนี้คืออะไร คือความยินดีของผูอยู
ในเรือนใด. อธิบายวา ความยินดีดวยอํานาจของกามในอารมณทั้งหลาย
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มีรูปเปนตน ของผูครองเรือนใด. ดวยบทนี้ พระโพธิสัตวทรงแสดง
ถึงความที่กามทั้งหลายมีคุณนอย. ในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้ บุรุษ
ผูปวยไมสามารถพลิกตัวไดดวยกําลังของตนเอง ผูพยาบาลตองผูกเชือก
สําหรับเหนี่ยวไว โดยบอกวา จงเหนี่ยวเชือกนี้พลิกตัว. เมื่อเขาเหนี่ยว
เชือกนั้นพลิกตัว ก็คงมีความสุขกายและความสุขใจหานอยไมฉันใด
เมื่อสัตวทั้งหลายผูเรารอนเพราะกิเลส ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมสามารถ
จะพลิกใจได ดวยสามารถแหงความสุขเกิดแตวิเวก ปรารภอารมณมีรูป
เปนตน ที่สถิตอยูทามกลางเรือน ดวยอํานาจการซองเสพเมถุนธรรม
ในเวลาพวกเขาเรารอนเพราะกิเลส พลิกไปพลิกมาอยู ความยินดีใน
กาม ไดแก ความสุขกาย สุขใจ เมื่อเกิดขึ้นชั่วครูเทานั้น ก็มีประมาณ
เพียงเล็กนอย กามทั้งหลาย ชื่อวา มีคุณมากอยางนี้. บทวา เอตป
เฉตฺวาน ความวา ก็เพราะเหตุที่กามทั้งหลาย มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก. ในกามนี้ยิ่งมีโทษ ฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายเห็นโทษนั้น
อยู จึงทอดทิ้งราชสมบัติ ไมอาลัยใยดีเหมือนบุรุษจมหลุมคูถแลวละทิ้ง
ไมอาลัย ฉะนั้น ละกามสุขที่มีประมาณเพียงเล็กนอย แตมีทุกขมาก
อยางนี้ แลวเวนหนีไป. ครั้นออกไป แลวก็ถือบวชอันเปนที่รื่นรมยใจ.
พระมหาสัตว ครั้นทรงแสดงธรรมดวยพุทธลีลา ชี้ใหเห็นคุณ
และโทษในกามทั้งหลายอยางนี้ แลวตรัสสั่งใหเรียกสหายมา ทรงมอบ
ราชสมบัติให เมื่อญาติมิตรและสหายผูมีใจดีทั้งหลาย คร่ําครวญกลิ้ง
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เกลือกไปมาอยูนั่นเอง ทรงทอดทิ้งสิริราชสมบัติ แลวบวชเปนฤษี
ยังฌานและอภิญญาใหเกิดขึ้น ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา แลวทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลาย ในที่สุดแหงสัจธรรมยังชนจํานวนมากใหไดดื่มน้ํา
อัมฤต แลวทรงประชุมชาดกไววา พระอัครมเหสีในครั้งนั้น ไดแก
มารดาพระราหุลในบัดนี้ พระราชาผูเปนพระสหาย ไดแก พระอานนท
สวนพระเจาสุสีมะ ไดแก เราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสุสีมชาดกที่ ๖
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๗. โกฏสิมพลิชาดก
วาดวยการระวังภัยที่ยังไมมาถึง
[๑๐๘๖] เราเอาพญานาคยาวตั้งพันวามาแลว
ทานทรงพญานาคนั้น และเราอยูไดไมสั่น
สะทาน.
[๑๐๘๗] ดูกอนโกฏสิมพลีเทพบุตร ก็เพราะ
เหตุอะไร ? ทาน เมื่อทรงนกตัวเล็ก ๆ นี้ ที่
มีเนื้อนอยกวาเรา จึงกลัวตัวสัน่ สะทานไป.
[๑๐๘๘] ดูกอนพญาครุฑ ทานมีเนื้อเปนภักษาหาร นกตัวนีม้ ผี ลไมเปนภักษาหาร นกตัวนี้
จักจิกกินลูกนิโครธ ลูกกราง ลูกมะเดื่อ และ
ลูกโพธิ์ แลวมาถายรดลําตนไมของเรา.
[๑๐๘๙] ตนไมเหลานั้นจะเติบโตขึ้น พวกมัน
เกิดในที่อับลมไมมีอากาศ ทีข่ า งเราจักปกคลุม
เรา ที่เราไมใหเปนตนไม.
[๑๐๙๐] ตนไมตนอื่น ๆ เปนหมูไมมรี ากมีลําตน
ที่มีอยู ก็จะถูกสกุณชาติตัวนี้ทําลายไป โดย
การนําพืชผลมากิน.
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[๑๐๙๑] เพราะวาตนไมทั้งหลายที่งอกขึ้น จะ
เจริญเติบโตขึ้นเลยตนไมเจาปา ที่มีลําตนใหญ
ไป. ขาแต พญาครุฑ เพราะฉะนั้น ขาพเจา
มองเห็นภัยที่ยังไมมาถึง จึงสัน่ สะทานอยู.
[๑๐๙๒] ธีรชนควรระแวงภัยทีค่ วรระแวง ควร
ระวังภัยที่ยังไมมาถึง ธีรชนยอมพิจารณาเห็น
โลกทั้ง ๒ เพราะภัยในอนาคต.
จบ โกฏสิมพลิชาดกที่ ๗
อรรถกถาโกฏสิมพลิชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การขมกิเลสแลว จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อห ทสสตพฺยาม
ดังนี้ เรื่องจักมีแจงชัดในปญญาสชาดก.
แตในที่นี้ พระศาสดาทรงเห็นภิกษุทั้งหลายประมาณ ๕๐๐ รูป
ถูกกามวิตกครอบงํา ภายในโกฏิสัณฐารกะ จึงทรงประชุมสงฆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวา ถึงที่ควรระแวง ก็ควรระแวง ขึ้นชื่อวา
กิเลสทั้งหลาย เมื่อเจริญขึ้นก็ยอมทําลายเรา เหมือนตนไทรเปนตน
เมื่อเติบโตขึ้น ก็ทําลายตนไมฉะนั้น ดวยเหตุนั้น ในปางบรรพเทวดา
ผูเกิดที่โกฏสิมพลีงิ้วใหญ เห็นนกตัว ๑ กินลูกนิโครธ ถายอุจจาระรด
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กิ่งตนไมของตน ไดประสบความกลัววา ตอแตนี้ไปวิมานของเราจักมี
ความพินาศ ดังนี้. แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี
พระโพธิสัตว ถือกําเนิดเปนรุกขเทวดาที่โกฏสิมพลี
ภายหลังพญาครุฑตัวหนึ่งเนรมิตอัตภาพ ๑๕๐ โยชน ใชลม
ปกพัดน้ําในทะเลแหวกออกเปน ๒ สวน แลวเฉี่ยวเอานาคราชตัวหนึ่ง
ยาวพันวาที่หางใหขยอกเหยื่อที่พญานาคนั้นใชปากคาบไวทิ้ง บินไป
ทางยอดปา มุงหมายโกฏสิมพลี. นาคราชเมื่อหอยหัวลง จึงคิดวา เรา
จักสลัดตัวใหหลุด จึงสอดขนดเขาไปที่ตนนิโครธตน ๑ พันตนนิโครธ
ยึดไว. ตนนิโครธก็ถอนขึ้น เพราะความแรงของพญาครุฑและพญา
นาครางใหญ.
พญานาคก็ไมปลอยตนไมเลย. ครุฑจึงเฉี่ยวเอา
พญานาคพรอมกับตนนิโครธไปถึงโกฏสิมพลี แลวใหพญานาคนอนบน
ดานหลังของลําตนไม ฉีกทองกินมันขนของพญานาคแลวทิ้งซากที่เหลือ
ลงทะเลไป ก็บนตนนิโครธนั้นมีนกตัวเมียตัวหนึ่ง เมื่อพญานาคทิ้ง
ตนนิโครธแลว มันก็บินไปเกาะอยูระหวางกิ่งของตนโกฏสิมพลี. รุกขเทวดาเห็นมันแลวสะดุงกลัวตัวสั่นไปโดยคิดวา นกตัวเมียตัวนี้จักถาย
อุจจาระรดลําตนไมของเรา ตอนั้นไปพุมไทรหรือพุมไมปา ก็จะขึ้นทวม
ทับถมตนไมทั้งสิ้น เมื่อเปนเชนนั้นวิมานของเรา ก็จักพินาศ. เมื่อ
รุกขเทวดาสั่นสะทานอยู โกฏสิมพลี ก็สั่นไปถึงโคน พญาครุฑ
เห็นรุกขเทวดาสั่นสะทานอยู เมื่อจะถามถึงเหตุ จึงไดกลาวคาถาวา :-
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เราไดเอาพญานาคยาวตั้งพันวามาแลว
ทานทรงพญานาคนั้น และเราอยูไดไมสั่น
สะทาน. ดูกอนโกฏสิมพลีเทพบุตร ก็เพราะ
เหตุอะไร ? ทานเมื่อทรงนกตัวเล็ก ๆ นี้ ทีม่ ีเนื้อ
นอยกวาเรา จึงกลัวตัวสั่นสะทานไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทสสตพยาม ความวา ยาวพันวา
บทวา อุรคมาทาย อาคโต ความวา เราเอางูตัวใหญมา ณ ที่นี้อยางนี้.
บทวา ตฺจ มฺจ ความวา ทั้งงูตัวใหญทั้งฉัน. บทวา ธารย
ไดแก ธารยมาโพ คือทรงไวอยู. บทวา พฺยถสิ ความวา สั่นเทิ้ม
อยู. บทวา กิมตฺถ ความวา พญาครุฑถามวา ประโยชนอะไร
คือเพราะเหตุอะไร ? พญาครุฑเรียกเทพบุตรตามนามของตนไมวา
โกฏสิมพลี. เพราะวาตนสิมพลี คือตนงิ้วตนนั้น ไดชื่อวา โกฏสิมพลี
เพราะมีลําตนและกิ่งกานใหญ แมเทพบุตรผูสิงอยูบนตนโกฏสิมพลีนั้น
ก็ไดชื่ออยางนั้นเหมือนกัน.
ลําดับนั้น เทพบุตรเมื่อจะกลาวถึงเหตุแหงการสั่นสะทานนั้น
จึงไดกลาวคาถา ๔ คาถาวา :ดูกอนพญาครุฑ ทานมีเนื้อเปนภักษาหาร นกตัวนีม้ ผี ลไมเปนภักษาหาร นกตัวนี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 399

จักจิกกินลูกนิโครธ ลูกกราง ลูกมะเดื่อ และ
ลูกโพธิ์ แลวมาถายรดลําตนไมของเรา. ตน
ไมเหลานั้นจะเติบโตขึ้น พวกมันเกิดในที่อบั
ลมไมมีอากาศที่ขางเรา จักปกคลุมเรา ทําเรา
ไมใหเปนตนไม. ตนไมตนอื่น ๆ เปนหมูไม
มีรากมีลําตนที่มีอยู ก็จะถูกสกุณชาติตัวนี้
ทําลายไป โดยการนําพืชผลมากิน. เพราะวา
ตนไมทั้งหลายที่งอกขึ้น จะเจริญเติบโตขึ้น
เลยตนไมเจาปา ที่มีลําตนใหญไป ขาแตพญา
ครุฑ เพราะฉะนั้น ขาพเจามองเห็นภัยที่ยัง
ไมมาถึง จึงสั่นสะทานอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอทหิสฺสติ ความวา จักถายอุจจาระรด บทวา เต รุกขฺ า ความวา ตนไมทั้งหลายมีตนไทรเปนตน
เกิดขึ้นแลว. จากพืชผลเหลานั้น. บทวา สวิรูหนฺติ ความวา จัก
งอกงามขึ้น คือจักเจริญเติบโตขึ้น. บทวา มม ปสฺเส ความวา ใน
ระหวางกิ่งเปนตนของเรา. บทวา นิวาตชา ความวา เกิดแลวในที่อับ
ลม เพราะลมถูกบังไว. บทวา ปริโยนทฺธิสฺสนฺติ ความวา ตนไม
เหลานั้น เติบโตขึ้นอยางนี้แลวจักปกคลุมเราไว. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะ
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ก็เปนอยางนี้เหมือนกัน. บทวา กริสฺสเร ความวา ภายหลังครั้น
ปกคลุมอยางนี้แลว ก็จักทําเราไมใหเปนตนไมเลย คือจักทําลายโดย
ประการทั้งปวง. บทวา รุกฺขาเส ไดแกตนไม. บทวา มูลิโน ขนฺธิโน
ความวา ทั้งมีรากสมบูรณ ทั้งมีกิ่งสมบูรณ. คําวา ทุมา เปนคําที่เปน
ไวพจนของคําวา รุกขานั่นเอง. บทวา วีชมาหริตฺวา ความวา นําพืชผล
มาแลว บทวา หตา ความวา ตนไมในปานี้แมตนอื่น ๆ ที่ถูกให
พินาศไปแลวมีอยู. บทวา อชฺฌารูหา หิ วฑฺฒนฺติ ความวา รุกขเทพบุตรแสดงวา เพราะวา ตนไมทั้งหลายมีตนนิโครธเปนตน เปน
ตนไมขึ้นคลุมแลวก็จักเติบโตเลยตนไมเจาปา แมตนใหญ ๆ ตนอื่น
ไป ก็ในบทวา วนปฺปตึ นี้มีปาฐะถึง ๓ อยางทีเดียวคือ วเนปติ
วนสฺส ปติ วนปฺปติ. รุกขเทพบุตรเรียกครุฑวา ราชา.
ครุฑครั้นไดฟงคําของรุกขเทวดาแลว จึงกลาวคาถาสุดทายวา :ธีรชนควรระแวงภัยที่ควรระแวง ควร
ระวังภัยที่ยังไมมาถึง ธีรชนยอมพิจารณาเห็น
โลกทั้ง ๒ เพราะภัยในอนาคต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนาคต ภย ความวา ธีรชน
เมื่อเวนจากปาณาติบาตเปนตน ชื่อวาระวังรักษาภัยที่เปนไปในปจจุบัน
บาง ที่เปนในภายภาคหนา คืออนาคตบางไว. และเมื่อไมเขาไป
คบหาบาปมิตร และคนที่เปนคูเวรกันก็ชื่อวาระวังภัยที่ยังไมมาถึง. ควร
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ระวังภัยที่ยังไมมาถึงอยางนี้. บทวา อนาคตภยา ความวา เพราะเหตุ
แหงภัยในอนาคต. ธีรชนเมื่อพิจารณาเห็นภัยนั้น ชื่อวาเล็งเห็น คือ
มองเห็นทั้งโลกนี้และโลกหนา.
ก็แล ครุฑครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงใหนกนั้นหนีไปจากตนไม
นั้นดวยอานุภาพของตน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา เธอ
ทั้งหลายควรระแวงสิ่งที่ควรระแวงดังนี้. ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลาย
แลวทรงประชุมชาดกไว. ในที่สุดแหงสัจธรรม ภิกษุประมาณ ๕๐๐
รูป ดํารงอยูแ ลวในอรหัตผล. พญาครุฑ ในครั้งนั้น ไดแกพระสารีบุตรในบัดนี้ สวนรุกขเทวดา ไดแกเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกาโกฏสิมพลิชาดกที่ ๗
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๘. ธูมการิชาดก
วาดวยความเศราโศกเพราะไดใหมลมื เกา
[๑๐๙๓] พระเจายุธิฏฐิละผูทรงใครในธรรม ได
ตรัสถามวิธูรบัณฑิตแลววา ดูกอนพราหมณ
ทานรูบ างไหม ? ใครคนหนึ่งกําลังเศราโศกมาก.
[๑๐๙๔] พราหมณวาเสฏฐะผูมีฟนมาก อยูในปา
กับฝูงแพะไมเฉื่อยชา ไดกอไฟใหเกิดควันทั้ง
กลางคืนทั้งกลางวัน.
[๑๐๙๕] ชะมดทั้งหลายถูกยุงรบกวน ไดพากัน
เขาไปอาศัยอยูในสํานักของพราหมณนั้นตลอด
ฤดูฝนเพราะกลิ่นควันนั้น.
[๑๐๙๖] พราหมณนั้นเอาใจใสชะมด ไมเอาใจใส
แพะทั้งหลายวา จะมาเขาคอกหรือจะไปปา
แพะเหลานั้นของเขาจึงหายไปแลว.
[๑๐๙๗] แตในสารทกาล ในปาที่ยุงซาลงแลว
ชะมดทั้งหลายก็ไปสูยอดเขา และที่ที่เปนตน
น้ําลําธาร.
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[๑๐๙๘] พราหมณเห็นชะมดทั้งหลายไปแลว และ
แพะทั้งหลายถึงความวิบัติแลว ก็ซูบผอมมีผิว
พรรณซีด และเปนโรคผอมเหลือง.
[๑๐๙๙] ผูใดละทิ้งคนของตน ทําคนที่มาใหมให
เปนที่รักอยางนี้ ผูน ั้นคนเดียวจะเศราโศกมาก
เหมือนพราหมณธมู การีเศราโศกอยูฉะนั้น
จบ ธนูการิชาดกที่ ๘
อรรถกถาธูมการิชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การทรงสงเคราะหอาคันตุกะของพระเจาโกศลแลว จึงตรัสเรื่องนี้มีคํา
เริ่มตนวา ราชา อปุจฺฉิ วิธูร ดังนี้.
ไดยินวา สมัยหนึ่งพระเจาโกศลนั้น ไมไดทรงสงเคราะหทหาร
เกาที่มาเฝาตามประเพณี แตไดทรงทําสักการะสัมมานะ แกทหารผูเขา
มาใหม ๆ ยังเปนแขก ภายหลังเมื่อพระองคเสด็จไปเพื่อทรงปราบปจจันตชนบทที่กอการราย ทหารเกาก็ไมสูรบโดยคิดวา ทหารใหมที่เปน
แขกผูไดสักการะจักสูรบ สวนทหารใหมที่เปนแขกก็ไมสูรบโดยคิดวา
ทหารเกาจักสูรบ. โจรเลยชนะพระราชา. พระราชาทรงปราชัยแลว
ทรงทราบความที่ตนปราชัย เพราะโทษคือการทรงสงเคราะหทหารใหม
ที่เปนแขก เสด็จกลับพระนครสาวัตถี ทรงดําริวา เราคนเดียว
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หรืออยางไรทําอยางนี้แลวแพ หรือวาพระราชาแมเหลาอื่น ก็เคยแพ
ดังนี้ เสวยพระกระยาหารเชาแลวเสด็จไปยังพระเชตวัน ถวายนมัสการพระศาสดาแลว จึงทูลถามขอความนั้น. พระศาสดาตรัสตอบวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตรมหาราช ใชจะมีแตมหาบพิตรพระองคเดียว
เทานั้นก็หาไม แมพระราชาในสมัยโบราณ ทรงทําการสงเคราะหทหาร
ใหม ผูเปนแขกแลวทรงปราชัยก็มี เปนผูอันพระราชาทูลออนวอนแลว
ไดทรงน้ําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระเจาโกรัพยะทรงพระนามวา ธนญชัย ยุธฏิ ฐิลโคตร เสวยราชสมบัติในอินทปตถนครในแควนกุรุ. ครั้งนั้น พระโพธิสัตวถือกําเนิดในตระกูลปุโรหิตของพระเจาธนญชัย เติบใหญแลว
ไดรับการศึกษาศิลปทุกชนิดที่เมืองตักกศิลา กลับมาที่อินทปตถนครแลว
ไดรับตําแหนงปุโรหิตเปนผูถวายอรรถธรรมแดพระราชา แทนบิดาที่
ลวงลับไปแลว. คนทั้งหลายไดขนานนามทานวาวิธูรบัณฑิต. ครั้งนั้น
พระเจาธนญชัย ไมทรงคํานึงถึงทหารเกา ไดทรงทําการสงเคราะหทหาร
ที่เปนแขกใหมเทานั้น. เมื่อพระองคเสด็จไปปราบปจจันตชนบทที่กอ
การราย ทหารเกาไมรบโดยคิดวา ทหารใหมที่เปนแขกจักรูหนาที่.
ทหารใหมที่เปนแขกก็ไมรบโดยคิดวา ทหารเกาจักรูหนาที่ ตกลงวา
ทั้งทหารเกาทั้งทหารใหมไมรบเลย. พระราชาทรงปราชัยแลว เสด็จกลับ
อินทปตถนครทันที ทรงดําริวา เราปราชัยเพราะเราทําการสงเคราะห
ทหารใหมที่เปนแขก. อยูมาวันหนึ่งพระองคทรงดําริวา เราจักถาม
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วิธูรบัณฑิตวา มีเราคนเดียวหรืออยางไร ทําการสงเคราะหทหารใหมที่
เปนแขกแลวปราชัย หรือพระราชาแมองคอื่น ๆ ที่เคยปราชัยมาแลว
ก็มี แลวตรัสถามขอความนั้น กะวิธูรบัณฑิตผูมาถึงที่เฝาพระราชาแลว
นั่ง. จึงพระศาสดาเมื่อจะทรงไขอาการที่ตรัสถามของพระราชานั้น ให
แจงชัด ไดตรัสกึ่งคาถาวา :พระเจายุธิฏฐิละผูทรงใครในธรรม ได
ตรัสถามวิธูรบัณฑิตแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมกาโม ไดแก ทรงมีสุจริต
ธรรมเปนที่รกั .
ดูกอนพราหมณ ทานรูบางไหม ? ใคร
คน ๑ กําลังเศราโศกมาก.
สวนกึง่ คาถาที่เหลือมีเนื้อความดังตอไป ดูกอนพราหมณ
ธรรมดาทานรูบางไหม วาใครคน ๑ ในโลกนี้เศราโศกมาก คือเศรา
โศกโดยอาการตาง ๆ.
พระโพธิสัตวครั้นสดับคํานั้นแลว เมื่อทรงนําอุทาหรณนี้มาแสดง
วา ขาแตมหาราช ความโศกของพระองค ชื่อวาเปนความโศกหรือ
ในกาลกอนพราหมณเลี้ยงแพะคน ๑ ชื่อวาธูมการี ตอนแพะฝูงใหญ
ไปทีเดียวสรางคอกไวในปา พักแพะไวในคอกนั้น กอไฟและควันปฏิบัติฝูงแพะบริโภคนมเปนตนพักอยู. แลวเขาเห็นชะมดทั้งหลายที่มา ณ
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ที่นั้นมีสีเหมือนสีทองแลวทําความเสนหาในชะมดเหลานั้น กระทํา
สักการะแพะใหแกชะมดทั้งหลายโดยไมคํานึงแพะ เมื่อเหลาชะมดหนีไป
ปาหิมพานตในสารทกาล และเมื่อแพะทั้งหลายหายไปแลวไมเห็นชะมด
จึงเปนโรคผอมเหลือง เพราะความโศกถึงความสิ้นชีวิตแลว. พราหมณ
คนนี้ทําการสงเคราะหสัตวที่จรมา จึงเศราโศกลําบากถึงความพินาศ
มากกวาพระองครอยเทาพันเทา ดังนี้ จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา :พราหมณวาเสฏฐะผูมีฟนมากอยูในปา
กับฝูงแพะไมเฉื่อยชา ไดกอไฟใหเกิดควัน
ทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน. ชะมดทั้งหลายถูกยุง
รบกวน ไดพากันเขาไปอาศัยอยูในสํานักของ
พราหมณนั้นตลอดฤดูฝน เพราะกลิ่นควันนั้น.
พราหมณนั้นเอาใจใสชะมด ไมเอาใจใสแพะ
ทั้งหลายวา จะมาเขาคอกหรือจะไปปา แพะ
เหลานั้นของเขาจึงหายไปแลว. แตในสารทกาล
ในปาที่ยุงซาลงแลว ชะมดทั้งหลายก็ไปสูยอด
เขาและที่ที่เปนตนน้ําลําธาร. พราหมณเห็น
ชะมดทั้งหลายไปแลว และแพะทั้งหลายถึง
ความวิบัติแลว ก็ซูบผอมมีผิวพรรณซีด และ
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เปนโรคผอมเหลือง. ผูใ ดละทิ้งคนของตน ทํา
คนที่มารหมูใหเปนที่รักอยางนี้ ผูนั้นคนเดียว
จะเศราโศกมาก เหมือนพราหมณธมู การีเศรา
โศกอยูฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุเตนฺโท ความวา ผูมีเชื้อเพลิง
เพียงพอ. บทวา ธูม อกาสิ ความวา ไดกอขึ้นทั้งไฟทั้งควัน เพื่อ
ประโยชนแกการนําไปซึ่งอันตรายคือแมลงวัน. คําวา วาเสฏโ เปน
โคตร คือนามสกุลของเขา. บทวา อตนฺทิโต ไดแกเปนผูไมเกียจคราน
บทวา ตธูมคนฺเธน ความวา เพราะกลิ่นควันนั้น. บทวา สรภา ไดแก
มฤคคือชะมด. บทวา มกสทฺทิตา ความวา ถูกยุงทั้งหลายรบกวน
คือเบียดเบียนแลว. แมแมลงวันที่เหลือก็เปนอันถือเอาแลวดวย มกส
ศัพทนั่นเอง. บทวา วสฺสาวาส ความวา อยูแลวตลอดราตรีแหงกาล
ฝน ในสํานักของพราหมณนั้น. บทวา มน กตฺวา ความวา ใหเกิด
ความเสนหาขึ้น. บทวา นาวพุชฺฌถ ความวา ไมรูวาแพะทั้งหลาย
ออกจากปากําลังมาเขาคอก ออกจากคอกกําลังไปปา และมาแลวจํานวน
เทานี้ ยังไมมาจํานวนเทานี้. บทวา ตสฺส ตา วิน สุ ความวา เมื่อ
เขาไมไดตรวจตราดูแพะเหลานั้นอยูอยางนี้ แพะทั้งหลาย ที่เขาไมได
รักษาอยูจากอันตรายมีสิงหโตเปนตน พินาศไปแลวเพราะอันตรายมี
สิงหโตเปนตน หรือแพะทั้งหมดพินาศไปแลว. บทวา นทีน ปภวานิ จ
ความวา เขาไปแลวสูที่เปนที่แรกเกิดของแมน้ําทั้งหลายที่เกิดแตภูเขา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 408

ดวย. บทวา วิภว ไดแกความไมเจริญเห็น คือรูแ พะทั้งหลายที่ถึงความ
พินาศแลว. บทวา กีโสจวิวณฺโณ ความวา พราหมณละทิ้งแพะ
ทั้งที่ใหน้ํานมเปนตน แลวสงเคราะหชะมดทั้งหลาย เมื่อไมเห็นสัตว
ทั้ง ๒ ชนิดนั้น ก็เปนผูเสื่อมจากสัตวทั้ง ๒ พวก ถูกความโศกครอบงํา
แลวจึงไดเปนคนซูบผอมและมีผิวพรรณซูบซีด. บทวา เอว โย สนฺนิรงฺ
กตฺวา ความวา เมื่อเปนอยางนี้นั้นแหละ ผูใดนําคนภายในของตน
ซึ่งเปนคนเกาแกออกไป คือละทิ้งแลวทําความรักใครคนที่มาใหม โดย
ไมคํานึงถึงใคร ๆ อีกเลย ผูนั้นเปนคนเดียวเชนกับพระองคยอมเศรา
โศกมาก เหมือนพราหมณธูมการีที่ขาพระองค ทูลแสดงถวายพระองค
แลวฉะนั้น.
พระมหาสัตว ทูลพระราชาใหทรงรูสกึ พระองคอยางนี้แลว. ฝาย
พระราชาทรงทําความรูสึกพระองคแลว ทรงเลือ่ มใสแลวไดพระราชทานทรัพยจํานวนมากแกพระโพธิสัตวนั้น. จําเดิมแตนั้นมา พระองค
ก็ทรงทําการสงเคราะหคนภายในอยูเทานั้น ทรงบําเพ็ญบุญทั้งหลายมี
ทานเปนตนแลว ไดทรงเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในภายภาคหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกไววา พระเจาโกรัพยะในครั้งนั้น ไดแกพระอานนท ในบัดนี้
พราหมณธูมการี ไดแก พระเจาปเสนทิโกศล สวนวิธูรบัณฑิต ไดแก
เราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาธูมการิชาดกที่ ๘
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๙. ชาครชาดก
วาดวยผูหลับและผูตนื่
[๑๑๐๐] เมื่อคนทั้งหลายในโลกนี้ตื่นอยู ใคร
เปนผูหลับแลว แตเมื่อคนทั้งหลายในโลกนี้
หลับแลว ใครเปนผูตื่น ใครเขาใจปญหา
ขอนีข้ องเรา ใครจะแกปญหาขอนี้ของเรา
ได.
[๑๑๐๑] เมื่อพระอริยเจาทั้งหลายตื่นอยู ขาพเจา
เปนผูหลับแลว แตเมื่อคนทั้งหลายหลับแลว
ขาพเจาเปนผูตื่น ขาพเจาเขาใจปญหาขอนั้น
ขาพเจาจะแกปญหาของทานได.
[๑๑๐๒] เมื่อคนทั้งหลายตื่นอยู ทานจะเปนผู
หลับไดอยางไร เมื่อคนทั้งหลายหลับแลว
ทานจะเปนผูตื่นไดอยางไร ทานเขาใจปญหา
ขอนีอ้ ยางไร ทานจะแกปญหาของขาพเจา
อยางไร ?
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[๑๑๐๓] ดูกอนเทวดา ชนเหลาใดไมรูธรรม คือ
สัญญมะและทมะ เมื่อชนเหลานั้นหลับแลว
เพราะประมาท ขาพเจาตื่นอยู.
[๑๑๐๔] พระอริยเจาเหลาใดสํารอกราคะโทสะ
และอวิชชาออกแลว เมื่อพระอริยเจาเหลานั้น
ตื่นอยู ขาพเจาก็เปนผูหลับแลว ทานเทวดา.
[๑๑๐๕] เมื่อพระอริยบุคคลทั้งหลายตื่นอยู ขาพเจา
ชื่อวา เปนผูหลับแลวอยางนี้ แตเมื่อคน
ทั้งหลายหลับแลว ขาพเจาชื่อวาเปนผูตื่นอยาง
นี้ ขาพเจาเขาใจปญหาขอนี้อยางนี้ ขาพเจา
แกปญ
 หาของทานอยางนี้.
[๑๑๐๖] ถูกแลว เมื่อพระอริยเจาทั้งหลายตื่นอยู
ทานเปนผูหลับแลว แตเมื่อคนทั้งหลายหลับ
แลว ทานเปนผูตื่นดีแลว ทานเขาใจปญหา
ของขาพเจาขอนี้ดีแลว ทานตอบปญหาของ
ขาพเจาถูกตองแลว.
จบ ชาครชาดกที่ ๙
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อรรถกถาชาครชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
อุบาสกคนใดคนหนึ่ง แลวตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา โกธ ชาครต
สุตฺโต ดังนี้.
ความพิสดารวา อุบาสกคนนั้น เปนอริยสาวกผูเปนโสดาบัน
เดินทางกันดารไปกับพอคาเกวียน. นายกองเกวียน คือหัวหนาพอคา
ปลาเกวียน ๕๐๐ เลมไว ณ ที่แหงหนึ่งในทางกันดารนั้น เปนสถานที่
หาน้ําไดสะดวก จัดแจงเคี้ยวของกินแลว ก็เขาที่พักผอน. คนเหลานั้น
พากันนอน ณ ที่นั้น ๆ แลวก็หลับไป. สวนอุบาสกตั้งใจเดินจงกรม
ที่ควงตนไมตนหนึ่ง ใกล ๆ นายกองเกวียน. ลําดับนั้น พวกโจร ๕๐๐
คน ผูตองการจะปลนพอคานั้น ไดพากันถืออาวุธนานาชนิดมายืนลอม
พอคานั้นไว. พวกเขาเห็นอุบาสกนั้นกําลังจงกรมอยู คิดวา พวกเรา
จักปลนเวลาอุบาสกคนนี้หลับ แลวไดพากันอยู ณ ที่นั้น ๆ. ฝายอุบาสก
ก็ไดจงกรมอยูตลอดราตรี ๓ ยามทีเดียว. เวลาย่ํารุง พวกโจรพากัน
ทิ้งกอนหินและไมคอนเปนตน ที่ถือมาแลว พูดวา นายกองเกวียน
ผูเจริญ ทานไดชีวิตแลวเกิดเปนเจาของของสิ่งที่มีอยูของทาน เพราะ
อาศัยบุรุษคนนี้ผูตื่นอยู เพราะความไมประมาท ทานควรทําสักการะ
บุรุษคนนี้ ดังนี้แลว จึงหลีกหนีไป. คนทั้งหลายลุกขึ้นตามเวลานั่นเอง
เห็นกอนหินและไมคอนเปนตน ที่พวกโจรเหลานั้นทิ้งไว แลวพูดวา
พวกเราไดชีวิตเพราะอาศัยอุบาสกคนนี้ แลวไดพากันทําสักการะอุบาสก.
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ฝายอุบาสกไปสูที่ที่ตนตองการทํากิจเสร็จแลว กลับมากรุงสาวัตถีอีกไดไป
สูพระวิหารเชตวัน บูชาพระตถาคต ถวายนมัสการแลวนั่ง เมื่อพระองค
ตรัสถามวา ดูกอนอุบาสก ทานไมปรากฏตัวหรือ ? แลวจึงกราบทูล
เนื้อความนั้น. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนอุบาสก ก็ทานเองไมหลับนอน
ปฏิบัติอยูแตไมไดคุณพิเศษเลย ฝายบัณฑิตในปางกอน เมื่อปฏิบัติ
ก็ไดคุณพิเศษ ดังนี้ แลวถูกอุบาสกทูลขอรอง จึงทรงนําเอาเรื่องใน
อดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณ เติบโตแลว เรียน
ศิลปะทุกอยางที่เมืองตักกศิลาจบ กลับมาอยูที่ทามกลางเรือน ในเวลา
ตอมาก็ออกบวชเปนฤาษี ไมนานเทาไร ก็ยังฌานและอภิญญาใหเกิดขึ้น
เปนผูมีอิริยาบถยืนจงกรมอยูในถิ่นปาหิมพานต ไมเขาถึงการนอน.
จงกรมอยูตลอดทั้งคืน. ลําดับนั้น เทวดาผูเกิดบนตนไมใกลที่จงกรม
ของทานดีใจ ยืนอยูที่คาคบตนไม เมื่อจะถามปญหา จึงไดกลาวคาถาที่ ๑
วา :เมื่อคนทั้งหลายในโลกนี้ตื่นอยู ใคร
เปนผูหลับแลว แตเมื่อคนทั้งหลายในโลกนี้
หลับแลว ใครเปนผูตื่น ใครเขาใจปญหา
ขอนีข้ องเรา ใครจะแกปญหาขอนั้นของเรา
ได ?
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บรรดาบทเหลานั้น. บทวา โกธ ตัดบทเปน โก อิธ ความวา
ในโลกนีใ้ คร. บทวา โก เมต ความวา เทวดาถามวา ใครรูชัดปญหา
ขอนี้ของเรา. บทวา โก ต ปฏิภณ ความวา ใครจะตอบปญหาที่เรา
ถามขอนั้น ๆ ของเราได คือวาใครจักสามารถกลาวแกปญหาได.
พระโพธิสัตวไดฟงคํานั้นแลว จึงกลาวคาถานี้วา :เมื่อพระอริยเจาทั้งหลายตื่นอยู ขาพเจา
เปนผูหลับแลว แตเมื่อคนทั้งหลายหลับแลว
ขาพเจาเปนผูตื่น ขาพเจาเขาใจปญหาขอนั้น
ขาพเจาจะแกปญหาของทานได.
ดังนี้แลว ถูกเทวดานั้น ถามคาถานี้วา :เมื่อคนทั้งหลายตื่นอยู ทานจะเปนผู
หลับไดอยางไร เมือ่ คนทั้งหลายหลับแลว
ทานจะเปนผูตื่นไดอยางไร ทานเขาใจปญหา
ขอนีอ้ ยางไร ทานจะแกปญหาของขาพเจา
อยางไร ? ดังนี้
เมื่อจะพยากรณเนื้อความนั้น จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา :ดูกอนเทวดา ชนเหลาใดไมรูธรรม คือ
สัญญมะและทมะ เมื่อชนเหลานั้นหลับแลว
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เพราะประมาท ขาพเจาตื่นอยู. พระอริยเจา
เหลาใดสํารอกราคะโทสะและอวิชชาออกแลว
เมื่อพระอริยเจาเหลานั้นตื่นอยู ขาพเจาเปนผู
หลับแลว ทานเทวดา. เมือ่ พระอริยเหลานั้นตื่นอยู ขาพเจาชื่อวาเปนผูหลับแลวอยางนี้
แตเมือ่ คนทั้งหลายหลับแลว ขาพเจาชื่อวา
เปนผูตื่นอยางนี้ ขาพเจาเขาใจปญหาขอนี้
อยางนี้ ขาพเจาแกปญหาของทานอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กถ ชาครต สุตฺโต ความวา
ทานชื่อวาเปนผูตื่นแลว ในระหวางสัตวทั้งหลายผูตื่นอยูอยางไร ? ใน
ทุกบทก็มีนัยนี้. บทวา เย ธมฺม ความวา สัตวเหลาใดไมรูชัด
โลกุตตรธรรมทั้ง ๙ อยาง. บทวา สฺโมติ ทโมติ จ ความวา
และไมรูทั้งศีล ทั้งอินทรียสังวร ที่มาแลวโดยมรรคอยางนี้วา นี้สัญญมะ
นี้ทมะ. จริงอยูอินทรียสังวรทานเรียกวา ทมะ เพราะขมอินทรีย
ทั้งหลาย มีใจเปนที่ ๖ ไว. บทวา เตสุ สุตฺตปฺปมาเทสุ ความวา
เมื่อสัตวเหลานั้นหลับแลว ดวยอํานาจกิเลสขาพเจาก็ตื่น ดวยอํานาจ
แหงความไมประมาท. คาถาวา เยส ราโค จ เปนตน มีเนื้อความวา
กิเลสเหลานี้ คือราคะ กลาวคือ ความโลภ ๑,๕๐๐ ที่ทานแสดงไว
ดวยสตบท โทสะที่มีอาฆาตวัตถุ ๙ ประการเปนสมุฏฐาน และอวิชชา
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ที่เปนความไมรูในวัตถุ ๘ ประการ มีทุกขเปนตน อันพระมหาขีณาสพ
เหลาใดคลายแลว คือละไดแลว. ดูกอ นเทวดา เมื่อพระอริยเจาเหลานั้น
ตื่นอยู โดยอาการทั้งปวง ขาพเจาชื่อวาเปนผูหลับแลว เพราะหมายเอา
พระอริยเจาเหลานั้น. บทวา เอว ชาครต ความวา ขาพเจาชื่อวา
เปนผูหลับแลว ในระหวางพระอริยเจาทั้งหลายผูตื่นอยู ดวยเหตุอยางนี้
ดังนี้. ในทุก ๆ บท มีนัยนี้.
เมื่อพระมหาสัตวแกปญหาอยางนี้แลว เทวดาพอใจ เมื่อจะ
ทําการสดุดีพระมหาสัตว จึงกลาวคาถาสุดทายวา :ถูกแลว เมื่อพระอริยเจาทั้งหลายตื่นอยู
ทานเปนผูหลับแลว แตเมื่อคนทั้งหลายหลับ
แลว ทานไดเปนผูตื่นดีแลว ทานเขาใจปญหา
ขอนีข้ องขาพเจาดีแลว ทานตอบปญหาของ
ขาพเจาถูกตองแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาธุ เปนตน ความวา ทานแก
ปญหาขอนี้ทําใหดีแลว คือเจริญแลว ถึงเราก็จะแกปญหาขอนั้นอยางนี้
เหมือนกัน.
เทวดานั้น ครั้นทําการสดุดีพระมหาสัตวอยางนี้แลว ก็เขาไปสู
วิมานของตนที่เดียว.
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พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา แลวทรงประชุม
ชาดกไววา เทวดาในครั้งนั้น ไดแก อุบลวรรณาเถรี สวนดาบส
ไดแก เราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาชาครชาดกที่ ๙
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๑๐. กุมมาสปณฑชาดก
วาดวยอานิสงสถวายขนมกุมมาส
[๑๑๐๗] ไดยินวา การปรนนิบตั ิพระอโนมทัสสีปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย มีผลหานอยไม เชิญ
ดูผลของการถวายกอนขนมกุมมาสที่แหงและ
มีรสจืดชืดเถิด โปรดดูผลแหงการถวายกอน
ขนมกุมมาสที่เปนเหตุใหเรามีชาง โคมา ทรัพย
และขาวเปลือกมากมาย ทั้งแผนดิน ทั้งสิ้น
และนางนารีเหลานี้ ที่เปรียบดวยนางอัปสร
เชิญดูผลของการถวายกอนขนมกุมมาสเถิด.
[๑๑๐๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูทรงทําความ
ยิ่งใหญ เพราะกุศลธรรม พระองคตรัสคาถา
ทรงเพลงเสมอ ๆ ขาแตพระองคผูทรงพัฒนา
รัฐ หมอมฉันขอทูลถามพระองค ขอพระองค
มีพระราชหฤทัยประกอบดวยปติอยางแรงกลา
โปรดบอกหมอมฉันเถิด.
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[๑๑๐๙] เราไดเกิดในตระกูลหนึง่ ในนครนี้นั่นเอง
ไดเปนลูกจางทํางานใหคนอื่น แตมีสีลสังวร
เราออกไปทํางานไดเห็นพระสมณะ ๔ รูป ผู
สมบูรณดวยศีลและอาจาระ เปนผูเยือกเย็น
ไมมีอาสวะ ยังจิตใหเลื่อมใสในทานเหลานั้น
แลว ไดใหทานนั่งบนอาสนะที่ปูดวยใบไม
เลื่อมใสแลว ไดถวายขนมกุมมาสแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ดวยมือของตนเอง.
ผลของกุศลกรรมนั้นของเราเปนเชนนี้ คือ เรา
ไดเสวยราชสมบัตินี้ ที่มีแผนดินอุดมสมบูรณ
กวางขวาง.
[๑๑๑๐] ขาแตพระองคผูทรงเปนอธิบดี ในเพราะ
กุศลธรรม ขอพระองคจงทรงพระราชทานกอน
จึงเสวย ขอพระองคอยาทรงประมาท ทรง
หมุนลอ คือพระธรรมเถิด ขาแตมหาราช ผู
ทรงเปนอธิบดีในเพราะกุศลธรรม ขอพระองค
อยาไดทรงดํารงอยูในอธรรม โปรดรักษาทศพิธราชธรรมไวเถิด.
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[๑๑๑๑] ดูกอนพระธิดาของพระเจาโกศลผูเลอโฉม เรานั้นจักประพฤติตามทางที่พระอริยเจา
ทั้งหลายประพฤติมาแลว เสมอ ๆ นั้นนัน่ เอง
พระอรหันตทั้งหลาย เปนที่พอใจของเรา เรา
ตองการจะไดเห็นทาน.
[๑๑๑๒] ดูกอนนองนางผูเจริญ ชาวโกศลคน
สวยงาม เธออุปมาเหมือนสาวอัปสร สวยงาม
ในทามกลางหมูนารี เหมือนพระเทพเทวีของ
ทาวสักกะเทวราชก็ปานกันเธอไดทําความดีอะไร
ไว เพราะเหตุอะไร เธอจึงมีผิวพรรณงาม ?
[๑๑๑๓] ขาแตพระมหากษัตริย หมอมฉันไดเปน
ทาสี ผูรบั ใชผูอนื่ ของตระกูลกุฏมพี เปนผู
สํารวมระวัง เลีย้ งชีพโดยชอบธรรม มีศีล
ไมพบเห็นบาป ในครั้งนั้น หมอมฉันมีจิต
เลื่อมใส ไดสํารวมใจ ถวายภัตตาหารที่เขา
ยกใหเปนสวนของตน แกภิกษุผกู ําลังเดินไป
บิณฑบาต ผลแหงธรรมนั้นของหมอมฉัน จึง
เปนเชนนี้.
จบ กุมมาสปณฑชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถากุมมาสปฑชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระนางมัลลิกาเทวี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา น กิรตฺถิ ดังนี้.
ความพิสดารวา พระนางเปนธิดาของหัวหนานายมาลาการคน
หนึ่ง ในนครสาวัตถี มีรูปโฉมเลอเลิศ มีปญญามาก เวลาพระนางมี
พระชนมายุ ๑๖ พรรษา วันหนึ่ง กําลังไปสวนดอกไมพรอมกับหญิง
สาวทั้งหลาย หยิบเอาขนมกุมมาส ๓ กอน วางไวในกระเชาดอกไม
เดินไป. เวลาออกไปจากพระนคร พระนางเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปลงรัศมีแหงพระสรีระ มีพระภิกษุสงฆหอมลอม กําลังเสด็จเขา
พระนคร จึงนอมกอนขนมกุมมาสเหลานั้นเขาไปถวาย. พระศาสดา
ทรงยื่นบาตรที่ทาวจาตุมมหาราชถวายออกรับ. ฝายพระนาง วันทา
พระบาทของพระตถาคตดวยเศียรเกลาแลว ไดยึดเอาปติมีพระพุทธเจา
เปนอารมณ ยืนอยู ที่สมควรขางหนึ่ง. พระศาสดาเมื่อทรงทอด
พระเนตรนาง ไดทรงการทําการแยมใหปรากฏ. ทานพระอานนทเถระ
จึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุ เปนปจจัย
ในการแยมสรวลของพระตถาคตเจา ?
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถึงเหตุแหงการทรงแยมแกพระอานนท
วา ดูกอนอานนท กุมาริกาคนนี้จักไดเปนอัครมเหสีของพระเจาโกศล
ในวันนี้ทีเดียว เพราะผลแกการถวายกอนขนมกุมมาสเหลานี้. ฝาย
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นางกุมาริกาไปสวนดอกไมแลว. วันนั้นเอง พระเจาโกศล ทรงรบกับ
พระเจาอชาตศัตรู ทรงปราชัยในการรบแลว เมื่อทรงลาถอยไดทรง
มาตนเสด็จมา ทรงสดับเสียงเพลงขับของนาง ทรงมีพระทัยปฏิพัทธ
จึงทรงควบมาตนมุงหนาสูสวนนั้น. กุมาริกาผูถึงพรอมดวยบุญ เห็น
พระราชาแลวไมหนีเลย มาจับเชือกบังเหียนมาทรงไว. พระราชา
ประทับนั่งบนหลังมาทรงนั่งเอง ตรัสถามวา เธอมีสามีหรือยัง ? เมื่อ
ทรงทราบวายังไมมีสามี จึงไดเสด็จลงจากหลังมาตน ทรงอิดโรย
เพราะลมและแดด ทรงบรรทมมอยหลับไปงีบหนึ่งบนตักของนาง แลว
ใหนางนั่งบนหลังมาทรง มีพลนิกายแวดลอมเสด็จเขาพระนคร ทรง
สงนางไปยังเรือนของผูมีตระกูลของตน เวลาเย็น ทรงสงยานไป
ใหนําเอานางมาจากเรือนของผูมีสกุล ดวยสักการะสัมมานะมาก
ใหนั่งใกลกองรัตนะ ทรงทําการอภิเษกแลว ไดทรงแตงตั้งใหเปน
อัครมเหสี. จําเดิมแตนั้นมา พระนางทรงเปนที่โปรดปราน เปนที่พอ
พระราชหฤทัยของพระราชา ทรงเปนเทพดาของผัวผูประกอบดวย
กัลยาณธรรม ๕ ประการ มีการตื่นกอนเปนตน ไดทรงเปนผูใกลชิด
แมของพระสัมมาสัมพุทธเจา. การที่พระนางทรงถวายขนมกุมมาส
๓ กอน แตพระศาสดา แลวไดทั้งประสบสมบัตินั้น ไดระบือไปทั่ว
พระนคร. ภายหลังอยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายพากันตั้งขอสนทนา
กันขึ้นที่ธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโส พระนางมัลลิกาเทวี ทรงถวาย
ขนม ๓ กอนแกพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดวยผลของการถวายขนม
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เหลานั้น ทรงไดรับอภิเษกในวันนั้นเอง ความที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนผูมีพระคุณยิ่งใหญนาอัศจรรยจริง. พระศาสดาเสด็จมา แลวตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ?
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้ แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ไมนาอัศจรรยเลย การทีพ่ ระนางมัลลิกาเทวีทรงถวายขนม
กุมมาสแกพระสัพพัญูพุทธเจาพระองคเดียว แลวทรงไดรับความ
เปนพระมเหสีของพระเจาโกศล เพราะเหตุไร ? เพราะพระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงเปนผูมีพระคุณมาก สวนบัณฑิตในปางกอน ไดถวาย
ขนมกุมมาสจืด ไมผสมเกลือ ไมมีน้ํามัน ไมผสมน้ําออย แกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แลวไดรับสิริราชสมบัติ ในแควนกาสีประมาณ
๓ โยชน ในอัตภาพที่ ๒ เพราะผลการถวายขนมนั้น นาอัศจรรยแท
ดังนี้ แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัตอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลของตนยากจนตระกูลหนึ่ง เติบโต
แลวอาศัยเศรษฐีคนหนึ่ง ทํางานรับจางเลี้ยงชีวิต. อยูมาวันหนึ่ง เขา
ถือขนมกุมมาส ๔ กอนมาจากตลาด โดยคิดวา ขนมเหลานี้จักเปน
อาหารเชาของเรา เมื่อเดินไปทํางานไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา ๔ องศ
กําลังเสด็จมา บายพระพักตรไปนครพาราณสีเพื่อประโยชนแกภิกษาจาร จึงคิดวา พระปจเจกพุทธเจาเหลานี้ เสด็จไปนครพาราณสีเพื่อ
ตองการภิกษาจาร เราก็มีขนมกุมมาส ๔ กอนนี้ ถากะไรแลว เราควร
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ถวายแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานี้ แลวเขาไปเฝาทานทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคมีขนมกุมมาสในมือ ๔ กอน ขาพระองค
ขอถวายขนมเหลานี้แกพระองคทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขา
พระองคขอโอกาส ขอพระองคทั้งหลายจงทรงรับเถิด แมเมือ่ เปนเชนนี้
บุญนี้ จักมีแกขาพระองค เพื่อประโยชนและความสุขตลอดกาลนาน ได
ทราบการทรงรับนิมนตของพระองคทานแลว ก็ตกแตงอาสนะ ๔ ที่โดย
พูนทรายขึ้นลาดกิ่งไมและผาเปลือกไมไวบนกองทรายเหลานั้น นิมนต
พระปจเจกพุทธเจาใหประทับนั่งตามลําดับแลว เอากระทงใบไมตักน้ํามา
หลั่งทักขิโณทก วางขนมกุมาส ๔ กอนลงในบาตร ๔ ใบ นมัสการแลว
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยผลแหงการถวายขนมกุมมาสเหลานั้น
ขึ้นชื่อวาการเกิดในเรือนคนจน ขอจงอยามีเลย ขอใหการถวายทานนี้
จงเปนปจจัยแหงการบรรลุพระสัพพัญุตญาณ. พระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายก็เสวยทันที ในที่สุดแหงการเสวย ทรงทําอนุโมทนาแลว
ไดทรงเหาะไปสูเงื้อมเขานันทมูลนั่นเอง. พระโพธิสัตวประคองอัญชลี
แลวเอาปติที่ไปในพระปจเจกพุทธเจาเปนอารมณ พอพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นละสายตาไปแลวก็ไป ณ ที่ทํางานของตน. แมทานทํากรรม
เพียงเทานี้ แตรําลึกถึงทานนั้นตลอดอายุถึงแกกรรมแลว ก็ถือกําเนิดใน
พระอุทรของพระอัครมเหสี ของพระเจาพาราณสี. พระญาติทั้งหลายได
ถวายพระนามวา พรหมทัตกุการ. ทาวเธอ จําเดิมแตเวลาที่ตนเสด็จดํา
เนินไปดวยพระบาท ทรงเห็นกิริยาอาการของตนในชาติกอนปรากฏชัด
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ดวยความรูระลึกชาติไดเหมือนเห็นเอาหนาในกระจกเงาที่ใสวา เราได
เปนลูกจางในนครนี้นั่นเอง เมื่อเดินไปทํางานไดถวายขนมกุมมาส ๔
กอน แกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ไดถือกําเนิดในที่นี้ เพราะผล
ของกรรมนั้น. ทาวเธอทรงเจริญวัย แลวเสด็จไปยังนครตักกศิลา
ทรงเรียนศิลปะทุกอยาง แลวเสด็จกลับมา ทรงแสดงศิลปะที่ทรงศึกษา
มาแลว แกพระราชบิดา แลวพระราชบิดาทรงพอพระราชหฤทัย ทรง
สถาปนาไวในตําแหนงอุปราช ในกาลตอมาโดยสิ้นรัชกาลของพระ
ราชบิดา ก็ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ. ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลาย
พากันนําพระราชธิดาของพระเจาโกศลผูทรงเลอโฉม มาถวายใหเปน
พระอัครมเหสีของพระองค. ก็ในวันฉัตรมงคลของพระองค คนทั้งหลาย
ไดพากันตบแตงพระนครทั้งนครใหเหมือนเทพนคร ก็ปานกัน. พระองค
เสด็จเลียบพระนคร แลวเสด็จขึ้นปราสาทที่ตบแตง แลวเสด็จขึ้น
พระราชบัลลังก ที่ยกเศวตรฉัตรขึ้นไว ณ ทามกลางชั้นที่กวางใหญ
ประทับนั่งแลว ทอดพระเนตรพสกนิกรทั้งหลาย ที่พากันยืนเฝา
ดานหนึ่งเปนอํามาตย ดานหนึ่งเปนคหบดี มีพราหมณคหบดีเปนตน
ผูมีสมบัติตาง ๆ กัน มีความรุงเรืองสุกใสดวยสิริวลิ าส ดานหนึ่งเปน
ประชาชนชาวกรุง มีมอื ถือเครื่องบรรณาการนานาชนิด ดานหนึ่ง
เปนคณะหญิงฟอนจํานวนหมื่นหกพันนาง ปานประหนึ่งสาวอัปสร
ผูตบแตงแลว ฉะนั้น และสิริราชสมบัตินี้เปนที่รื่นรมยพระทัยยิ่งนัก
ทรงรําลึกถึงกุศลกรรมทีต่ นบําเพ็ญไวในปางกอนแลว ทรงรําลึกถึง
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พระคุณของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายวา สิริสมบัติแมทั้งหมดนี้ คือ
หอทองหอนี้ ๑ ดอกไมทอง ๑ เศวตรฉัตร ๑ ชางมาและรสที่เปน
ราชพาหนะเหลานี้ จํานวนหลายพัน ๑ หองคลังที่เต็มดวยแกวมณี
และแกวมุกดาเปนตน ๑ แผนดินใหญที่เต็มไปดวยธัญชาตินานาชนิด ๑
เหลานารีที่เทียบเคียงกับสาวอัปสร ๑ เปนสมบัติของเรา ไมใชของ
คนอื่น แตเปนสิ่งที่อาศัยการถวายขนมกุมมาส ๔ กอน แกพระปจเจก
๔ องคนั่นเอง สมบัตินนั้ เราไดมาเพราะอาศัยพระปจเจกพุทธเจาเหลา
นั้น ดังนี้ แลวไดกระทํากรรมของตนใหปรากฏแลว. เมื่อพระองค
ทรงรําลึกถึงผลกรรมนั้นแลว พระสรีระทั้งสิ้นเต็มเปยมไปดวยปติ.
พระองคทรงมีพระราชหฤทัยชุมเย็นดวยปติ เมื่อทรงขับเพลงขับที่ทรง
อุทานออกมา ที่ทามกลางมหาชน ไดตรัสคาถา ๒ คาถา วา :ไดยินวา การปรนนิบัติพระอโนมทัสสีปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย มีผลหานอยไม เชิญ
ผลของการถวายกอนขนมกุมมาสที่แหงและ
มีรสจืดชืดเถิด โปรดดูผลแหงการถวายกอน
ขนมกุมมาสที่เปนเหตุใหเรามีชาง โคมา ทรัพย
และขาวเปลือกมากมาย ทั้งแผนดิน ทั้งสิ้น
และนางนารีเหลานี้ ที่เปรียบดวยนางอัปสร
เชิญดูผลของการถวายกอนขนมกุมมาสเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโนมทสฺสิสุ ความวา พระปจเจกพุทธเจา ทรงพระนามวา อโนมทัสสี เพราะไดเห็นปจเจกโพธิญาณ ที่ไมต่ําชา คือไมลามก. การทําสามีจิกรรม มีการอภิวาท
การลุกขึ้นรับ และการทําอัญชลีเปนตนก็ดี การเห็นสมบัติในปจจุบัน
แลวยังจิตใหเลื่อมใสในไทยธรรมที่เปนของตน จะนอยหรือมาก เลว
หรือประณีตก็ตาม แลวกําหนดคุณของปฏิคาหก ชําระเจตนาทั้ง ๓ ให
สะอาด เชือ่ ผลของกรรม แลวทําการบริจาคก็ดี ชื่อวา ปาริจริยา
การปรนนิบตั ิ. บทวา พุทฺเธสุ ความวา ในพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลาย. บทวา. อปฺปกา ความวา ธรรมดาการปรนนิบัติที่จะยอหยอน
หรือนอยไมมี. บทวา สุกฺขาย ความวา ไมมียางเหนียว. บทวา
อโลณิกาย ความวา เวนจากน้ําออย. อธิบายวา กอนขนมกุมมาสนั้น
ทานกลาววา อโลณิกา คือจืดชืด เพราะเขาทําสําเร็จรูปแลว โดยไม
ผสมน้ําออย. บทวา กุมมฺ าสปณฑิยา ความวา พระราชาตรัสอยางนี้
หมายถึงขนมกุมมาสที่พระโพธิสัตวถือไป โดยรวมขนมกุมมาส ๔ กอน
เขาดวยกันนั่นเอง. ทักขิณาทานที่ทายกกําหนดคุณของสมณะพราหมณ
ทั้งหลาย ผูม ีคุณแลว ยังจิตใหเลื่อมใส ยังเจตนาทั้ง ๓ ของผูมุงหวัง
การเกิดผลใหผองแผวแลวจึงถวาย ชื่อวา มีผลนอยไมมี มีแตจะอํานวย.
มหาสมบัติใหในที่ที่เกิดแลวเทานั้น เพราะฉะนั้น ในขอนี้ จึงมีคําที่
ทานกลาวรับรองไววา :-
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เมื่อจิตเลื่อมใสแลว ทักขิณาที่ถวายแลว
ในพระตถาคตเจา ในพระปจเจกพุทธเจา หรือ
สาวกของพระองคก็ตาม ชื่อวา มีผลนอย
ไมม.ี
แตเพื่อแสดงถึงเนื้อความนั้น ควรนําเรื่องวิมานวัตถุทั้งหลายมา
สาธก มีอาทิอยางนี้วา :ดิฉันไดถวายน้ํามันแกภิกษุผูเดินไปบิณฑบาต เชิญชมวิมานของดิฉนั นั้นเถิด ดิฉัน
เปนนางอัปสรสาวสวรรค ผูมผี ิวพรรณนารัก
ดิฉันมีนางอัปสรพันหนึ่งเปนบริวาร เชิญดูผล
วิบากของบุญทั้งหลายเถิด ดวยผลบุญนั้น ผิวพรรณของดิฉัน จึงเปนเชนนี้ ดวยผลบุญนั้น
สิ่งนี้จึงสําเร็จแกดิฉัน โภคทั้งหลาย ไมวาชนิด
ไหน ซึ่งเปนที่รักเปนที่พอใจเกิดขึ้นแกดิฉนั
ดวยผลบุญนั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงโรจนอยาง
นี้ และผิวพรรณของดิฉันเปลงรัศมีไปทั่วทุก
ทิศ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนธฺา ไดแก ทรัพยมีแกว
มุกดาเปนตน และธัญชาติ ๗ ชนิด. บทวา ปวี จ เกวลา ไดแก
แผนดินใหญนี้ทั้งสิ้นดวย. พระราชาตรัสสําคัญหมายวา แผนดินทั้งหมด
ตกอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองคแลว. บทวา ปสฺส ผล กุมฺมาสปณฺฑิยา ความวา พระราชาเมื่อทรงแสดงผลทานของพระองคดวย
พระองคเอง จึงตรัสอยางนี้. ไดทราบมาวา พระโพธิสัตวก็ดี พระสรรเพชญพุทธเจาทั้งหลายก็ดี ทรงทราบผลของทานอยู. และเพราะ
เหตุนั่นเอง พระศาสดา เมื่อตรัสพระสูตรในอิติวุตตกะ จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเปนเชนนี้ สัตวทั้งหลายก็ควรรูวิบากของ
การแจกจายทาน ดังที่เราตถาคตรู เพราะฉะนั้น คนทั้งหลายยังไมได
ให ก็ไมควรบริโภค และไมควรใหความตระหนี่ที่เปนมลทินครอบงํา
จิตใจของพวกเขาตั้งอยู. ทั้งยังไมไดแจกจาย แมจากคําขาวคําสุดทาย
คําขาวคําที่กินเสร็จของพวกเขาก็ไมควรบริโภค ถาพวกเขาพึงมีปฏิคาหก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่สัตวทั้งหลายไมรูวิบากของ
การแจกจายทานอยางนี้ เหมือนที่เราตถาคตรู ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
ยังไมใหก็บริโภค และความตระหนี่ที่เปนมลทิน ก็ครอบงําจิตใจพวก
เขาตั้งอยู.
ฝายพระโพธิสัตว ทรงมีปติปราโมทยเกิดขึ้นในวันฉัตรมงคล
ของตน จึงทรงรองเพลงพระราชอุทาน ดวยคาถา ๒ คาถาเหลานี้.
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จําเดิมแตนั้นมา เหลาหญิงฟอนของพระโพธิสัตวพากันรองเพลงนั้น
โดยคิดวา เปนเพลงที่พระราชาทรงโปรด คือเพลงพระราชนิพนธ
และคนธรรพเปนนักฟอนทั้งหลายเปนตน ที่เหลือก็ดี คนภายในเมือง
ก็ดี คนที่อยูภายในพระนครทั้งหลายก็ดี คนที่อยูภายนอกพระนครทั้ง
หลายก็ดี พากันรองเพลงนั้นเหมือนกัน ที่รานเครือ่ งดื่มภัตตาคารบาง ที่
บริเวณชุมชนบาง โดยคิดวา เปนเพลงที่พระราชาของพวกเราทรง
โปรด. เมื่อเวลาผานไปนานแลวอยางนี้ พระมเหสีไดมีพระราชประสงค
จะทรงทราบเนื้อรองของเพลงนั้น. แตไมกลาทูลถามพระมหาสัตว. ตอมา
วันหนึ่ง พระราชาทรงเลื่อมใสในคุณงามความดีอยางหนึ่ง ของพระนาง
จึงตรัสวา นองนางเอย ฉันจะใหพรแกเธอ ขอใหเธอจงรับพระพระนาง
จึงทูลวา ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม หมอมฉัน
ขอรับพระราชทานพระพร บรรดาชางมาเปนตน เราจะใหอะไรแกเธอ
ขาแตใตฝาละอองธุลีพระบาท ไมมีอะไรที่หมอมฉันไมมี เพราะอาศัย
เสด็จพี่ หมอมฉันไมมีความตองการสิ่งเหลานั้น ถาหากเสด็จพี่มีพระราชประสงคจะพระราชทานพระพร ขอจงตรัสบอกเนื้อเพลง พระราชนิพนธ พระราชทานหมอมฉันเถิด. นองนาง เธอจะมีประโยชน
อะไรดวยพรนี้ เธอจงรับเอาพรอื่นเถิด. ขอเดชะพระอาชญาไมพน
เกลา หมอมฉันไมมีความตองการอยางอื่น ตองการเนื้อเพลงพระราชนิพนธอยางเดียว. นองนาง ดีแลว เราจักบอกให แตเราจะไมบอก
แตเธอคนเดียวในที่ลับ จักใหตีกลองปาวรองไปในนครพาราณสี ประ-
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มาณ ๑๒ โยชน ใหสรางรัตนบัลลังกที่พระทวารหลวง ใหลาดรัตนบัลลังกหอมลอมดวยชาวนครทั้งหลาย มีอํามาตยและพราหมณเปนตน
และหญิงหมื่นหกพันนาง นั่งบนรัตนบัลลังก ทามกลางคนเหลานั้น
แลวบอก พระนางทูลรับวา ดีแลว เพคะ. พระราชาทรงใหทําอยางนั้น
แลว มีหมูมหาชนแวดลอม เหมือนทาวสักกะเทวราชมีหมูเทวดาหอม
ลอม ฉะนั้น แลวเสด็จประทับนั่งบนรัตนบัลลังก. ฝายพระราชเทวี
ทรงประดับประดาดวยเครื่องประดับทุกอยาง ตั้งพระภัทรบิฐทอง ทรง
ชําเลืองหางพระเนตรดูที่สมควรขางหนึ่ง แลวประทับ ณ ทีต่ ามความ
เหมาะสม ทูลวา ขาแตเสด็จพี่ ขอเสด็จพี่จงตรัสบอกเนื้อรองของเพลง
มงคลที่เสด็จพี่ปลื้มพระทัย
แลวทรงขับรองแกหมอมฉันใหชัดแจง
เหมือนใหพระจันทรโผลขึ้นบนทองฟากอน ฉะนั้น แลวทูลคาถาที่ ๓
วา :ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูทรงทําความ
ยิ่งใหญ เพราะกุศลธรรม พระองคตรัสคาถา
ทรงเพลงเสมอ ๆ ขาแตพระองคผูทรงพัฒนา
รัฐ หมอมฉันขอทูลถามพระองค ขอพระองค
ผูมีพระราชหฤทัยประกอบดวยปติอยางแรงกลา
โปรดบอกหมอมฉันเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกสลาธิป ความวา พระมหาสัตว
นั้น ทรงเปนใหญยิ่งในแควนโกศล แตเสด็จประทับอยู โดยทรงทํา
ความเปนใหญยิ่งในเพราะกุศลธรรม เพราะเหตุนั้น พระราชเทวี
เมื่อทรงเรียกพระองค จึงทูลอยางนี้. บทวา กุสลาธิป มีอธิบายวา
ผูทรงมีพระอัธยาศัยเปนกุศล. บทวา พาฬฺห ปติมโน ปภาสสิ
ความวา ขอพระองคโปรดมีพระราชหฤทัย ประกอบดวยปติอยางเหลือ
เกิน ตรัสบอก คือวา เพราะฉะนั้น ขอพระองคโปรดตรัสบอกเนื้อ
ความของคาถา คือเนื้อเพลงเหลานั้น แกหมอมฉันกอนเถิด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว เมื่อจะทรงทําเนื้อความของคาถา
ทั้งหลายใหแจมชัดแกพระนาง จึงไดภาษิตคาถา ๔ คาถา วา:เราไดเกิดในตระกูลหนึง่ ในนครนี้นั่นเอง
ไดเปนลูกจางทํางานใหคนอื่น แตมีสลี สังวร
เราออกไปทํางานไดเห็นสมณะ ๔ รูป ผู
สมบูรณดวยศีลและอาจาระ เปนผูเยือกเย็น
ไมมีอาสวะ ยังจิตใหเลื่อมใสในทานเหลานั้น
แลว ไดใหทานนั่งบนอาสนะที่ปูดวยใบไม
เลื่อมใสแลว ไดถวายขนมกุมมาสแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ดวยมือของตนเอง.
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ผลของกุศลธรรมนั้นของเรานี้เปนเชนนี้ คือเรา
ไดเสวยราชสมบัตินี้ ที่มีแผนดินอุดมสมบูรณ
กวางขวาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุเล อฺตเร ความวา ใน
ตระกูลหนึ่งนั่นเอง ที่ไมปรากฏชื่อหรือโคตร. บทวา อหุ ความวา
เถิดแลว. บทวา ปรกมฺมกโร อาสึ ความวา เราเกิดในตระกูลนั้นแลว
เมื่อทํางานของผูอื่นเลี้ยงชีพ เพราะเปนคนจน ชือ่ วา ไดเปนกรรมกร
ของผูอื่น คือทํางานของผูอื่น. บทวา ภตโก คือลูกจาง ไดแก ผูที่
เลี้ยงตัวดวยคาจางของคนอื่น. บทวา สีลสวุโต ความวา ดํารงอยู
แลว ในสีลสังวร ๕ ประการ พระมหาสัตวทรงแสดงวา เราแมเลี้ยง
ชีพดวยคาจาง แตก็ละความทุศีล ไดเปนผูถึงพรอมดวยศีล. บทวา
กมฺมาย นิกขฺ มนฺตาห ความวา วันนั้น เราออกไปเพื่อจะทํางานที่
ตองทํา. บทวา จตุโร สมเณ อทฺทส ความวา ดูกอนนองนาง เรา
ออกจากพระนครไป ขึ้นทางหลวงเดินไปแหลงที่ทํางานของตน ไดเห็น
บรรพชิต ๔ รูป ผูมีบาปสงบแลว กําลังเขาไปสูนครพาราณสีเพื่อตอง
การบิณฑบาต. บทวา อาจารสีลสมฺปนฺเน ความวา การเลี้ยงชีพ
ดวยอเนสนา ๒๑ อยาง ชื่อวา อนาจาร ผูประกอบพรอมดวยอาจาระ
ที่ตรงกันขามกับอนาจารนั้น และศีลที่มาแลว โดยมรรคและผลทั้งหลาย.
บทวา สีตภิ ูเต ความวา ผูถ ึงแลวซึ่งความเย็น เพราะระงับความ
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กระวนกระวาย มีราคะเปนตนได และดับไฟ ๑๑ กองได. บทวา
อนาสเว ความวา ผูเวนจากกามาสวะเปนตนได. บทวา นิสที ิตฺวา
ความวา ใหนั่งบนสันถัดใบไมที่เขาปูลาดไวบนอาสนะกองทราย เพราะ
วา สันถระในที่นี้ ทานกลาววา ไดแกสันถัด. บทวา อทาสึ ความวา
ขาพเจาถวายทักขิโณทกแกทานเหลานั้นแลว จึงไดถวายขนมกุมมาส
โดยเคารพ ดวยมือของตนเอง. บทวา กุสลสฺส ความวา ชื่อวากุศล
เพราะหมายความวา ไมมีทั้งโรค ไมมีทั้งโทษ. บทวา ผล ไดแก ผล
ที่หลั่งออกมาจากเหตุ. บทวา ผีต ความวา ทีผ่ ลิตสมบัติทุกอยางให.
เมื่อพระมหาสัตวบอกผลกรรมของตน โดยพิสดารอยางนี้แลว
พระเทวีครั้นทรงสดับแลว ทรงมีพระทัยเลื่อมใส เมื่อจะทรงทําการ
สดุดีพระโพธิสัตววา ขาแตมหาราช ถาวา พระองคทรงทราบผลทาน
โดยประจักษอยางนี้แลวไซร ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป พระองคทรงได
กอนขาวกอนหนึ่งแลว ตองถวายแกสมณพราหมณผูทรงธรรมนั้นแหละ
จึงจะเสวย ดังนี้แลว ไดทูลคาถานี้วา :ขาแตพระองคผูทรงเปนอธิบดี ในเพราะ
กุศลธรรม ขอพระองคจงทรงพระราชทานกอน
จึงเสวย ขอพระองคอยาทรงประมาท ทรง
หมุนลอ คือพระธรรมเถิด ขาแตมหาราช ผู
ทรงเปนอธิบดีในเพราะกุศลธรรม ขอพระองค
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อยาไดทรงดํารงอยูในอธรรม โปรดรักษาทศพิธราชธรรมไวเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทท ภฺุชถ ความวา พระองค
ทรงประทานแกผูอื่นแลว จึงเสวยดวยพระองคเอง. บทวา มา ปมาโท
ความวา ขอพระองคอยาไดทรงประมาทในบุญทั้งหลาย. บทวา จกฺก
วตฺตย โกสลาธิป ความวา ขาแตมหาราช ผูทรงมีพระราชอัธยาศัย
ในกุศลธรรม ขอพระองคจงทรงหมุนลอ คือพระธรรม ๔ อยาง มี
การอยูในประเทศที่เหมาะสมเปนตน. บทวา จกฺก ความวา รถวิ่งไป
ดวยลอ ๒ ลอ. แตกายนี้ไปเทวโลก ดวยลอ ๔ ลอเหลานี้. ลอ ๔ ลอ
เหลานั้น นับวา เปนลอ คือพระธรรม. ขอพระองคจงทรงหมุน คือ
ใหลอนั้นกลิง้ ไป. บทวา อธมฺมิโก ความวา คนเหลาอื่นถึงความ
ลําเอียงเพราะรักรีดทรัพยนั่นเอง เหมือนหีบชาวโลก ดวยเครื่องหีบ
ออย ฉะนั้น ชื่อวา เปนผูไมดํารงธรรมฉันใด ขอพระองคอยาทรง
เปนผูประพฤติอธรรม ฉันนั้น. บทวา อนุธมฺม ปาลย ความวา
แตขอพระองคจงทรงคุมครอง คือรักษา ไดแก อยาทรงสลัดทศพิธราชธรรมนีท้ ิ้งเสีย คือ :ทาน ๑ ศีล ๑ การบริจาค ๑ ความซือ่
ตรง ๑ ความออนโยน ๑ ตบะ คือความเพียร ๑
ความไมโกรธ ๑ ความไมเบียดเบียน ๑ ความ
อดทน ๑ และความไมผิดพลาด ๑
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พระมหาสัตว เมื่อจะทรงรับพระดํารัสของพระนาง จึงตรัสคาถา
นี้วา :ดูกอนพระธิดาของพระเจาโกศลผูเลอโฉม เรานั้นจักประพฤติตามทางที่พระอริยเจา
ทั้งหลายประพฤติมาแลว เสมอ ๆ นั้นนัน่ เอง
พระอรหันตทั้งหลาย เปนที่พอใจของเรา เรา
ตองการจะไดเห็นทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วตุม ไดแก ทาง. บทวา อริยาจริต
ความวา ทีพ่ ระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ประพฤติมาแลว.
บทวา สุโกสเล มีเนื้อความวา ดูกอนพระธิดา คนดีของพระเจา
โกศลผูเลอโฉม. บทวา อรหนฺโต ไดแก พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ผูไดพระนามอยางนี้ เพราะเปนผูใกลจากกิเลสทั้งหลาย เพราะเปนผู
หักกําแหงสังสารจักร เพราะเปนผูทําลายขาศึกทั้งหลาย และเพราะเปน
ผูควรแกปจจัยทั้งหลาย. มีคําอธิบายไววา ดูกอนพระธิดาของพระเจาปสเสนผูเจริญ เรานั้น ไมทําความอิ่มใจวา เราถวายทานแลว จัก
ประพฤติตามทาง คือทาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายประพฤติแลว บอย ๆ
นั้นนั่นเอง. ดวยวาพระอรหันตทั้งหลายเปนที่ชอบใจ คือนาทัศนาของ
เรา เพราะเปนทักขิไณยบุคคลผูล้ําเลิศ เราประสงคจะเห็นทานเหลานั้น
นั่นแหละ เพราะตองการจะถวายจีวรเปนตน.
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ก็แหละพระราชา ครั้นตรัสคํานี้แลว ทรงตรวจดูสมบัติของ
พระเทวี เมือ่ ตรัสถามวา ดูกอนนองนางผูเจริญ เราบอกกุศลกรรม
ของตนในภพกอนอยางพิสดารแกเธอแลว แตในทามกลางหญิงเหลานี้
ไมมีหญิงแมแตคนเดียวที่เชนกับเธอ โดยรูปรางหรือโดยเยื้องกราย
และกิริยาเสนหาของหญิง เธอนั้นทํากรรมอะไรไว จึงไดรับสมบัตินี้
ดังนี้ จึงไดตรัสคาถาซ้ําวา :ดูกอนนองนางผูเจริญ ชาวโกศลคน
สวยงาม เธออุปมาเหมือนสาวอัปสร สวยงาม
ในทามกลางหมูนารี เหมือนพระเทพเทวีของ
ทาวสักกเทวราชก็ปานกันเธอไดทําความดีอะไร
ไว เพราะเหตุอะไร เธอจึงมีผิวพรรณงาม ?
คาถานั้น มีเนื้อความวา ดูกอนนองนางผูเจริญ. ชาวโกศล
คนสวยงาม คือผูเปนพระราชธิดาคนดีของพระเจาโกศล เธออุปมา
ดังสาวอัปสร โดยรูปสมบัติ สวยงามเหลือเกิน ในทามกลางหมูนารีนี้
เหมือนเทพธิดาตนใดตนหนึ่งของทาวสักกเทวราช ในสรวงสวรรค
ในสมัยกอน เธอไดทํากรรมดีงามชื่ออะไรไว เพราะเหตุอะไร เธอจึง
มีผิวพรรณงามอยางนี้.
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ลําดับนั้น พระราชเทวีนั้น เมือ่ จะทูลบอกกรรมดี ในภพกอน
ดวยพระญาณที่ทรงระลึกชาติได จึงไดตรัสคาถา ๒ คาถาที่เหลือวา :ขาแตพระมหากษัตริย หมอมฉันไดเปน
ทาส ผูรบั ใชผูอนื่ ของตระกูลกุฎมพี เปนผู
สํารวมระวัง เลีย้ งชีพโดยชอบธรรม มีศีล
ไมพบเห็นบาป. ในครั้งนั้น หมอมฉันมีจิต
เลื่อมใส ไดสํารวมใจ ถวายภัตตาหารที่เขา
ยกใหเปนสวนของตน แกพระปจเจกพุทธเจา
ผูกําลังเดินไปบิณฑบาต ผลแหงธรรมนั้นของ
หมอมฉัน จึงเปนเชนนี้.
ไดทราบมาวา แมพระราชเทวีนั้น ก็ทรงระลึกชาติไดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น พระนางจึงไดทูลพระราชา โดยทรงกําหนดดวยพระญาณ
ที่ทรงระลึกชาติของตนไวนั่นเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺพตฺถกุลสฺส ความวา แหง
ตระกูลกุฎมพี. บทวา ทาสยาห ตัดบทเปน ทาสี อห หมอมฉันเปน
ทาสี ปาฐะวา ทาสาห ดังนี้ ก็ม.ี บทวา ปรเปสิยา ความวา เปนผู
ทําการรับใช คือ สาวใชที่ถูกผูอื่นสงไปเพื่อทํากิจนั้น ๆ. บทวา สฺตา
ความวา ธรรมดาวา ทาสีเปนผูทุศีล แตหมอมฉันเปนผูสํารวมดวย
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ทวาร ๓ ถึงพรอมแลวดวยศีล. บทวา ธมฺมชีวินี ความวา เปนผู
เลี้ยงชีพ โดยไมทําการลวงผูอื่นเปนตน แลวประพฤติโดยธรรมโดย
สม่ําเสมอ. บทวา สีลวตี ความวา หมอมฉันเปนผูถึงพรอมดวยอาจาระ
มีคุณความดี. บทวา อปาปทสฺสสนา ความวา เปนผูพบเห็นสิ่งที่ดีงาม
คือมีธรรมเปนที่รัก. บทวา อุทฺธตภตฺต ความวา ภัตรสวนที่หมอมฉัน
ได โดยยกขึ้น ดวยสามารถแหงสวนที่ถึงแกตน. บทวา ภิกขุโน
ความวา แกพระปจเจกพุทธเจา ผูทรงทําลายกิเลสแลว. บทวา จิตฺตา
สุมนา ความวา เปนผูดีใจ คือเกิดโสมนัสขึ้น เชื่อผลของกรรมอยู.
บทวา ตสฺส กมฺมสฺส ความวา แหงกรรม คือการถวายภิกษาอยาง
เดียวนั้น. มีคําอธิบายวา ขาแตมหาราช เมื่อกอนหมอมฉันเปนทาสี
ของตระกูลกุฎมพีตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ในนครสาวัตถี ถือเอาภัตตาหาร
สวนทีไดแลวเดินออกไป เห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง กําลังทรง
ดําเนินไปบิณฑบาต ยังความยินดีของตนใหหอเหี่ยวลง ถึงพรอม
ดวยคุณธรรม มีความสํารวมระวังเปนตน เชื่อผลของกรรมอยู จึงได
ถวายภัตตาหารนั้น แกพระปจเจกพุทธเจานั้น. หมอมฉันนั้น ดํารง
อยูจนตลอดอายุถึงแกกรรมแลว ไดถือกําเนิดในพระอุทรของพระมเหสี
ของพระเจาโกศล ในนครสาวัตถีนั้น บัดนี้ กําลังบําเรอบาทของ
พระองค เสวยสมบัติเห็นปานนี้ ผลกรรมของหมอมฉันนั้น เปนอยางนี้
คือเชนนี้. ในเรื่องนั้น เพื่อแสดงถึงความที่ทานที่บุคคลถวายแลวแก
บุคคลผูสมบูรณดวยคุณความดีวามีผลมาก ควรอางคาถามาใหพิสดาร
มีอาทิวา :-
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บุญอันล้ําเลิศยอมเจริญ แกชนทัง้ หลาย
ผูเลื่อมใสแลว ในบุคคลผูล้ําเลิศแล อายุ
วรรณะ ยศ เกียรติ ความสุขและกําลังอัน
ล้ําเลิศ ก็เจริญ. ผูมีปญญา ผูใหของอันล้ําเลิศ
ตั้งมั่นแลว ในธรรมอันล้ําเลิศ เปนภูต คือ
เทวดาก็ตาม มนุษยก็ตาม ผูถึงความล้ําเลิศแลว
ยอมบรรเทิงใจ นีเ้ ปนขุมทรัพยที่อํานวยสมบัติ
ทุกอยางแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
พระราชาและพระมเหสีทั้ง ๒ พระองคนั้น ครั้นตรัสกรรมเกา
โดยพิสดารดวยประการอยางนี้แลว จําเดิมแตนั้นมา ทรงใหสรางศาลา
๖ แหง คือที่ประตูพระนคร ๔ แหง ที่กลางพระนคร ๑ แหง ที่ประตู
พระราชวัง ๑ แหง ทรงกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหกระฉอน ยังมหาทานใหเปนไป ทรงรักษาศีล รักษาอุโบสถ ในอวสานตแหงพระชนม
ชีพ ไดทรงมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกไววา พระราชเทวีในครั้งนั้น ไดแก มารดาพระราหุล สวน
พระราชา ไดแก เราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถากุมมาสปณฑชาดกที่ ๑๐
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๑๑. ปรันตปชาดก
วาดวยลางบอกความชั่วและภัยที่จะมาถึง
[๑๑๑๔] บาปจักมาถึงขาพระองค ภัยจักมาถึงขา
พระองค เพราะมนุษยหรือมฤคก็ไมรูเขยากิ่ง
ไมในครั้งนั้น.
[๑๑๑๕] ความใครของเราในภรรยาผูหวาดกลัว ที่
อยูไมไกลจักทําใหเราผอมเหลือง เหมือนกิง่ ไม
ทําใหนายปรันตปะผอมเหลืองฉะนั้น.
[๑๑๑๖] ภริยาผูนารักใคร ไมมที ี่ติอยูในบาน จัด
เศราโศกถึงเรา ความเศราโศกจักทําใหเธอ
ผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทําใหนายปรันตปะ
ผอมเหลืองฉะนั้น.
[๑๑๑๗] หางตาที่หลอนชําเลืองมาหาฉันก็ดี การ
ยิ้มของหลอนก็ดี ถอยคําที่หลอนเปลงออกมา
ก็ดี จักทําใหเราผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทําให
นายปรันตปะผอมเหลืองฉะนั้น.
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[๑๑๑๘] เสียงกิ่งไมไดมาประจักษแนนอนแลว
เสียงนั้นเห็นจะมาแจงเหตุใหตัวเจาทราบแน
นอนแลว ผูที่สั่นกิ่งไมนั้นไดบอกเรื่องนั้นอยาง
แนนอน.
[๑๑๑๙] เรื่องนี้แลทีต่ ัวเจาคนโงคิดวา กิ่งไมที่
มนุษยหรือมฤคก็ไมทราบเขยาแลวในครั้งนั้น
ไดมาถึงตัวเจาแลว.
[๑๑๒๐] เจาไดรูอยางนั้นแลว เจายังลวงเสด็จพอ
ของฉันไปฆาแลวเอากิ่งไมปดไว บัดนี้ ภัยจัก
มาถึงเจาบางละ.
จบ ปรันตปชาดกที่ ๑๑
อรรถกถาปรันตปชาดกที่ ๑๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
การตะเกียกตะกายของพระเทวทัต เพื่อจะปลงพระชนมพระศาสดา
แลวจึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อาคมิสฺสติ เม ปาป ดังนี้.
ความพิสดารวา ในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลาย ตั้งเรื่องสนทนากันขึ้น
วา ดูกอนอาวุโส พระเทวทัตตะเกียกตะกาย เพื่อจะปลงพระชนมพระ-
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ตถาคตเจา คือประกอบนายขมังธนู กลิ้งศิลาทับ ปลอยชางนาฬาคีรีทํา
อุบายเพื่อใหพระตถาคตเจาทรงพินาศ. พระศาสดาเสด็จมาถึง แลวตรัส
ถามวา กอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร
หนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ดวยเรื่องชือ่ นี้ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระเทวทัตไมใชตะเกียกตะกายเพื่อฆาเราตถาคต แตในบัดนี้
เทานั้น แมในกาลกอน พระเทวทัตนั้นก็ตะเกียกตะกาย เพือ่ ฆาเรา
ตถาคตเหมือนกัน แตก็ไมอาจเพื่อจะทําแมเพียงความสะดุงใหเรา
ตถาคตได จึงเสวยทุกขของตนเอง แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวถือกําเนิดในพระอุทรของพระอัครมเหสีของ
พระองค เจริญวัยแลวทรงศึกษาศิลปทุกชนิดที่นครตักกศิลา ทรงเรียน
มนตรูเสียงทุกอยาง. ทาวเธอทรงใหการซักถามอาจารยแลว เสด็จกลับ
นครพาราณสี. พระชนกทรงตั้งพระองคไวในตําแหนงอุปราช. ถึงจะ
ทรงตั้งไวในตําแหนงอุปราชก็จริงอยู. แตก็ทรงมีความประสงคจะปลง
พระชนมพระโพธิสัตวอยู ไมทรงปรารถนาจะใหทานเขาเฝา. อยูมาวัน
หนึ่ง แมสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งพาเอาลูกนอย ๒ ตัวเขาไปทางชองระบายน้ํา
ในยามราตรีเมื่อมนุษยทั้งหลายหลีกเรนไปแลว. ที่ขางหองบรรทมบน
ปราสาทของพระโพธิสัตว มีศาลาหลังหนึ่ง. บนศาลาหลังนั้นมีคนเข็ญ
ใจคนหนึ่ง ถอดรองเทาวางไวที่พื้นดินใกลเทาแลว นอนอยูบ นกระดาน
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แผนเดียว แตยังไมหลับกอน. ครั้งนั้นลูกนอย ๒ ตัวของแมสุนัขหิว
รองขึ้น จึงแมของมันไดพูดกะลูกทั้ง ๒ ตัวนัน้ ตามภาษาของตนวา
อยาทําเสียงดัง คนคนหนึ่งถอดรองเทาวางไวที่พื้นบนศาลาหลังนี้ นอน
บนแผนกระดานแตยังไมหลับ เวลาคนคนนั้นนอนหลับแมจักไปคาบ
เอารองเทานั่นมาใหพวกเจากิน. พระโพธิสัตวทรงรูภาษาของมันดวย
อานุภาพของมนต จึงเสด็จออกจากหองบรรทมไปทรงเปดพระแกลแลว
ตรัสวา ใครอยูที่นี่. คนเข็ญใจทูลวา ขาพระพุทธเจา คนเข็ญใจพระเจาขา.
พระโพธิสัตว รองเทาของเจาอยูที่ไหน ?
คนเข็ญใจอยูที่พื้นดิน พระเจาขา
พ. ยกขึ้นมาแขวนไวเถิด.
แมสุนัขจิ้งจอกครั้นไดยินคํานั้นแลว โกรธพระโพธิสัตว. ใน
วันรุงขึ้นมันก็เขาพระนครอยางนั้นเหมือนกัน ครัง้ นั้นคนคน ๑ ตั้งใจ
วาจะดื่มน้ํา เมื่อลงไปในสระโบกขรณี ก็ตกลงไปจมน้ําหายใจไมออก
ตาย. แตเขามีผาสาฎกสําหรับนุงหม ๒ ผืน และมีแหวนสวมนิ้ว
ราคาพันกหาปณะที่ผานุง. แมครานั้นแมสุนัขจิ้งจอกนั้นก็พูดกะลูก
นอยของมัน ที่กําลังรองวาแมพวกฉันหิว วา ลูกเอยอยาสงเสียงดัง
คนตายอยูที่สระโบกขรณีนั่นแนะ เขามีของสิ่งนี้และสิ่งนี้ แต
เขาตายแลวนอนอยูใตบันไดนั่นเอง แมจักใหพวกเจากินคนคนนั่น.
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พระโพธิสัตวทรงสดับคํานั้นแลว ทรงเปดพระแกลแลวตรัสวา บน
ศาลามีใครไหม ? เมื่อชายคนหนึ่งลุกขึ้นแลวทูลวา ขาพระองคพระเจาขา จึงตรัสวา ไปเถิดไปเอาผาสาฎกและแหวนสวมนิ้วของชายที่ตาย
อยูในสระโบกขรณีนั้นแลวปลอยรางของมันใหจมอยูในน้ํา โดยวิธีที่
มันจะไมลอยขึ้น. เขาไดทําอยางนั้นแลว แมสุนัขนั้นก็โกรธอีกแลวรอง
ขูพระโพธิสัตววา ในวันกอนเขาไมไดใหลูกขากินรองเทา วันนี้ไมให
กินคนตาย ในวันที่ ๓ พระเจาสมันตราชองคหนึ่ง จักมาลอมพระนคร
ไว ครั้งนั้นพระราชบิดาจักสงเขาไปเพื่อตองการใหรบ พระเจาสมันตราชจักตัดศีรษะของทาน ณ ที่นั้น เมื่อเปนเชนนั้นเราจักดื่มเลือดใน
ลําคอของแกแลวพนเวร ดังนี้แลวพาลูกออกไป. ในวันที่ ๓ พระเจา
สมันตราชเสด็จมาลอมพระนครไว. พระราชาตรัสกะพระโพธิสัตววา
ไปเถิดลูกเอย จงตอสูกับพระเจาสมันตราชนั้น. พระโพธิสตั วทูลวา
ขาแตสมมติเทพ มีเหตุอยางหนึ่งที่ขาพระองคเห็นแลว ขาพระองคไม
สามารถไปได ขาพระองคกลัวอันตรายแหงชีวิต พระราชาตรัสวา เมื่อ
เจาตายหรือไมตายก็ตาม จะมีประโยชนอะไรสําหรับฉัน เจาจงไปเถิด.
พระมหาสัตวรับกระแสพระบรมราชโองการแลวพาบริษัทไป ไมได
ออกทางประตูดานที่พระเจาสมันตราชทรงตั้งทัพ ทรงเปดประตูดานอื่น
เสด็จออกไป. เมื่อพระมหาสัตวนั้นเสด็จออกไป พระนครไดวางเปลา.
คนทั้งหลายไดออกไปกับพระมหาสัตวหมดทีเดียว. พระมหาสัตวทรงให
พักคายอยู ณ ที่ที่มีสวนเหมาะสมกันแหงหนึ่ง. พระราชาทรงดําริวา
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อุปราชทําพระนครใหวางเปลา พากําลังหนีไปแลว ฝายพระเจาสมันตราชก็ลอมพระนครตรึงไว บัดนีช้ ีวิตของเราจะไมมี. พระองคทรงดําริ
วา เราจักรักษาชีวิตไว แลวทรงพาเอาพระราชเทวี ปุโรหิตและคน
รับใชคนหนึง่ ชื่อปรันตปะปลอมพระองคหนีเขาปาไป. พระโพธิสัตว
ทรงทราบการเสด็จหนีไปของพระราชาแลว จึงเสด็จเขาพระนครทรงทํา
การรบขับไลพระเจาสมันตราชใหหนีไป แลวทรงยึดราชสมบัติไวได.
ฝายพระราชบิดาของพระองค ไดทรงสรางบรรณศาลาใกลฝงแมน้ําแหง
หนึ่ง ทรงดํารงพระชนมชีพอยูไดดวยผลไมนอยใหญ. พระราชากับ
ปุโรหิตไปหาผลไมนอยใหญ. ที่บรรณศาลานั่นเองมีแตทาสชื่อปรันตปะ
กับพระราชเทวี. เพราะทรงอาศัยพระราชา พระราชเทวีไดทรงพระครรภแมในสถานที่นั้น. และพระนางไดประพฤตินอกใจพระราชากับ
ทาสปรันตปะนั่น ดวยอํานาจแหงความคุนเคยกัน. วันหนึ่งพระนาง
รับสั่งทาสปรันตปะวา เมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องแลว ชีวิตของเจาก็
จะไมมี ชีวติ ของฉันก็จะหามีไม เพราะฉะนั้นเจาจงปลงพระชนมพระราชานั้นเสีย ทาสปรันตปะทูลวา ขาพระองคจะปลงอยางไร ? พระราชเทวีรับสั่งวา พระราชานี่จะใหเจาถือพระขรรคนั้นและภูษาชุบสรง
แลวไปสรงสนาน เจาจงคอยดูความเผลอของพระราชานั้น ในที่สรง
สนานนั้น ใชพระขรรคตัดพระเศียรแลวสับพระสรีระออกเปนทอน ๆ
ฝงไวในพื้นดิน. เขารับพระเสาวนีวา พระเจาขา. อยูมาวันหนึ่งปุโรหิต
นั่นเอง เดินไปเพื่อตองการผลไมนอยใหญ ขึ้นตนไมตนหนึ่ง ใกลทา
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ที่พระราชาทรงสรงสนานเก็บผลไมนอยใหญอยู. พระราชาทรงดําริวา
เราจักอาบน้ํา แลวทรงใหทาสปรันตปะ ถือพระขรรคและภูษาชุบสรง
แลวไดเสด็จไปสูฝงแมน้ํา. ทาสปรันตปะทูลพระองคผูทรงประสบความ
ประมาท ในเวลาทรงสรงสนานแม ณ ที่นั้นวา ขาพระองคจักฆาละ
แลวจับพระศอพระองคเงื้อพระขรรคขึ้น. พระราชาทรงรองเพราะทรง
กลัวความตาย. ปุโรหิตไดยินเสียงนั้นแลวมองดู เห็นทาสปรันตปะ
กําลังปลงพระชนมพระราชาสะดุงกลัว จึงเขยากิ่งไมแลวลงจากตนไม
เขาไปนั่งที่พุมไมพุมหนึ่ง. ทาสปรันตปะไดยินเสียงเขยากิ่งไม ของ
ปุโรหิตนั้นแลวปลงพระชนมพระราชา ฝงไวในพื้นดินแลวพิจารณาดู
วา ไดมีเสียงเขยากิ่งไมในที่นี้ ใครหนออยูในที่นี้ ? ไมเห็นใคร ๆ จึง
อาบน้ําแลวไป. ในเวลาทาสปรันตปะไปแลว ปุโรหิตก็ออกจากที่นั่งไป
รูวาพระราชาถูกสับพระสรีระออกเปนทอน ๆ แลวฝงไวในหลุม จึงอาบ
น้ําแลวปลอมเพศเปนคนตาบอดแลวไดไปบรรณศาลา เพราะกลัวเขา
ฆาตน. ปรันตปะเห็นเขาแลวพูดวา ดูกอนพราหมณ ทานไดทําอะไร.
เขาทําเปนเหมือนไมรูพูดวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคนัยนตาทั้ง ๒
เสียจึงไดมาที่นี่ ขาพระองคไดยืนอยูที่ขางจอมปลวกแหงหนึ่งในปาที่มี
อสรพิษชุกชุม อสรพิษตัวหนึ่งจักพนพิษใส. ปรันตปะคิดวา เขาไมรู
จักเรา เขาจึงพูดวา ขาแตสมมติเทพ เราจักปลอบใจเขา แลวไดปลอบใจ
เขาวา ดูกอนพราหมณ ทานอยาคิดอะไร เราจักปฏิบัติทาน แลวได
ใหผลไมนอยใหญ ใหกนิ อิ่มหนําสําราญ. ตอแตนั้นมา ทาสปรันตปะก็
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นําผลไมนอยใหญมาให. พระราชเทวีประสูติพระราชโอรสแลว. เมื่อ
พระราชโอรสทรงเจริญขึ้นพระนางบรรทมสบาย ในเชามืดวันหนึ่งได
ตรัสกะทาสปรันตปะเบา ๆ วา เจาเมื่อปลงพระชนมพระราชา ไมมีใคร
หรือ ? เขาเมื่อเจรจากับพระนางวา ใคร ๆ มิไดเห็นขาพระองค แตวา
ไดยินเสียงเขยากิ่งไม แตไมทราบวากิ่งไมนั้นมนุษยหรือสัตวเดียรฉาน
เขยา ไมคราวใดก็คราวหนึ่งภัยจะมาถึงขาพระองค และจักมาจากผูเขยา
กิ่งไม ดังนีแ้ ลวจึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :บาปจักมาถึงขาพระองค ภัยจักมาถึงขา
พระองค เพราะมนุษยหรือมฤคก็ไมรู เขยา
กิ่งไมในครั้งนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาป ไดแกสิ่งที่ลามกคือสิ่งที่ไมนา
ปรารถนา ไมนารักใคร. บทวา ภย ความวา แมภัยคือความหวาด
เสียวใจจักมาถึงขาพระองค ไมใชไมอาจมาถึง. เพราะเหตุไร ? เพราะวา
กิ่งไมไหวครั้งนั้นไมทราบวาเพราะมนุษยหรือมฤค เพราะฉะนั้นภัยจัก
มาถึงขาพระองคจากมนุษยหรือมฤคนั้นทีเดียว. คนทั้ง ๒ นัน้ เขาใจวา
ปุโรหิตหลับแลว. แตปุโรหิตนั้นยังไมหลับเลย ไดยินถอยคําของพวก
เขาอยู. อยูมาวันหนึ่งเมื่อทาสปรันตปะไปหาผลไมนอยใหญ ปุโรหิต
เปนเหมือนเพอระลึกถึงภริยาของตนอยู ไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :-
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ความใครของเราในภรรยาผูหวาดกลัวที่
อยูไมไกลจักทําใหเราผอมเหลือง เหมือนกิง่ ไม
ทําใหนายปรันตปะผอมเหลืองไป ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภีรยุ า ความวา ธรรมดาผูหญิง
ทั้งหลายยอมกลัว เพราะเหตุแมเพียงเล็กนอย เพราะฉะนั้น ผูหญิงจึง
ถูกเรียกวาภีรุ. บทวา อวิทูเร ความวา ปุโรหิตแสดงวา ความใคร
ของเราในนางพราหมณีผูหวาดกลัว อยูในที่ไมใกลจากที่นี้ คือในที่สุด
ระยะ ๒ - ๓ โยชน เกิดขึ้นแลวแกเรา. พราหมณีนั้นจักทําใหเราผอม
เหลืองแนนอน. บทวา สาว สาขา มีเนื้อความวา ก็ดวยคํานี้ ปุโรหิต
แสดงอุปมาอยูวา กิ่งไมทําใหปรันตปะเองผอมเหลืองฉันใด พราหมณี
นั้นก็ฉันนั้น ทําใหเราผอมเหลือง. ดังนั้นพราหมณจึงกลาวคาถานั่น
แหละแตไมบอกความหมาย. เพราะฉะนั้น กิจจึงไมปรากฏแกพระราชเทวีเพราะคาถานี้.
ลําดับนั้น พระราชเทวีจึงกลาวกะปุโรหิตนั้นวา ดูกอนพราหมณ
ทานพูดอะไร ? ฝายปุโรหิตพูดวา ขาพระองคกําหนดรูแลวแหละ ใน
วันรุงขึ้นก็กลาวคาถาที่ ๓ วา :ภริยาผูนารักใคร ไมมที ี่ติอยูในบาน จัก
เศราโศกถึงเรา ความเศราโศกจักทําใหเธอ
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ผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทํานายปรันตปะให
ผอมเหลืองฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสจยิสฺสติ ความวา จักใหซูบซีด
เพราะเกิดความเศราโศกขึ้น. บทวา กนฺตา ไดแกภริยาผูนาปรารถนา.
บทวา คาเม วส มีอธิอบายวา อยูในเมืองพาราณสี. บทวา อนินฺทิตา
ความวา ไมมีที่ครหาคือทรงไวซึ่งรูปรางที่เลอเลิศ.
ในวันรุง ขึ้นปุโรหิตไดกลาวคาถาที่ ๔ วา :หางตาที่หลอนชําเลืองมาหาฉันก็ดี การยิม้
ของหลอนก็ดี ถอยคําที่หลอนเปลงออกมาก็ดี
มันจักทําใหเราผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทําให
นายปรันตปะผอมเหลืองฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตยา ม หสิตาปงฺคี ความวา
หางตาที่หลอนชําเลืองมาที่ฉัน. มีคําอธิบายวา ดูกอนนางผูเจริญ ดวง
ตาคําที่ตกแตงดีแลวเพราะนําสิ่งโสมมออกจากหางตาแลว ดวยไมปายยา
หยอดตาที่หลอนชําเลืองตาแลวก็ดี การยิ้มนอย ๆ ก็ดี คําพูด. ที่หลอนพูด
อยางออนหวานก็ดี จักทําใหเราผอมเหลืองเหมือนกิ่งไมที่เราเขยาแลว
ดังอยู ทําใหปรันตปะผอมแหงฉะนั้น. ปาฐะวา ปงฺคี ดังนี้ ก็มี โดย
เปลี่ยน จ อักษรใหเปน ป อักษร นัน่ เอง.
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ในกาลตอมา พระราชกุมารไดทรงเจริญวัยขึ้นมีพระชนมายุได
๑๖ ชันษา. จึงพราหมณไดใหพระองคทรงจับปลายไมเทาจูงไปถึงทา
อาบน้ําแลว ไดลืมตาขึ้นมองดู. พระราชกุมารตรัสวา ดูกอนพราหมณ
ทานเปนคนตาบอดไมใชหรือ ? เขาทูลวา ขาพเจาไมใชคนตาบอด แต
ใชอุบายนี้รักษาชีวิตไว แลวทูลวา ทานรูจักบิดาของทานไหม ? เมื่อ
พระราชกุมารตรัสบอกวา เรารูคนคนนั้น เปนบิดาของเรา จึงทูลวา
คนคนนี้ไมใชบิดาของทาน แตบิดาของทานไดแกพระเจาพาราณสี
คนคนนี้เปนทาสของทาน เขาปฏิบัติผิดในมารดาของทานแลว ฆาบิดา
ของทานแลวฝงไวที่ตรงนี้ ดังนี้แลวนําเอากระดูกมาใหดู พระราชกุมาร
ไดทรงเกิดความกริ้วขึ้นเปนกําลัง. ลําดับนั้น เมื่อพระราชกุมารตรัสถาม
ปุโรหิตนั้นวา บัดนี้ เราจะทําอยางไร ? ปุโรหิตจึงทูลวา สิ่งใดที่เขา
ทําแกพระราชบิดาของพระองคที่ทาน้ํานี้นั่นเอง พระองคจงทรงกระทํา
สิ่งนั่นเถิด แลวไดทลู บอกความเปนไปทั้งหมดใหทรงทราบ แลวได
ใหพระราชกุมารทรงศึกษา การตีกระบี่กระบองอยู ๒, ๓ วัน. อยูมา
วันหนึ่ง พระราชกุมารทรงถือพระขรรคกับพระภูษาชุบสรงแลวกลาววา
ไปอาบน้ําเถิดพอครับ. ปรันตปะตอบวา ดีละ แลวก็ไปกับพระราชกุมาร
นั้น. ตอมาในเวลาเขาลงอาบน้ํา พระราชกุมารจึงใชพระหัตถขวาทรง
ถือดาบ พระหัตถซายทรงจับมวยผมแลวตรัสวา ไดทราบวาเจาจับพระจุฬาของเสด็จพอของฉันแลวปลงพระชนมของพระองคผูทรงรองอยูที่ทา
น้ํานี้นั่นเอง ฝายฉันก็จักทําเจาอยางนั้นเหมือนกัน. เขากลัวภัยคือความ
ตาย โอดครวญไปพลางกลาวคาถา ๒ คาถาไปพลางวา :-
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เสียงกิ่งไมไดมาประจักษแนนอนแลว
เสียงนั้นเห็นจะมาแจงเหตุ ใหตัวเจาทราบแน
นอนแลว ผูทสี่ ั่นกิ่งไมนั้นไดบอกเรื่องนั้น
อยางแนนอน เรื่องนี้เจาแลที่ตัวคนโงคิดวา
กิ่งไมที่มนุษยหรือมฤคก็ไมทราบ เขยาแลวใน
ครั้งนั้นไดมาถึงเจาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคมา ความวา เสียงของกิ่งไมนั้น
ไดมาถึงคือมาประจวบตัวเจาเขาแลว. บทวา อสสิ นูน โส ตว ความ
วา เสียงเห็นจะบอกเหตุแตเจา. บทวา อกฺขาต นูน ต เตน ความวา
สัตวไดสั่นกิ่งไมนั้น ในครั้งนั้นสัตวนั้นไดบอกเหตุนั้นแนนอนอยาง
นี้วา เขาฆาบิดาของทาน บทวา สมาคมฺม ไดแก สงฺคมฺม หมาย
ความวา ไดมาถึงแลว. มีคําอธิบายวา ขอที่เราผูเปนคนโงไดมีสิ่งที่คิด
คือถึงที่ปริวิตกวา ภัยจักเกิดขึ้นแกเรา จากมนุษยหรือมฤคที่เขยากิ่งไม
ในครั้งนั้นนี้ไดมาประจวบกับเราแลว.
ตอจากนั้น พระราชกุมารก็ไดตรัสคาถาสุดทายวา
เจาไดรูอยางนั้นแลว เจายังลวงเสด็จ
พอของฉันไปฆาแลวเอากิ่งไมปดไว บัดนี้ ภัย
จักมาถึงเจาบาง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเถว ตฺว อเวทสิ ความวา เจาได
รูแลวอยูอยางนั้นเหมือนกัน. บทวา อวฺจิ ปตร มม ความวา เจา
ปลอบใจเสด็จพอของฉันวา พวกเรามาไปอาบน้ํากัน แลวปลงพระชนม
ทานผูกําลังสรงสนานอยู สับใหเปนทอนเล็กทอนนอยฝงไวแลวพลางไว
โดยคิดวา ถาใครจักรูไซร ภัยแบบนี้จักมาถึงแมแกตัวเรา แตภัยคือ
ความตายนี้แล บัดนี้ไดมาถึงตัวเจาแลว.
พระกุมารครั้นตรัสดังที่กลาวมาแลวนี้ แลวก็ใหทาสปรันตปะ
นั้นถึงความสิ้นชีวิตฝงไวแลว เอากิ่งไมคลุมไว ทรงลางพระขรรคสรง
สนานแลวเสด็จไปสูบรรณศาลาตรัสบอกปุโรหิตนั้น ถึงภาวะที่ตนไดฆา
แลว จึงทรงตอวาพระมารดา. ทั้ง ๓ คนหารือกันวา พวกเราจักอยูทําไม
ก็ตรงนี้ แลวจึงไดพากันไปนครพาราณสีนั่นเอง พระโพธิสัตวทรง
ประทานตําแหนงอุปราชแกพระกนิษฐา แลวทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปน
ตน ทรงสรางทางสวรรคใหเต็มที่.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรมทั้งหลายแลว ทรงประชุมชาดกไววา พระราชาผูเปนบิดาใน
ครั้งนั้น ไดแกพระเทวทัตในครั้งนี้ ปุโรหิตไดแกพระอานนท สวน
พระราชบุตรไดแกเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาปรันตปชาดกที่ ๑๑
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รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ :๑. คันธารชาดก ๒. มหากบี่ชาดก ๓. กุมภการชาดก
๔. ทัฬหธัมมชาดก ๕. โสมทัตตชาดก ๖. สุสีมชาดก ๗. โกฏสิมพลิ
ชาดก ๘. ธูมการิชาดก ๙. ชาครชาดก ๑๐. กุมมาสปณฑชาดก
๑๑. ปรันตปชาดก.
จบ คันธารวรรคที่ ๒

รวมวรรคที่มีในสัตตกนิบาต คือ :๑. กุกกุวรรค ๒. คันธารวรรค
จบ สัตตกนิบาต
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อัฏฐกนิบาตชาดก
๑. กัจจานิวรรค
๑. กัจจานิชาดก
วาดวยในกาลไหน ๆ ธรรมยอมไมตาย
[๑๑๒๑] ดูกอนแมกัจจานี ทานสระผม นุง หม
ผาขาวสะอาด ยกถาดสําหรับนึ่ง ขึ้นบนเตา
ที่ทําดวยศีรษะมนุษย ยีแปง ลางงา ซาว
ขาวสารทําไม ขาวสุกคลุกงา จะมีไวเพื่อเหตุ
อะไร ?
[๑๐๒๒] ดูกอนพราหมณ ขาวสุกคลุกงา ที่ทํา
ใหสุกดีนี้ มิใชเพือ่ บริโภคเอง ธรรมคือความ
ออนนอมตอผูใหญ และธรรมคือสุจริตสามประการ ไดสูญไปแลว วันนีข้ าพเจาจักทําการ
บูชาธรรมนั้น ในกลางปาชา.
[๑๑๒๓] ดูกอนแมกัจจานี เธอจงตริตรองกอน
แลวจึงทําการงาน ใครบอกเธอวา ธรรมสูญ
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เสียแลว ธรรมอันประเสริฐ เปรียบดวยทาว
สหัสสเนตร นี้อานุภาพหาที่เปรียบมิได ยอม
ไมตายในกาลไหน ๆ.
[๑๑๒๔] ขาแตทา นผูประเสริฐ ในขอที่วา ธรรม
สูญแลวนี้ ขาพเจานึกมั่นใจเอาเอง ในขอที่วา
ธรรมไมมีสูญนี้ ขาพเจายังสงสัย เพราะ
เดี๋ยวนี้ คนมีบาปยอมมีความสุข.
เชนหญิงสะใภของขาพเจาเปนหญิงหมัน
นางทุบตีขับไลขาพเจาแลวคลอดบุตร เดี๋ยวนี้
นางไดเปนใหญแหงตระกูลทั้งหมด ขาพเจา
ถูกทอดทิ้ง ไมมที ี่พึ่งอยูคนเดียว.
[๑๑๒๕] เรายังเปนอยู ยังไมตาย เรามาในที่นี้
เพื่อประโยชนสําหรับทานโดยเฉพาะ หญิง
สะใภคนใดทุบตีขับไลทาน แลวคลอดบุตร
เราจักทําหญิงสะใภคนนั้นพรอมทั้งบุตร ให
เปนเถาธุลีเดี๋ยวนี้.
[๑๑๒๖] ขาแตเทวราช พระองคทรงพอพระทัย
เสด็จมาในที่นี้ เพื่อประโยชนสําหรับหมอมฉัน
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โดยเฉพาะอยางนี้ ขอใหหมอมฉัน บุตร
ลูกสะใภ และหลานไดอยูเรือนรวมกันโดย
ความบันเทิงเถิด.
[๑๑๒๗] ดูกอนแมกาติยานี เธอชอบใจเชนนั้น
ก็ตาม เธอถึงจะถูกทุบตีขับไล ก็ไมละธรรม
คือความเมตตา ขอใหเธอพรอมทั้งบุตร ลูก
สะใภและหลาน จงอยูรวมเรือนกัน โดยความ
บันเทิงเถิด.
[๑๑๒๘] นางกาติยานีไดอยูรวมเรือนกับลูกสะใภ
ดวยความบันเทิง ทั้งลูกและหลานตางชวยกัน
บํารุงเลี้ยง เพราะทาวสักกเทวราชทรงอนุเคราะห.
จบ กัจจานิชาดกที่ ๑
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อรรถกถาชาดก
อัฏฐกนิบาต
อรรถกถากัจจานิวรรคที่ ๑
อรรถกถากัจจานิโคตตชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
อุบาสกผูเลี้ยงมารดาคนหนึ่ง จึงไดตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา โอทาตวตฺถา สุจิ อลฺลเกสา ดังนี้.
ไดยินวา อุบาสกผูเลี้ยงมารดานั้น เปนลูกผูด ีเมืองสาวัตถี เปน
คนมีมรรยาทดี เมื่อบิดาตายแลวเขาบูชามารดาเหมือนเทวดา บํารุง
มารดาดวยการขวนขวายจัดน้ําลางหนา บวนปาก ไมสีฟน น้ําอาบ
น้ําลางเทาเปนตน และดวยขาวยาคูแลภัตรเปนอาทิ. ครั้งหนึ่งมารดา
กลาวกะเขาวา ลูกรัก เจามีการงานซึ่งเปนเรื่องของฆราวาสมากมาย จง
พาหญิงที่มีตระกูลเสมอกันคนหนึ่งเปนภรรยาเขาจักเลี้ยงดูแม สวนเจา
จักไดทําการงานของตัวไป. เขากลาววา ดูกอนแม ฉันหวังประโยชนสุข
สําหรับตน จึงบํารุงเลี้ยงแม คนอื่นใครเลาจักบํารุงเลี้ยงไดอยางนี้.
มารดากลาววา ลูกรัก เจาควรทําการงานที่ใหตระกูลเจริญ. เขากลาววา
ฉันไมตองการครองเรือน ฉันจักบํารุงเลี้ยงแม เวลาแมสิ้นชีพแลวฉัน
จักบวช. ลําดับนั้น มารดาของเขาแมออนวอนบอย ๆ ก็ไมไดดังใจ
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จึงไมถือความพอใจของเขาเปนเกณฑ นําหญิงที่มีชาติตระกูลเสมอกัน
มาใหเขา. เขาก็มิไดคัดคานมารดา ไดอยูรวมกันกับหญิงนั้น. แมหญิง
นั้นก็คิดวา สามีของเราบํารุงเลี้ยงมารดาดวยความอุตสาหะอันยิ่งใหญ
แมเราก็ควรจักบํารุงเลี้ยงทาน เมื่อเราทําอยางนี้ก็จักเปนที่รักของสามี
คิดดังนี้แลวก็บํารุงแมผัวโดยเคารพ. อุบาสกผูเลี้ยงมารดาคิดวา หญิงนี้
บํารุงเลี้ยงมารดาของเราโดยเคารพ จึงนับแตนั้นมาเขาไดใหของกินที่มี
รสอรอยที่ไดมา ๆ แกนางผูเดียว. ครั้นเวลาตอมา หญิงนั้นคิดวาบุรุษ
ผูนี้ ใหของกินที่มีรสอรอย ๆ ที่ไดมา ๆ แกเราเทานั้น เขาคงจักตอง
การขับไลมารดาเปนแน เราจักทําอุบายขับไลแกเขา นางลืมตัวคิดไป
โดยไมไตรตรองอยางนี้ วันหนึ่ง จึงบอกสามีวา คุณพี่ เมื่อพี่ออกไป
ขางนอก มารดาของพี่ดาฉัน. เขาไดนิ่งเสีย นางคิดวาเราจักใสโทษ
หญิงแกนี้ แลวทําตระกูลผัวใหแกบุตร. ตั้งแตนั้นมาเมื่อนางจะใหขาว
ยาคู ก็ใหทรี่ อนจัดบาง เย็นจัดบาง ไมเค็มบาง เค็มจัดบาง. เมื่อแมผัว
บอกวา แมหนู ขาวยาคูรอนจัด หรือเค็มจัด นางก็เติมน้ําเย็นใสเสีย
จนเต็ม. เมื่อแมผัวบอกอีกวา เย็นมากไป เค็มมากไป นางก็สงเสียง
ขึ้นวา เมื่อก็แมบอกวา รอนจัด เค็มจัด ใครจักสามารถทําใหถูกใจ
แมได แมน้ําสําหรับอาบ นางก็ตมจนรอนจัดแลวราดบนหลัง. เมื่อ
แมผัวบอกวา แมหนู หลังแมไหมหมดแลว นางก็เอาน้ําเย็นเติมใส
เสียจนเต็ม. เมื่อแมผัวบอกวา เย็นจัดไป แมหนู นางก็เที่ยวพูดกับ
ชาวบานวา แมผัวฉันพูดวา น้ําสําหรับอาบรอนจัดอยูเดี๋ยวนี้ แลวกลับ
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รองขึ้นอีกวา เย็นจัดไป ใครจักสามารถเอาใจหญิงแกคนนี้ได. เมื่อ
แมผัวบอกวา แมหนูเตียงนอนของแมมีเลือดชุม นางก็นําออกมาแลว
เอาเตียงของตนเคาะลงบนเตียงนั้น บอกวาฉันเคาะแลว แลวก็นํากลับ
ไปตั้งไวตามเดิม. แมผัวผูเปนมหาอุบาสิกาถูกเรือดกัด ตองนั่งอยูตลอด
คืน พอรุงสวางจึงพูดวา แมหนู ฉันถูกเรือดกัดตลอดคืน. นางก็
เถียงวา เมื่อวานฉันก็ไดเคาะเตียงของแม ใครจักอาจชวยเหลือการงาน
ของตนเชนนี้ได นางคิดวา คราวนี้เราจักใหลูกชายเขาใสโทษ จึง
แกลงบวนน้ําลาย สั่งน้ํามูกเรี่ยลาดไวในที่นั้น ๆ เมื่อสามีถามวา ใคร
ทําเรือนนี้ใหสกปรกไปหมด นางก็กลาววา มารดาของทานทําอยางนี้
ฉันบอกวาอยาทําเลย ก็พาลทะเลาะ ฉันไมอาจอยูรวมเรือนกับหญิง
กาลกรรณีเชนนี้ เรือนนีท้ านจะใหมารดาของทานอยูหรือจักใหฉันอยู
อุบาสกผูเลี้ยงมารดาไดฟงคําของนางแลว กลาววา นองรักเธอยังสาวอยู
อาจที่จะไปดํารงชีพอยูในที่ใด ๆได สวนแมของฉันเปนคนแกทุพพลภาพ
ฉันเทานั้นเปนที่พึ่งของแม เธอจงออกจากบานไปสูตระกูลของตน. นาง
ไดฟงคําของสามีแลวมีความกลัว คิดวา เราไมอาจแยกสามีของเราจาก
มารดาได มารดาเปนที่รักของเขาโดยสวนเดียว ถาเราไปเรือนแหง
ตระกูล เราจักตองอยูอยางเปนหมาย ไดรับแตความทุกขเทานั้น เรา
จักปฏิบัติ ใหแมผัวโปรดปรานเหมือนแตกอน. ตั้งแตนั้นมา นางได
ปฏิบัติแมผัวเหมือนดังกอนทีเดียว.
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อยูมาวันหนึ่ง อุบาสกผูเลี้ยงมารดานั้นไปสูพระวิหารเชตวัน
เพื่อฟงพระธรรม ถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง. พระบรมศาสดาตรัสถามวา อุบาสกทานไมประมาทในบุญกรรม
มิใชหรือ ทานบําเพ็ญมาตาปตุปฏฐานกิจมิใชหรือ ? เขากราบทูลเรื่อง
ทั้งหมดแดพระศาสดาวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาของ
ขาพระองคนําหญิงในตระกูลคนหนึ่งมาเพื่อขาพระองค โดยที่ขาพระองค
ไมชอบใจเลย นางนั้นไดทําอนาจารตาง ๆ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ถึงอยางนี้นางก็ไมอาจจะแยกขาพระองคจากมารดาได เดี๋ยวนี้นางได
บํารุงเลี้ยงมารดาโดยเคารพ.
พระศาสดาทรงสดับดวยคําของอุบาสกนั้นแลว มีพระดํารัสวา
อาวุโส เดี๋ยวนี้เธอไมการทําตามคําของหญิงนั้น แตเมื่อกอนเธอไดขับไล
มารดาของเธอตามคําของนาง แตไดอาศัยเราจึงไดนํามารดามาสูเรือน
บํารุงเลี้ยงอีก อุบาสกทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึงไดทรงนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี กุลบุตรของตระกูลหนึ่ง เมื่อบิดาตายแลว เขาบูชามารดา
เหมือนเทวดา ปฏิบัติมารดาโดยทํานองดังกลาวแลว เรื่องทั้งหมดมี
เนื้อความพิสดารตามทํานองที่กลาวแลวในหนหลังนั้นแล. จับความ
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ตอนนี้วา ก็เมื่อหญิงนั้น กลาวกะสามีวา ฉันไมอาจอยูรวมกับหญิง
กาลกรรณีเชนนี้ได เรือนนี้ทานจะใหมารดาของทานอยู หรือจะใหฉัน
อยู กุลบุตรนั้น เชื่อถอยคําของหญิงนั้น คิดวา เปนความผิดของแม
เราคนเดียวจึงกลาวกะมารดาวา แม แมกอการทะเลาะขึ้นในเรือนนี้
เปนนิตย แมจงออกจากเรือนนี้ไปอยูในที่อื่นตามชอบใจเถิด. มารดา
พูดวา ดีแลว รองไหออกจากบานไปอาศัยตระกูลที่เปนเพื่อนกัน ตระกูล
หนึ่งทํางานรับจางเขาเลี้ยงชีพอยูดวยความลําบาก. ในเมื่อนางทําการ
ทะเลาะกับแมผัวในเรือนจนแมผัวออกจากบานไปแลว นางก็ไดตั้งครรภ.
นางบอกกับสามีและเที่ยวพูดกับชาวบานวา เมื่อหญิงกาลกรรณีนั้นอยู
ในเรือน ฉันไมไดตั้งครรภ เดียวนี้ฉันไดมีครรภแลว. ตอมานาง
คลอดบุตรแลวกลาวกะสามีที่รักวา เมื่อมารดาของทานอยูในเรือนฉันไม
ไดบุตร เดี๋ยวนี้ฉันไดแลว ทานจงรูวามารดาของทานเปนกาลกรรณีดวย
เหตุนี้เถิด. ฝายหญิงผูเปนมารดาไดขาววา เขาวากัน วา หญิงสะใภได
บุตรในเวลาที่เราถูกไลออกจากบาน นางจึงคิดวาในโลกนี้ ธรรมคงจัก
สูญไปแนแลว ถาธรรมยังไมสูญ ผูที่โบยตีมารดาแลวขับไลออกจากบาน
ไมควรไดบุตร ไมควรเปนอยูอยางสบาย เราจักถวายมตกภัตตแกธรรม.
วันหนึ่ง นางถืองา แปง ขาวสาร ถาดสํารับหนึ่ง และทัพพีไปปาชา
ผีดิบเอาศีรษะมนุษยสามศีรษะมาทําเตา กอไฟขึ้นแลวลงน้ําสระหัว
บวนปากเสร็จแลวมาที่เตา สยายผมแลวเริ่มซาวขาวสาร.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนทาวสักกเทวราช.
ธรรมดาพระโพธิสัตวทั้งหลายยอมเปนผูไมประมาท. ขณะนั้นพระองค
ตรวจดูหมูสัตวโลก เห็นหญิงนั้นกําลังมีความทุกข ประสงคจะถวาย
มตกภัตตแกธรรม ดวยเขาใจวาธรรมไดสูญเสียแลว จึงทรงดําริวา
วันนี้เราจักแสดงกําลังของเรา ไดแปลงเพศเปนพราหมณทําเปนเดิน
ทางไป ครั้นเห็นหญิงนั้น จึงแวะไปยืนใกลนาง กลาววานี่แนะแมคุณ
ไมมีธรรมดาที่ไหน ที่หงุ หาอาหากันในปาชาทานจะเอาขาวสุกคลุกงา
ที่ทําใหสุกในปาชานี้ไปทําอะไร ดังนี้ เมื่อจะเริ่มสนทนา จึงกลาวคาถา
ที่ ๑ วา :ดูกอนแมกัจจานี ทานสระผม นุงหม
ผาขาวสะอาด ยกถาดสําหรับนึ่ง ขึ้นบนเตา
ที่ทําดวยศีรษะมนุษย ยีแปง ลางงา ซาวขาวสาร
ทําไม ขาวสุกคลุกงา จะมีไวเพื่อเหตุอะไร ?
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดังตอไปนี้ :- ทาวสักกเทวราช
เรียกหญิงนั้น โดยโคตรวา กัจจานี.
บทวา กุมฺภมิ ธิสฺสยิตฺวา ความวา ยกถาดสําหรับนึ่งนี้ขึ้นบน
เตาที่ทําดวยศีรษะมนุษย
บทวา เหหิติ ความวา ขาวสุกคลุกงานี้จะมีไวเพื่อเหตุอะไร
คือทานจะบริโภคดวยตนเองหรือยังมีเหตุอยางอื่นแอบแฝงอยู ?
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ลําดับนั้น หญิงนั้นเมื่อจะบอกความแกทาวสักกะเทวราช ได
กลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนพราหมณ ขาวสุกคลุกงา ที่ทํา
ใหสุกดีนี้ มิใชเพื่อบริโภคเอง ธรรมคือความ
ออนนอมตอผูใหญ และธรรมคือสุจริต ๓
ประการ ไดสูญไปแลว วันนีข้ าพเจาจักทําการ
บูชาธรรมนั้น ในกลางปาชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ไดแกธรรมคือความออนนอม
ตอผูเจริญ. และธรรมคือสุจริต ๓ ประการ.
บทวา ตสฺส ปหูนมชฺช ความวา ขาพเจาจักกระทํามตกภัตร
คือภัตรเพื่อผูตายนี้ แกธรรมนั้น.
ตอจากนั้น ทาวสักกเทวราช จึงไดตรัสคาถาที่ ๓ :ดูกอนแมกัจจานี เธอจงตริตรองกอน
แลวจึงทําการงาน ใครบอกเธอวา ธรรมสูญ
เสียแลว ธรรมอันประเสริฐ เปรียบดวยทาว
สหัสสเนตร มีอานุภาพหาที่เปรียบมิได ยอม
ไมตายในกาลไหน ๆ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุวิจฺจ ความวา ทานจงตริตรอง
คือรูใหชัดเจน.
บทวา โก นุ ตเวตสสิ ความวา ใครหนอบอกความนี้แก
ทาน ?
ทาวสักกเทวราช เมื่อจะทรงแสดงพระองคเปรียบดวยธรรมอัน
ประเสริฐ คือธรรมอันสูงสุด จึงตรัสอยางนี้วา สหสฺสเนตฺโต
นางไดฟงดังนั้นแลว จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ขาแตทานผูประเสริฐ ในขอที่วา ธรรม
สูญแลวนี้ ขาพเจานึกมั่นใจเอาเอง ในขอที่วา
ธรรมไมมีสูญนี้ ขาพเจายังสงสัย เพราะ
เดี๋ยวนี้ คนมีบาปยอมมีความสุข.
เชนหญิงสะใภของขาพเจาเปนหญิงหมัน
นางทุบตีขับไลขาพเจาแลวคลอดบุตร เดี๋ยวนี้
นางไดเปนใหญแหงตระกูลทั้งหมด ขาพเจา
ถูกทอดทิ้ง ไมมที ่พี ึ่งอยูคนเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฬฺหปฺปมาณ ความวา หญิงนั้น
กลาววา ขาแตทานพราหมณ ในขอที่วาธรรมสูญแลวนี้ ขาพเจามั่นใจ
แนนอนอยางปราศจากขอสงสัย.
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บทวา เย เย ความวา เมื่อหญิงนั้นจะแสดงเหตุในขอที่ธรรม
นั้นเปนของสูญแลว จึงกลาวอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วธิตวฺ าน ความวา นางทุบตี ขับไล.
บทวา อปวิฏา ความวา ขาพเจาถูกทอดทิ้งไมมีที่พึ่ง ตอง
อยูผูเดียว.
ตอแตนั้น ทาวสักกะไดกลาวคาถาที่ ๖ วา :เรายังเปนอยู ยังไมตาย เรามาในทีน่ ี้
เพื่อประโยชนสําหรับทานโดยเฉพาะ หญิง
สะใภคนใดทุบตีขับไลทาน แลวคลอดบุตร
เราจักทําหญิงสะใภคนนั้นพรอมทั้งบุตร ให
เปนเถาธุลีเดี๋ยวนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โว เปนเพียงนิบาต.
นางไดฟงดังนั้นแลวคิดวา เราพูดอะไรไป เราจักทําอาการที่
หลานของเราจะไมตาย แลวกลาวคาถาที่ ๗ วา :ขาแตเทวราช พระองคทรงพอพระทัย
เสด็จมาในที่นี้ เพื่อประโยชนสําหรับหมอมฉัน
โดยเฉพาะอยางนี้ ขอใหหมอมฉัน บุตร
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ลูกสะใภ และหลานไดอยูเรือนรวมกันโดย
ความบันเทิงเถิด.
ลําดับนั้น ทาวสักเทวราช จึงไดตรัสคาถาที่ ๘ แกนางวา :ดูกอนแมกาติยานี เธอชอบใจเชนนั้น
ก็ตาม เธอถึงจะถูกทุบตีขับไล ก็ไมละธรรม
คือความเมตตา ขอใหเธอพรอมทั้งบุตร ลูก
สะใภและหลาน จงอยูรวมเรือนกันโดยความ
บันเทิงเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตาป สนฺตา ความวา เธอ
แมถึงจะถูกทุบตี แมถึงจะถูกขับไล ก็ยังไมละธรรมคือความเมตตาใน
เด็ก ๆ เมื่อเปนเชนนั้น เธอปรารถนาอยางใด ก็จงสมประสงคอยางนั้น
เราเลื่อมใสในคุณธรรมนี้ของเธอ.
ก็แหละทาวสักกเทวราช ครั้นตรัสอยางนี้แลวก็ประดับตกแตง
พระองค ประทับยืนอยูบนอากาศดวยอานุภาพของพระองค แลวตรัสวา
กอนแมกัจจานี เธออยากลัวเลย ทัง้ ลูก และลูกสะใภของเธอจักมา
ดวยอานุภาพของเราจักขอขมาโทษในระหวางทาง แลวจักพาทานไป
ทานจงเปนผูไมประมาท ดังนี้แลว เสด็จไปสูวิมานของพระองค.
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ดวยอานุภาพของทาวสักกเทวราช บันดาลใหลูกสะใภ ระลึก
ถึงคุณของมารดา เขาพากันถามตนในบานวา มารดาของเราไปไหน ?
ครั้นไดทราบวาเดินทางไปปาชา จึงพากันเดินทางไปปาชา พลาง
รําพรรณไปวา แม แม พอเห็นมารดาก็หมอบลงที่เทากลาวขอ
ขมาโทษวา ดูกอนแมขอแมไดโปรดยกโทษใหแกลูกเถิด ขออยาไดถือ
โทษเลย. แมมารดาก็รับหลานมาอุม. ทั้งหมดตางมีความปราโมทยพากัน
กลับบานอยูกันดวยความสามัคคี แตนั้นมา ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอภิสัมพุทธคาถานี้วา :นางกาติยานี ไดอยูรวมเรือนกับลูกสะใภ
ดวยความบันเทิง ทั้งบุตรและหลานตางชวย
กันบํารุงเลี้ยง ก็เพราะทาวสักกเทวราชทรง
อนุเคราะห.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สา กาติยานี ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นางกัจจานี เปนกัจจายนโคตร.
บทวา เทวานมินฺเทน อธิคฺคหีตา ความวา คนเหลานั้น
อันทาวสักกเทวราชผูเปนจอมเทวัน ทรงอนุเคราะหแลว จึงอยูรวมกัน
ดวยความสมัครสมานสามัคคีดวยอานุภาพของทาวเธอ.
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พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาตรัสจบลงแลว
ทรงประกาศสัจธรรม แลวทรงประชุมชาดก ในเวลาจบสัจธรรม
อุบาสกผูเลี้ยงมารดานั้น ไดเปนพระโสดาบัน ก็อบุ าสกผูเลี้ยงมารดาใน
ครั้งนั้น ไดมาเปนอุบาสกผูเลี้ยงมารดาในบัดนี้ แมภรรยาของเขาใน
ครั้งนั้น ไดมาเปนภรรยาในบัดนี้ ทาวสักกเทวราชไดมาเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากัจจานิโคตตชาดกที่ ๑
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๒. อัฏฐสัททชาดก
วาดวยพระนิพพาน
[๑๑๒๙] สระมงคลโบกขรณีนี้ แตกอนเปนที่ลุม
ลึก มีน้ํามาก มีปลามาก เปนที่อยูอาศัยของ
พญานกยาง เปนที่อยูแหงบิดาของเรา บัดนี้
น้ําแหง วันนี้พวกเราจะพากันเลี้ยงชีพดวย
กบ ถึงพวกเราจะถูกความหิวบีบคั้นถึงเพียงนี้
จะไมละที่อยู.
[๑๑๓๐] ใครจะทําลายนัยนตาขางที่สอง ของนาย
พันธุระผูมีอาวุธในมือใหแตกได ใครจักกระทํา
ลูก รังของเรา และตัวเราใหมีความสวัสดีได.
[๑๑๓๑] ดูกอนมหาบพิตร คติของกระพี้ไมนั้น
มีอยูเพียงใด กระพี้ไมทั้งหมด แมลงภูเจาะกิน
สิ้นแลวเพียงนั้น แมลงภูห มดอาหารแลว จึง
ไมยินดีในไมแกน.
[๑๑๓๒] ไฉนหนอเราจึงจะจากที่นี่ ไปใหพนจาก
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ราชนิเวศนเสียได บันเทิงใจชมตนไมกิ่งไมที่
มีดอก ทํารังอาศัยอยูตามประสาของเรา.
[๑๑๓๓] ไฉนหนอเราจึงจะไปจากที่นี่ ใหพนจาก
พระราชนิเวศนไปเสียได เราจักนําหนาฝูงไป
ดื่มน้ําที่ดีเลิศได.
[๑๑๓๔] นายพรานภรตะชาวพาหิกรัฐ นําเราผู
มัวเมาดวยกามทั้งหลาย ผูกําหนัดหมกมุน อยู
ในกามมาแลว ลิงนั้นกลาววา ขอความเจริญจง
มีแกทาน ขอทานจงปลอยขาพเจาเถิด.
[๑๑๓๕] เมือ่ ความมืดมิด ปรากฏเบื้องบนภูเขา
อันแข็งคม นางกินรีนั้น ไดกลาวกะเราดวย
ถอยคําอันไพเราะออนหวานวา ทานอยาจรดเทา
ลงบนแผนหิน.
[๑๑๓๖] เราเห็นพระนิพพาน อันเปนที่สิ้นชาติ
ไมตองกลับมานอนในครรภอกี โดยไมตอง
สงสัย ความเกิดของเรานี้ มีในที่สุดแลว
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การนอนในครรภเปนหนสุดทายแลว สงสาร
เพื่อภพใหมตอไปของเราสิ้นสุดแลว.
จบ อัฏฐสัททชาดกที่ ๒
อรรถกถาอัฏฐสัททชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
เสียงแสดงความแรนแคน อันนาสะดุงกลัวที่พระเจาโกศลไดทรงสดับ
ในเวลาเที่ยงคืน จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริมตนวา อิท ปุเร นินนฺ มาหุ
ดังนี้. เนื้อเรื่องก็เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในโลหกุมภิชาดก ใน
จตุกกนิบาตนั่นแหละ.
สวนในเรื่องนี้ เมื่อพระเจาโกศลทูลถามวา ขาแตพระองคผู
เจริญ จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้น เพราะเสียงที่ขาพระองคไดสดับนี้ พระบรมศาสดาจึงตรัสวา มหาบพิตรขอพระองคอยาไดทรงกลัวเลย จะไม
มีอันตรายใด ๆ แกพระองค เพราะเหตุที่ไดทรงสดับเสียงเหลานั้น
มหาบพิตร พระองคไดทรงสดับเสียงแสดงความแรนแคนอันนาสะดุง
กลัวเชนนี้ แตพระองคเดียวก็หามิได แมพระราชาองคกอน ๆ ก็ได
สดับเสียงเชนนี้ แลวเชือ่ คําของพวกพราหมณ ประสงคจะบูชายัญดวย
สัตวอยางละ ๔ ครั้นไดฟงถอยคําของบัณฑิต จึงรับสั่งใหปลอยสัตวที่จับ
ไวเพื่อจะฆาบูชายัญ แลวใหตีกลองเปาประกาศหามฆาสัตวทั่วพระนคร
พระเจาโกศลทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณที่มีสมบัติแปดสิบโกฏิ
ครั้นเจริญวัย ไดศึกษาศิลปวิทยาในเมืองตักกศิลา เมื่อมารดาบิดาตาย
ไปแลว จึงตรวจดูทรัพยสมบัติ แลวสละสมบัติทั้งหมดใหเปนทาน ละ
กามารมณเขาปาหิมพานต บวชเปนฤาษี ทําฌานอภิญญาใหบังเกิดแลว
แตตองการจะเสพรสเค็ม รสเปรี้ยว จึงไปยังถิ่นมนุษย ถึงเมืองพาราณสีแลว พํานักอยูในพระราชอุทยาน. ในครั้งนั้น พระเจาพาราณสี
เสด็จประทับเหนือพระแทนสิริไสยาสน ในเวลาเที่ยงคืน ไดทรงสดับ
เสียง ๘ อยางคือ :๑. นกยางตัวหนึ่ง ในพระราชอุทยาน ใกลพระราชวังรอง.
๒. เสียงรองของนกยางยังไมทันขาดเสียง แมกาซึ่งอาศัยอยูที่
เสาระเนียดโรงชาง รอง.
๓. แมลงภูซึ่งอาศัยอยูที่ชอฟาเรือนหลวง รอง.
๔. นกดุเหวาที่เลี้ยงไวในเรือนหลวง รอง.
๕. เนือ้ ที่เลี้ยงไวในเรือนหลวง รอง.
๖. วานรที่เลี้ยงไวในเรือนหลวง รอง.
๗. กินนรที่เลี้ยงไวในเรือนหลวง รอง.
๘. เมื่อเสียงรองของกินนรยังไมทันขาดเสียง พระปจเจกพุทธ-
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เจา ผูไปถึงพระราชอุทยาน ทายพระราชวัง เมื่อจะเปลงอุทานครั้งหนึ่ง
ไดทําเสียงขึ้น.
พระเจาพาราณสี ไดทรงสดับเสียง ๘ อยางเหลานี้แลว ตก
พระทัย สะดุงกลัว ในวันรุงขึ้นจึงตรัสถามพวกพราหมณ. พราหมณ
ทั้งหลายพากันกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา อันตรายปรากฏแกพระองค พวกขาพระองคจักบูชายัญดวยวิธีสัตวอยางละ ๔ เมื่อพระราชา
ทรงอนุญาตวา ทานทั้งหลายจงทําตามชอบใจ ตางก็พากันราเริงยินดี
ออกจากราชสํานักไปเริ่มยัญญกรรม.
ครั้งนั้นมาณพ ผูเปนศิษยของหัวหนาพราหมณผูทํายัญญกรรม
เปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาด กลาวกะอาจารยวา ขาแตอาจารย ยัญญกรรม
อยางนี้ เปนกรรมหยาบชากลาแข็ง. ไมเปนที่นายินดี กอความพินาศ
แกสัตวเปนอันมาก ขอทานอยาไดทําเลย. อาจารยกลาววา พอเอย
เจาชางไมรูอะไรเสียเลย ถาจักไมมีอะไรอยางอื่นขึ้น พวกเราก็จักได
กินปลาและเนื้อมากมายกอน. มาณพกลาววา ขาแตทานอาจารย ขอ
ทานอยาไดทํากรรมที่จะใหเกิดในนรก เพราะอาศัยทองเลย. พวก
พราหมณที่เหลือไดฟงดังนั้นก็โกรธมาณพวา มาณพเปนอันตรายตอลาภ
ของพวกเรา. เพราะกลัวพราหมณเหลานั้น มาณพจึงกลาววา ถาเชน
นั้น พวกทานจงทําอุบายกินปลาและเนื้อเถิด แลวออกไปนอกพระนคร
พิจารณาดู สมณะผูมีธรรม ซึ่งสามารถจะหามพระราชาได ไปพระราชอุทยาน เห็นพระโพธิสัตวไหวแลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 474

ทานไมมีความอนุเคราะหในสัตวทั้งหลายบางหรือ พระราชารับสั่ง
ใหฆาสัตวเปนอันมากบูชายัญ การที่ทานจะทําใหมหาชนพนจากเครื่อง
พันธนาการ จะไมสมควรหรือ ?
พระโพธิสัตว ตอบวา ถูกแลว มาณพ แตเราอยูที่นี่ พระราชาก็ไมรูจักเรา เราก็ไมรูจักพระราชา.
มาณพถามวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ทานรูความสําเร็จผลแหงเสียง
ที่พระราชาทรงสดับหรือ ?
เออ เรารู
เมื่อรู เหตุไรจึงไมกราบทูลพระราชา ?
ดูกอนมาณพ เราผูกเขาสัตวไวที่หนาผาก จะอาจบอกวา เรารู
ไดอยางไร ถาพระราชาเสด็จมาที่นี้แลวตรัสถามวา เราก็จักกราบทูลให
ทรงทราบ.
มาณพก็รีบไปราชสํานักโดยเร็ว เมื่อพระราชาตรัสถามวา อะไร
กันเลาพอคุณ ? ก็กราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา มีดาบสองคหนึ่งรู
ความสําเร็จผลแหงเสียงที่พระองคไดทรงสดับ นั่งอยูบนมงคลศิลา ใน
พระราชอุทยานของพระองค กลาววา ถาพระราชาตรัสถามเรา เราจัก
กราบทูลใหทรงทราบ พระองคควรเสด็จไปถามพระดาบสนั้น พระเจาขา.
พระราชาเสด็จไปในที่นั้นโดยเร็ว ไหวพระดาบสแลว อันพระดาบสทําปฏิสันถารแลว ประทับนั่งแลวตรัสถามวา ไดยินวา พระคุณเจา
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รูความสําเร็จผลแหงเสียง ที่ขาพเจาไดฟงจริงหรือ ?
ถูกแลว มหาบพิตร.
ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา ไดกรุณาชี้แจงความสําเร็จผลแหง
เสียงที่ขาพเจาไดฟงนั้น แกขาพเจาดวยเถิด.
มหาบพิตร จะไมมีอันตรายไร ๆ แกพระองคเลย เพราะไดทรง
สดับเสียงเหลานั้น ก็นกยางตัวหนึ่งมีอยูที่สวนเกา นกยางนั้นเมื่อไม
ไดเหยื่อ ถูกความหิวครอบงํา ไดรองขึ้นเปนเสียงแรก พระดาบสกราบ
ทูลดังนี้แลว โดยที่กําหนดรูกิริยาของนกยางดวยญาณของตน จึงได
กลาวคาถาที่ ๑ ความวา :สระมงคลโบกขรณีนี้ แตกอนเปนที่ลุม
ลึก มีน้ํามาก มีปลามาก เปนที่อยูอาศัยของ
พญานกยาง เปนที่อยูแหงบิดาของเรา บัดนี้
น้ําแหง วันนี้พวกเราจะพากันเลี้ยงชีพดวยกบ
ถึงพวกเราจะถูกความหิวบีบคั้นถึงเพียงนี้ ก็
จะไมละที่อยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท พระดาบสกลาวหมายถึงสระโบกขรณีที่เปนมงคลนั้น เมื่อกอนมีน้ําไหลซึมไปตามสุมทุมพุมไมที่อยู
ในน้ํา จึงมีน้ํามาก มีปลามาก แตเดี๋ยวนี้กลายเปนสระมีน้ํานอย เพราะน้ําแหงขอดเสียแลว.
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บทวา ตฺยชฺช เภเกน ความวา วันนี้พวกเราเมื่อไมไดปลา
เหลานั้นเปนอาหาร ก็จะพากันเลี้ยงชีพดวยกบ.
บทวา โอก ความวา ถึงพวกเราจะถูกความหิวบีบคั้นถึงเพียงนี้
ก็จะไมยอมละทิ้งที่อยูไป.
พระดาบสกราบทูลตอไปวา ดูกอนมหาบพิตร ดวยเหตุดังทูล
มานี้ นกยางนั้น ถูกความหิวบีบคั้นจึงรอง แมถาพระองคประสงคจะ
เปลื้องนกยางนั้น ใหพน จากความหิว จงชําระสวนใหสะอาด แลวไข
น้ําเขาใหเต็มสระโบกขรณี. พระราชารับสั่งใหอํามาตยคนหนึ่งกระทํา
ตามนั้น.
พระดาบสกราบทูลตอไปวา ดูกอนมหาราชเจา แมกาตัวหนึ่ง
อยูที่เสาระเนียดโรงชางของพระองค โศกเศราถึงลูกของตัว จึงไดรอง
เปนเสียงที่สอง แมเพราะเหตุนั้นภัยก็มิไดมีแกพระองค ดังนี้แลวกลาว
คาถาที่ ๒ ความวา :ใครจะทําลายนัยนตาขางที่สองของนาย
พันธุระ ผูม ีอาวุธในมือใหแตกได ใครจักกระ
ทําลูกรักของเรา และตัวเราใหมีความสวัสดี ได.
ครั้นกลาวดังนี้ ไดทูลถามวา ดูกอนมหาบพิตร นายควาญชาง
ที่โรงชางของพระองคชื่อไร ?
ชื่อพันธุระขอรับ ทานผูเจริญ
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มหาบพิตร เขาตาบอดขางหนึ่งหรือ ?
พระราชา ถูกแลว ทานผูเจริญ
กอนมหาบพิตร แมกาตัวหนึ่งทํารังอยูที่เสาระเนียดประตูโรง
ชาง ออกไข ฟกไขแลว ลูกก็ออกจากฟองไข นายควาญชางขี่ชาง
เขาออกจากโรงชาง เอาขอตีแมกาบาง ลูกกาบาง รื้อรังเสียบาง แม
กาไดรับความลําบากเชนนั้น จึงรองขอใหนัยนตานายควาญชางนั้นบอด
เสียทั้งสองขาง. ถาพระองคจะทรงมีพระทัยเมตตาแกแมกา โปรดเรียก
นายพันธุระนั้นมา จงหามอยาใหรื้อรังอีก. พระราชาใหหาตัวนายพันธุระมา ทรงบริภาษแลวไลออก แลวทรงตั้งคนอื่นเปนนายควาญชางแทน.
พระดาบสกราบทูลตอไปวา ดูกอนมหาพิตร มีแมลงภูตัวหนึ่ง
อยูที่ชอฟามหาปราสาท กัดกระพี้กนิ หมดแลว ไมอาจกัดแกนกินได
เมื่อไมไดอาหารก็ไมอาจออกไป จึงคร่ําครวญเปนเสียงที่สาม แมเพราะ
เหตุนั้น ภัยก็มิไดมีแกพระองค ดังนี้แลว โดยที่กําหนดรูกิริยาของ
แมลงภูนั้นดวยญาณของตน จึงกลาวคาถาที่ ๓ ความวา :ดูกอนมหาบพิตร คติของกระพี้ไมนั้นมี
อยูเพียงใด กระพีไ้ มทั้งหมด แมลงภูเจาะกิน
สิ้นแลวเพียงนั้น แมลงภูหมดอาหารแลว จึง
ไมยินดีในไมแกน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาว ตสฺสา คตี อหุ ความวา
กระพี้ไมนั้น ไดใหความสําเร็จประโยชนมาแลวเพียงใด กระพี้ไมนั้น
แมลงภูก็กัดกินเสียหมดสิ้นเพียงนั้น.
บทวา น รมตี ความวา พระดาบสทูลวา ดูกอนมหาบพิตร
แมลงภูนั้น ออกจากที่นั้นแลว เมื่อไมเห็นทางที่จะบินไปได จึงไดรอง
คร่ําครวญอยู ขอพระองคจงใหคนนําแมลงภูนั้น ออกจากชอฟาเถิด.
พระราชารับสั่งใหบุรุษคนหนึ่ง นําแมลงภูออกไดดวยอุบาย.
พระดาบสกราบทูลตอไปวา ดูกอนมหาบพิตร ในพระราชวัง
ของพระองค มีนกดุเหวาที่เลี้ยงไวตัวหนึ่งมิใชหรือ ?
พระราชาตรัสวา มีอยูขอรับ.
พระดาบสกราบทูลวา ดูกอนมหาบพิตร นกดุเหวานั้นคิดถึง
ไพรสณฑที่ตนเคยอยู ดิ้นรนคิดวา เมื่อไรหนอเราจึงจะพนกรงนี้ ไป
สูไพรสณฑที่นารื่นรมย จึงไดรองขึ้นเปนเสียงที่สี่ แมเพราะเหตุนี้
ภัยก็มิไดมีแกพระองคดังนี้ แลวกลาวคาถาที่ ๔ ความวา :ไฉนหนอ เราจึงจะจากที่นี่ไปใหพน จาก
ราชนิเวศนเสียไดบันเทิงใจ ชมตนไมกิ่งไมที่
มีดอก ทํารังอาศัยอยูตามประสาของเรา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุมสาขานิเกตินี ความวา ทํารัง
อาศัยอยูอยางสบาย ที่ตนไมกิ่งไมที่มีดอกบานสะพรั่ง.
ก็แหละครั้นกราบทูลอยางนี้แลว ไดกราบทูลตอไปวา ดูกอน
มหาบพิตร นกดุเหวานั้นดิ้นรน ขอพระองคจงปลอยนกดุเหวานั้นเถิด.
พระราชารับสั่งใหกระทําตามนั้น. พระดาบสกราบทูลตอไปวา ในพระราชวังของพระองคมีเนื้อที่เลี้ยงไวตัวหนึ่งมิใชหรือ ?
พระราชาตรัสวา มีขอรับ.
พระดาบสกราบทูลวา เนื้อนั้นเปนนายฝูง คิดถึงนางเนื้อของตน
ดิ้นรนดวยอํานาจกิเลส จึงไดรองขึ้นเปนเสียงที่หา แมเพราะเหตุนั้น
ภัยก็มิไดมีแกพระองคดังนี้ แลวกลาวคาถาที่ ๕ ความวา :ไฉนหนอ เราจึงจะไปจากที่นี่ ใหพน
พระราชนิเวศนไปเสียได เราจักนําหนาฝูง ไป
ดื่มน้ําที่ดีเลิศได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺโคทกานิ ความวา เมื่อไรหนอ
แล เราจักนําหนาฝูงไปดื่มน้ําที่ดีเลิศ ซึ่งเนื้ออื่น ๆ ยังไมเคยดื่มมากอน.
พระมหาสัตวผูดาบส ไดกราบทูลขอใหพระราชาทรงปลอยเนื้อ
นั้นไป แลวกราบทูลตอไปวา ดูกอ นมหาบพิตร ในพระราชวังของ
พระองคมีลิงที่เลี้ยงไวตัวหนึ่งมิใชหรือ ? เมื่อพระราชารับสั่งวา มีขอรับ
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พระดาบสไดกราบทูลวา ลิงนั้นกําหนัดอยูดวยกาม กับฝูงนางลิงในปา
หิมวันตประเทศเที่ยวไป ถูกนายพรานชื่อภารตะนํามาที่นี่ บัดนี้ ดิ้น
รนอยากจะไปที่นั้น จึงไดรองขึ้นเปนเสียงที่หก แมเพราะเหตุนั้น ภัย
ก็มิไดมีแกพระองคดังนี้แลว กลาวคาถาที่ ๖ ความวา :นายพรานภารตะ ชาวพาหิกรัฐนําเราผู
มัวเมาดวยกามทั้งหลาย ผูกําหนัดหมกมุน อยู
ในกามมาแลว ลิงนั้นกลาววา ขอความเจริญ
จงมีแตทาน ขอทานจงปลอยขาพเจาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาหิโก ไดแกนายพรานภารตะ
ชาวพาหิกรัฐ.
บทวา ภทฺทมตฺถุ เต วานรนั้นกลาวความขอนี้วา ขอความ
เจริญจงมีแกทาน ขอทานจงปลอยขาพเจาเถิด.
พระมหาสัตวขอใหพระราชาทรงปลอยลิงนั้นแลว ทูลถามตอไปวา
ในพระราชวังของพระองค มีกินนรทีเ่ ลี้ยงไวมิใชหรือ ? เมื่อพระราชา.
ตรัสวา มี จึงกราบทูลวา ดูกอนมหาบพิตร กินนรนั้น คิดถึงคุณที่
นางกินรีทําไวแกตน เรารอนเพราะกิเลส จึงไดรองขึ้นเปนเสียงที่เจ็ด
ดวยวาวันหนึ่งกินนรนั้น ขึ้นไปสูยอดเขาตุงคบรรพต กับนางกินรี
พากันเลือกเก็บดอกไมที่มีสีงาม กลิน่ หอม และมีรสอรอยนานาชนิด
ประดับกายตน ไมไดกาํ หนดพระอาทิตยที่กําลังจะอัสดงคต เมื่อพระ-
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อาทิตยอัสดงคตแลว ความมืดไดมีแกกินนรและกินรี ผูกําลังลงจากยอด
เขา นางกินรีไดกลาวกะกินนรวา ที่รักมืดเหลือเกิน ทานจงระวัง
กาวลงอยาใหพลาด แลวจับมือกาวลงไป กินนรคิดถึงคําของนางกินรีนั้น
จึงไดรองขึ้น แมเพราะเหตุนั้น ภัยก็มิไดมีแกพระองค ดังนี้ เมื่อจะ
การทําเรื่องราวนั้นไดปรากฏ โดยทีก่ ําหนดรูไดดวยญาณของตน จึง
กลาวคาถาที่ ๗ ความวา :เมื่อความมืดมิด ปรากฏเบื้องบนภูเขา
อันแข็งคม นางกินรีนั้น ไดกลาวกะเราดวย
ถอยคําอันไพเราะออนหวาน ทานอยาจรดเทา
ลงบนแผนหิน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺธการติมิสฺสาย ความวา เมื่อ
ความมืดอันกระทําความบอด ปรากฏ.
บทวา ตุงฺเค แปลวา แหลมคม.
บทวา สณฺเหน มุทุนา ความวา ดวยถอยคําอันไพเราะ
ออนหวาน.
ย อักษร ในบทวา มา ปาท ขณิยฺสมินิ นี้ ทานถือเอาดวย
อํานาจแหงพยัญชนะสนธิ. มีคําอธิบายดังนี้ นางกินรีนั้นไดพูดกะเรา
ดวยวาจาอันออนหวานนุมนวลวา. ทีร่ ักทานอยาประมาท ทานอยากด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 482

เทาลงบนแผนหิน คือ คอย ๆ กาวลง อยาใหลื่นพลาดไปที่แผนหินได.
ดังนี้แลว จับมือกาวลงไป.
พระมหาสัตวไดกราบทูลถึงเหตุที่กินนรรองดังนี้แลว ไดทูลขอ
ใหทรงปลอยกินนรนั้น แลวกราบทูลตอไปวา ดูกอนมหาบพิตร เสียง
ที่ ๘ เปนเสียงเปลงอุทาน คือที่เงื้อมภูเขา นันทมูลกะ พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งวา อายุสังขารของตนจะสิ้นแลว จึงคิดวาจักไปแดน
มนุษย ปรินพิ พานในพระราชอุทยานของพระเจาพาราณสี พวกมนุษย
จักเผาศพเรา จักเลนสาธุกีฬา บูชาธาตุบําเพ็ญทางสวรรค ดังนี้แลว
เหาะมาดวยฤทธานุภาพ เวลามาถึงยอดปราสาทของพระองค ไดปลง
ขันธภาระเปลงอุทานแสดงเมืองแกวคือนิพพาน ดังนี้แลว กลาวคาถา
ที่พระปจเจกพุทธเจากลาวไว ความวา :เราเห็นพระนิพพานอันเปนที่สิ้นชาติ ไม
ตองกลับมานอนในครรภอีก โดยไมตองสงสัย
ความเกิดของเรานี้ มีในที่สุดแลว การนอน
ในครรภเปนหนสุดทายแลว สงสารเพื่อภพ
ใหมตอไปของเราสิ้นสุดแลว.
คาถานั้นมีอรรถาธิบายดังนี้. เราชื่อวาเห็นชัดที่สุดแหงความสิ้น
ชาติ เพราะไดเห็นพระนิพพาน กลาวคือความสิ้นไปแหงชาติแลว ไม
ตองเวียนมาสูการนอนในครรภอีก โดยไมตองสงสัย ความเกิดของเรา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 483

นี้มีในที่สุดแลว การนอนในครรภเปนหนสุดทายแลว สงสาร กลาว
คือลําดับแหงเบญจขันธ เพื่อภพใหมของเรา ก็สนิ้ สุดแลว.
ก็และพระปจเจกพุทธเจา กลาวคาถานี้ดวยสามารถแหงอุทาน
แลวมาสูพระราชอุทยานนี้ ปรินิพพานที่โคนตันรังอันมีดอกบานสะพรั่ง
ตนหนึ่ง ดูกอ นมหาบพิตร ขอเชิญพระองคเสด็จไปปลงศพพระปจเจกพุทธเจานั้นเถิด.
พระมหาสัตว พาพระราชาไปที่พระปจเจกพุทธเจาปรินิพพาน
ชี้ใหทอดพระเนตรสรีระนั้น. พระราชาทอดพระเนตรเห็นสรีระของ
พระปจเจกพุทธเจานั้นแลว พรอมดวยพลนิกาย บูชาดวยของหอมเปน
ตน ทรงอาศัยคําของพระโพธิสัตวรับสั่งใหงดยัญญกรรม พระราชทาน
ชีวิตแกสัตวทั้งหมด ใหตีกลองประกาศหามฆาสัตวในพระนคร ให
เลนสาธุกีฬาเจ็ดวัน แลวใหเผาศพพระปจเจกพุทธเจาดวยสักการะใหญ
บนจิตกาธานที่ทําดวยของหอมทุกอยาง แลวใหสรางสถูปไวที่ทาง ๔
แพรง.
แมพระโพธิสัตวแสดงธรรมแกพระราชาแลวกลาวสอนวา ขอ
พระราชาจงเปนผูไมประมาทเถิดดังนี้ แลวเขาปาหิมพานตเจริญพรหมวิหาร ไมเสื่อมจากฌาน มีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัส
วา มหาบพิตร อันตรายไร ๆ จะมีแกพระองค เพราะทรงสดับเสียงนั้น
หามิได พระองคจงงดการบูชายัญนั้นเสีย จงประทานชีวิตแกมหาชน
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ดังนี้แลวใหพระราชาทรงบําเพ็ญชีวิตทาน ใหตีกลองประกาศใหมาฟง
ธรรมทั่วพระนคร แลวทรงแสดงธรรมประชุมชาดกวา พระราชา
ในครั้งนั้นไดเปนพระอานนท มาณพไดเปนพระสารีบุตร พระดาบส
ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอัฏฐสัททชาดกที่ ๒
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๓. สุลสาชาดก
วาดวยผูรอบรูเหตุผลยอมรอดพนศัตรู
[๑๑๓๗] สรอยคอทองคํานี้ มีแกวมุกดา แลว
ไพฑูรยเปนอันมา ตลอดจนทรัพยนับเปน
พันทั้งหมด ขาพเจายกใหทาน ขอความ
เจริญจงมีแกทาน และจงประกาศขาพเจาวา
เปนทาสีเกิด.
[๑๑๓๘] แนะแมคนงาม เจาจงเปลื้องเครื่อง
ประดับออกอยามัวร่ําไรใหมากไปเลย เราไม
รับรูอะไรทั้งนั้น เรานําเจามาเพื่อทรัพยอยาง
เดียวเทานั้น.
[๑๑๓๙] ฉันมานึกถึงตัวเอง แตนอยคุมใหญ
ฉันไมไดรูจักรักชายอื่น ยิ่งไปกวาทานเลย.
[๑๑๔๐] ขอเชิญทานนั่งลง ฉันจักขอกอดทาน
ใหสมรัก และจักกระทําประทักษิณแกทาน
เสียกอน เพราะวาตอแตนี้ไป การคบหากัน
ระหวางฉันกับทานจะไมมีอีก.
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[๑๑๔๑] ชายจะเปนบัณฑิตในที่ทุกแหงก็หาไม
แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญาเฉลียวฉลาด ใน
ที่นั้น ๆ ได.
[๑๑๔๒] ชายจะเปนบัณฑิตในที่ทุกแหงก็หาไม
แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญา ดําริเหตุผลได
รวดเร็ว.
[๑๑๔๓] นางสุลสา หญิงแพศยายืนอยู ณ ที่ใกล
โจร คิดอุบายจะฆาโจร ไดฆาโจรสัตตุกะตายได
รวดเร็ว เหมือนนายพรานเนื้อผูฉลาด ฆาเนื้อ
ไดเร็วพลัน เมื่อมีธนูบริบรู ณมากแลวฉะนั้น.
[๑๑๔๔] ในโลกนี้ ผูใดไมรเู หตุผลที่เกิดขึ้น
ฉับพลัน ผูนั้นมีปญญาเขลา ยอมถูกฆาตาย
เหมือนโจร ถูกฆาตายที่ซอกภูเขาฉะนั้น.
[๑๑๔๕] ในโลกนี้ ผูใดยอมรอบรูเหตุที่เกิดขึ้น
ไดฉับพลัน ผูนั้นยอมพนจากความเบียดเบียน
ของศัตรูได เหมือนนางสุลสาหญิงแพศยา
หลุดพนไปจากโจรสัตตุกุฉะนั้น.
จบ สุลสาชาดกที่ ๓
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อรรถกถาสุลสาชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
นางทาสีของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อิท
สุวณฺณกายูร ดังนี้.
ไดยินวา ในวันที่มกี ารเลนมหรสพ วันหนึง่ เมื่อนางทาสีนั้น
จะไปสวนกับหมูนางทาสี ไดขอเครื่องแตงตัวกะนางบุญลักษณเทวี ผู
เปนนายของตน. นางบุญลักษณเทวีไดใหเครื่องแตงตัวของตน ซึ่งมี
ราคาถึงหนึ่งแสนแกนางทาสีนั้น. นางประดับเครื่องแตงตัวนั้นแลวไป
สวนกับหมูนางทาสี. ครั้งนั้นโจรคนหนึ่งเกิดความโลภ ในเครื่องแตงตัว
ของนางทาสี คิดวา เราจักฆาหญิงนี้แลว ขโมยเครื่องแตงตัวไป ไดเดิน
เจรจา กับนางทาสีไปจนถึงสวน แลวไดใหปลาเนื้อ และสุราเปนตนแก
นางทาสี. นางทาสีคิดวา ชะรอยชายผูนี้จะใหของดวยอํานาจกิเลส จึง
รับเอาไวแลวเที่ยวเลนในสวน เพื่อจะทดลองดูใหรูแน ในเวลาเย็นได
ปลุกหมูนางทาสี ที่นอนหลับใหลุกขึ้น แลวตนไดไปสูสํานักโจรนั้น.
โจรนั้นกลาววา นองรักที่ตรงนี้ไมมิดชิด เราเดินไปขางหนาอีกหนอย
เถิด. นางไดฟงดังนั้นก็คิดวา ที่นี้กอ็ าจทําความลับกันได แตชายผูนี้
ประสงคจะฆาเราขโมยเครื่องแตงตัวเปนแน เอาเถิดเราจักใหเขาสํานึก
ใหจงได จึงกลาววา นาย ฉันออนเพลียเพราะเมาสุรา ทานจงหาน้ําดื่ม
ใหฉันดื่มกอน แลวก็พาไปที่บอน้ําแหงหนึ่ง บอกวา จงตักน้ําจากบอนี้
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มาใหฉัน แลวชี้เชือกและหมอน้ําให. โจรเอาเชือกผูกหมอน้ํา แลว
หยอนลงบอ. ครั้นโจรกมหลังจะตักน้ํา นางทาสีผูมีกําลังมา จึงใช
มือทั้งสองทุบตะโพก แลวจับเหวี่ยงลงไปในบอ แลวกลาววา เพียงเทานี้
ทานจักยังไมตาย จึงไดเอาอิฐแผนใหญทุมลงไปบนกระหมอมอีกแผน
หนึ่ง. โจรตายในบอนั้นเอง.
นางทาสีกลับเขาพระนคร มอบเครื่องแตงตัวใหแกนาย แลว
เลาวา นายวันนี้ ฉันจวนตายเพราะอาศัยเครื่องแตงตัวนี้ แลวเลาเรื่อง
ทั้งหมดใหนายฟง. นางบุญลักษณเทวี ไดเลาแกอนาถบิณฑิกเศรษฐี.
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดกราบทูลพระตถาคต พระบรมศาสดาตรัสวา
ดูกอนคฤหบดี มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่นางทาสีนั้นประกอบไปดวย
ปญญารูเทาทันเหตุการณ แมในกาลกอนนางก็ประกอบไปดวยปญญา
เหมือนกัน และมิใชแตในบัดนี้ เทานั้นที่นางทาสีนั้นฆาโจร แมในกาล
กอน นางทาสีก็ไดฆาโจรนั้นเหมือนกัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี กราบทูลใหตรัสเรือ่ งราว จึงไดทรงน้ําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี หญิงนครโสเภณีคนหนึ่ง ชื่อสุลสามีนางวรรณทาสี หารอย
เปนบริวาร ผูที่จะมารวมกับนางตองเสียเงินพัน. ในพระนครนั้น มี
โจรชื่อสัตตุกะมีกําลังเทาชางสาร เวลากลางคืน เขาไปยังเรือนของ
อิสสรชน ปลนเอาตามใจชอบ. ชาวเมื่อประชุมกันรองทุกขแดพระ-
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ราชา. พระราชาทรงบังคับผูรักษาเมืองใหวางคนไวเปนหมู ๆ ตามที่
นั้น ๆ รับสั่งใหชวยกันจับโจรตัดหัวเสีย. ผูรักษาเมืองจับโจรนั้นมัดมือ
ไพลหลัง เฆี่ยนดวยหวาย ทีละ ๔ นําไปสูตะแลงแกง. มีขาวลือไป
ทั่วพระนครวา จับโจรไดแลว.
ครั้งนั้น นางสุลสา ยืนอยูที่หนาตาง แลดูระหวางถนนเห็น
โจรเขา ก็มจี ิตรักใคร คิดวา ถาเราจักสามารถ ทําบุรุษที่ถกู จับหาวา
เปนโจรนี้ใหพนไปได เราจักอยูรวมกับเขาคนเดียว โดยไมกระทํา
กรรมที่เศราหมอง เชนที่แลวมา คิดดังนี้แลว นางไดติดสินบนพัน
กหาปณะแกผูรักษาเมืองตามนัยที่กลาวแลวในกัณณเวรชาดก ในหน
หลัง. ใหโจรนั้นหลุดพนแลว นางไดรวมอภิรมยกับโจรนั้น. ครั้นลวง
มาไดสามสี่เดือน โจรคิดวา เราไมอาจอยูที่นี้ได และก็ไมอาจจะไป
มือเปลา เครื่องแตงตัวของนางสุลสานี้มีราคาถึงหนึ่งแสน เราฆานาง
แลวจักเอาเครื่องแตงตัวนี้ไป. อยูมาวันหนึ่งเขากลาวกะนางวา นองรัก
เมื่อราชบุรุษเขาจับตัวพี่นํามา พี่ไดบนบานจะถวายพลีกรรมแกรุกขเทวดาที่ยอดเขาโนน เมื่อรุกขเทวดาไมไดพลีกรรม ก็ฉะมาเบียดเบียนพี่
สงไป. โจรกลาววา นองรัก การสงไปนั้นไมสมควรแกเราทั้งสอง ตอง
ประดับรางกายดวยสรรพาภรณ ไปถวายพลีกรรมดวยบริวารใหญ. นาง
กลาว ดีแลวพี่ เราจักกระทําตามนั้น.
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ลําดับนั้น โจรใหนางจัดหาของเสร็จตามที่ตกลงกันแลว ใน
เวลาที่เดินทางไปถึงเชิงเขา จึงกลาววา นองรัก รุกขเทวดาเห็นคนมา
มาก จักไมรับพลีกรรม เราขึ้นไปถวายกันเพียงสองคนเถิด. โจรนั้น
ครั้นนางรับคําแลว จึงใหนางแบกถาดเครื่องพลี ตนเองเหน็บอาวุธ
หาชนิด ขึน้ ยอดภูเขา ใหนางวางถาดเครื่องพลีที่โคนตนไมซึ่งเกิดที่
ปากเหวลึก ชั่วรอยบุรุษ แลวกลาววา นองรัก พี่ไมไดมาเพื่อพลี
กรรม แตหมายจะฆาเธอแลวเอาเครื่องแตงตัวของเธอไป จึงไดมา เธอ
จงเปลื้องเครื่องแตงตัวของเธอออกหอผาสาฎก.
นางถามวา พี่จะฆาฉันทําไม ?
โจรกลาววา เพื่อตองการทรัพย.
นางกลาววา พี่จงระลึกถึงคุณที่ฉันทําไว ฉันเปลี่ยนแปลงพี่
ซึ่งถูกเขามัด นํามาใหเปนลูกเศรษฐี ใหทรัพยมาก ใหไดชีวติ แม
ฉันเองจะไดทรัพยวันละพันกหาปณะ. ก็ยังไมเหลียวแลชายอื่น ฉันมี
อุปการะแกพี่ถึงเพียงนี้ ขอพี่อยาไดฆาฉันเลย ฉันจะใหทรัพยแกพี่อีก
เปนจํานวนมาก และจะเปนคนรับใชของพี่ดวย. ดังนี้ เมื่อจะวิงวอน
โจรนั้นไดกลาวคาถาที่ ๑ ความวา :สรอยคอทองคํานี้ มีแกวมุกดา แกวไพฑูรยเปนอันมาก ตลอดจนทรัพยนับเปน
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พันทั้งหมด ขาพเจายกใหทาน ขอความ
เจริญจงมีแกทาน และจงประกาศขาพเจาวา
เปนทาสีเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายูร ไดแก รอยสําหรับสวม
ประดับที่คอ.
บทวา สาวยา ความวา ทานจงประกาศในทามกลางมหาชน
ยึดขาพเจา เปนทาสีเถิด.
ตอจากนั้น เมื่อโจรสัตตุกะกลาวคาถาที่สองตามอัธยาศัยของตน
ความวา :แนะ แมคนงาม เจาจงเปลื้องเครื่อง
ประดับออก อยามัวร่ําไรใหมากไปเลย เราไม
รับรูอะไรทั้งนั้น เรานําเจามาเพื่อทรัพยอยาง
เดียวเทานั้น.
ดังนี้แลว นางสุลสาฉุกคิดถึงเหตุที่จะเอาตัวรอดได คิดวา โจร
นี้จักไมยอมละชีวิตเรา เราจักใชอุบายนี้ผลักโจรนี้ใหตกลงในเหว ให
ตายเสียกอน ดังนี้แลวกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา :ฉันมานึกถึงตัวเอง แตนอยคุมใหญ
ฉันไมไดรูจักรักชายอื่น ยิ่งไปกวาทานเลย.
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ขอเชิญทานนั่งลง ฉันจักขอกอดทาน
ใหสมรัก และจักกระทําประทักษิณแกทาน
เสียกอน เพราะวาตอแตนี้ไป การคบหากัน
ระหวางฉันกับทาน จะไมมีอกี .
สัตตุกโจร รูไมทนั ความประสงคของนาง จึงกลาววาดีแลว
นองรัก จงมากอดรัดฉันเถิด. นางสุลสา ทําประทักษิณโจร ๓ ครั้ง แลว
กอดรัด กลาววา พี่จา ที่นี้ฉันจักไหวพี่ที่ขางทั้ง ๔ ดาน แลวนางก็กม
ศีรษะลงที่หลังเทาไหวขางซาย ขางขวา แลวทําเปนไปไหวขางหลัง
นางเปนหญิงแพศยา มีกําลังเทาชางสาร จึงรวบแขนทั้งสองของโจร
เขาไว กดหัวลง โยนลงไปในเหวลึกชั่วรอยบุรุษ. โจรไดแหลก
ละเอียดตายลงในเหวนั้นเอง. เทวดาที่สิงสถิตอยูยอดภูเขา ไดเห็น
กิริยาอาการนั้น ไดกลาวคาถาเหลานี้ความวา :ชายจะเปนบัณฑิตในที่ทุกแหงก็หาไม
แมหญิง เปนบัณฑิตมีปญญาเฉลียวฉลาด ใน
ที่นั้น ๆ ได.
ชายจะเปนบัณฑิตในที่ทุกแหงก็หาไม
แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญา ดําริเหตุผลได
รวดเร็ว.
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นางสุลสา หญิงแพศยายืนอยู ณ ที่ใกล
โจร คิดอุบายจะฆาโจร ไดฆาโจรสัตตุกะได
รวดเร็ว เหมือนนายพรานเนื้อผูฉลาด ฆาเนื้อ
ไดเร็วพลัน เมื่อมีธนูบริบูรณมากแลวฉะนั้น.
ในโลกนี้ ผูใดไมรูเหตุผลที่เกิดขึ้น
ฉับพลัน ผูนั้นมีปญญาเขลา ยอมถูกฆาตาย
เหมือนโจร ถูกฆาตายที่ซอกภูเขาฉะนั้น.
ในโลกนี้ ผูใดยอมรอบรูเหตุที่เกิดขึ้น
ไดฉับพลัน ผูนั้นยอมพนจากความเบียดเบียน
ของศัตรูได เหมือนนางสุลสาหญิงแพศยา
หลุดพนไปจากโจรสัตตุกะฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑิตา โหติ ความวา แมหญิงก็
เปนบัณฑิต มีปญญาเฉลียวฉลาดในที่นั้น ๆ ได. อีกอยางหนึ่ง แมหญิง
เปนทั้งบัณฑิตดวย เปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาดในที่นั้น ๆ ดวย.
บทวา ลหุมตฺถ วิจินฺติกา ความวา แมหญิงก็เปนบัณฑิต
มีปญญาดําริเหตุผลไดรวดเร็ว.
บทวา ลหฺุจ วต ความวา ไมชาเลยหนอ.
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บทวา ขิปฺปฺจ ความวา โดยเวลาไมนานเลย.
บทวา นิกฏเ สมเจตยิ ความวา นางสุลสายืนอยูใกลโจร
คิดอุบายใหโจรนั้นตาย ไดรวดเร็ว.
บทวา ปุณฺณายตเนว ความวา เมื่อมีธนูบริบูรณมากแลว.
ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ เหมือนนายพรานเนื้อผูฉลาด เมื่อมีธนูบริบูรณ
มากแลว ยอมฆาเนื้อไดโดยวองไวฉันใด นางสุลสาฆาโจรสัตตุกะได
ก็ฉันนั้น.
บทวา โยธ ไดแก ในสัตวโลกนี้.
บทวา นิพฺโพธติ แปลวา ยอมรู.
บทวา สตฺตุกามิว ความวา ผูนั้นยอมพนจากการเบียดเบียน
ของศัตรู ดังนางสุลสาพนมือสัตตุกโจรไดฉะนั้น.
นางสุลสา ฆาโจรไดแลว ลงจากภูเขาไปสํานักพวกบริวารชน
ของตน ถูกถามวา ลูกเจาหายไปไหน ? นางตอบวา อยาถามถึงมัน
เลย แลวขึ้นรถ เขาไปยังพระนครทันที ดังกลาวมานี้.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบลง
แลว ทรงประชุมชาดกวา สามีภรรยาทั้งสองในครั้งนั้น ไดมาเปน
สามีภรรยาคูนี้เอง สวนเทวดา ไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสุลสาชาดกที่ ๓
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๔. สุมังคลชาดก
วาดวยคุณธรรมของกษัตริย
[๑๑๔๖] พระเจาแผนดินทรงรูวา เรากําลังกริ้วจัด
ไมพึงลงอาชญา อันไมสมควรแกตน โดยไม
ใชฐานะกอน พึงเพิกถอนความทุกขของผูอื่น
อยางรายแรงไว.
[๑๑๔๗] เนื้อใดพึงรูวาจิตของตนผองใส พึงใคร
ครวญความผิดที่ผูอื่นทําไว พึงพิจารณาใหเห็น
แจมเเจงดวยตนเองวา นี้สวนประโยชน นี่
สวนโทษ เมื่อนั้น พึงปรับไหมบุคคลนั้น ๆ
ตามสมควร.
[๑๑๔๘] อนึ่ง พระเจาแผนดินพระองคใด ไม
ถูกอคติครอบงํา ยอมแนะนําผูอื่นที่ควรแนะนํา
และไมควรแนะนําได พระเจาแผนดินพระองคนั้น ชื่อวาไมเผาผูอื่นและพระองคเอง
พระเจาแผนดินพระองคใดในโลกนี้ ทรงลง
อาชญาสมควรแกโทษ พระเจาแผนดินพระ-
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องคนั้น อันคุณความดีคุมครองแลว ยอมไม
เสื่อมจากสิริ.
[๑๑๔๙] กษัตริยเหลาใด ถูกอคติครอบงํา ไม
ทรงพิจารณาเสียกอนแลวทําลงไป ทรงลง
พระอาชญาโดยผลุนผลัน กษัตริยเหลานั้น
ประกอบไปดวยโทษ นาติเตียน ยอมละทิ้ง
ชีวิตไป และพนไปจากโลกนี้แลว ก็ยอ ม
ไปสูทุคติ.
[๑๑๕๐] พระราชาเหลาใด ทรงยินดีแลวในทศพิธราชธรรม อันพระอริยเจาประกาศไว พระราชาเหลานั้นเปนผูประเสริฐ ดวยกาย วาจา
และใจ พระราชาเหลานั้น ทรงดํารงมั่น อยู
ในขันติ โสรัจจะ และสมาธิ ยอมถึงโลก
ทั้งสองโดยวิธีอยางนั้น.
[๑๑๕๑] เราเปนพระราชาผูเปนใหญของสัตวและ
มนุษยทั้งหลาย ถาเราโกรธขึ้นมา เราก็ตงั้ ตน
ไวในแบบอยางที่โบราณราชแตงตั้งไว คอย
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หามปรามประชาชนอยูอยางนั้น ลงอาชญา
โดยอุบายอันแยบคายดวยความปราณี.
[๑๑๕๒] ขาแตกษัตริยผูชนาธิปตย
บริวาร
สมบัติ และปญญา มิไดละพระองคในกาล
ไหน ๆ เลย พระองคมิไดมักกริ้วโกรธ มี
พระหฤทัยผองใสอยูเปนนิตย ขอพระองค
ทรงปราศจากทุกข บํารุงพระชนมชีพ ยืนอยู
ตลอดรอยพรรษาเถิด.
[๑๑๕๓] ขาแตกษัตริย ขอพระองคจงประกอบ
ดวยคุณธรรมเหลานี้ คือโบราณราชวัตรมัน่ คง
พระราชทานอภัยใหทูลเตือนได ไมทรงกริ้วโกรธมีความสุขสําราญไมเดือดรอน ปกครอง
แผนดินใหรมเย็น แมจุติจากโลกนี้ไปแลว ก็
จงทรงถึงสุคติเถิด.
[๑๑๕๓] พระเจาธรรมิกราช ทรงฉลาดในอุบาย
เมื่อครองราชสมบัติดวยอุบายอันเปนธรรม คือ
กุศลธรรมบถ ๑๐ อันบัณฑิตแนะนํากลาวไวดี
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แลวอยางนี้ พึงยังมหาชนผูกําเริบรอนกายและ
จิต ใหดับหายไป เหมือนมหาเมฆ ยังแผนดินใหชุมชื่นดวยน้ํา ฉะนั้น.
จบ สุมังคลชาดกที่ ๔
อรรถกถาสุมังคลชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ราโชวาทสูตร จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ภุสมฺหิ กุทฺโธ ดังนี้.
ก็ในครัง้ นั้น พระศาสดา อันพระเจาปเสนทิโกศลทูลอาราธนา
ใหตรัสเรื่องราว จึงไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี ทรงบําเพ็ญมหาทาน. พระองคมีคนเฝาพระราชอุทยานคน
หนึ่ง ชื่อสุมงั คละ. ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ออกจาก
เงื้อมภูเขา นันทมูลกะ จาริกไปถึงพระนครพาราณสี อาศัยอยูในพระราชอุทยาน วันรุงขึ้นเขาไปบิณฑบาตในพระนคร. พระราชาทอด
พระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจานั้นแลว ทรงเลื่อมใส ไหวแลวนิมนต
ใหขึ้นไปสูปราสาท นั่งบนราชอาสน ทรงอังคาสดวยของเคี้ยวของฉัน
มีรสเลิศตาง ๆ ครั้นไดทรงสดับอนุโมทนาแลว ทรงเลื่อมใสยิ่งขึ้น ขอ
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อาราธนาใหอยูในพระราชอุทยานของพระองค สวนพระปจเจกพุทธเจาไปพระราชอุทยาน แมพระองคเองพอเสวยพระกระยาหารเชาแลว
ก็เสด็จไปจัดแจงที่พักกลางคืน และที่พักกลางวันเปนตน ใหคนเฝา
พระราชอุทธยานทําหนาที่ไวยาวัจจกร แลวเสด็จเขาพระนคร จําเดิม
แตนั้นมาพระปจเจกพุทธเจาก็ฉันที่พระราชมณเฑียรเปนนิตย อยูที่
พระราชอุทยานนั้น สิ้นกาลนาน. แมนายสุมังคละก็บํารุงพระปจเจก
พุทธเจาโดยเคารพ.
อยูมาวันหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาเรียกนายสุมังคละมาบอกวา
เราจักอยูอาศัยบานโนน ๒ - ๓ วัน แลวจักมา ทานจงกราบทูลทระราชาดวย ดังนี้แลวก็หลีกไป. นายสุมังคละ ก็ไดกราบทูลพระราชา
แลว. พระปจเจกพุทธเจาอยูที่บานนั้น ๒ - ๓ วัน เวลาเย็นพระอาทิตยอัสดงคตแลว กลับมาสูพระราชอุทยาน. นายสุมังคละไมรูวา
พระปจเจกพุทธเจามา ไดไปเรือนของตน. พระปจเจกพุทธเจา เก็บ
บาตรจีวร แลวจงกรมหนอยหนึ่ง นั่งอยูบนแผนดิน. ก็ในวันนั้นมี
แขกมาเรือนของตนเฝาพระราชอุทยานหลายคน. นายสุมังคละคิดวา
เราจักฆาเนื้อที่พระราชาไมหามในพระราชอุทยาน เพื่อปรุงสูปะพยัญชนะเลี้ยงแขก จึงถือธนูไปสูสวน สอดสายตาหาเนื้อเห็นพระปจเจกพุทธเจาเขาใจวา ชะรอยจักเปนเนื้อใหญ จึงเอาลูกศรพาดสายยิงไป.
พระปจเจกพุทธเจา เปดผาคลุมศีรษะกลาววา สุมังคละ. เขามีความ
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กลัว กลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมรูวาทานมาแลว เขาใจวา
เปนเนื้อจึงยิงไป ขอทานไดโปรดงดโทษแกกระผมเถิด เมื่อพระปจเจกพุทธเจากลาววา ขอนี้ยกไวเถอะ บัดนี้ทานจะกระทําอยางไร จงมา
ถอนเอาลูกศรไปเสีย เขาไหวแลวถอนลูกศร. เวทนาเปนอันมากเกิด
ขึ้นแลว. พระปจเจกพุทธเจาปรินิพพาน ณ ที่นั้นเอง. คนเฝาสวนคิด
วา ถาพระราชาทรงทราบจักไมยอมไวชีวิตเรา จึงพาลูกเมียหนีไป. ใน
ทันใดนั่นเอง ดวยเทวานุภาพ ไดดลบันดาลใหเกิดโกลาหลทั่วพระนคร
วา พระปจเจกพุทธเจาปรินิพพานแลว.
วันรุงขึ้น ผูคนพากันไปพระราชอุทยาน เห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว กราบทูลพระราชาวา คนเฝาสวนฆาพระปจเจกพุทธเจาแลว
หนีไป. พระราชาเสด็จไปดวยบริวารเปนอันมาก ทรงบูชาศพเจ็ดวัน
แลวทรงทําฌาปนกิจดวยสักการะใหญ เก็บพระธาตุ กอพระเจดียบรรจุ
พระธาตุ บูชาพระเจดียนั้น ครอบครองราชสมบัติโดยธรรม. ฝาย
นายสุมังคละ พอลวงไปหนึ่งป คิดวา เราจักรูวาระน้ําจิตของพระวาชา
จึงมาหาอํามาตยคนหนึ่ง กลาววา ทานจงรูวา พระราชาทรงรูสึกใน
เราอยางไร ? อํามาตยนั้นกลาวพรรณาคุณของนายสุมังคละในสํานักของ
พระราชา. พระราชาทําเปนไมไดยินเสีย. อํามาตยไมไดกลาวอะไร ๆ อีก
กลับมาบอกนายสุมังคละวา พระราชาทรงไมพอพระทัย. พอลวงไปป
ที่สอง นายสุมังคละยอนมาอีก พระราชาไดทรงนิ่งเสียเชนคราวกอน
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พอลวงไปปที่ ๓ นายสุมังคละไดพาลูกเมียมา. อํามาตยรูวา พระราชา
มีพระทัยออนลงแลว จึงพานายสุมังคละ ไปยืนที่ประตูพระราชวัง แลว
กราบทูลพระราชาวา นายสุมังคละมา. พระราชารับสั่งใหเรียกนาย
สุมังคละมา ทรงทําปฏิสัณถาร แลวตรัสวา สุมังคละ เหตุไรทานจึง
ฆาพระปจเจกพุทธเจาผูเปนบุญเขตของเราเสีย ? นายสุมังคละกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคมิไดมีเจตนาฆาพระปจเจกพุทธเจา ขาพระองคเขาใจผิด คิดวาเปนเนื้อจึงไดยิงไป ดังนี้แลวได
กราบทูลเหตุการณที่เปนมานั้นใหทรงทราบ. ลําดับนั้น พระราชาทรง
ปลอบโยนเขาวา ถาเชนนั้น ทานอยากลัวเลย แลวตั้งใหเปนผูเฝา
พระราชอุทยานอีก.
ลําดับนั้น อํามาตยไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
เหตุไรพระองค แมไดฟง คุณของนายสุมังคละถึง ๒ ครั้ง ก็ไมตรัส
อะไร ๆ แตพอไดฟงในครั้งที่ ๓ เหตุไรจึงทรงเรียกมาอนุเคราะห.
พระราชาตรัสวา แนะพอ ธรรมดาพระราชากําลังพิโรธ ทําอะไรลง
ไปดวยความผลุนผลันไมสมควร ฉะนั้นครั้งกอน ๆ เราจึงนิ่งเสีย ครั้ง
ที่ ๓ เรารูใจของเราวา ความโกรธนายสุมังคละออนลงแลว จึงให
เรียกเขามา ดังนี้ เมื่อจะทรงแสดงราชวัตร ไดตรัสคาถาเหลานี้ ความ
วา :-
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พระเจาแผนดินทรงรูวา เรากําลังกริ้วจัด
ไมพึงลงอาชญา อันไมสมควรแกตน โดยไม
ใชฐานะกอน พึงเพิกถอนความทุกขของผูอัน
อยางรายแรงไว.
เมื่อใดพึงรูวาจิตของตนผองใส พึงใคร
ครวญความผิดที่ผูอื่นทําไว พึงพิจารณาใหเห็น
แจมแจงดวยตนเองวา นี้สวนประโยชน นี่
สวนโทษ เมื่อนัน้ จึงปรับไหมบุคคลนัน้ ๆ
ตามสมควร.
อนึ่ง พระเจาแผนดิน พระองคใดไม
ถูกอคติครอบงํา ยอมแนะนําผูอื่นที่ควรแนะนํา
และไมควรแนะนําได พระเจาแผนดินพระองคนั้น ขอวาไมเผาผูอื่นและพระองคเอง
พระเจาแผนดินพระองคใดในโลกนี้ ทรงลง
อาชญาสมควรแกโทษ พระเจาแผนดินพระองคนั้น อันคุณงามความดี คุม ครองแลว ยอม
ไมเสือ่ มจากสิริ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 503

กษัตริยเหลาใด ถูกอคติครอบงํา ไมทรง
พิจารณาเสียกอนแลวทําลงไป ทรงลงอาชญา
โดยผลุนผลัน กษัตริยเหลานั้น ประกอบไป
ดวยโทษ นาติเตียน ยอมละทิ้งชีวิตไป และ
พนไปจากโลกนี้แลว ก็ยอมไปสูทุคติ.
พระราชาเหลาใด ทรงยินดีแลวในทศพิธราชธรรม อันพระอริยเจาประกาศไว พระราชาเหลานั้นเปนผูประเสริฐ ดวยกาย วาจา
และใจ พระราชาเหลานั้น ทรงดํารงมั่น อยู
แลวในขันติ โสรัจจะ และสมาธิ ยอมถึง
โลกทั้งสอง โดยวิธีอยางนั้น.
เราเปนพระราชาผูเปนใหญของสัตวและ
มนุษยทั้งหลาย ถาเราโกรธขึ้นมา เราก็ตั้งตน
ไวในแบบอยางที่โบราณราชแตงตั้งไว คอย
หามปรามประชาชนอยูอยางนั้น
ลงอาชญา
โดยอุบายอันแยบคาย ดวยความปราณี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเปกฺขิยาน ความวา ไดเห็น คือรู.
ทานกลาวอธิบายไวดังนี้. แนะพอ ธรรมดาพระราชาผูเปนใหญใน
แผนดินรูวา เรากําลังโกรธจัด คือถูกความโกรธที่มีกําลังครอบงํา ไม
พึ่งดวนลงอาชญาอันตางดวยอาชญามีวัตถุ ๘ ประการเปนตน ตอผูอื่น
คือไมพึงยังอาชญาใหเปนไป.
เพราะเหตุไร ?
เพราะวาพระราชาทรงกริ้วแลว ไมพึงรีบลงอาชญา ๘ อยาง
๑๖ อยาง โดยอฐานะ คือโดยเหตุอันไมบังควร ไมพึงรับสั่งใหเขา
นําสินไหมมาเทานี้ หรือใหลงทัณฑนี้แกเขา ซึ่งไมสมควรแกความเปน
พระราชาของตน พึงถอนความทุกขรายแรง คือทุกขที่มีกําลังของผูอื่น
เสีย.
บทวา ยโต แปลวา ในเวลาใด.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้ ก็เมื่อใดพระราชารูความผองใสแหง
จิตของตนซึ่งเกิดขึ้นในผูอื่น พึงประกอบคือกําหนดความผิด คือคดีที่
ผูอื่นทําไวแผนกหนึ่ง เมื่อนั้นทรงใครครวญอยางนี้แลว พึงทําขอความ
ใหแจมแจง ดวยตนเองวา ในคดีนี้ นี้เปนสวนประโยชน นี้เปนสวน
โทษของผูนั้น ดังนี้แลว จึงเรียกเอาทรัพยของผูทําผิดนั้น ๘ กหาปณะ
หรือ ๑๖ กหาปณะ ใหพอแกแปดหรือสิบหกกระทง มาตั้งลงปรับไหม
คลายลงอาชญา คือใชแทนโทษ.
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บทวา อมุจฺฉิโต ความวา อนึ่ง พระเจาแผนดินพระองคใด
ไมถูกกิเลสมีฉันทาคติเปนตน แปดเปอนครอบงํา ยอมแนะนําคือ
กําหนดรู ผูค วรแนะนํา และไมควรแนะนําได พระเจาแผนดินพระองคนั้น ชื่อวาไมเผาผูอื่น และไมเผาพระองคเอง. อธิบายวา พระเจาแผนดิน ลงพระอาชญาโดยหาเหตุมิไดดวยอํานาจแหงอคติมีฉันทาคติเปนตน ชื่อวายอมเผา คือทําใหไหมไดแกเบียนเบียนทั้งผูอื่น ทั้ง
พระองคเอง เพราะบาปกรรมมีฉันทาคติเปนตนนั้นเปนเหตุ ก็พระราชาเชนนี้ ชือ่ วาเผาผูอื่น เผาพระองคเองดวยประการฉะนี้.
บทวา โย ทณฺฑธโร ภวตีธ อิสฺสโร ความวา พระเจาแผนดินพระองคใดในโลกนี้ ทรงลงอาชญา เหมาะสมแกโทษ ในหมู
สัตวโลกนี้ พระเจาแผนดินพระองคนั้น ชื่อวา ทัณฑธร.
บทวา ส วณฺณคุตฺโต ความวา พระเจาแผนดินพระองคนั้น
เปนผูอันความสรรเสริญถึงคุณ และความสรรเสริญคือยศคุมครองรักษา
ยอมไมกําจัด คือไมเสื่อมจากสิริเลย.
บทวา อวณฺณสยุตฺตาว ชหนฺติ ความวา กษัตริยเหลานั้น
ไมดํารงธรรม เปนพระเจาแผนดินเหลาะแหละ เปนผูประกอบไปดวย
โทษ ยอมละทิ้งชีวิตไป.
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บทวา ธมฺเม จ เย อริยปฺปเวทิเต ความวา พระราชา
เหลาใด ทรงยินดีในทศพิธราชธรรม ที่พระธรรมิกราชเจาผูประเสริฐ
ดวยอาจาระประกาศไว.
บทวา อนุตฺตรา เต ความวา พระราชาเหลานั้น เปนผูประเสริฐดวยกาย วาจา ใจ ยอดเยี่ยมครบไตรทวาร.
บทวา เต สนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺิตา ความวา พระราชา
เหลานั้น ดํารงอยูในความสงบกิเลส ในโสรัจจะ กลาวคือความเปน
ผูมีศีลบริสุทธิ์ และในสมาธิคือความเปนผูมีจิตเปนเอกัคคตารมณ เปน
ธรรมิกราช.
บทวา วชนฺติ โลก ทุภย ความวา พระราชาเหลานั้น
ครองราชสมบัติโดยยุติธรรม ยอมถึงโลกทั้งสองเทานั้น คือจากมนุษย
โลกถึงเทวโลก จากเทวโลกถึงมนุษยโลก ไมตองไปเกิดในทุคติมีนรก
เปนตน.
บทวา นรปมุทาน ความวา เราเปนพระราชาผูเปนใหญ ของ
สัตวและมนุษยทั้งหลาย.
บทวา เปมิ อตฺตาน ความวา ถึงแมเราโกรธขึ้นมา ก็ตอง
ไมลุอํานาจความโกรธ ตัง้ ตนไวในแบบอยาง อันโบราณราชทรงบัญญัติ
ไว ไมทําลายหลักธรรมอันเปนเครื่องวินิจฉัยของทานเสีย.
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เมื่อพระเจาพรหมทัต ตรัสแสดงคุณของพระองคดวยคาถา ๖
คาถาอยางนี้แลว ราชบริษัททั้งหมดพากันชื่นชมยินดี กลาวสรรเสริญ
คุณของพระราชาวา คุณสมบัติคือศีล และอาจาระนี้ สมควรแกพวก
เราทีเดียว. สวนนายสุมังคละ เมื่อพวกบริษัทกลาวจบแลว ก็ลุกขึ้น
ถวายบังคมพระราชา ประคองอัญชลีกลาวสรรเสริญพระราชา ได
กลาวคาถา ๓ คาถาความวา :ขาแตกษัตริยผูชนาธิปตย บริวารสมบัติ
และปญญา มิไดละพระองคในกาลไหน ๆ
เลย พระองคมิไดมักกริ้วโกรธ มีพระหฤทัย
ผองใสอยูเปนนิตย ขอพระองคทรงปราศจาก
ทุกข บํารุงพระชนมชีพ ยืนอยูตลอดรอย
พรรษาเถิด.
ขาแตกษัตริย ขอพระองคจงประกอบ
ดวยคุณธรรมเหลานี้ คือ โบราณราชวัตรมัน่ คง
พระราชทานอภัยใหทูลเตือนได ไมทรงกริ้วโกรธ มีความสุขสําราญไมเดือดรอน ปกครอง
แผนดินใหรมเย็น แมจุติจากโลกนี้ไปแลว ก็
จงทรงถึงสุคติเถิด.
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พระเจาธรรมิกราช ทรงฉลาดในอุบาย
เมื่อครองราชสมบัติดวยอุบายอันเปนธรรม คือ
กุศลกรรมบถ ๑๐ อันบัณฑิตแนะนํากลาวไวดี
แลวอยางนี้ พึงยังมหาชนผูกําเริบรอนกายและ
จิต ใหดับหายไป เหมือนมหาเมฆ ยังแผนดินใหชุนชื่นดวยน้ํา ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิรี จ ลกฺขี จ ไดแก บริวาร
สมบัติ และปญญา.
บทวา อนีโฆ แปลวา จงเปนผูปราศจากทุกข.
บทวา อุเปต ขตฺติย ความวา ขาแตบรมกษัตริย ขอพระองค
จงประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้. พระบาลีก็อยางเดียวกันนี้แหละ.
บทวา ิตมาริยวตฺตี ความวา โบราณราชวัตร กลาวคือทศพิธราชธรรม ชื่อวา ฐิตอริยวัตร จงเปนผูดํารงมั่นในราชธรรม เพราะ
ตั้งมั่นอยูในโบราณราชวัตร คือทศพิธราชธรรมนัน้ .
บทวา อนุปฺปฬ ปสาส เมทนึ ความวา และจงปกครอง
แผนดิน ไมใหพสกนิกรเดือดรอน.
พระบาลีก็อยางเดียวกันนี้แหละ.
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บทวา สุนีเตน ความวา อันบัณฑิตแนะนําไวดี คือ ถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม.
บทวา ธมฺเมน ไดแกธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐.
บทวา าเยน นี้ เปนไวพจนของบทตนนั่นเอง.
บทวา อุปายโส แปลวา ดวยความฉ า ในอุบาย.
บทวา นย ความวา พระเจาธรรมิกราช เมื่อทรงแนะนํา คือ
ครองราชสมบัติ.
บทวา นิพฺพาปเย ความวา เมื่อนายสุมังคละจะแสดงความวา
พระเจาธรรมิกราช เมื่อบําบัดความกระวนกระวาย ทางกายและทางใจ
ไดดวยขอปฏิบัตินี้ ชื่อวา พึงทํามหาชนผูกําเริบรอน ดวยทุกขกาย
ทุกขใจใหสดับเย็นได เหมือนมหาเมฆยังแผนดินใหชุมชื่นดวยน้ําฉะนั้น
ขอพระองคจะทํามหาชนใหดับเข็ญ เชนนั้นเถิด.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงดวยการประทานโอวาท แกพระเจาโกศลแลว ทรงประชุมชาดกวา พระปจเจกพุทธเจาในครั้งนั้นไดปรินิพพานแลว นายสุมังคละ คนเฝาพระราชอุทยานในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนทในบัดนี้ พระราชาในครั้งนั้น
ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุมังคลชาดกที่ ๔
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๕. คังคมาลชาดก
วาดวยกามทั้งหลายเกิดจากความดําริ
[๑๑๕๕] แผนดินรอนเหมือนถานไฟ ดารดาษไป
ดวยทรายอันรอนเหมือนเถารึง เมื่อเปนเชนนี้
เจายังทําเปนทองไมรูรอนขับเพลงอยูได แดด
ไมเผาเจาดอกหรือ เบื้องบนก็รอน เบื้องลาง
ก็รอน เมื่อเปนเชนนี้ เจายังทําเปนทองไมรู
รอน ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจาดอกหรือ ?
[๑๑๕๖] ขาแตพระราชา แดดหาเผาขาพระองคไม
แตวาวัตถุกามและกิเลสกาม ยอมเผาขาพระองค เพราะวาความประสงคหลาย ๆ อยาง
มีอยู ความประสงคเหลานั้น ยอมเผาขาพระองค แดดหาไดเผาขาพระองคไม.
[๑๑๕๗] ดูกอนกาม เราไดเห็นมูลรากของเจา
แลว เจาเกิดจากความดําริ เราจักไมดําริถึงเจา
อีกละ เจาจักไมเกิดดวยอาการอยางนี้.
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[๑๑๕๘] กามแมนอย ก็ไมพอแกมหาชน มหาชน
ยอมไมอิ่มดวยกามแมมาก นาสลดใจที่พวก
คนพาลพากันบนวา รูป เสียงเหลานี้ จงมี
แกเรา กุลบุตรผูประกอบความเพียร พึงเวน
ใหขาดเถิด.
[๑๑๕๙] การที่เราไดเปนพระเจาอุทัยราชถึงความ
เปนใหญ นี่เปนผลแหงกรรม มีประมาณนอย
ของเรา มาณพใดละกามราคะออกบวชแลว
มาณพนั้นชื่อวาไดลาภดีแลว.
[๑๑๖๐] สัตวทั้งหลาย ยอมละธรรมชั่วดวยตบะ
แตสัตวเหลานั้น จะละความเปนคน ผูใชหมอ
ตักน้ําใหเขาอาบไดหรือ แนะ คังคมาละ การที่
ทานขมขี่ดวยตบะ แลวรองเรียกโอรสของเรา
โดยชื่อวาพรหมทัตในวันนี้นั้น ไมเปนการ
สมควรเลย.
[๑๑๖๑] ขาแตเสด็จแม เราทัง้ หลายพรอมทั้ง
พระราชาและอํามาตย พากันไหวพระปจเจก-
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พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจานั้น เปนผูอันชน
ทั้งปวงไหวแลว เชิญเสด็จแมทอดพระเนตร
ดูผลแหงขันติและโสรัจจะ ในปจจุบันเถิด.
[๑๑๖๒] ทานทั้งหลาย อยาไดกลาวอะไร ๆ กะ
ทานคังคมาละ ผูเปนพระปจเจกมุนี ศึกษา
อยูในคลองมุนี ความจริงพระปจเจกพุทธเจา
ดังคามาละนี้ ขามหวงน้ําที่พระปจเจกมุนี
ทั้งหลายขามแลว หมดความเศราโศกเที่ยวไป.
จบ คังคมาลชาดกที่ ๕
อรรถกถาคังคมาลชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
อุโบสถกรรม จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา องฺคารชาตา ดังนี้.
ความยอมีวา วันหนึ่งพระศาสดาตรัสเรียกพวกรักษาอุโบสถมา
แลวตรัสวา ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย ทานทั้งหลายทําอุโบสถกรรมให
สําเร็จดีแลว ผูที่รักษาอุโบสถควรใหทาน รักษาศีล ไมโกรธ เจริญ
เมตตา อยูรักษาอุโบสถ ก็บัณฑิตครั้งกอนใหยศใหญ เพราะอาศัย
อุโบสถกรรมที่รักษาครึ่งวัน ดังนี้ พวกอุบาสกเหลานั้น กราบทูล
อาราธนา จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี ในพระนครนั้น มีเศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อวา สุจิบริวาร มี
สมบัติ ๘๐ โกฏิ เปนผูยนิ ดีในบุญกุศล มีใหทานเปนตน. บุตรภรรยา
ก็ดี บริวารชนของเขาก็ดี โดยทีส่ ุดแมเด็กเลี้ยงโคในเรือนนั้นก็ดี
ทั้งหมดพากันอยูรักษาอุโบสถ เดือนละ ๖ วัน. ครั้งนั้น พระโพธิสัตว
เกิดในตระกูลคนจนตระกูลหนึ่ง รับจางเขาเลี้ยงชีพ เปนอยูดวยความ
ลําบาก. พระโพธิสัตวคิดวา เราจักทํางานรับจาง จึงไดไปยังเรือนของ
สุจิบริวารเศรษฐี ไหวแลวยืนอยู ณ ที่สมควรแหงหนึ่ง เมื่อทานเศรษฐี
ถามวา ทานมาทําไม จึงกลาววา มาเพื่อรับจางทํางานในเรือนของทาน.
ทานเศรษฐีไดเคยพูดบอกแกลูกจางคนอื่น ๆ ไวในวันที่มาถึงวา ผูที่
ทํางานในเรือนนี้รักษาศีลทุกคน เมื่อทานอาจรักษาศีลได ก็จงทํางาน
เถิด. แตสาํ หรับพระโพธิสัตว ทานเศรษฐีไมไดบอกใหรักษาศีล.
กลาวรับพระโพธิสัตววา ดีแลวพอ ทานจงอยูรับจางทํางานเถิด.
นับแตนั้นมา พระโพธิสัตวเปนคนวางาย ทุมเทชีวิต มิไดคิด
เห็นแกความเหนื่อยยากของตน ทํางานทุกอยางใหทานเศรษฐี. พระโพธิสัตวไปทํางานแตเชาตรู ในตอนเย็นจึงกลับมา. อยูมาวันหนึ่งเขา
ปาวประกาศมหรสพในพระนคร. มหาเศรษฐีเรียกนางทาสีมาสั่งวา
วันนี้เปนวันอุโบสถ เจาจงหุงขาวใหพวกกรรมกรในเรือนแตเชาทีเดียว
ถึงเวลาเขาจักไดกิน แลวรักษาอุโบสถ. พระโพธิสัตวลุกขึ้นแตเชาตรู
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ไปทํางาน. ไมมีใครบอกแกพระโพธิสัตววา วันนี้ทานพึงรักษาอุโบสถ.
พวกกรรมกรที่เหลือบริโภคอาหารแตเชา แลวรักษาอุโบสถ. แมทาน
เศรษฐี พรอมดวยลูกเมียบริวารชน ไดอธิษฐานอุโบสถ. พวกที่รักษา
อุโบสถแมทงั้ หมด ไปที่อยูของตน ๆ นั่งนึกถึงศีล. พระโพธิสตั วทํางาน
ตลอดวัน กลับมาในเวลาที่พระอาทิตยตกแลว. ลําดับนั้น พวกจัด
อาหารไดใหน้ําลางมือแกพระโพธิสัตว แลวคดขาวใสถาดสงให. พระโพธิสัตว ถามวา วันอื่น ๆ ในเวลาเชนนี้ ไดมีเรื่องอื้ออึง แตวันนี้
เขาไปไหนกันหมด เมื่อไดฟงวา ทุกคนสมาทานอุโบสถไปที่อยูของตน ๆ
จึงคิดวา เราเปนคนทุศีลคนเดียว จักอยูไมไดในกลุมของคนผูมีศีล
เหลานี้ เมือ่ เราอธิษฐานองคอุโบสถเดียวนี้ จักเปนอุโบสถกรรมหรือ
ไมหนอ คิดดังนี้แลวจึงไปถามทานเศรษฐี. ลําดับนั้น ทานเศรษฐี
กลาวกะพระโพธิสัตววา แนะพอ จะเปนอุโบสถกรรมไปทั้งหมดไมได
เพราะไมไดอธิษฐานแตเชา แตก็เปนเพียงกึ่งอุโบสถกรรมเทานั้น.
พระโพธิสัตวกลาววา เพียงเทานี้ก็ชางเถอะ ไดสมาทานศีลในสํานักของ
ทานเศรษฐี อธิษฐานอุโบสถแลวเขาที่อยูของตน นอนนึกถึงศีลอยู.
ครั้นราตรีลวงเขาปจฉิมยาม ลมสัตถกวาตก็เกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว
เพราะอดอาหารมาตลอดวัน. แมทานเศรษฐีจะประกอบเภสัชตาง ๆ นํา
มาใหบริโภค พระโพธิสัตวก็กลาววา ขาพเจาสมาทานอุโบสถแลว
โดยยอมสละชีวิต ดวยคิดวา จักไมทําลายอุโบสถ. เวทนากลาแข็งได
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เกิดขึ้น. เวลารุงอรุณ พระโพธิสัตวไมอาจดํารงสติไวได. คนทั้งหลาย
คิดวา พระโพธิสัตวจักตายในบัดนี้ จึงไดนําไปใหนอนอยู ณ ที่โรงเก็บ
อาหาร.
ขณะนั้น พระเจาพาราณสี ทรงรถพระที่นั่งทําปทักษิณพระนคร
ดวยบริวารใหญ เสด็จถึงที่นั้น. พระโพธิสัตวไดเห็นสิริราชสมบัติของ
พระเจาพาราณสี เกิดความโลภอยากไดราชสมบัติ เมื่อดับจิตแลว ได
ไปปฏิสนธิในครรภอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี ดวยอานิสงสแหง
อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง. พระอัครมเหสีไดครรภบริหารแลว พอถวน
ทศมาสก็ประสูติพระราชโอรส. พระประยูรญาติทั้งหลาย พากันถวาย
พระนามวา อุทัยกุมาร. อุทัยกุมารนั้น ครั้นเจริญวัยแลว สําเร็จ
การศึกษาศิลปะทุกอยาง ระลึกถึงบุพพกรรมของตนไดดวยญาณ เครื่อง
ระลึกชาติ จึงเปลงอุทานเนื้อ ๆ วา นี้เปนผลแหงกรรมเล็กนอยของเรา
ดังนี้. ครั้นพระราชบิดาสวรรคตแลว ไดครองราชสมบัติทอดพระเนตร
ดูสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญของพระองค แลวเปลาอุทานเชนนั้นอีก.
อยูมาวันหนึ่ง ชาวเมืองเตรียมการเลนมหรสพในพระนคร.
มหาชนพากันสนใจดูการเลน. ครั้งนั้น บุรุษรับจางคนหนึ่ง อยูใกล
ประตูทิศอุดรเมืองพาราณสี เก็บทรัพยกึ่งมาสก ที่ไดมาดวยการรับจาง
ตักน้ําไวที่ซอกอิฐกําแพงเมือง ไดอยูรวมกับหญิงกําพราคนหนึ่ง ซึ่ง
เลี้ยงชีพดวยการรับจางตักน้ําเหมือนกัน ในพระนครนั้น. หญิงนั้น
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กลาวกะเขาวา นาย ในพระนครเขามีมหรสพกัน ถาทานพอมีทรัพย
อยูบาง แมเราทั้งสองก็จะไปเที่ยวเลนกัน. เขาตอบวา จะ เราพอมี
ทรัพย.
มีเทาไรนาย ?
มีอยูกึ่งมาสก
ทรัพยนั้นอยูไหน ?
ฉันเก็บไวในซอกอิฐใกลประตูทิศอุดร ทีเ่ ก็บทรัพยไกลจากที่
เราอยูนี้ ๑๒ โยชน ก็ทรัพยในมือของเจา มีบางหรือ ?
มีจะ.
มีเทาไร ?
มีอยูกึ่งมาสกเหมือนกัน
ทรัพยของเธอกึ่งมาสก ของฉันถึงมาสก รวมเปนหนึ่งมาสก
เราจักเอาทรัพยนั้น สวนหนึ่งซื้อดอกไม สวนหนึ่งซื้อของหอม สวน
หนึ่งซื้อสุรา แลวไปเที่ยวเลนกัน ทานจงไปนําทรัพยกึ่งมาสกที่เก็บไว
มาเถิด.
บุรุษรับจางราเริงยินดีวา ภรรยาเชื่อถือถอยคําของเรา จึงกลาว
วา นองรักเจาอยาวิตกไปเลย ฉันจักนําทรัพยนั้นมา ดังนี้ แลวหลีก
ไป บุรุษรับจางมีกําลังเทาชางสาร เดินลวงมรรคาไปได ๖ โยชน
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ครั้นเวลาเที่ยง เดินเหยียบทรายรอนราวกะวาถานไฟ เขาราเริงยินดี
เพราะอยากไดทรัพย นุงหมทอนผากาสาวะ ประดับใบตาลที่หู เดิน
ขับรองเพลงเฉื่อยเรื่อยไปผูเดียว เดินผานไปทางพระลานหลวง.
พระเจาอุทัยราช เปดสีหบัญชรประทับยืนอยู ทอดพระเนตร
เห็นบุรุษรับจางเดินมาอยางนั้น ทรงพระดําริวา อะไรหนอที่ทําให
บุรุษนี้ไมยอทอตอลมและแดดเห็นปานนั้น มีความราเริงยินดีเดินรอง
เพลงไป เราจักถามเขาดู ดังนี้ แลวทรงสงบุรุษไปคนหนึ่งใหเรียกมา.
เมื่อบุรุษนั้นไปบอกวา พระราชาตรัสเรียกทาน เขาตอบวา พระราชา
เปนอะไรกับเรา เราไมรูจักพระราชา ดังนี้. จึงถูกนําตัวไปโดยการ
ใชกําลัง ยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะตรัส
ถามเขา ไดตรัสคาถาของคาถา ความวา :แผนดินรอนเหมือนถานไฟ ดารดาษไป
ดวยทรายอันรอนเหมือนเถารึง เมื่อเปนเชนนี้
เจายังทําเปนทองไมรูรอน ขับเพลงอยูได แดด
ไมเผาเจาดอกหรือ เบื้องบนก็รอน เบื้องลาง
ก็รอน เมื่อเปนเชนนี้ เจายังทําเปนทองไมรู
รอน ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจาดอกหรือ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา องฺคารชาตา ความวา แนะบุรุษ
ผูเจริญ แผนดินนี้รอนระอุประดุจถานเพลิง.
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บทวา กุกฺกุฬานุคตา ความวา ดาษไปดวยทรายรอนราวกะ
เถารึง กลาวคือ เถาอันรอนทั่วแลว.
บทวา วตฺตานิ ความวา เจายังทําเปนทองไมรูรอน ขับเพลง
ขับอยูได.
บุรุษรับจางนั้น ไดฟงดํารัสของพระราชาแลว ไดกราบทูลเปน
คาถาที่ ๓ ความวา :ขาแตพระราชา แดดหาเผาขาพระองค
ไม แตวาวัตถุกามและกิเลสกาม ยอมเผาขา
พระองค เพราะวาความประสงคหลาย ๆ อยาง
มีอยู ความประสงคเหลานั้น ยอมเผาขาพระองค แดดหาไดเผาขาพระองคไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาตปฺปา ไดแก วัตถุกามและ
กิเลสกาม ก็วัตถุกามและกิเลสกามเหลานั้น ยอมแผดเผาบุรุษ เพราะ
เหตุนั้น บุรษุ รับจางจึงเรียกวัตถุกามและกิเลสกามเหลานั้นวา อาตัปปา.
บทวา อตฺถา หิ วิวิธา ความวา ขาแตมหาราชเจา ความ
ประสงคหลายอยาง กลาวคือกิจการตาง ๆ ที่จะตองทํา เพราะอาศัย
วัตถุกามและกิเลสกาม ของขาพระองคมีอยู วัตถุกามและกิเลสกาม
เหลานั้น เผาขาพระองค สวนแดดไมชื่อวา เผาขาพระองค.
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ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามบุรุษรับจางวา ความประสงคของ
เจาเปนอยางไร ?
เขากราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคอยูรวม
กับหญิงกําพราใกลประตูทิศทักษิณ นางนั้นถามขาพระองควา นายเรา
จักไปดูการเลนมหรสพ ทานมีทรัพยอยูในมือบางไหม ? ขาพระองค
ไดกลาวกะนางวา ทรัพยเราฝงเก็บไวที่ซอกกําแพงใกลประตูดานทิศอุดร
นางกลาววา ทานจงไปนําทรัพยนั้นมา เราทั้งสองจักไปดูการเลน
มหรสพ แลวสงขาพระองคมา ถอยคําของนางนั้นจับใจขาพระองค
เมื่อขาพระองคระลึกถึงถอยคําของนางนั้น ความรอนคือกามยอมเผาเอา
ความประสงคของขาพระองคเปนอยางนี้ พระเจาขา. พระราชาตรัสวา
ถาเมื่อเจาไมยอทอตอลมและแดดเห็นปานนี้ อะไรเปนเหตุใหเจายินดี
เดินรองเพลง. บุรุษนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขา
พระองคนําทรัพยที่ฝงไวนั้นมาไดแลว จักอภิรมยกับนางนั้น ดวยเหตุ
ดังกราบทูลมานี้ ขาพระองคจึงยินดีขับเพลงขับ. พระราชาตรัสถามวา
แนะบุรุษผูเจริญ ก็ทรัพยที่ฝงเก็บไวที่ประตูดานทิศอุดร มีประมาณ
แสนหนึ่งไดใหม เขากราบทูล ไมมถี ึงดอก พระพุทธเจาขา. พระราชาตรัสถามโดยลําดับวา ถาเชนนั้น มีหาหมื่น สี่หมื่น สามหมื่น
สองหมื่น หนึ่งหมื่น หาพัน หารอย สี่รอย สามรอย สองรอย
หนึ่งรอย หา สี่ สาม สอง หนึ่งกหาปณะ ครึ่งกหาปณะ หนึ่งบาท
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สี่มาสก สาม สอง หนึ่งมาสก. บุรุษรับจางปฏิเสธทุกขั้นตอน เมื่อ
พระราชาตรัสวา ครึ่งมาสก เขากราบทูลวา ใชแลว พระเจาขา
ทรัพยของขาพระองคมีเพียงเทานี้ ขาพระองคเดินมาดวยนึกในใจวา
นําทรัพยมาไดแลว จักอภิรมยกับนางดังนี้ ดวยปติโสมนัสนั้น ลมและ
แดดนั้น จึงไมชื่อวา แผดเผาขาพระองค.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะบุรุษนั้นวา แนะบุรุษผูเจริญ แดด
รอนถึงเพียงนี้ เจาอยาไปที่นั้นเลย เราจะใหทรัพยครึ่งมาสกแกเจา.
เขากราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคจักตั้งอยูในพระดํารัสของพระองค รับเอาทรัพยครึ่งมาสกนั้น และจักไมทําทรัพยที่ฝง
ไวใหเสียไป ขาพระองคจักไปถือเอาทรัพยนั้น ไมยอมใหเสียเปาหมาย
ของการเดินทาง. พระราชาตรัสวา แนะบุรุษผูเจริญ เจาจงกลับเถิด
เราจักใหทรัพยแกเจาหนึ่งมาสก สองมาสก พระองคตรัสพระราชทาน
เพิ่มขึ้น โดยทํานองนี้จนถึงโกฏิ รอยโกฏิ และทรัพยกําหนดนับไมได
แลวตรัสใหเขากลับเสีย เขากราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ขาพระองคขอรับทรัพยทพี่ ระราชทาน แมทรัพยที่ฝงไว ก็จกั ไปเอา.
ตอจากนั้น พระราชาไดตรัสเลาโลมดวยฐานันดรมีตําแหนงเศรษฐี
เปนตน จนถึงจะใหดํารงดําแหนงอุปราช ดวยพระดํารัสวา เราจักได
ทานครองราชสมบัติครึ่งหนึ่ง จงกลับเสียเถิด ดังนี้ เขาจึงยินยอมรับ
พระดํารัส.
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พระราชาทรงบังคับอํามาตยทั้งหลายวา พวกเจาจงไปแตงหนวด
ใหสหายของเรา แลวใหอาบน้ําแตงตัว แลวนํามาหาเรา. พวกอํามาตย
ไดกระทําตามรับสั่งนั้น. พระราชาแบงราชสมบัติออกเปนสองสวน
พระราชทานใหบุรุษรับจางนั้น ครอบครองราชสมบัติครึ่งหนึ่ง. บาง
อาจารยกลาววา ก็บุรุษรับจางนั้น ครองราชสมบัตินั้นแลว ยังไปขาง
ทิศอุดร ดวยความรักทรัพยครึ่งมาสก. เหตุนั้นเขาจึงไดนามวา อัฑฒมาสกราช.
พระเจาอุทัยราชกับพระเจาอัฑฒมาสกราช ทรงสามัคคี สนิท
สนมกัน ครองราชสมบัติ วันหนึ่งเสด็จไปพระราชอุทยาน. พระเจา
อุทัยราช ทรงกีฬาในพระราชอุทยานนั้นจนเหนื่อยแลว เอาพระเศียร
พาดลงบนพระเพลาของพระเจาอัฑฒมาสกราช บรรทมหลับไป. เมื่อ
บรรทมหลับสนิทแลว พวกราชบริพารก็พากันไปเลนกีฬาในที่นั้น ๆ.
พระเจาอัฑฒมาสกราชทรงดําริวา ประโยชนอะไรที่เราจะเสวยราชสมบัติ
กึ่งหนึ่งอยูเปนนิตย เราจักปลงพระชนมพระเจาอุทัยราชเสียแลว เสวยราชสมบัติ แตผูเดียวดีกวา ดังนี้แลว จึงชักพระแสงดาบออกจากฝก
คิดจะปลงพระชนมพระเจาอุทัยราชเสีย แลวมาหวนคิดขึ้นวา พระราชา
องคนี้ไดทําเราผูเปนคนจน คนกําพราใหมียศศักดิ์เสมอดวยพระองค
และตั้งเราไวในอิสรภาพใหญยิ่ง การที่เราเกิดปรารถนาจะฆาผูที่ใหยศ
แกเราถึงเพียงนี้ เปนเรื่องที่เราไมสมควรทําเลย คิดดังนี้แลว จึงยั้งสติ
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ได สอดพระแสงดาบเขาฝก แตหวนคิดแลวคิดเลาถึงสองครั้งสามครั้ง
จิตคิดฆานั้น ยังไมสงบลงได. ที่นั้น จึงตั้งพระทัยสะกดจิต คิดวา
จิตดวงนี้เกิดขึ้นบอย ๆ ก็จะพึงประกอบเราไวในกรรมลามก จึงแข็ง
พระทัยขวางพระแสงดาบไปบนพื้นดิน ปลุกพระเจาอุทัยราชใหตื่น
บรรทม แลวหมอบลงแทบพระบาท กราบทูลวา ขาแตพระองค ขอ
พระองคจงงดโทษแกขาพระองคเถิด. พระเจาอุทัยราชตรัสวา ดูกอน
สหาย โทษในระหวางทานกับเราไมมีมิใชหรือ ?
มีพระองค หมอมฉันไดทําอยางนี้ ๆ.
ถาเชนนั้นเรายกโทษใหทาน ก็เมื่อทานอยากไดครองราชสมบัติ
ก็จงครองราชสมบัติเถิด สวนเราจักเปนอุปราชทํานุบํารุงทาน.
พระเจาอัฑฒมาสกราชกราบทูลวา ขาแตพระองค ขาพระองค
ไมตองการราชสมบัติ เพราะตัณหานี้จักใหขาพระองคไปเกิดในอบาย
พระองคจงครอบครองราชสมบัติของพระองคแตเพียงผูเดียวเถิด ขา
พระองคจักขอลาบวช มูลรากแหงกามคุณ ขาพระองคเห็นแลว ความ
จริงกามคุณนี้เจริญแกผูดําริอยู บัดนีแ้ ตนี้ไป ขาพระองคจักไมดําริถึง
อีกเลย ดังนี้ เมื่อจะเปลงอุทาน จึงตรัสคาถาที่ ๔ ความวา :ดูกอนกาม เราไดเห็นมูลรากของเจา
แลว เจาเกิดจากความดําริ เราจักไมดําริถึงเจา
อีกละ เจาจักไมเกิดดวยอาการอยางนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว ความวา เจาจักไมมีในภายใน
ของเราดวยอาการอยางนี้. บทวา น โหหิสิ ความวา เจาจักไมเกิด
ขึ้น. ก็แหละครั้นตรัสดังนี้แลว เมื่อจะแสดงธรรมแกมหาชนผูประกอบในกามตอไป จึงตรัสคาถาที่ ๕ ความวา :กามแมนอยก็ไมพอแกมหาชน มหาชน
ยอมไมอิ่มดวยกามแมมาก นาสลดใจที่พวก
คนพาลพากันบนวา รูป เสียงเหลานั้น จงมี
แกเรา กุลบุตรผูประกอบความเพียร พึงเวน
ใหขาดเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหหา เปนบทแสดงถึงความสลดใจ.
บทวา ชคฺคโต แปลวา ผูเพียรเจริญอยู.
ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ ขาแตมหาราชเจา วัตถุกามและกิเลสกามแมนอย ก็ไมพอเพียงสําหรับมหาชนนี้ มหาชนยอมไมอิ่มดวย
วัตถุกามและกิเลสกามแมมาก นาสลดใจที่พวกคนพาลพากันบนวา รูป
เสียงเหลานี้ จงมีแกเรา กุลบุตรผูหมั่นประกอบความเพียร เจริญโพธิปกขิยธรรม ยังวิปสสนาใหเจริญแลว พึงรูแจงแทงตลอดได คือรูแจง
ไดดวยการกําหนดรู การละและการตรัสรู แลวละได.
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พระเจาอัฑฒมาสกราช ครั้นแสดงธรรมแกมหาชนอยางนี้แลว
ใหพระเจาอุทัยราชทรงปกครองราชสมบัติ ละมหาชนผูมีหนาชุมดวย
น้ําตารองไหอยู เขาหิมวันตประเทศ บวชแลวยังฌานและอภิญญาให
เกิด. เมื่อพระเจาอัฑฒมาสกราชบวชแลว พระเจาอุทัยราช เมื่อจะ
เปลงอุทานใหครบกระบวนถวนความ จึงตรัสคาถาที่ ๖ ความวา :การที่เราไดเปนพระเจาอุทัยราชถึงความ
เปนใหญ นี้เปนผลแหงกรรม มีประมาณนอย
ของเรา มาณพใดละกามราคะออกบวชแลว
มาณพนั้นชื่อวาไดลาภดีแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทโย พระเจาอุทัยราชตรัสหมายถึง
พระองคเอง. บทวา มหตฺตปตฺต ความวา ถึงความเปนใหญ ไดแก
บรรลุถึงซึ่งอิสสริยยศอันไพบูลย. บทวา มาณวสฺส ความวา ชื่อวา
เปนลาภอันมาณพผูเปนสหายของเรา ผูของอยูไดดีแลว. พระเจาอุทัยราช ตรัสไวโดยมีความมุงหมายวา มานพใดละกามราคะ ออกบวชแลว
ดังนี้เทานี้.
เนื้อความของคาถานี้ไมมีใครรู. อยูมาวันหนึ่ง พระอัครมเหสี
ทูลถามเนื้อความของพระคาถากะพระราชา. ก็พระราชามีนายชางกัลบก
คนหนึ่ง ชื่อ คังคมาล. นายคังคมาลนั้น เมื่อจะแตงพระมัสสุพระราชา
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ไดทําบริกรรมดวยมีดโกนกอน แลวจึงถอนพระโลมา ดวยแหนบภาย
หลัง. เวลาที่บริกรรมดวยมีดโกน พระราชาทรงมีความสุข เวลาที่ถอน
พระโลมา พระราชาทรงมีความทุกข. นายชางกัลบกนั้น ประสงคจะ
ใหพระราชาพระราชทานพรกอน และหวังวาจะปลงพระศกบนพระเศียร ตอภายหลัง.
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาไดตรัสบอกความเรื่องนั้นแกพระราชเทวีวา นองรัก นายมงคลกัลบกของเราเปนคนโง เมื่อพระราชเทวี
ทูลถามวา ขาแตพระองค นายมงคลกัลบกทําอยางไรจึงจะควร ตรัสวา
ควรจะถอนเสนโลมากอน แลวจึงทําบริกรรมดวยมีดโกนตอภายหลัง.
พระราชเทวีใหเรียกนายชางกัลบกมาตรัสวา คราวนี้เมื่อถึงวันที่จะแตง
พระมัสสุถวายพระราชา ทานพึงถอนเสนพระโลมากอน แลวทํา
บริกรรมดวยมีดโกนตอภายหลัง เมื่อพระราชาทรงประทานพรให ทาน
พึงกราบทูลวา ไมตองการอยางอื่น ขอพระองคจงบอกเนื้อความแหง
อุทานคาถาของพระองค เราจักใหทรัพยเปนอันมากแกทาน. นายชาง
กัลบก รับพระเสาวนีวา ดีแลว ครั้นถึงวันที่จะแตงพระมัสสุ ไดหยิบ
แหนบกอน เมื่อพระราชาตรัสถามวา แนะคังคมาล ทําไมเจาจึงไม
กระทําเหมือนครั้งกอน ๆ เขากราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ธรรมดาชางกัลบกยอมทําแมสิ่งที่ไมเคยทํา ทูลแลวก็ถอนพระโลมากอน
แลวทําบริกรรมดวยมีดโกน ในภายหลัง. พระราชาตรัสวา เจาจงรับ
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พร. ชางกัลบกกราบทูลวา ขาพระองคไมตองการอยางอื่น. ขอพระองค
จงตรัสบอกเนื้อความของอุทานคาถา. พระราชาทรงละอายพระทัยที่จะ
ตรัสบอก เรื่องที่พระองคเปนคนยากจน จึงตรัสวา เจาจะตองการพร
ขอนี้ทําไม จงรับพรอยางอื่นเถิด. ชางกัลบกกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ ขอพระองคจงทรงประทานพรขอนี้ แกขาพระองคเถิด
พระเจาขา. พระราชาทรงกลัวมุสาวาทกรรม จึงทรงรับคํา แลวรับสั่ง
ใหจัดแจงตกแตงสิ่งทั้งปวง ตามนัยที่กลาวแลวในกุมมาสปณฑชาดก
ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก ตรัสเลา ปุริมกิริยาทั้งปวงวา ดูกอนคังคมาละ
ในภพกอนเราเกิดเปนคนจนที่เมืองนี้ มีศรัทรารักษาศีลครึ่งวัน จุติจาก
อัตตภาพนั้น ไดมาเกิดในตระกูลกษัตริย ชื่อวา อุทัยราช ดวยเหตุนี้
เราจึงกลาวครึ่งคาถาขางตน ครั้นสหายของเราละกามราคะไปบวชแลว
เราเปนคนประมาท หลงครองราชาสมบัติอยูนี้เอง ดวยเหตุนี้ เราจึง
กลาวครึ่งคาถาขางทาย พระราชาตรัสบอกเนื้อความแหงอุทาน ดวย
ประการฉะนี้.
ชางกัลบกฟงเรื่องราวนั้นแลว คิดวา ไดยินวาพระราชาได
ราชสมบัตินี้ ดวยการรักษาอุโบสถกึ่งวัน ขึ้นชื่อวากุศลอันบุคคลควรทํา
ถากระไร เราพึงบวชสรางที่พึ่งของตนเถิด คิดแลวก็ละวงศญาติและ
โภคสมบัติ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบรรพชา แลวไป
หิมวันตประเทศ บวชเปนฤาษี ยกไตรลักษณขึ้นเจริญวิปสสนา ก็สําเร็จ
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ปจเจกโพธิญาณ ครองบาตรจีวรที่เกิดขึ้นดวยฤทธิ์ จําพรรษาที่ภูเขา
คันธมาทน หาพรรษา คิดวา จักเยี่ยมพระเจาพาราณสี จึงเหาะมา
นั่งอยูบนมงคลศิลา ในมงคลราชอุทยาน. คนเหลาพระราชอุทยานจําได
จึงไปกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ นายชางกัลบกคังคาลมาล เปน
พระปจเจกพุทธเจา เหาะมานั่งอยูในมงคลราชอุทยาน. พระราชาทรง
สดับแลว รีบเสด็จออกมาดวยหวังวา จักไหวพระปจเจกพุทธเจา.
พระราชชนนี ก็เสด็จออกไปพรอมกับพระราชา. พระราชาเสด็จเขาสู
พระราชอุทยานไหวพระปจเจกพุทธเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พรอมดวยบริษัท. พระปจเจกพุทธเจา เมื่อจะทําปฏิสันถาร
กับพระราชา ไดเรียกพระราชาตามนามสกุลวา ดูกอนพรหมทัต
พระองคเปนผูไมประมาท ครองราชสมบัติโดยธรรม บําเพ็ญบุญมีให
ทานเปนตนอยูหรือ ดังนี้แลว ทําปฏิสนั ถาร. พระราชชนนีไดสดับ
ดังนั้น ทรงพระพิโรธวา คังคมาลนี้ มีชาติเปนคนเลว ลามก เปน
ลูกชางกัลบก ไมรูจักประมาณตน เรียกโอรสของเรา ซึ่งเปนพระเจา
แผนดิน เปนกษัตริยโดยชาติ โดยชื่อวา พรหมทัต ดังนี้ จึงตรัส
คาลาที่ ๗ ความวา :สัตวทั้งหลาย ยอมละกรรมชั่วดวยตบะ
แตสัตวเหลานั้น จะละความเปนคน ผูใชหมอ
ตักน้ําใหเขาอาบไดหรือ แนะ คังคมาละ การที่
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ทานขมขี่ดวยตบะ แลวรองเรียกโอรสของเรา
โดยชื่อวาพรหมทัตในวันนี้นั้น ไมเปนการ
สมควรเลย.
คาถานั้น มีอธิบายดังนี้ พระราชชนนีตรัสวา สัตวทั้งหลาย
เหลานี้ ยอมละบาปกรรมไดดวยตบะ คือตบะคุณที่ตนสรางสมไว แต
ตบะเหลานั้นจะละความเปนผูใชหมอตักน้ําใหเขาอาบไดดวยหรือ แนะ
คังคมาละ การที่ทานใชตบะของตนขมขี่ เรียกโอรสของเราโดยชื่อวา
พรหมทัตในวันนี้นั้น เปนการไมสมควรเลย.
พระราชาตรัสหามพระชนนีแลว เมื่อจะประกาศคุณของพระปจเจกพุทธเจา จึงตรัสคาถาที่ ๘ ความวา :ขาแตเสด็จแม เราทั้งหลายพรอมทั้ง
พระราชาและอํามาตย พากันไหวพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจานั้น เปนผูอันชน
ทั้งปวงไหวแลว เชิญเสด็จแมทอดพระเนตร
ดูผลแหงขันติและโสรัจจะ ในปจจุบันเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขนฺติโสรจฺจสฺส ไดแก อธิวาสนขันติและโสรัจจะ. บทวา ต วนฺทาม ความวา ขาแตเสด็จแม บัดนี้
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เราทั้งหลาย ทั้งพระราชา ทั้งอํามาตย ทุกถวนหนาพากันไหวพระปจเจกพุทธเจา ขอเสด็จแมจงทรงเห็นผลแหงขันติและโสรัจจะเถิด.
เมื่อพระราชาตรัสหามพระราชชนนีแลว มหาชนที่เหลือพากัน
ลุกขึ้นกลาววา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ การที่คนต่ําชาเห็นปานนี้
เรียกพระองคโดยชื่อไมสมควรแกพระองคเลย. พระราชาทรงหามมหาชนแลว เพื่อจะแสดงคุณของพระปจเจกพุทธเจานั้น จึงตรัสคาถา
สุดทาย ความวา :ทานทั้งหลาย อยาไดกลาวอะไร ๆ กะ
ทานคังคมาละ ผูเปนพระปจเจกมุนี ศึกษา
อยูในคลองมุนี ความจริงพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายขามแลว หมดความเศราโศกเที่ยวไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุนนิ  ไดแก อาคาริกมุนี อานาคาริกมุนี เสขมุนี อเสขมุนี และพระปจเจกมุนี. บทวา โมนปเถสุ
สิกฺขมาน ความวา ผูศึกษาอยูในคลองมุนี กลาวคือโพธิปกขิยธรรม
เพราะเปนขอปฏิบัติ อันเปนบุรพภาค. บทวา อณฺณว ไดแก สมุทร
คือสงสาร. พระราชาครั้นตรัสดังนี้แลว ไดถวายนมัสการพระปจเจก-
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พุทธเจา ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจาไดโปรดอดโทษแก
พระราชชนนีดวยเถิด.
พระปจเจกพุทธเจากลาววา ถวายพระพรมหาบพิตร อาตมา
อดโทษให.
แมพวกราชบริษัท ก็พากันขอขมาโทษพระปจเจกพุทธเจา.
พระราชาขอปฏิญญาพระปจเจกพุทธเจา เพื่อใหอยูกับพระองคตอไป.
พระปจเจกพุทธเจาไมไดถวายปฏิญญา เมื่อบริษัทพรอมดวยพระราชา
กําลังแลดูอยูนั่นเอง ไดลอยขึ้นไปในอากาศ ถวายโอวาทแตพระราชา
แลวเหาะไปยังภูเขาคันธมาทน.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว
ตรัสวา ดูกอ นอุบาสกทั้งหลาย ขึ้นชือ่ วาการอยูรักษาอุโบสถ เปนกิจที่
บุคคลควรอยูรักษาดวยประการฉะนี้ แลวทรงประชุมชาดกวา พระปจเจกพุทธเจาในครั้งนั้น ไดปรินิพพานแลว พระเจาอัฑฒมาสกราช
ไดมาเปนพระอานนท พระราชชนนีไดมาเปนพระมหามายา พระอัครมเหสี ไดมาเปนมารดาพระราหุล สวนพระเจาอุทัยราช ไดมาเปน
เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาคังคมาลชาดกที่ ๕
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๖. เจติยราชชาดก
วาดวยเชฏฐาปจายนธรรม
[๑๑๖๓] เชฏฐาปจายนธรรม อันบุคคลใดทําลาย
แลว ยอมทําลายบุคคลนั้นเสียโดยแท เชฏฐาปจายนธรรม อันบุคคลใดไมทําลายแลว
ยอมไมทําลายบุคคลนั้น แมสักหนอยหนึง่
เพราะเหตุนั่นแล พระองคไมควรทําลายเชฏฐาปจายนธรรมเลย เชฏฐาปจายนธรรมที่
พระองคทําลายแลว อยาไดกลับมาทําลาย
พระองคเลย.
[๑๑๖๔] เมื่อพระองคยังตรัสคํากลับกลอกอยู
เทวดาทั้งหลายก็จะพากันหลีกหนีไปเสีย พระ
โอฐจักมีกลิ่นบูดเนา เหม็นฟุง ไป ผูใดรูอยู
เมื่อถูกถามปญหาแลว
แกลงปญญานั้น
ไปเสียอยางอื่น ผูน ั้นยอมพลัดพรากจากฐานะ
ของตน แลวถูกแผนดินสูบ.
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ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวัง
ตามเดิมได ถายังตรัสมุสาวาทอยู พระองคก็
จะดํารงอยูได เพียงบนพื้นดิน ไมสามารถจะ
ลอยขึน้ สูอากาศไดอีก.
[๑๑๖๕] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู ถูก
เขาถามปญหาแลวแกลงทํามุสาวาท พยากรณ
ปญหานั้นไปเสียอยางอื่น ในแวนแควนของ
พระราชาพระองคนั้น ฝนยอมตกในเวลาไมใช
ฤดูกาล ยอมไมตกตองตามฤดูกาล.
ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราช
วังตามเดิมได ถาพระองคตรัสมุสาวาทอยู ก็
จะถูกแผนดินสูบลงไปอีก.
[๑๑๖๖] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู ถูกเขาถามปญหา
แลวแกลงตรัสแกเปนปญหานั้นไปเสียอยางอื่น
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พระชิวหาของพระราชาพระองคนั้นจะแตก
เปนสองแฉก เหมือนลิ้นงู.
ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะถูกแผนดินสูบ ลึกยิ่งลงไปอีก.
[๑๑๖๗] ขาแตพระราชาผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหา
แลวแกลงตรัส แก ปญหา นั้นไปเสียอยางอื่น
พระชิวหาของพระราชาพระองคนั้น จะไมมี
เหมือนปลาฉะนั้น.
ขาแตพระเจาเจติราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะถูกแผนดินสูบ ลึกยิ่งลงไปกวานี้อีก.
[๑๑๖๘] พระราชาพระองคใด ทรงทราบอยู เมื่อ
ถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแกปญหานั้นไป
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เสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้น จะมีแต
พระธิดาเทานั้นมาเกิด หามีพระราชโอรสมา
เกิดในราชสกุลไม.
ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะถูกแผนดินสูบ ลึกไปยิ่งกวานี้อีก.
[๑๑๖๙] พระราชาพระองคใด ทรงทราบอยู เมื่อ
ถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแกปญหานั้น
ไปเสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้นจะไมมี
พระราชโอรส ถามีก็จะพากันหลีกหนีไปยัง
ทิศนอยทิศใหญ.
ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะถูกแผนสูบ ลึกยิ่งกวานั้นลงไปอีก.
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[๑๑๗๐] พระเจาเจติยราชนั้น แตกอนเคยเสด็จ
เที่ยวไปไดในอากาศ ภายหลังถูกพระฤๅษีสาบ
แลว เสื่อมจากอํานาจ ถึงกําหนดเวลาของตน
แลว ก็ถูกแผนดินสูบ.
เพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตทั้งหลายจึง
ไมสรรเสริญฉันทาคติ บุคคลไมพึงเปนผูมีจิต
ถูกฉันทาคติเปนตนประทุษราย พึงกลาวแต
คําสัตยเทานั้น.
จบ เจติยราชชาดกที่ ๖
อรรถกถาเจติยราชชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระเทวทัตตอนถูกแผนดินสูบ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ธมฺโม
หเว หโต หนฺติ ดังนี้.
ความยอมีวา วันนี้ ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตทํามุสาวาท ถูกแผนดินสูบ มีอเวจี
เปนที่ไปในเบื้องหนา. พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้น
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กราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแตใน
บัดนี้เทานั้นที่พระเทวทัตทํามุสาวาทแลวถูกแผนดินสูบ แมในกาลกอน
พระเทวทัตก็ทํามุสาวาท แลวถูกแผนดินสูบเหมือนกันดังนี้ แลวทรง
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป มีพระราชาทรงพระนามวา มหาสัมมตะ
ทรงมีพระชนมายุไดหนึ่งอสงไขย. พระโอรสของพระองคมีพระนามวา
โรชะ พระโอรสของพระเจาโรชะ มีพระนามวา วรโรชะ โอรสของ
พระเจาวรโรชะ มีพระนามวา กัลยาณะ โอรสของพระเจากัลยาณะ
มีพระนามวา วรกัลยาณะ โอรสของพระเจาวรกัลยาณะ มีพระนามวา
อุโบสถ โอรสของพระเจาอุโบสถ มีพระนามวา วรอุโบสถ โอรสของ
พระเจาวรอุโบสถ มีพระนามวา มันธาตุ โอรสของพระเจามันธาตุ
มีพระนามวา วรมันธาตุ โอรสของพระเจาวรมันธาตุ มีพระนามวา
วระ โอรสของพระเจาวระ มีพระนามวา อุปวระ แตบางคนก็เรียกวา
อุปริจระ.
พระเจาอุปจิรราชนั้น ครองราชสมบัติ อยู ณ โสตถิยนคร ใน
เจติยรัฐ พระองคประกอบดวยฤทธิ์ ๔ อยาง มักเสด็จไปเบื้องบน คือ
เสด็จไปโดยอากาศ มีเทพบุตร ๔ องค ถือพระขรรครักษาอยูทั้ง ๔ ทิศ
มีกลิ่นจันทนหอมฟุงออกจากพระวรกาย มีกลิ่นอุบลหอมฟุงออกจาก
พระโอฐ. พระองคมีพราหมณชื่อวากปลเปนปุโรหิต. กปลพราหมณ
มีนองชายชื่อโกรกลัมพกะ เปนพาลสหาย เคยเลาเรียนศิลปะในสํานัก
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อาจารยเดียวกันกับพระราชา. ในสมัยที่พระราชายังเปนพระราชกุมาร
พระองคไดทรงปฏิญญากะโกรกลัมพกพราหมณไววา เมื่อเราไดครองราชสมบัติแลว จักใหตําแหนงปุโรหิตกับทาน. ครั้นพระองคขึ้นครองราชสมบัติแลว ก็ไมอาจถอดกปลพราหมณ ซึ่งเปนปุโรหิตของพระชน
ออกจากตําแหนงปุโรหิตได. ก็เมื่อกปลปุโรหิตเขาเฝา พระองคก็ทรง
แสดงความยําเกรง ดวยความเคารพในปุโรหิตนัน้ . พราหมณสังเกตุ
อาการนั้นแลวคิดวา ธรรมดาการครองราชสมบัติ ตองบริหารกับผูที่มี
วัยเสมอกันจึงจะดี เราจักทูลลาพระราชาบวช ดังนี้แลวจึงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคเปนคนแก ที่เรือนมีกมุ ารอยูคน
หนึ่ง ขอพระองคจงตั้งกุมารนั้นใหเปนปุโรหิต ขาพระองคจับบวช ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลวตั้งบุตรไวในตําแหนงปุโรหิต เขา
พระราชอุทยาน บวชเปนฤาษี ยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลว อยู
ในพระราชอุทยานนั้นเอง โดยอาศัยบุตรเปนผูบํารุง.
โกรกลัมพกพราหมณ ผูกอาฆาตพี่ชายวา พี่ชายของเรานี้แม
บวช ก็ยังไมใหฐานันดรแกเรา วันหนึ่งขณะที่สนทนากัน พระราชา
ตรัสถามวา โกรกลัมพกะ ทานไมไดตําแหนงปุโรหิตดอกหรือ ? เขา
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระเจาขา ขาพระองคไมได
ทํา พี่ชายของขาพระองคทํา.
พระราชารับสั่งวา ก็พี่ชายของทานบวชแลว มิใชหรือ ?
เขาทูลวา พระเจาขา เขาบวชแลว แตเขาไดใหพระองคประ-
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ทานฐานันดรแกบุตรของเขา.
ถาเชนนั้น ทานจะใหเราทําอยางไร ?
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคไมอาจใหพระองคถอดพี่
ชายเสียจากฐานันดร อันสืบเนื่องมาตามประเพณี แลวแตงตั้งขาพระองคเปนปุโรหิต.
เมื่อเปนเชนนั้น เราจักแตงตั้งทานใหเปนใหญ แลวทําพี่ชาย
ของทานใหเปนนองชาย.
พระองคจักทําไดอยางไร ?
เราทําไดโดยมุสาวาท.
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคไมทรงทราบดอกหรือ แต
ไรมา พีช่ ายของขาพระองคมีวิชาประกอบดวยธรรมนาอัศจรรยยิ่งนัก
เขาจักลวงพระองคดวยอุบายที่ไมจริง เชนจักทําเปนเทพบุตรสี่องคหาย
ตัว จักทํากลิ่นหอมที่ฟุงจากพระวรกาย และพระโอฐใหเปนเหมือนกลิ่น
เหม็น จักทําพระองคใหเปนเหมือนพลัดตกจากอากาศ ยืนอยูบนพื้นดิน
พระองคจักเปนเหมือนลูกแผนดินสูบที่นั้น พระองคจักไมอาจดํารง
พระวาจาอยูได.
ทานอยาไดเขาใจอยางนั้นเลย เราสามารถทําเชนนั้นได.
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคจักทรงทําเมื่อไร ?

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 539

นับแตนี้ไปเจ็ดวัน.
พระราชดํารัสนั้นไดแพรสะพัดไปทั่วพระนคร.
มหาชนเกิดปริวิตกขึ้นอยางนี้วา ไดยินวาพระราชาจักทรงทํา
มุสาวาท ทําเด็กใหเปนใหญ จักใหผูใหญคืนฐานันดรใหแกเด็ก ขึ้น
ชื่อวามุสาวาทเปนอยางไรหนอ มีสีเขียว หรือสีเหลืองเปนตน สีอะไร
กันแน. เขาวากันวา ในครั้งนั้น เปนเวลาที่โลกพูดความสัตย คน
ทั้งหลายจึงไมรูวา มุสาวาทนี้เปนอยางนี้.
แมบุตรปุโรหิต พอไดฟงคํานั้นแลว ก็ไปบอกบิดาวา พอเขา
วา พระราชาจักทํามุสาวาท ทําพอใหเปนเด็ก แลวพระราชทาน
ฐานันดรของฉันใหแกอา. ปุโรหิตกลาววา ลูกรัก ถึงพระราชาทรงทํา
มุสาวาท ก็ไมอาจพระราชทานฐานันดรของเราแกอาเจาได. ก็พระราชาจักกระทํามุสาวาทในวันไหน ?
ไดยินวา แตวันนี้ไปเจ็ดวัน.
ถาเชนนั้น เมื่อถึงวันนั้น เจาพึงบอกแกเรา.
ครั้นถึงวันที่เจ็ด มหาชนคิดวา จักดูมุสาวาท จึงไปประชุมกัน
ที่พระลานหลวง ผูกเตียงซอน ๆ กันขึ้นยืนดู. กุมารก็ไดไปบอกแก
บิดา. พระราชแตงพระองคแลว เสด็จออกจากประทับอยูในอากาศหนา
พระลานหลวงทามกลางมหาชน. พระดาบสไดเหาะมาแลวลาดหนังรอง
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นั่งตรงพระพักตรพระราชา นั่งบัลลังกในอากาศ ทูลถามวา ดูกอน
มหาบพิตร ไดยินวาพระองคประสงคจะทํามุสาวาท ทําเด็กใหเปนผู
ใหญ แลวพระราชทานฐานันดรแกเขา จริงหรือ ? พระราชาตรัสวา
ถูกแลว ทานอาจารย ขาพเจาไดกลาวอยางนี้จริง. ลําดับนั้น พระดาบสเมื่อจะกลาวสอนพระราชา ไดกลาววา ดูกอนมหาบพิตร ขึ้นชื่อวา
มุสาวาทเปนบาปหนัก กําจัดคุณความดี ทําใหเกิดในอบายทั้ง ๔ ธรรมดา
พระราชา เมื่อทรงทํามุสาวาท ยอมชื่อวาทําลายธรรม ครัน้ ทําลาย
ธรรมเสียแลว ยอมไดชอื่ วาทําลายตนนั่นเอง ดังนี้แลวกลาวคาถาที่ ๑
ความวา :เชฏฐาปจายนธรรม อันบุคคลใดทําลาย
แลว ยอมทําลายบุคคลนั้นเสียโดยแท เชฏฐาปจายนธรรนอันบุคคลใดไมทําลายแลว ยอม
ไมทําลายบุคคลนั้นสักนอยหนึง่ เพราะเหตุ
นั้นแล พระองคไมควรทําลายเชฏฐาปจายนธรรมเลย เชฏฐาปจายนธรรมที่พระองคทําลาย
แลว อยาไดกลับมาทําลายพระองคเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม พระดาบสหมายถึงเชฏฐาปจายนธรรม.
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พระดาบสเมื่อจะกลาวสอนพระราชาใหยิ่งขึ้นไปอีก. จึงกลาววา
ดูกอนมหาบพิตร ถาพระองคจักทรงทํามุสาวาทไซร ฤทธิ์ ๔ อยางของ
พระองคก็จักอันตรธานไป ดังนี้แลว กลาวคาถาที่ ๒ ความวา :เมื่อพระองคยังตรัสคํากลับกลอกอยู
เทวดาทั้งหลายก็จะพากันหลีกหนีไปเสีย พระโอษฐจักมีกลิ่นบูดเนาเหม็นฟุงไป ผูใดรูอยู
เมื่อถูกถามปญหาแลว แกลงแกปญหานั้น
ไปเสียอยางอื่น ผูน ั้นยอมพลัดพรากจากฐานะ
ของตน แลวถูกแผนดินสูบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปกฺกมนฺติ เทวตา ความวา
พระดาบสกลาวคํานี้ไว โดยประสงควา ดูกอนมหาบพิตร ขาพระองค
ยังตรัสกลับกลอกอยูไซร เทพบุตรทั้ง ๔ องค ก็จักละทิ้งหนาที่หลีกหนี
ไปเสีย.
บทวา ปูติกฺจ มุข วาติ ความวา พระดาบสกลาววา กลิ่น
บูดเนา ทั้งสองคือทั้งทางพระโอฐ และทั้งพระวรกาย ของพระองคจัก
ฟุงไปดังนี้หมายถึงพระราชา.
บทวา สกฏานาว ธสติ ความวา พระดาบสเมื่อจะแสดงวา
ยอมตกลงจากอากาศ แลวถูกแผนดินสูบ. จึงกลาวอยางนี้.
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พระเจาอุปริจรราช ไดสดับโอวาทแลว มีพระหทัยกลัว ทอด.
พระเนตรดูโกรกลัมพกพราหมณ. ลําดับนั้น โกรกลัมพกพราหมณ
จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคอยาทรงกลัวเลย ขาพระองค ไดกราบทูลเรื่องนี้แกพระองคไวกอนแลว มิใชหรือ ?
พระราชาถึงจะไดทรงสดับคําของกปลปุโรหิตแลวก็ตาม แตเพื่อจะรักษา
พระดํารัสของพระองคไว จึงไดตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ ทานเปน
นองชายโกรกลัมพกะเปนพี่ชาย. ทันใดนั้น เทพบุตรทั้ง ๔ องคกลาว
วา พวกเราจักไมอารักขาคนมุสาวาทเชนทาน แลวไดทิ้งพระขรรคไว
ใกลบาทพระราชา อันตรธานไปพรอมกันที่พระราชาไดตรัสมุสาวาท.
พระโอฐก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนฟองไขเนาแตก พระวรกายก็มีกลิ่นเหม็น
เหมือนเวจกุฎีที่เปดไว ฟุงตลบไป. พระราชาก็ตกจากอากาศ ประทับ
อยูบนแผนดิน ฤทธิ์ทั้ง ๔ ไดเสื่อมไปแลว. ลําดับนั้น มหาปุโรหิตได
กราบทูลพระราชาวา ขาแตพระราชาผูเปนใหญ ขอพระองคอยาไดทรง
กลัวเลย ถาพระองคตรัสสัจวาจาไซร ขาพระองคจักทําสิ่งทั้งปวงให
กลับเปนปกติแดพระองค แลวกลาวคาถาที่ ๓ ความวา :ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวัง
ตามเดิมได ถายังตรัสมุสาวาทอยู พระองคก็
จะดํารงอยูไดเพียงบนพื้นดิน ไมสามารถจะ
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ลอยขึน้ สูอากาศไดอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภูมยิ  ติฏ บทวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู พระองคจะดํารงอยูได
เพียงบนพื้นดิน ไมสามารถลอยขึ้นสูอ ากาศไดอีก.
แมกปลดาบสไดทูลเตือนวา จงดูเอาเถิดมหาบพิตร เพียงมุสาวาทครั้งแรกเทานั้น ฤทธิ์ ๔ อยางของพระองคก็อันตรธานไปแลว พระองคจงกําหนดดูเถิด แมบัดนี้ ขาพระองคก็อาจทําใหกลับเปนปกติได
ดังนี้ พระเจาอุปริจรราชนั้นตรัสวา กปลดาบสกลาวอยางนี้ ประสงค
จะลวงทานทั้งหลาย แลวกลาวมุสาวาทเปนครั้งที่สอง ไดถูกแผนดินสูบ
ลงไปแคขอพระบาท. ลําดับนั้น พราหมณไดกราบทูลพระราชาอีกวา
ขอพระองคจงทรงกําหนดดูเถิด แมบัดนี้ ขาพระองคก็อาจทําใหกลับ
เปนปกติได พระเจาขา ดังนี้แลวกลาวคาถานี้ ๔ ความวา :พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู ถูกเขา
ถามปญหาแลว แกลงทํามุสาวาท พยากรณ
ปญหานั้นไปเสียอยางอื่น ในแวนแควนของ
พระราชาพระองคนั้น ฝนยอมตกในเวลาไมใช
ฤดูกาล ยอมไมตกตองตามฤดูกาล.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺส ความวา พระราชาพระองค
ใดทรงทราบอยู แสรงกลาวเท็จ พยากรณปญหาที่เขาถามแลวไปเสีย
อยางอื่น ในแวนแควนของพระราชาพระองคนั้น ฝนยอมไมตกในเวลา
ที่ควรตก แตตกในเวลาที่ไมควรตก.
ลําดับนั้น กปลดาบสทูลเตือนตอไปอีกวา มหาบพิตร ดวยผล
แหงมุสาวาท พระองคถูกแผนดินสูบไปแตพระชงฆแลว ขอพระองค
จงทรงกําหนดดูเถิด แลวกลาวคาถาที่ ๕ ความวา :ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะแผนดินสูบลงไปอีก.
พระเจาอุปริจรราช ไดทรงทํามุสาวาทเปนครั้งที่สามวา ขาแต
ทานผูเจริญทานเปนนองชาย โกรกลัมพกะเปนพี่ชายดังนี้แลว ถูก
แผนดินสูบลงไปแตพระชานุ. ลําดับนั้น กปลดาบสไดทูลพระราชาอีก
วา ขอพระองคจงทรงกําหนดดูเถิด มหาบพิตร แลวกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา :ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู ถูกเขาถามปญหา
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แลว แกลงตรัสแกปญหานั้นไปเสียอยางอื่น
พระชิวหาของพระราชาพระองคนั้น จะแตก
เปนสองแฉกเหมือนลิ้นงู.
ขาแตพระเจาเจติยราช ขาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราช.
วังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งลงไปอีก.
พระดาบสครั้นกลาวคาถาสองคาถานี้แลว ทูลวา แมจนบัดนี้
พระองคก็ยังไมอาจที่จะกลับทําใหเปนปกติได. พระราชามิไดถือเอา
ถอยคําของพระดาบสนั้น ยังทรงทํามุสาวาทเปนครั้งที่ ๔ วา ขาแตทาน
ผูเจริญ ทานเปนนองชาย โกรกลัมพกะเปนพี่ชาย ดังนี้แลว ถูก
แผนดินสูบลงไปแคบั้นพระองค. ลําดับนั้น ปลพราหมณไดทูลพระราชาวา ขอพระองคจงทรงกําหนดดูเถิดมหาบพิตร แลวกลาวคาถา ๒
คาถา ความวา :ขาแตพระราชาผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เมื่อถูกถามปญหา
แลว แกลงตรัสแกปญหานั้นไปเสียอยางอื่น
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พระชิวหาของพระราชาพระองคนั้น จะไมมี
เหมือนปลาฉะนั้น.
ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งลงไปกวานี้อีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มจฺฉสฺเสว ความวา พระชิวหา
ของพระราชานั้นจะไมมี คือพระราชาที่กลาวมุสาวาท จะเกิดในชาติ
ใดก็ตาม จะเปนใบอาจทําเสียงไดเหมือนปลา.
พระเจาอุปริจราช ไดทํามุสาวาทเปนครั้งที่ ๕ วา ขาแตทาน
ผูเจริญ ทานเปนนองชาย โกรกลัมพกะเปนพี่ชาย ดังนี้ แลวถูก
แผนดินสูบลงไปแคพระนาภี. ลําดับนั้นกปลดาบส ไดทูลพระราชาอีก
วา ขอพระองคจงทรงกําหนดดูเถิด มหาบพิตร แลวกลาวคาถา ๒
คาถาความวา :พระราชาพระองคใด ทรงทราบอยู เมื่อ
ถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแกปญหานั้นไป
เสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้น จะมีแต
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พระธิดาเทานั้นมาเกิด หามีพระราชโอรสมา
เกิดในราชสกุลไม.
ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
ก็จะถูกแผนดินสูบลึกไปยิ่งกวานี้อีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ถิโยว ความวา พระราชาผูมีปกติ
ตรัสมุสาวาทนั้น จะเกิดในภพใดก็ตาม จะมีแตพระธิดาเทานั้น หามี
พระราชโอรสไปเกิดไม.
พระราชามิไดทรงเชื่อถือถอยคํา ตรัสมุสาวาทเชนนั้นอีกเปน
ครั้งที่ ๖ ถูกแผนดินสูบลงไปแตพระถัน. กปลดาบสไดทูลพระราชาอีก
วา ขอพระองคจงทรงกําหนดดูเถิด มหาบพิตร แลวกลาวคาถา ๒
คาถาความวา :พระราชาพระองคใด ทรงทราบอยู เมื่อ
ถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแกปญหานั้น
ไปเสียอยางอื่น พระราชาพระองคนั้น จะไมมี
พระราชโอรส ถามีก็จะพากันหลีกหนีไป ยัง
ทิศนอยทิศใหญ.
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ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัส
สัจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาวาทอยู
จะถูกแผนสูบลึกยิง่ กวานั้นลงไปอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกฺกมนฺติ ความวา ถาพระราชา
ผูมีปกติตรัสคําเท็จ มีพระราชโอรสไซร พระราชโอรสเหลานั้น ก็จะ
ไมทําอุปการะแกพระชนกชนนี จะพากันหลีกหนีไปยังทิศนอยทิศใหญ.
พระเจาอุปริจะราชมิไดทรงเชื่อถือถอยคําของพระดาบส เพราะ
โทษคือการคบคนชั่วเปนมิตร ไดทรงคํามุสาวาทเชนนั้นอีกเปนครั้งที่
๗. ทันใดนัน้ แผนดินไดแยกออกเปนสองชอง. มีเปลวไฟจากอเวจี
พลุงขึ้นไหมพระราชา. มีสัมพุทธคาถา ๒ คาถา ดังตอไปนี้ :พระเจาเจติยราชนั้น แตกอนเคยเสด็จ
เที่ยวไปไดในอากาศ ภายหลังถูกพระฤๅษีสาบ
แลว เสื่อมจากอํานาจ ถึงกําหนดเวลาของตน
แลว ก็ถูกแผนดินสูบ.
เพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตทั้งหลายจึง
ไมสรรเสริญฉันทาคติ บุคคลไมพึงเปนผูมีจิต
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ถูกฉันทาคติเปนตนประทุษราย พึงกลาวแต
คําสัตยเทานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ส ราชา ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระเจาเจติยราชนั้น แตกอนเคยสัญจรไปไดในอากาศ ครั้น
ภายพลังถูกพระฤาษีสาบแลวก็เสื่อมอํานาจถึงกําหนดเวลา คือกาลวิปโยคของตน ก็ถูกแผนดินสูบ. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะพระเจาเจติยราชลุอํานาจอคติมีฉันทาคติเปนตน จึงตองไปอเวจี เหตุนั้น.
บทวา อทุฏ จิตฺโต ความวา ผูที่มีจิตไมถูกฉันทาคติเปนตนประทุษ
ราย พึงกลาว คําสัตยเทานั้น.
มหาชนพากันตกใจกลัววา พระเจติยราชดาพระฤาษี กลาว
มุสาวาท ตกนรกอเวจีแลว. พระโอรส ๕ องค ของพระเจาเจติยราช
พากันหมอบลงที่เทาของพระดาบสกลาววา ขอทานจงเปนที่พึ่งของพวก
ขาพเจาเถิด. พระดาบสทูลวา พระชนกของพระองคยังธรรมใหพินาศ
กลาวมุสาวาท ดาพระฤาษีจึงตกนรกอเวจี ขึ้นชื่อวาธรรมนี้ อันบุคคล
ทําลายแลว ยอมทําลายบุคคลนั้น พวกพระองคไมสามารถจะพากัน
อยูในที่นี้ได ดังนี้แลว เรียกพระโอรสองคใหญมาทูลวา ขอพระองค
จงออกทางประตูดานทิศปราจีน เสด็จตรงไปนั่นแหละ เมื่อเสด็จไปจัก
พบชางแกวเผือกลวน พระองคจงสรางพระนครอยู ณ ที่นั้น ตามสัญญาณนั้น พระนครนั้นจักมีชื่อวา หัตถิปุระ. เรียกพระโอรสที่สองมา
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ทูลวา พระองคจงออกทางประตูดานทิศทักษิณ เสด็จตรงไปนั่นแหละ
เมื่อเสด็จไปจะพบมาแกวขาวลวน พระองคจงสรางพระนครอยู ณ ที่
นั้น ตามสัญญาณนั้น พระนครนั้นจักมีชื่อวา อัสสปุระ. แลวเรียก
พระโอรสองคที่สามมาทูลวา พระองคจงเสด็จออกทางประตูดานทิศปจฉิม เสด็จตรงไปนั่นแหละ เมื่อเสด็จไปจักพบไกรสรราชสีห พระองค
จงสรางพระนครอยู ณ ที่นั้น ตามสัญญาณนั้น พระนครนั้นจักมีชื่อวา
สีหปุระ. แลวเรียกพระโอรสองคที่สี่มาทูลวา พระองคจงเสด็จออกทาง
ประตูดานทิศอุดร เสด็จตรงไปนั่นแหละ เมื่อเสด็จไปจักพบจักรบัญชร
ที่ทําดวยแกวลวน พระองคจงสรางพระนครอยู ณ ที่นั้น ตามสัญญาณ
นั้น พระนครนั้นจักมีชื่อวา อุตตรบัญชร. แลวเรียกพระโอรสองคที่
หามาทูลวา พระองคไมอาจจะอยูในที่นี้ได จงสรางพระสถูปใหญไว
ในพระนครนี้ แลวเสด็จออกตรงไปทางทิศพายัพ เมื่อเสด็จไปจักพบ
ภูเขาของลูก โอนยอดเขากระทบกัน สงเสียงดังวา ทัทธะ. พระองค
จงสรางพระนครอยู ณ ทีน่ ั้น ตามสัญญาณนั้น พระนครนั้นจักมีชื่อวา
ทัทธปุระ. พระราชโอรสทั้งหาองคไดไปสรางนครอยูในที่นั้น ๆ ตาม
สัญญาณนั้น.
พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายมิใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่พระเทวทัตทํามุสาวาท
แลวถูกแผนดินสูบ แมในกาลกอน พระเทวทัตก็ทํามุสาวาท แลวถูก
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แผนดินสูบเหมือนกัน ดังนี้แลวทรงประชุมชาดกวา พระเจาเจติยราช
ในครั้งนั้น ไดมาเปนพระเทวทัต สวนกปลพราหมณ ไดมาเปนเรา
ผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาเจติยราชชาดกที่ ๖
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๗. อินทริยชาดก
วาดวยดี ๔ ชั้น
[๑๑๗๑] ดูกอนนารทะ บุรุษใดตกอยูในอํานาจ
แหงอินทรีย เพราะกาม บุรุษนั้นละโลกทั้งสอง
ไปแลว ยอมเกิดในอบายมีนรกเปนตน แม
เมื่อยังเปนอยู ก็ยอ มซูบซีดไป.
[๑๑๗๒] ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข สุขเกิดใน
ลําดับแหงทุกข สวนเธอนั้นประสบทุกขมาก
กวาสุข เธอจงหวังความสุข อันประเสริฐเถิด.
[๑๑๗๓] ในเวลาเกิดความลําบาก บุคคลใดอดทน
ความลําบากได บุคคลนั้นยอมไมเปนไปตาม
ความลําบาก บุคคลนั้นเปนนักปราชญ ยอม
บรรลุสุขปราศจากเครื่องประกอบ อันเปนที่
สุดแหงความลําบาก.
[๑๑๗๔] เธอไมควรเคลื่อนจากธรรม เพราะ
ปรารถนากามทั้งหมด เพราะเหตุใชประโยชน
เพราะเหตุเปนประโยชน ถึงเธอจะทําสุขใน
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ฌานที่สําเร็จแลวใหนิราศไป ก็ไมควรเคลื่อน
จากธรรมเลย.
[๑๑๗๕] ความขยันของคฤหบดี ผูอยูครองเรือน
ดีชั้นหนึ่ง การแบงปนโภคทรัพยใหแกสมณพราหมณ ผูตั้งอยูในธรรมแลวบริโภคดวยตน
เอง ดีชั้นสอง เมื่อไดประโยชนไมระเริงใจ
ดวยความมัวเมา ดีชั้นสาม เมื่อเวลาเสื่อม
ประโยชน ไมมีความลําบากใจ ดีชั้นสี่.
[๑๑๗๖] เทวิลดาบสผูสงบระงับ ไดพร่ําสอนความ
เปนบัณฑิตกะนารทดาบสนั้น ดวยคํามีประมาณเทานี้วา บุคคลผูเลวกวาผูที่ตกอยูในอํานาจอินทรีย ไมมีเลย.
[๑๑๗๗] ขาแตพระเจาสีวิราช พระองคเกือบจะ
ถึงความพินาศอยูในเงื้อมมือของศัตรูทั้งหลาย
เทียว เหมือนขาพระองคไมกระทําธรรมทีค่ วร
กระทํา ไมศึกษาศิลปวิทยา ไมทําความขวน
ขวาย เพื่อใหเกิดโภคทรัพย ไมทําอาวาห
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วิวาหะ. ไมรักษาศีล ไมกลาววาจาออนหวาน
ทํายศเหลานี้ใหเสือ่ มไป
จึงมาบังเกิดเปน
เปรตเพราะกรรมของตน.
[๑๑๗๘] ขาพระองคนั้นปฏิบัติชอบแลว พึงยัง
โภคะใหเกิดขึ้น เหมือนบุรุษชนะแลวพันคน
ไมมพี วกพองที่พึ่งอาศัย ลวงเสียจากอริยธรรม
มีอาการเหมือนเปรต ฉะนั้น.
[๑๑๗๙] ขาพระองคทําสัตวทั้งหลาย ผูใครตอ
ความสุข ใหไดรับความทุกข จึงไดมาถึงสวน
อันนี้ ขาพระองคนั้นดํารงอยู เหมือนบุคคล
อันกองถานไฟลอมรอบดาน ยอมไมไดประสบ
ความสุขเลย.
จบ อินทริยชาดกที่ ๗
อรรถกถาอินทริยชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุถูกภรรยาเกาประเลาประโลม จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา โย
อินฺทฺริยาน ดังนี้.
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ไดยินวา ในพระนครสาวัตถี มีกุลบุตรคนหนึ่งฟงพระธรรม
เทศนาของพระศาสดาแลว คิดวา ผูอยูครองเรือนไมอาจประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุ ธิ์โดยสวนเดียว เราจักบวชในศาสนาที่นําสัตวออกจาก
ทุกข แลวจักทําที่สุดแหงทุกข ดังนี้แลวไดมอบสมบัติในเรือนใหแกบุตร
และภรรยา แลวทูลขอบรรพชากะพระศาสดา. แมพระบรมศาสดาก็
รับสั่งใหบรรพชาแกกุลบุตรนั้น ครัน้ บวชเปนภิกษุแลว ไปบิณฑบาต
กับอาจารยและพระอุปชฌาย อาสนะในเรือนแหงตระกูลก็ดี ในโรงฉัน
ก็ดี ไมถึงภิกษุนั้น เพราะตนเปนนวกะและมีภิกษุมากดวยกัน. ตั่งหรือ
แผนกระดานยอมถึงในที่สุดทายพระสังฆนวกะ. แมอาหารที่จะพึงได ก็
ลวนปนเปนแปงและเปนน้ําขาวที่ติดอยูตามขางกระบวยบาง เปนขาวยาคู
บาง ของเคี้ยวที่บูดที่แหงบาง เปนขาวตังขาวตากบาง ไมพออิ่ม. ภิกษุ
นั้นถือเอาอาหารที่ตนไวแลว ไปสํานักของภรรยาเกา ภรรยาเกาไหว
แลวรับบาตรของภิกษุนั้น เอาภัตตาหารออกจากบาตรทิ้งเสีย แลวถวาย
ขาวยาคูภัตสูปพยัญชนะที่ตนตกแตงไวดีแลว. ภิกษุแกนั้นติดรสอาหาร
ไมสามารถจะละภรรยาเกาได. ภรรยาเกาคิดวา เราจักทดลองภิกษุแกนี้
วา จะติดรสอาหารหรือไม. อยูมาวันหนึ่ง นางไดใหมนุษยชาวชนบท
อาบน้ํา ทาดินสีพองนั่งอยูในเรือน บังคับคนใชอื่นอีก ๒, ๓ คน
ใหนําน้ําและขาวมาใหมนุษยชนบทนั้นคนละนิดละหนอย แลวก็พากัน
นั่งเคี้ยวกินอยู. นางไดใหคนใชไปจับโคเขาเทียมเกวียนไวเลมหนึ่งที่
ประตูเรือน สวนตัวเองก็หลบไปนั่งทอดขนมอยูที่หองหลังเรือน ลําดับ
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นั้น ภิกษุแกมายืนอยูที่ประตู. ชายแกคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นกลาววา
แนะแมเจา พระเถระองค มายืนอยูที่ประตู. นางตอบไปวา ทานชวย
ไหวนิมนตใหทานไปขางหนาเถิด. ชายแกกลาวหลายครั้งวา นิมนต
ไปขางหนาเถิดเจาขา ก็ยงั เห็นทานยืนเฉยอยู จึงไดบอกกะภรรยาเกาวา
แนะแมเจา พระเถระไมยอมไป. ภรรยาเกาไปเลิกมานมองดู กลาววา
ออ พระเถระพอของเด็กเรา จึงออกไปไหวแลวรับบาตรนิมนตใหเขา
ไปในเรือนแลวใหฉัน ครั้นฉันเสร็จ นางกลาววา พระผูเปนเจา จง
ปรินิพพานอยูในที่นี่แหละ ตลอดกาลเทานี้ ดิฉันมิไดยึดถือตระกูลอื่น
เลย ก็เรือนที่ปราศจากสามี จะดํารงการครองเรือนอยูดวยดีไมได
ดิฉันจะยึดถือตระกูลอื่นไปอยูชนบทที่ไกล ขอพระผูเปนเจาอยาไดประมาท ถาดิฉันมีโทษอยูไซร ขอไดโปรดอดโทษนั้นเสียเถิด. หัวใจของ
ภิกษุแกไดเปนเหมือนถูกฉีกออก. ลําดับนั้น ภิกษุแกไดกลาวกะภรรยา
เกาวา เราไมอาจจะละเจาไปได เจาอยาไปเลย ฉันจักสึกละ เจาจงสง
ผาสาฎกไปใหฉันที่โนน เราไปมอบบาตรจีวรแลวจักมา. นางรับคําแลว.
ภิกษุแกไปวิหารใหอาจารยอุปชฌายรบั บาตรจีวร เมื่ออาจารยและ
อุปชฌายถามวา อาวุโส เหตุไรเธอจึงทําอยางนี้ จึงตอบวา กระผมไม
อาจละภรรยาเกาได กระผมจักสึก ลําดับนั้น อาจารยและอุปชฌายจึง
นําภิกษุนั้นผูไมปรารถนาจะบวชอยู ไปสูสํานักพระศาสดา เมื่อพระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอนําเอาภิกษุผูไมปรารถนาจะ
บวชอยูนี้มาทําไม ? จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้กระ
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สันอยากจะสึก พระเจาขา. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา
ไดยินวาเธอกระสันจะสึกจริงหรือ เมื่อภิกษุนั้นทราบทูลวา จริงพระเจาขา
ตรัสถามวา ใครทําใหเธอกระสัน เมื่อภิกษุทราบทูลวา ภรรยาเกา
พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุมิใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่หญิงนั้น
ทําความพินาศใหแกเธอ แมในกาลกอนเธอก็เสื่อมจากฌานสี่ ถึงความ
ทุกขใหญ เพราะอาศัยหญิงนั้น แตไดอาศัยเราจึงพนจากทุกขกลับได
ฌานที่เสื่อมเสียไปแลว ดังนี้แลว ทรงนาเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดัง
ตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวอาศัยปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตนั้น เกิด
ในครรภนางพราหมณีภรรยาปุโรหิตนั้น. ในวันที่พระโพธิสัตวเกิด
บรรดาอาวุธที่มีอยูทั่วพระนครลุกโพลงขึ้น
เพราะเหตุนั้นญาติทั้ง
หลาย จึงตั้งชื่อพระโพธิสัตววา โชติปาละ. โชติปาลกุมารนั้นครั้น
เจริญวัยแลว เรียนศิลปะทุกอยางในเมืองตักกศิลา แลวกลับมาแสดง
ศิลปะแกพระราชา ตอมาไดละอิสริยยศเสียไมใหใคร ๆ รู หนีออก
ทางอัคคทวาร เขาปาบวชเปนฤาษีอยูในอาศรม ปาไมมะขวิดที่ทาวสักกเทวราชเนรมิตรถวาย ทําฌานและอภิญญาใหเกิดแลว. พระฤๅษีหลาย
รอยหอมลอมเปนบริวาร พระโชติปาลฤๅษีผูอยูที่อาศรมนั้น. อาศรม
นั้นไดเปนมหาสมาคม มีลูกศิษยชั้นหัวหนา ๗ องค องคที่ ๑ ชื่อวา
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สาลิสสรฤาษี ไดออกจากอาศรมปาไมมะขวิด ไปอยูที่ริมฝงแมน้ําสาโตทกา ในสุรัฏฐชนบท มีฤาษีหลายพันองคเปนบริวาร. องคที่ ๒
ชื่อเมณฑิสสรฤๅษี ไปอาศัยนิคมกลัมพมูลกะ อยูในแวนแควนของ
พระเจา ปโชตกราช มีฤาษีหลายพันองคเปนบริวาร. องคที่ ๓ ชื่อ
บรรพตฤาษีไปอาศัยอฏวีชนบทแหงหนึ่งอยู มีฤาษีหลายพันเปนบริวาร
องคที่ ๔ ชื่อกาฬเทวิลฤาษี ไปอาศัยโขดศิลาแหงหนึ่งอยู ณ ทักษิณาบท
ในแควนอวันตี มีฤาษีหลายพันเปนบริวาร. องคที่ ๕ ชื่อกิสวัจฉฤๅษี
ไปอาศัยนครกุมภวดีของเจาทัณฑกี อยูองคเดียวในพระราชอุทยาน.
องคที่ ๖ พระดาบสอนุสิสสะ เปนอุปฏฐากอยูกับพระโพธิสัตว องคที่
๗ ชื่อวานารทฤๅษี เปนนองชายกาฬเทวิลฤาษี ไปอยูในถ้ําที่เรนแหง
หนึ่ง ในระหวางขายภูเขาอัญชนคิรี ในปามัชฌิมประเทศแตองคเดียว.
ก็ ณ ที่ใกล ๆ ภูเขาอัญชนคิรี มีนิคมแหง ๑ มีมนุษยอยูมา
ดวยกัน. ในระหวางภูเขาอัญชนคิรีกับนิคมมีแมน้ําใหญ พวกมนุษย
พากันไปประชุมที่แมน้ํานั้นมาก. พวกนางวรรณทาสีรูปงามทั้งหลาย
เมื่อเลาโลมผูชายก็พากันไปนั่งที่ฝงแมน้ํา. พระนารทดาบสเห็นนาง ๑
เขาในบรรดานางเหลานั้น มีจิตปฏิพัทธิ์จึงเสื่อมจากฌาน ซูบชีดตกอยู
ในอํานาจกิเลส นอนอดอาหารอยู ๗ วัน. ลําดับนั้น กาฬเทวิลดาบส
ผูเปนพี่ชายของนารทดาบสใครครวญดู ก็รูเหตุนั้น จึงเหาะมาแลวเขา
ไปในถ้ําที่เรน. นารทดาบสเห็นพระกาฬเทวิลดาบส จึงถามวา ทานมา
ทําไม ? กาฬเทวิลดาบสตอบวา ทานไมสบายเรามาเพื่อรักษาทาน.
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นารทดาบสจึงพูดขมกาฬเทวิลดาบสดวยมุสาวาทวา ทานพูดไมไดเรื่อง
กลาวคําเหลาะแหละเปลา ๆ กาฬเทวิลดาบสคิดวา เราไมควรฟง นารทดาบสจึงไปนําดาบส ๓ องคมา คือ สาลิสสรดาบส เมณฑิสสรดาบส
บรรพติสสรดาบส. นารทดาบสก็กลาวขมดาบสเหลานั้นดวยมุสาวาท.
กาฬเทวิลดาบสคิดวา เราจักนําสรภังคดาบสมา จึงเหาะไปเชิญ
สรภังคดาบสมา. ทานสรภังคดาบสครั้นมาเห็นแลวก็รูวา ตกอยูใน
อํานาจแหงอินทรีย จึงถามวา ดูกอนนารทะ เธอตกอยูในอํานาจแหง
อินทรียกระมัง. เมื่อนารทดาบส พอไดฟงถอยคําดังนั้น ก็ลุกขึ้นถวาย
อภิวาทกลาววา ถูกแลวทานอาจารย ทานสรภังคดาบสจึงกลาววา ดู
กอนนารทะ ธรรมดาผูทตี่ กอยูในอํานาจอินทรีย ในอัตภาพนี้ก็ซูบชีด
เสวยทุกข ในอัตภาพที่สองยอมเกิดในนรก ดังนีแ้ ลว กลาวคาถาที่ ๑
ความวา :ดูกอนนารทะ บุรษุ ใดตกอยูในอํานาจ
แหงอินทรีย เพราะกาม บุรษุ นั้นละโลกทั้ง ๒
ไปแลว ยอมเกิดในอบายมีนรกเปนตน แม
เมื่อยังเปนอยู ก็ยอ มซูบซีดไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย อินฺทฺริยาน ความวา ดูกอน
นารทะ บุรษุ ใดยึดถืออาการในรูปเปนตน วางามตกอยูในอํานาจแหง
อินทรีย ๖ ดวยสามารถแหงกิเลสกาม. บทวา ปริจฺจชฺชุโภ ความวา
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บุรุษนั้นละโลกทั้ง ๒ คือมนุษยโลก และเทวโลกเสีย ยอมบังเกิดใน
อบายมีนรกเปนตน. บทวา ชีวนฺเตว วิสุสฺสติ ความวา เมื่อยังเปน
อยู ก็ไมไดกิเลสวัตถุที่ตนปรารถนา ยอมเหือดแหงดวยความโศกถึง
ทุกขใหญ.
นารทดาบสไดฟงดังนั้น จึงถามวา ขาแตทานอาจารย ขึ้นชื่อวา
การเสพกาม ยอมเปนสุข แตทานมากลาวความสุขเชนนี้วา เปนทุกข
ดังนี้ หมายถึงอะไร ? ลําดับนั้นทานสรภังคดาบสไดกลาววา ถาเชนนั้น
เธอจงพึง แลวกลาวคาถาที่ ๒ ความวา :ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข สุขเกิดใน
ลําดับแหงทุกข สวนเธอนั้นประสบทุกขมา
กวาสุข เธอจงหวังความสุข อันประเสริฐเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขสฺสานนฺตร ไดแกทุกขคือนรก
อันเกิดขึ้นในลําดับแหงกามสุข. บทวา ทุกฺขสฺส ไดแกสุขที่เปนทิพย
สุขมนุษยและสุขคือพระนิพพาน อันเกิดในลําดับแหงความลําบาก คือ
ตองรักษาศีล.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้ ดูกอนนารทะ สัตวเหลานี้ทํากาละ
ลงในสมัยที่เสพกาม ยอมเกิดในนรกอันเปนสถานที่มีทุกขโดยสวนเดียว
สวนผูรักษาศีลและเจริญวิปสสนายอมลําบาก เขาเหลานั้นรักษาศีลดวย
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ความลําบากแลว ยอมกลับไดความสุขดังกลาวแลว ดวยผลแหงศีล
อาศัยเหตุนี้เราจึงกลาวอยางนี้.
บทวา โสสิ ปตฺโต ความวา ดูกอนนารทะ. เธอนั้น บัดนี้
ไดทําฌานสุขใหพินาศเสียแลวจึงถึงทุกขทางใจ ซึ่งอาศัยกามเปนเหตุ
มากกวาสุขนั้น. บทวา ปาฏิกงฺขา ความวา เธอจงทิ้งกิเลสทุกขนี้เสีย
แลวจํานง คือปรารถนาฌานสุขี่ประเสริฐคือสูงสุดนั้นแหละเถิด.
นารทดาบสกลาววา ขาแตทานอาจารย ทุกขนี้นั้นขาพเจาไม
อาจอดกลั้นได. ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวกะนารทดาบสวา ดูกอน
นารทะ ธรรมดาทุกขที่เกิดขึ้นแลว บุคคลพึงอดกลั้นไดดังนี้ แลวกลาว
คาถาที่ ๓ ความวา :ในเวลาเกิดความลําบาก บุคคลใดอดทน
ความลําบากได. บุคคลนั้นยอมไมเปนไปตาม
ความลําบาก บุคคลนั้นเปนนักปราชญ ยอม
บรรลุสุขปราศจากเครื่องประกอบ อันเปนที่
สุดแหงความลําบาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาติวตฺตติ แปลวา ยอมไมเปน
ไปตาม. พระบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
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ทานกลาวคําอธิบายไววา ดูกอ นนารทะ บุคคลใดในกาลเมื่อ
ความลําบากคือทุกข อันเปนไปทางกายและทางจิตเกิดขึ้นแลว เปนผู
ไมประมาท หาอุบายกําจัดความลําบากนั้นเสียได อดกลั้นตอความ
ลําบากได ชื่อวาไมเปนไปตามความลําบาก คือไมเปนไปในอํานาจความ
ลําบากนั้นใชอุบายนั้น ๆ ครอบงําความลําบาก คือทําความลําบากนั้นให
หมดไปได บุคคลนั้นเปนนักปราชญ บรรลุความสุขที่ปราศจากอามิสคือ
สุขที่มีในที่สุดแหงความลําบาก. หรือวาเปนผูไมลําบาก ยอมประสบคือ
บรรลุถึง ซึ่งความสุขที่ปราศจากโยคะ ซึ่งเปนที่สุขของความลําบากนั้น.
นารทดาบสกลาววา ขาแตทานอาจารย ขึ้นชื่อวากามสุขเปน
สุขสูงสุด ขาพเจาไมอาจละกามสุขนั้นได. ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึง
กลาวกะนารทดาบสวา ดูกอนนารทะ ขึ้นชื่อวาธรรม บุคคลไมควรให
พินาศดวยเหตุไร ๆ ก็ตาม ดังนี้แลวกลาวคาถาที่ ๔ ความวา :เธอไมควรเคลื่อนจากธรรม เพราะ
ปรารถนากามทั้งหลาย เพราะเหตุใชประโยชน
เพราะเหตุเปนประโยชน ถึงเธอจะทําสุขใน
ฌานที่สําเร็จแลวใหนิราศไป ก็ไมควรเคลื่อน
จากธรรมเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามาน กามา ไดแก เพราะความ
ใครกาม คือเพราะปรารถนาวัตถุกามทั้งหลาย. บทวา นานตฺถา
นตฺถการณา ความวา เธอไมควรเสื่อมจากธรรม เพราะเหตุใช
ประโยชน และเพราะเหตุเปนประโยชน. บทวา น กตฺจ นิรกตฺวา
ความวา ถึงเธอจะทําฌานสุขที่ทําจนสําเร็จแลวใหนิราศไป.
ทานกลาวคําอธิบายไววา ดูกอนนารทะ เรอไมควรเคลื่อนจาก
ธรรม เพราะปรารถนาวัตถุกามเทานั้นเลย คือ เมื่อสิ่งมิใชประโยชน
อยางหนึ่งเกิดขึ้น ประสงคจะกําจัดสิ่งมิใชประโยชนนั้น ก็ไมควร
เคลื่อนจากธรรม เพราะมุงประโยชน คือเพราะประโยชนอนั เปนตน
เหตุ. อธิบายวา ก็เธอสมควรเคลื่อนจากธรรม เพราะเหตุอันเปน
ประโยชนอยางนี้วา ประโยชนอยางโนนจะเกิดแกเรา คือถึงเธอจะทํา
ฌานสุขที่ทําจนสําเร็จแลวใหนิราศไป คือเสื่อมสิ้นไป ก็ยังไมสมควร
เคลื่อนเสียจากธรรม.
เมื่อสรภังคดาบสแสดงธรรมดวยคาถา ๔ คาถาอยางนี้แลว
กาฬเทวิลดาบส เมื่อจะกลาวสอนนองชายของตน จึงกลาวคาถาที่ ๕
ความวา :ความขยันของคฤหบดี ผูอยูครองเรือน
ดีชั้น ๑ การแบงปนโภคทรัพยใหแกสมณพราหมณ ผูตั้งอยูในธรรมแลวบริโภคดวยตน
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เอง ดีชั้น ๒ เมื่อไดประโยชนไมระเริงใจ
ดวยความมัวเมา ดีชั้น ๓ เมื่อเวลาเสื่อม
ประโยชน ไมมีความลําบากใจ ดีชั้น ๔
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทกฺข คหปต ความวา ดูกอ น
นารทะ. คฤหบดีผูอยูครองเรือน ฉลาดไมเกียจครานทําโภคะใหเกิด
ขึ้น ชื่อวาขยันมั่นเพียร คือความเปนผูฉลาด ขอนี้ดีชั้น ๑. บทวา
สวิภชฺชฺจ โภชน ความวา การแบงปนโภคะที่ใหเกิดแลวดวยความ
ลําบาก แกสมณพราหมณผูประพฤติธรรม แลวจึงบริโภค ขอนี้ดีที่ ๒.
บทวา อหาโส อตฺถลาเภสุ ความวา เมื่ออิสริยยศอันยิ่งใหญเกิดขึ้นแลว
ก็ไมราเริงใจดวยอํานาจความมัวเมา ไดแกปราศจากความระเริงใจ ขอนี้
ดีที่ ๓. บทวา อตฺถพฺยาปตฺติ ความวา ก็เมื่อใดมีความเสื่อมประโยชน
คือยศพินาศ เมื่อนั้นไมมีความลําบากซบเซา ขอนี้ดีที่ ๔.
ดูกอนนารทะ เพราะเหตุนั้น เธออยาเศราโศกไปเลยวา ฌาน
ของเราเสื่อมไปแลว ถาเธอไมตกอยูในอํานาจของอินทรีย แมฌานของ
เธอที่เสื่อมแลว ก็จักกลับคืนเปนปกติเหมือนเดิม.
พระศาสดา ผูตรัสรูเ องดวยพระปญญาอันยิ่ง ทรงทราบความที่
กาฬเทวิลดาบส กลาวสอนนารทดาบสนั้น ตรัสพระคาถาที่ ๖ ความวา :เทวิลดาบสผูสงบระงับ ไดพร่ําความ
เปนบัณฑิตกะนารทดาบสนั้น ดวยคํามีประ-
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มาณเทานี้วา บุคคลผูเลวกวาผูที่ตกอยูในอํานาจอินทรีย ไมมีเลย.
พระคาถานั้น มีอรรถาธิบายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวิลดาบส
ผูสงบระงับ พร่ําสอนความเปนบัณฑิตกะนารทดาบสนั้น ดวยคําเทานี้
วา ก็ผูใดตกอยูในอํานาจแหงอินทรีย ดวยสามารถแหงกิเลส คนอื่น
ที่จะเลวไปกวาผูนั้นมิไดมีสักนิดเลย.
ลําดับนั้น สรภังคศาสดาเรียกนารทดาบสนั้นมากลาววา ดูกอน
นารทะ เธอจะฟงคํานี้กอน ผูใดไมทําสิ่งที่ควรจะพึงทํากอน ผูนั้นยอม
เศราโศกร่ําไร เหมือนมาณพที่เที่ยวไปในปาฉะนั้น ดังนี้แลวไดนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล ในกาสีนิคมตําบล ๑ มีพราหมณมาณพคน ๑
รูปงาม สมบูรณดวยเรี่ยวแรง มีกําลังเทาชางสาร. พราหมณมาณพนั้น
คือวา ประโยชนอะไรที่เราจะทํากสิกรรมเปนตนเลี้ยงมารดา ประโยชน
อะไรดวยบุตรภรรยา ประโยชนอะไรดวยบุญมีทานเปนตนที่เราทําไว
เราจะไมเลี้ยงดูใคร ๆ จักไมทําบุญอะไร ๆ จักเขาปาฆาเนื้อตาง ๆ เลี้ยงชีวติ
ดังนี้แลว จึงผูกสอดอาวุธ ๕ ชนิด มุง ไปสูปาหิมพานต ฆาเนื้อตาง ๆ กิน
วัน ๑ ไปถึงเวิ้งภูเขาใหญ มีภูเขาหอมลอมรอบใกลฝงวิธินีนที ภายใน
หิมวันตประเทศ ฆาเนื้อแลวกินเนื้อที่ยางในถานเพลิงอยู ณ ที่นั้น.
มาณพนั้นคิดวา เราจักมีเรี่ยวแรงอยูเสมอไปไมได เวลาทุพพลภาพเรา
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จักไมอาจเที่ยวไปในปา บัดนี้เราจักตอนเนื้อนานาชนิดเขาเวิ้งภูเขาแลว
ทําประตูปดไว เมื่อเขาไปปาไมไดเราจักไดฆาเนื้อกินตามชอบใจ คิดดัง
นี้แลวเขาก็ทําตามนั้น. ครั้นกาลลวงไป กรรมของเขาถึงที่สุด ใหผลเปน
ทิฏฐธรรมเวทนียทันตาเห็น คือมือเทาของตนใชไมได เขาไมอาจเดิน
และพลิกไปมาได กินของเคี้ยวของบริโภคอะไร ๆ ไมได น้าํ ก็ดื่มไมได
รางกายเหี่ยวแหง เปนมนุษยเปรต รางกายแตกปริเปนรองริ้วเหมือน
แผนดินแตกระแหงในฤดูรอนฉะนั้น. เขามีรูปรางทรวดทรงนาเกลียด
นากลัว เสวยทุกขใหญหลวง.
เมื่อเวลาลวงผานไปนานดวยอาการอยางนี้ พระเจาสีวิราชใน
สีวิรัฐ ทรงพระดําริวา เราจักเสวยเนื้อยางในปา จึงมอบราชสมบัติ
ใหอํามาตยทั้งหลายดูแลแทน พระองคเหน็บอาวุธหาอยางเสด็จเขาปา
ฆาเนื้อ เสวยเนื้อเรื่อยมาจนลุถึงประเทศนั้นโดยลําดับ ทอดพระเนตร
เห็นบุรุษนั้นตกพระทัย ครั้นดํารงพระสติได จึงตรัสถามวา พอมหา
จําเริญทานเปนใคร ? เขาตอบวา นาย ขาพเจาเปนมนุษยเปรตเสวย
ผลกรรมที่ตนทําไว ก็ทา นเลาเปนใคร ?
เราคือพระเจาสีวิราช
พระองคเสด็จมาที่นี้เพื่ออะไร ?
เพื่อเสวยเนื้อมฤค.
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ลําดับนั้น มาณพนั้นจึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา แมขา
พระองคก็มาดวยเหตุนี้แหละ จึงเปนมนุษยเปรต แลวทูลเรือ่ งทั้งหมด
โดยพิสดาร เมื่อจะกราบทูลความที่ตนเสวยทุกขแดพระราชา ไดกลาว
คาถาที่เหลือ ความวา :ขาแตพระเจาสีวิราช พระองคเกือบจะ
ถึงความพินาศอยูในเงื้อมมือของศัตรูทั้งหลาย
เทียว เหมือนขาพระองคไมกระทํากรรมทีค่ วร
กระทํา ไมศึกษาศิลปวิทยา ไมทําความขวน
ขวาย เพื่อใหเกิดโภคทรัพย ไมทําอาวาห
วิวาหะ ไมรักษาศีล ไมกลาววาจาออนหวาน
ทํายศเหลานี้ใหเสือ่ มไป จึงมาบังเกิดเปน
เปรตเพราะกรรมของตน.
ขาพระองคนั้นปฏิบัติชอบแลว พึงยัง
โภคะใหเกิดขึ้น เหมือนบุรุษชนะแลวพันคน
ไมมพี วกพองที่พึ่งอาศัย ลวงเสียจากอริยธรรม
มีอาการเหมือนเปรต ฉะนั้น.
ขาพระองคทําสัตวทั้งหลาย ผูใ ครตอ
ความสุข ใหไดรับความทุกข จึงไดมาถึงสวน
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อันนี้ ขาพระองคนั้นดํารงอยู เหมือนบุคคล
อันกองถานไฟลอมรอบดาน ยอมไมไดประสบ
ความสุขเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมิตฺตานว หตฺถตฺถ ความวา
พระองคเกือบจะมาถึงซึ่งความตั้งอยูไมได คือความพินาศในมือของพวก
อมิตร.
มาณพเรียกพระราชาวา สีวิ ขาแตพระเจาสีวิราช. บทวา
ปปฺโปติ มามิว ความวา เหมือนดังขาพระองคตองประสบบาปกรรม.
อธิบายวา ตองถึงความพินาศดวยกรรมของตนเอง. บทวา กมฺม ไดแก
กิจกรรมอันยังอาชีพใหสําเร็จ มีกสิกรรมเปนตนเปนประเภท. บทวา
วิชฺช ไดแกศิลปะ มีศลิ ปะในเพราะชางเปนตน ซึ่งมีประการตาง ๆ
กัน. บทวา ทกฺเขยฺย ไดแกความเปนผูฉลาดดวยการยังโภคะใหเกิดขึ้น
มีประการตาง ๆ บทวา วิวาห ความวา ไมทําอาวาหมงคลและวิวาหมงคล. บทวา สีลมทฺทว ไดแกศีลมีอยาง ๕ และความเปนผูมีวาจา
ออนหวาน มีกัลยาณมิตรผูมุงประโยชนสามารถชวยหามการทําบาป
ก็ขอนั้นและทานหมายเอาวา มัททวะในคาถานี้ บทวา เอเตว ยเส
หาเปตฺวา ความวา ทําโลกธรรมอันเปนเหตุใหถึงยศเหลานี้มีประมาณ
เทานี้ใหเสื่อมไป. บทวา นิพฺพตฺโต เสหิ กมฺเมหิ ความวา เกิด
เปนมนุษยเปรตดวยกรรมของตน.
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ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้ ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคไม
กระทํากรรมที่ควรกระทําอันเปนเหตุใหถืออิสริยยศในโลกนี้ ไมศึกษา
ศิลปวิทยา ไมขวนขวายยังโภคะใหเกิดโดยอุบาย ไมทําอาวาหวิวาหะ
ไมรักษาศีลไมคบกัลยาณมิตรผูสามารถหามไมใหทําชั่ว ยังโลกธรรมอัน
ถึงการนับวายศ เพราะเปนเหตุใหไดยศเหลานี้ คือมีประมาณเทานี้ให
เสื่อมเสียไป คือละทิ้งเสีย เขาไปสูปานี้จนเกิดเปนมนุษยเปรตในบัดนี้
ดวยบาปกรรมอันตนทําไวเอง. บทวา สหสฺสชีโนว ความวา เหมือนมี
บุรุษไดชนะแลวพันคน. และมีอรรถาธิบายวา ถาขาพระองคปฏิบัติชอบ
ทําโภคะใหเกิดขึ้นมีชัยชนะ. ดวยโภคสมบัติหลายพันเหลานั้น ดังนี้บาง.
บทวา อปรายโน ความวา ไมมีพวกพองที่พึ่งอาศัย. บทวา อริยธมฺมา
ความวา กาวลวงจากสัปปุริสธรรม. บทวา ยถา เปโต ความวา ถึง
ยังมีชีวิตอยู ก็เหมือนตายแลวเกิดเปนเปรต อธิบายวา ขาพระองค
กลายเปนมนุษยเปรต. บทวา สุขกาเม ทุกขฺ าเปตฺวา ความวา ขา
พระองคไดทําสัตวทั้งหลายผูใครตอความสุข ใหไดรับความทุกข ปาฐะเปนสุขกาโม ก็มี ความก็วา ขาพระองคปรารถนาความสุขดวยตนเอง
แตยังผูอื่นใหไดรับความทุกข. บทวา อาปนฺโนสฺมิ ปท อิม ความวา
ขาพระองคจึงถึงสวนอันนี้ คือเห็นปานนี้. ปาฐะวา ปถ ดังนี้ ก็มี ความ
ก็วา ขาพระองคตองมาถึงอัตภาพอันเปนครองแหงทุกขนี้ . บทวา ิโต
ภาณุมกาสิว ความวา ไฟทานเรียกวา ภาณุมา คือมาณพกราบทูลวา
ขาพระองคเปนราวกะวา มีกองถานเพลิงรายรอบขาง ถูกความเรารอน
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ใหญที่ตั้งขึ้นในรางกายเผาผลาญอยู ไมไดประสบความสุขกายสุขใจเลย.
ก็มาณพนั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว กราบทูลตอไปวา ขาแต
พระมหาราชเจา ขาพระองคประสงคความสุข แตทําผูอื่นใหไดรับความ
ทุกข จึงเปนมนุษยเปรตในปจจุบันทันตาเห็น เพราะฉะนั้นขอพระองค
อยาทรงทํากรรมชั่วเลย จงเสด็จไปพระนครของพระองค ทรงบําเพ็ญ
บุญมีใหทานเปนตนเถิด. พระเจาสีวิราชไดทรงกระทําตามนั้น ทรง
บําเพ็ญทางไปสูสวรรค.
สรภังคศาสดา นําเรื่องนี้มาแสดงใหดาบสเขาใจแจมแจงเปนอัน
ดี. ดาบสนัน้ ไดความสลดใจ เพราะถอยคําของสรภังคศาสดา จึงไหว
ขอขมาโทษ แลวทํากสิณบริกรรม ทําฌานที่เสื่อมแลวใหกลับคืนเปน
ปกติ. สรภังคดาบส ไมยอมใหนารทดาบสอยูที่ที่นั้น พาไปยังอาศรม
ของตน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจจะ เวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันดํารงอยูในโสดาปตติผล
พระทศพลทรงประชุมชาดกวา นารทดาบสในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผู
กระสัน สาลิสสรดาบสไดเปนพระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบสไดเปน
พระกัสสปะ ปพพตดาบสไดเปนพระอนุรุทธะ กาฬเทวิลดาบสไดเปน
พระกัจจายนะ อนุสิสสะดาบสไดเปนพระอานนท กิสวัจฉดาบสได
เปนพระโมคคัลลานะ สวนสรภังคดาบส คือเราตถาคต ฉะนีแ้ ล.
จบ อรรถกถาอินทริยชาดกที่ ๗
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๘. อาทิตตชาดก
วาดวยการใหทานกับการรบ
[๑๑๘๐] เมื่อเรือนถูกไฟไหม บุคคลผูเปนเจาของ
ขนเอาสิ่งของอันใดออกได สิ่งของอันนัน้
ยอมเปนประโยชนแกเจาของนั้น แตของที่
ถูกไฟไหมยอมไมเปนประโยชนแกเขา.
[๑๑๘๑] โลกถูกชราและมรณะเผาแลวอยางนี้
บุคคลพึงนําออกเสียดวยการใหทาน ทานที่ให
แลวจะนอยก็ตาม มากก็ตาม ชื่อวาเปนอัน
นําออกดีแลว.
[๑๑๘๒] คนใดใหทานแกผูมธี รรมอันไดแลว ผู
บรรลุธรรมดวยความเพียรและความหมั่น คน
นั้นลวงเลยเวตรณีนรก ของพระยายมไปได
แลวจะเขาถึงทิพยสถาน.
[๑๑๘๓] ทานผูรกู ลาวทานกับการรบวา มีสภาพ
เสมอกัน นักรบแมจะมีนอย ก็ชนะคนมาก
ได เจตนาเครื่องบริจาคก็เหมือนกัน แม
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จะนอยยอมชนะหมูกิเลสแมมากได ถาบุคคล
เชื่อกรรมและผลแหงกรรม ยอมใหทานแม
นอย เขาก็เปนสุขในโลกหนา เพราะการ
บริจาคมีประมาณนอยนั้น.
[๑๑๘๔] การเลือกทักขิณาทานและพระทักขิไณยบุคคล แลวจึงใหทาน พระสุคตเจาทรง
สรรเสริญ ทานที่บุคคลถวายในพระทักขิไณยบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตน ซึ่งมีอยูในสัตวโลกนี้ ยอมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานลงใน
นาดีฉะนั้น.
[๑๑๘๕] บุคคลใดไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย
เที่ยวไปอยู ไมทําบาปเพราะกลัวคนอื่นจะ
ติเตียน บัณฑิตทัง้ หลายยอมสรรเสริญบุคคล
ผูกลัวบาปนั้น ยอมไมสรรเสริญบุคคลผูกลา
ในการทําบาป เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลาย ยอม
ไมทําบาป เพราะความกลัวถูกติเตียน.
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[๑๑๘๖] บุคคลยอมเกิดในตระกูลกษัตริย เพราะ
พรหมจรรยอยางต่ํา เกิดในเทวโลก เพราะ
พรหมจรรยอยางกลาง และบริสุทธิ์ได เพราะ.
พรหมจรรยอยางสูง.
[๑๑๘๗] ทาน ทานผูรูสรรเสริญโดยสวนมากก็
จริง แตวาบทแหงธรรมแลประเสริฐกวาทาน
เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลายในครั้งกอน หรือวา
กอนกวานั้นอีก ทานมีปญญา เจริญสมถ
วิปสสนาแลว ไดบรรลุพระนิพพานทีเดียว.
จบ อาทิตตชาดกที่ ๘
อรรถกถาอาทิตตชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารุเชตวัน ทรงปรารภ
อสทิสทาน จึงไดตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อาทิตฺตสฺมึ ดังนี้. เรื่อง
อสทิสทาน มีเนื้อความพิสดารในอรรถกถา มหาโควินทสูตร.
ก็ในวันที่ ๒ จากวันที่พระเจาโกศลถวายอสทิสทานแลว ภิกษุ
ทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย พระเจาโกศล
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ทรงฉลาดเลือกเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ถวายมหาทานแดอริยสงฆ มี
พระพุทธเจาเปนประมุข. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การ
เลือกถวายทานในเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งของพระเจาโกศล ไมนาอัศจรรย
โบราณกบัณฑิตก็ไดเลือกเฟนแลว จึงไดถวายมหาทานเหมือนกัน ดังนี้
แลว ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล พระเจาเภรุวมหาราช ครองราชสมบัติในเภรุวนคร สีวิรฐั ทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม สงเคราะหมหาชนดวย
สังคหวัตถุ ๔ ทรงดํารงอยูในฐานะเปนมารดาบิดาของมหาชนไดใหทาน
แกคนกําพรา วณิพก และยาจกทั้งหลายมากมาย. พระองคมีอัครมเหสี
พระนามวา สมุททวิชยาเปนบัณฑิตสมบูรณดวยญาณ. วัน ๑
พระเจาเภรุวมหาราช เสด็จทอดพระเนตรโรงทาน ทรงพระดําริวา
ปฏิคาหกทั้งหลายลวนเปนผูทุศีล เหลวไหล บริโภคทานของเราขอนั้น
ไมทําใหเรายินดีเลย เราใครจะถวายทานแดพระปจเจกพุทธเจาผูมีศีล
เปนอรรคทักขิไณยบุคคล แตทานเหลานั้นอยูในหิมวันตประเทศ ใคร
หนอจักไปนิมนตทานมาไดเราจักสงใครไปนิมนตได ทรงพระดําริดังนี้
แลว ไดตรัสบอกความนั้นแดพระเทวี. ลําดับนั้น พระเทวีไดทูล
พระราชาวา ขาแตพระองคขอพระองคอยาทรงวิตกเลย เราจักสงดอกไม
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ไปนิมนตพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ดวยกําลังทานที่จะพึงถวาย กําลัง
ศีลและกําลังความสัตยของเราทั้งหลาย ครั้นพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
มาถึงแลว จึงจักถวายทานที่สมบูรณดวยบริขารทุกอยาง. พระราชาทรง
รับสั่งวาดีแลว ดังนี้แลวรับสั่งใหตีกลองประกาศวา ชาวพระนครทั้งสิ้น
จงสมาทานศีล สวนพระองคเองพรอมดวยราชบริพาร ก็ทรงอธิษฐาน
องคแหงอุโบสถบําเพ็ญมหาทาน แลวใหราชบุรษุ ถือกระเชาทองใสดอก
มะลิเต็ม เสด็จลงจากปราสาทประทับที่พระลานหลวง
ทรงกราบ
เบญจางคประดิษฐเหนือพื้นดิน แลวผินพระพักตรไปทางทิศปราจีน
ถวายนมัสการแลวประกาศวา ขาพเจาขอนมัสการ พระอรหันตทั้งหลาย
ในทิศปราจีนถาคุณความดีอะไร ๆ ของขาพเจามีอยูไซร ขอทานทั้งหลาย
จงอนุเคราะหพวกขาพเจา โปรดมารับภิกษาหารของขาพเจาทั้งหลายเถิด
ประกาศดังนี้แลว ทรงซัดดอกมะลิไป ๗ กํามือ. ในวันรุงขึ้นไมมี
พระปจเจกพุทธเจามา เพราะในทิศปราจีนไมมีพระปจเจกพุทธเจา.
ในวันที่ ๒ ทรงนมัสการไปทางทิศทักษิณ ก็หามีพระปจเจกพุทธเจา
มาไม วันที่ ๓ ทรงนมัสการไปทางทิศปจฉิม ก็หามีพระปจเจกพุทธเจา
มาไม. วันที่ ๔ ทรงนมัสการไปทางทิศอุดร. ก็แหละครั้นทรงนมัสการ
แลว ทรงซัดดอกมะลิไป ๗ กํามือ อธิษฐานวา ขอพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายที่อยูในหิมวันตประเทศดานทิศอุดร จงมารับภิกษาหารของ
ขาพเจา.
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ดอกมะลิไดลอยไปตกลง เหนือพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
๕๐๐ องค ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะ. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น
พิจารณาดูก็รูวา พระราชานิมนต วันรุงขึ้น จึงเรียกพระปจเจกพุทธเจา
มา ๗ องค แลวกลาววา แนะ ทานผูเชนกับดวยเรา พระราชานิมนต
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงสงเคราะหพระราชาเถิด. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น เหาะมาลงที่ประตูพระราชวัง. พระเจาเภรุวมหาราช
ทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น แลวทรงโสมนัสนมัสการแลว นิมนตขึ้นปราสาท ทรงสักการะบูชาเปนการใหญแลวถวาย
ทาน ครั้นฉันเสร็จแลวไดนิมนตใหมาฉันวันตอ ๆ ไปอีกจนครบ ๖ วัน
ในวันที่ ๗ ทรงจัดแจงบริขารทานทุกอยาง แตงตั้งเตียงตั่งที่วิจิตรดวย
แกว ๗ ประการ ทรงวางเครื่องสมณบริโภคทั้งปวงมีไตรจีวรเปนตน
ในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาทั้ง ๗ พระองค ถวายนมัสการตรัสวา
ขาพเจาขอถวายบริขารเหลานี้ทั้งหมดแดพระคุณเจาทั้งหลาย เมื่อพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นฉันเสร็จแลว พระราชาและพระเทวีทั้ง ๒ พระองคประทับยืนนมัสการอยู.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจาผูเปนใหญในหมูเมื่อจะอนุโมทนา
แดพระราชาและพระเทวี จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :เมื่อเรือนถูกไฟไหม บุคคลผูเปนเจาของ
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ขนเอาสิ่งของอื่นใดออกได สิ่งของอันนั้น
ยอมเปนประโยชนแกเจาของนั้น แตของที่
ถูกไฟไหมยอมไมเปนประโยชนแกเขา.
โลกถูกชราและมรณะเผาแลวอยางนี้
บุคคลพึงนําออกเสียดวยการใหทาน ทานที่ให
แลวจะนอยก็ตาม. มากก็ตาม ชื่อวาเปนอัน
นําออกดีแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทิตฺตสฺมึ ความวา ขณะเมื่อ
เรือนถูกไฟไหมนั้น. บทวา ภาชน ไดแก อุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง
บทวา โน จ ย ตตฺถ ความวา แตสิ่งใดในเรือนนั้นไมไดขนออก
ยอมถูกไฟไหมไมเหลือแมแตหญา สิ่งเหลานั้นทั้งหมด ยอมไมเปนคุณ
ประโยชนแกเราเลย. บทวา ชราย มรเณน จ นี้เปนเพียงหัวขอเทศนา.
แตโดยอรรถ โลกคือเบญจขันธนั้น ชื่อวา ถูกไฟ ๑๑ กอง เผาผลาญ
แลว บทวา นีหเรเถว ความวา เพราะเหตุนั้นโลกคือเบญจขันธถูก
ไฟ ๑๑ กอง เผาผลาญอยูเชนนี้ บุคคลตองนําออกดวยการตั้งใจให
บริขารทาน ตางโดยทานวัตถุ ๑๐ อยางเทานั้น. ทานที่ใหแลวจะนอย
หรือมากก็ตามนั้น ชื่อวา เปนการนําออกดีแลว.
พระสังฆเถระ ครั้นอนุโมทนาอยางนี้แลว ไดใหโอวาทแด
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พระราชาวา มหาบพิตร พระองคอยาทรงประมาท แลวเหาะขึ้นอากาศ
ทําชอฟาปราสาท ใหแยกเปนสองชองไปลง ณ เงื้อมภูเขานันทมูลกะ. แม
บริขารที่พระราชาถวายแกพระปจเจกพุทธเจา ก็ลอยตามไปกับพระปจเจกพุทธเจาลงที่เงื้อมภูเขานั้นเหมือนกัน. พระสกลกายของพระราชา
และพระเทวี เต็มตื้นไปดวยปติ. เมื่อพระปจเจกพุทธเจาผูเปนใหญใน
หมูไปอยางนี้แลว พระปจเจกพุทธเจาที่ยังคงเหลืออยู ๖ องค ได
อนุโมทนาดวยคาถา องคละคาถาวา :คนใดใหทานแกทานผูมีธรรมอันไดแลว
ผูบรรลุธรรมดวยความเพียรและความหมัน่ คน
นั้นลวงเลยเวตรณีนรก ของพระยายมไปได
แลวจะเขาถึงทิพยสถาน.
ทานผูรูกลาวทานกับการรบวา มีสภาพ
เสมอกัน นักรบแมจะมีนอย ก็ชนะคนมาก
ได เจตนาเครื่องบริจาคก็เหมือนกัน แม
จะนอยยอมชนะหมูกิเลสแมมากได ถาบุคคล
เชื่อกรรมและผลแหงกรรม ยอมใหทานแม
นอย เขาก็เปนสุขในโลกหนา เพราะการ
บริจาคมีประมาณนอยนั้น.
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การเลือกทักขิณาทานและพระทักขิไณยบุคคล แลวจึงใหทาน พระสุคตเจาทรง
สรรเสริญ ทานที่บุคคลถวายในพระทักขิไณยบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตน ซึ่งมีอยูในสัตว
โลกนี้ ยอมมีผลมาก เหมือนพืชที่หวานลงใน
นาดีฉะนั้น.
บุคคลใดไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย
เที่ยวไปอยู ไมทําบาปเพราะกลัวคนอื่นจะ
ติเตียน บัณฑิตทัง้ หลายยอมสรรเสริญบุคคล
ผูกลัวบาปนั้น ยอมไมสรรเสริญบุคคลผูกลา
ในการทําบาป เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลาย ยอม
ไมทําบาป เพราะความกลัวถูกติเตียน.
บุคคลยอมเกิดในตระกูลกษัตริย เพราะ
พรหมจรรยอยางต่ํา เกิดในเทวโลก เพราะ
พรหมจรรยอยางกลาง และบริสุทธิ์ได เพราะ
พรหมจรรยอยางสูง.
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ทาน ทานผูรูสรรเสริญ โดยสวนมากก็
จริง แตวาบทแหงธรรมแลประเสริฐกวาทาน
เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลายในครั้งกอน หรือวา
กอนกวานั้นอีก ทานมีปญญา เจริญสมถ
วิปสสนาแลว ไดบรรลุพระนิพพานทีเดียว.
ครั้นกลาวอนุโมทนาอยางนี้แลว ก็ไดเหาะไปเหมือนอยางนั้น
แหละ พรอมกับบริขารทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมลทฺธสฺส ความวา บุคคล
มีพระขีณาสพเปนตน จนถึงพระโยคาวจรผูสุกขวิปสสก ชื่อวา
ธัมมลัทธะ เพราะความเปนผูมีธรรมอันไดบรรลุแลว. บุคคลประเภท
นั้นแหละ ชือ่ วา อุฏานวิริยาธิคต เพราะธรรมวิเศษนั้น ทานได
บรรลุแลวดวยความเพียร คือความหมั่น. อริบายวา. ชนผูตองเกิดตาย
เปนธรรมดา ใหทานวัตถุที่ควรให แกบุคคลผูบรรลุธรรมวิเศษแลวนั้น.
อีกนัยหนึ่ง มีอธิบายวา ชนผูตองเกิดตองตายเปนธรรมดา ถือเอาสวน
อันเลิศของไทยธรรมที่ตนไดแลวโดยธรรม คือไดมาดวยความเพียร
กลาวคือความขยันขันแข็ง แลวใหทานในทานผูมีศีลทั้งหลาย. อีก
อยางหนึ่งความในคาถานี้ บัณฑิตพึงทราบโดยทําทุติยาวิภัติใหเปนฉัฏฐี
วิภัติ. บทวา เวตรณี นี้เปนหัวขอแหงเทศนา. อธิบายวา พระขีณาสพ
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ตลอดถึงพระสุกขวิปสสก ยอมจะลวงเลย เวตรณีนรก คือมหานรก ๘
อุสสทนรก ๑๖ ของพญายมไปได. บทวา ทิพพฺ านิ านานิ อุเปติ
ความวา ยอมไปบังเกิดในเทวโลก. บทวา สมานมาหุ ความวา
ทานผูรูกลาววาเหมือนกัน. อธิบายวา คนกลัวความสิ้นเปลือง ยอม
ไมมีการให คนขลาดตอภัย ยอมไมมีการยุทธนา คือนักรบสละความ
อาลัยในชีวิตได ก็อาจเขารบกันได ทายกสละความอาลัยในโภคะเสียได
ก็อาจบริจาคไดดวยเหตุนั่นแหละ ทานผูรูจึงกลาวการใหและการรบทั้ง
สองอยางนั้น วามีสภาพเสมอกัน. บทวา อปฺปาป สนฺตา ความวา
นักรบถึงมีพวกนอยแตพรอมใจกันสละชีวิตก็อาจรบคนพวกมาก เอา
ชัยชนะไดฉันใด เจตนาคิดบริจาคถึงจะมีนอย ก็ยอมชนะหมูกิเลส
พวกมาก มีมัจฉริยจิต และโลภะเปนตนไดฉันนั้น บทวา อปฺปมฺป เจ
ความวา ถาทายกใดเชื่อกรรม เชื่อผลแหงกรรม บริจาคไทยธรรมแม
เล็กนอยไซร. บทวา เตเนว โส ความวา ดูกอนมหาบพิตรทายกนั้น
ยอมเปนสุขในโลกหนา ดวยผลแหงไทยธรรมเล็กนอยนั้นทีเดียว.
บทวา วิเจยฺย ทาน ไดแกทานที่บุคคลเลือกทักขิณาทาน และ
ทักขิไณยบุคคลกอนแลวจึงถวาย. ในทักขิณาทาน และทักขิไณยบุคคล
สองอยางนั้น เมื่อบุคคลไมใหของตามมีตามเกิดเลือกใหแตไทยธรรม
ที่เลิศที่ประณีต ชื่อวา ยอมเลือกใหแมซึ่งทักขิณาทาน. เมื่อไมใหแก
บุคคลทั่วไป เลือกใหแตบุคคลผูสมบูรณดวยคุณธรรมมีศีลเปนตน ชื่อวา
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ยอมเลือกเปนพระทักขิไณยบุคคล บทวา สุคตปฺปสฏ ความวา
ทานเห็นปานนี้ แมพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ทรงสรรเสริญ.
ใน ๒ อยางนั้น เพื่อจะแสดงถึงการเลือกเฟนพระทักขิไณยบุคคล ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา เย ทกฺขิเณยฺยา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทกฺขิเณยฺยา ไดแกพระอริยบุคคล
ทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ผูสมควรแกทักษิณา. บทวา ปาณภูตานิ
ไดแกภูต กลาวคือสัตวที่มีชีวิตทั้งหลาย. บทวา อเหยนฺโต มีความ
กรุณาไมเบียดเบียนสัตวใหเดือดรอน ทองเที่ยวไป. บทวา ปรูปวาทา
ความวา ไมทําบาปเพราะกลัวคนอื่นติเตียน. บทวา ภีรุ ไดแกผูกลัว
การถูกติเตียน. บทวา น หิ ตตฺถ สูร ความวา สวนบุคคลใด
ไมกลัวการติเตียนนั้น จึงกลาทําบาปโดยอโยนิโสมนสิการ บัณฑิต
ทั้งหลายยอมไมสรรเสริญบุคคลนั้นเลย. บทวา ภยา หิ ความวา
เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไมทาํ บาปเพราะกลัวเขาติเตียน. บทวา
หีเนน พฺรหฺมจริเยน ความวา จะกลาวในลัทธิภายนอกพระศาสดา
กอน ผลเพียงเมถุนวิรัติและศีล ชื่อวา พรหมจรรยอยางต่ํา. บุคคล
เกิดในขัตติยตระกูลดวยอํานาจพรหมจรรยอยางต่ํานั้น. ผลเพียงอุปจารฌาน ชื่อวา พรหมจรรยอยางกลาง บุคคลเกิดในเทวโลก ดวย
พรหมจรรยอยางกลางนั้น. สมาบัติแปดเปนพรหมจรรยอยางสูง บุคคล
ยอมชื่อวา บริสุทธิ์เขาถึงพรหมโลกไดดวยพรหมจรรยอยางสูงนั้น.
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สวนในทางพระพุทธศาสนา การประพฤติพรหมจรรยโดยมุง เทวนิกาย
ของผูมีศีลนั่นแล ชื่อวา พรหมจรรยอยางต่ํา การยังสมาบัติใหบังเกิด
ขึ้น ของผูที่มีศีลบริสุทธิน์ ั่นแล ชื่อวา พรหมจรรยอยางกลาง. การที่
ภิกษุดํารงอยูในปาริสุทธิศีล เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต ชื่อวา
พรหมจรรยอยางสูง.
คาถาสุดทาย มีอรรถาธิบายดังนี้ ดูกอนมหาบพิตร ไดมีผู
สรรเสริญคือยกยองทานโดยสวนมากก็จริง แตถงึ กระนั้น ธรรมบท
ซึ่งเปนสวนแหงธรรม กลาวคือ สมถวิปสสนาก็ดี กลาวคือ พระนิพพาน
ดี ประเสริฐกวาทาน.
เพราะเหตุไร ?
เพราะวา สัตบุรุษทั้งหลายในกาลกอน คือในภัทรกัปนี้ มีพระ
กัสสปทศพลเปนตน หรือในกาลกอนกวานั้นอีก มีพระเวสสภูทศพล
เปนตน ทานมีปญญา เจริญสมถวิปสสนาไดบรรลุถึงพระนิพพานที
เดียว.
พระปจเจกพุทธเจา ๗ พระองค พรรณนาอมตมหานิพพาน
แดพระราชา ดวยอนุโมทนาคาถาอยางนี้แลว กลาวสอนพระราชา
ดวยอัปปมาทธรรม แลวไปที่อยูของตน ๆ ตามนัยดังกลาวแลวนั้นแล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 584

แมพระราชา พรอมดวยพระอัครมเหสี ก็ไดถวายทานจนตลอด
พระชนมายุ ครั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว ก็ไดเสด็จไปสูสวรรค.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
แมในกาลกอน บัณฑิตก็ไดเลือกถวายทานดวยอาการอยางนี้ ดังนี้แลว
ทรงประชุมชาดกวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายในครั้งนั้น ปรินิพพาน
แลว พระสุททวิชยาเทวี ไดเปนมารดาพระราหุล พระเจาเภรุวราช
คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอาทิตตชาดกที่ ๘
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๙. อัฏฐานชาดก
วาดวยสิ่งที่เปนไปไมได
[๑๑๘๘] เมื่อใด แมน้ําคงคาดารดาษดวยดอกบัว
ก็ดี นกดุเหวาสีขาวเหมือนสังขก็ดี ตนหวา
พึงใหผลเปนผลตาลก็ดี เมื่อนัน้ เราทั้งสอง
พึงอยูรวมกันไดแน.
[๑๑๘๙] เมื่อใด ผา ๓ ชนิดจะพึงสําเร็จไดดวย
ขนเตา ใชเปนเครื่องกันหนาวในคราวน้ําคาง
ตกได เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
[๑๑๙๐] เมื่อใด เทายุงทั้งหลาย จะพึงทําเปน
ปอม มั่นคงดีไมหวั่นไหว อาจจะทนบุรุษผู
ขึ้นรบไดตั้งรอย เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึงอยู
รวมกันไดแน.
[๑๐๙๑] เมื่อใด เขากระตายจะพึงทําเปนบันได
เพื่อขึน้ ไปสวรรคได เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึง
อยูรวมกันไดแน.
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[๑๑๙๒] เมื่อใด หนูทั้งหลายจะพึงไตบันได
ขึ้นไปกัดพระจันทร และขับไลราหูใหหนีไป
ได เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึงอยูรวนไดแน.
[๑๑๙๓] เมื่อใด แมลงวันทั้งหลายเที่ยวไปเปน
หมู ๆ ดื่มเหลาหมดหมอเมาแลว จะพึงเขา
ไปอยูในโรงถานเพลิง เมื่อนัน้ เราทั้ง ๒ พึง
อยูรวมกันไดแน.
[๑๑๙๔] เมื่อใด ลาพึงมีริมฝปากงาม สีเหมือน
ผลมะพลับ มีหนางามเหมือนแวนทอง จะ
เปนสัตวฉลาดในการฟอนรําขับรองได เมื่อนั้น
เราทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
[๑๑๙๕] เมื่อใด กากับนกเคา พึงปรารถนา
สมบัติใหแกกันและกัน ปรึกษาปรองดองกัน
อยูในที่ลับได เมื่อนั้นเราทั้ง ๒ พึงอยูรวมกัน
ไดแน.
[๑๑๙๖] เมื่อใด รากไมและใบไมอยางละเอียด
พึงเปนรมมั่นคงปองกันฝนได เมื่อนั้น เรา
ทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
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[๑๑๙๗] เมื่อใด นกตัวเล็ก ๆ พึงเอาจะงอยปาก
คาบภูเขาคันธมาทน บินไปได เมื่อนั้น เรา
ทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
[๑๑๙๘ ] เมื่อใด เด็ก ๆ พึงขับเรือใหญ อัน
ประกอบดวยเครื่องยนต และใบพัดกําลังแลน
ไปในสมุทรไวได เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึงอยู
รวมกันไดแน.
จบ อัฏฐานชาดกที่ ๙
อรรถกถาอัฏฐานชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา คงฺคา กุมุทินี
ดังนี้.
พระศาสดา ตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวา เธอ
กระสันจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทลูวา จริงพระเจาขา จึงตรัสถามวา
เธอกระสันเพราะเหตุไร ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา เพราะอํานาจกิเลส
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ ขึ้นชื่อวามาตุคามมักอกตัญู ประทุษรายมิตร
ไมนาไววางใจ บัณฑิตทั้งหลายในครั้งกอน แมใหทรัพยวันละพัน ก็
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ไมสามารถจะใหมาตุคามยินดีได นางนั้นพอไมไดทรัพยพันหนึ่งเพียง
วันเดียวเทานั้น ก็ไดใหคนลากคอบัณฑิตเหลานั้นไปเสีย มาตุคามไมรู
คุณคนอยางนี้ เธออยาตกอยูในอํานาจกิเลส เพราะเหตุมาตุคามนั้น
ดังนี้แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโอรสของพระองค มีพระนามวา พรหมทัตกุมาร แต
บุตรของเศรษฐีพระนครพาราณสี มีชื่อวา มหาธนกุมาร กุมาร
ทั้งสองเปนสหายกันมาแตเล็ก ๆ เรียนศิลปะในตระกูลอาจารยเดียวกัน.
พรหมทัตกุมารไดครองราชสมบัติ เมื่อพระราชบิดาสวรรคต. บุตร
เศรษฐีไดอยูในราชสํานักนั้นแหละ ก็ในพระนครพาราณสี มีนาง
วรรณทาสีคนหนึ่งเปนหญิงนครโสเภณี มีรูปรางงามเลิศ. บุตรเศรษฐี
ไดใหทรัพยวันละพัน อภิรมยอยูกับนางนั้นตลอดกาล แมไดตําแหนง
เศรษฐี เมื่อบิดาตายแลว ก็ไมทิ้งนางนั้น คงยังใหทรัพยวันละพัน
อภิรมยอยูเชนนั้นเอง.
เศรษฐีบุตร ตองเขาเฝาพระราชาวันละ ๓ ครั้ง. ครั้นอยูมา
วัน ๑ เมื่อเศรษฐีบุตรเขาเฝาพระราชาเวลาเย็น ปราศรัยอยูก ับพระราชาจนพลบค่ํา จึงออกจากราชสํานักคิดวา บัดนี้ถาเราจะไปบานกอน
แลวมาหาหญิงนครโสเภณี เวลาไมพอ เราจักไปบานหญิงนครโสเภณี
เลยทีเดียว แลวสงคนใชไปเรือนตัวคนเดียวเทานั้น ไปบานหญิงนคร
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โสเภณี. ลําดับนั้น หญิงนครโสเภณีเห็นเศรษฐีบุตรแลวกลาววา แนะ
ลูกเจา ทานนําทรัพยพันหนึ่งมาหรือเปลา ? เศรษฐีบุตรกลาววา นองรัก
วันนี้เราลวงเลยผิดเวลาไป เพราะฉะนั้นจึงไมไดไปบาน สงแตคนใช
ไป เราเขามานี่แตคนเดียว แตวันพรุง นี้เราจักใหทรัพยแกเจาสองพัน.
นางคิดวา ถาวันนี้เราใหโอกาส แมวันอื่น ๆ ก็จักมามือเปลาอีก เมื่อ
เปนเชนนี้เราก็จักเสื่อมจากทรัพย เราจักไมใหโอกาสแกเขา. คิดดังนี้
แลว จึงกลาวกะบุตรเศรษฐีวา นาย พวกเราชื่อวาเปนวรรณทาสีซึ่งจะ
ใหเยาหยอกเลนเปลา ๆ นั้นไมมี ทานจงนําทรัพยพันหนึ่งมา. เศรษฐี
บุตรไดขอรองอยูแลว ๆ เลาๆ วา นองรัก พรุงนี้เราจักนํามาให ๒ เทา.
หญิงนครโสเภณีบังคับพวกทาสีวา พวกเจาอยาใหเศรษฐีนี้มายืนแลดู
อยูที่นี่ จงลากคอมันออกไปแลวปดประตูเสีย. พวกนางทาสีไดกระทํา
เชนนั้น.
เศรษฐีนั้นคิดวา เราไดใหทรัพยแกหญิงนี้ถึง ๘๐ โกฏิ แต
พอนางเห็นเรามือเปลาเขาวันเดียว ก็ใหลากคอเราออกไปเสีย โอ ! ขึ้น
ชื่อวามาตุคามเปนผูลามก หมดละอาย อกตัญู ประทุษรายมิตร
คิดดังนี้ ก็มองเห็นโทษของมาตุคามได จึงคลายความรักกลับไดปฏิกลู
สัญญา เบื่อหนายแมฆราวาส คิดวาการครองเรือน จะเปนประโยชน
อะไรแกเรา เราจักออกบวชในวันนี้แหละ ไมไปเรือน และไมเฝา
พระราชาอีกเลย ออกจากพระนครเขาปา บวชเปนฤาษีสรางอาศรมอยู
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ที่ฝงแมน้ําคงคา ทําฌานและอภิญญาใหเกิดขึ้นมีเผือกมัน ผลไมปาเปน
อาหารอยู ณ ที่นั้น.
เมื่อพระเจาพรหมทัตไมเห็นมหาธนเศรษฐีเขาเฝา จึงตรัสถาม
วา สหายของเราไปไหน ? แมขาวการกระทําของหญิงนครโสเภณีก็ได
แพรสะพัดไปทั่วพระพระนคร. ลําดับนั้น พวกราชบุรุษ ไดกราบทูล
ความนั้น แตพระราชาวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพพระสหายของ
พระองค มีความละอายไมกลับบาน เขาปาบวชแลว. พระราชารับสั่งให
เรียกหญิงนครโสเภณีมาตรัสถามวา ไดยินวา เจาไมไดทรัพยพันหนึ่ง
วันเดียวเทานั้น ก็ใหพวกทาสีลากคอสหายของเราออกไป จริงหรือ ?
นางรับวา จริงเพคะ พระราชาตรัสวา แนะหญิงลามกเลวทราม เจา
จงไปยังที่ที่สหายของเราไป แลวนําเขามา ถาเจานํามาไมได เจาตอง
ตาย. นางไดฟงพระราชดํารัส ดังนัน้ มีความกลัว จึงขึ้นรถออกจาก
พระนครไปพรอมดวยบริวารเปนอันมาก เที่ยวเสาะแสวงหาที่อยูของ
ฤาษีนั้นพอไดฟงขาววาอยูที่นั่น ก็ไดไป ณ ที่นั้น นมัสการแลววิงวอน
วา ขาแตพระผูเปนเจา ขอทานไดอดโทษที่ดิฉันกระทําดวยความเปน
คนอันธพาล ดิฉันจักไมกระทําอยางนี้อีก เมื่อพระฤาษีกลาววา ดีแลว
เราอดโทษให เราไมมีความอาฆาตในเธอ นางจึงกลาววา ถาทานอดโทษ
ใหดิฉัน ก็ขอจงขึ้นรถไปสูพระนครกับดิฉัน เมื่อถึงพระนครแลว ดิฉัน
จักถวายทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูโนเรือนของดิฉัน. พระฤาษีไดฟงคําของ
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นางแลวกลาววา นองหญิง บัดนี้เราไมอาจจะไปกับเจา ก็คราวใด ของ
สิ่งใดในโลกนี้ ไมพึงมีพึงเปน ของสิ่งนั้นจักมีจักเปนได ของสิ่งนั้นจัก
มีจักเปนได คราวนั้นแหละ เราจะพึงไปกับเจา ดังนี้แลวกลาวคาถา
ที่ ๑ ความวา :เมื่อใด แมน้ําคงคาดารดาษดวยดอกบัว
ก็ดี นกดุเหวาสีขาวเหมือนสังขก็ดี ตนหวา
พึงใหผลเปนผลตาลก็ดี เมื่อนัน้ เราทั้งสอง
พึงอยูรวมกันไดแน.
คาถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ ดูกอนนางผูเจริญเมื่อใด แมน้ํา
มหาคงคา แมทั้งหมด มีกอโกมุทละความเปนมหานทีมีกระแสไหลเชี่ยว
เวียนวนไมไหวติง เหมือนสระโกมุท ดารดาษไปดวยดอกโกมุทตั้งอยู
ก็ดี นกดุเหวาทั้งหมดมีสีขาวเหมือนสังขก็ดี อนึ่ง ตนหวาทั้งหมด ให
ผลเปนผลตาลก็ดี
บทวา อถ นูน ตทา สิยา มีอธิบายวา เมื่อนั้น คือในเวลา
นั้น แมเราทั้ง ๒ จะพึงอยูรวมกันไดแน.
ก็แล ครั้นพระฤาษีกลาวอยางนี้แลว เมื่อนางกลาวอีกวา เชิญ
พระผูเปนเจามาไปดวยกันเถิด จึงกลาววา เราจักไป เมื่อนางถามวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 592

จักไปเมื่อใด ? พระฤาษีจึงกลาววา จักไปเวลาโนน เวลาโนน ดังนี้
แลว ไดกลาวคาถาที่เหลือ ความวา :เมื่อใด ผา ๓ ชนิดจะพึงสําเร็จไดดวย
ขนเตา ใชเปนเครื่องกันหนาวในคราวน้ําคาง
ตกได เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
เมื่อใด เทายุงทั้งหลาย จะพึงทําเปน
ปอมมั่นคงดีไมหวั่นไหว อาจจะทนบุรุษผูขึ้น
รบไดตั้งรอย เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึงอยูรวมกัน
ไดแน.
เมื่อใด เขากระตาย จะพึงทําเปนบันได
เพื่อขึน้ ไปสวรรคได เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึง
อยูรวมกันไดแน.
เมื่อใด หนูทั้งหลายจะพึงไดบันได
ขึ้นไปกัดพระจันทร และขับไลราหูใหหนีไป
ได เมื่อนั้น เราทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
เมื่อใด แมลงวันทั้งหลายเที่ยวไปเปน
หมู ๆ ดื่มเหลาหมดหมอเมาแลว จะพึงเขา
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ไปอยูในโรงถานเพลิง เมื่อนัน้ เราทั้ง ๒ พึง
อยูรวมกันไดแน.
เมื่อใด ลาพึงมีริมฝปากงาม สีเหมือน
ผลมะพลับ มีหนางามเหมือนแวนทอง จะ
เปนสัตวฉลาดในการฟอนรําขับรองได เมือ่ นั้น
เราทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
เมื่อใด กากับนกเคา พึงปรารถนา
สมบัติใหแกกันและกัน ปรึกษาปรองดองกัน
อยูในที่ลับได เมือ่ นั้น เราทั้ง ๒ พึงอยูรวม
กันไดแน.
เมื่อใด รากไมและใบไมอยางละเอียด
พึงเปนรมมั่นคงปองกันฝนได เมื่อนั้น เรา
ทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
เมื่อใด นกตัวเล็ก ๆ พึงเอาจะงอยปาก
คาบภูเขาคันธมาทน บินไปได เมื่อนั้น เรา
ทั้ง ๒ พึงอยูรวมกันไดแน.
เมื่อใด เด็ก ๆ พึงขับเรือใหญ อัน
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ประกอบดวยเครื่องยนต และใบพัด กําลัง
แลนไปในสมุทรไวได เมื่อนัน้ เราทั้ง ๒
พึงอยูรวมกันไดแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติวิโธ ไดแก ผา ๓ ชนิดอยางนี้
คือ ผาทําดวยดอกไมหนึ่ง ทําดวยนุน ๑ ทําดวยของ ๒ อยาง ๑
ซึ่งจะทําใหสําเร็จไดดวยขนเตา. บทวา เหมนฺติก ปาวุรณ ความวา
สามารถใชเปนเครื่องคลุมกันหนาว ในคราวน้ําคางตกได. บทวา อถ
นูน ตทา สยา ความวา เมื่อนั้น คือในเวลานั้น เราจะพึงอยูรวม
กับเจาไดโดยสวนเดียว.
โดยวิธนี ี้ บัณฑิต พึงเอาบทขางหลังประกอบเขากับทุก ๆ บท.
บทวา อฏฏาโล สุกโต ความวา เมื่อใด หากจะทําเทาแหงยุงทั้งหลาย
ใหเปนปอมที่มั่นคงดีไมหวั่นไหว รองรับบุรุษรอยคนผูขึ้นรบไวได.
บทวา ปริพาเหยฺยุ แปลวา ขับไลใหหนีไป. บทวา องฺคาเร ไดแก
ในโรงที่ปราศจากเปลว. บทวา วาส กปฺเปยฺยุ ความวา แมลงวัน
ทั้งหลาย พากันดื่มสุราหมดหมอ เมาแลวเขาไปอยูในโรงถานเพลิง.
บทวา พิมฺโพฏสมฺปนฺโน ความวา ประกอบดวยริมฝปากทั้ง ๒
งามเหมือนผลมะพลับ. บทวา สุมุโข ไดแก มีหนางามเหมือนแวน
ทอง. บทวา ปหเยยฺยุ ความวา พึงปรารถนาสมบัติใหแกกันและกัน
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ปรารถนาดีตอกัน ปรองดองกันได. บทวา มูลสปตฺตาน ไดแก รากไม
และใบไมอยางละเอียด. บทวา กุลุโก ไดแก นกเล็ก ๆ ตัว ๑.
บทวา สามุทฺทิก ไดแก เรือใหญซงึ่ กําลังแลนไปในสมุทร. บทวา
สยนฺต สวฏากร ความวา ประกอบไปดวยสัมภาระครบครัน พรอม
ดวยเครื่องยนตและใบพัด. บทวา เจโต อาทาย ความวา ก็เมื่อใด
เด็กชาวบานตัวเล็ก ๆ พึงขับเรือเห็นปานนี้ ไวไดดวยมือ.
พระมหาสัตวไดกลาวคาถา ๑๑ คาถา โดยอัฏฐานปริกัปนี้ ดวย
ประการฉะนี้. หญิงนครโสเภณีไดฟงดังนั้นแลว ขอขมาโทษพระมหาสัตวไปพระนคร กราบทูลเรื่องนั้นแกพระราชา แลวทูลขอชีวิตของตน
ไว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้จบลงแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ ขึ้นชื่อวา มาตุคามมักอกตัญู ประทุษรายมิตรอยางนี้
ดังนี้แลว ทรงประกาศสัจจะ แลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ
ภิกษุผูกระสัน ตั้งอยูในโสดาปตติผล. พระทศพลทรงประชุมชาดกวา
พระราชาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท สวนพระดาบส ไดมาเปน
เราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอัฏฐานชาดกที่ ๙
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๑๐. ทีปชาดก
วาดวยคนรายไมตองการเหตุผล
[๑๑๙๙] คุณลุงครับ ทานพออดทนไดหรือ พอจะ
เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไดอยูหรือ ทานมี
ความสุขดีหรือ มารดาของฉันไดถามความสุข
ของทาน เราทั้งหลายปรารถนาความสุขแกทาน
เหมือนกัน.
[๑๒๐๐] แนะแมแพะ เจามารังแกเหยียบหาง
ของเราได วันนี้เจาสําคัญวา จะพึงพนความ
ตาย ดวยวาทะวา ลุง หรือ ?
[๑๒๐๑] ทานนั่งผินหนาตรงทิศบูรพา ฉันก็ไดมา
นั่งอยูตรงหนาทาน ไฉนฉันจะเขาไปเหยียบ
หางของทาน ซึ่งอยูเบื้องหลังไดเลา.
[๑๒๐๒] ทวีปทั้ง ๔ ทั้งมหาสมุทร และภูเขา
มีประมาณเทาใด เราเอาหางของเราวงที่มีประมาณเทานั้นไวหมด เจาจะงดเวนที่ที่เราเอาหาง
วงไวนั้นไดอยางไร ?

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 597

[๑๒๐๓] ในกาลกอน มารดาบิดาก็ดี พี่นอง
ทั้งหลายก็ดี ไดบอกความเรื่องนี้แกฉันแลว
วาหางของทานผูประทุษรายยาว ฉันจึงมาทาง
อากาศ.
[๑๒๐๔] แนะแมแพะ ก็เพราะวา ฝูงเนื้อเห็น
เจามาในอากาศ จึงพากันหนีไปเสีย ภักษาหาร
ของเรา เจาทําใหพินาศหมดแลว.
[๑๒๐๕] เมือ่ แมแพะวิงวอนอยูอยางนี้ เสือเหลืองผูมีเลือดเปนภักษาหารก็ขม้ําคอ วาจา
สุภาษิตมิไดมีในหมูบุคคลผูประทุษราย.
[๑๒๐๖] เหตุผล สภาพธรรม วาจาสุภาษิตมิได
มีในบุคคลผูประทุษรายเลย บุคคลพึงพยายาม
หลีกไปใหพนบุคคลผูประทุษราย ก็บุคคลผู
ประทุษรายนั้น ยอมไมยินดีคําสุภาษิต ของ
สัตบุรุษทั้งหลาย.
จบ ทีปชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถาทีปชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
แมแพะตัวหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ขมนีย ยาปนีย ดังนี้.
ความพิสดารวา สมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานเถระอยูที่เสนาสนะซอกเขา ใกลประตูภูเขาวงกแหงหนึ่ง. ที่จงกรมของทาน ไดมี
อยูที่ใกล ๆ ประตูภูเขานั้น. ครั้งนั้น พวกคนเลี้ยงแพะ. คิดวา แพะ
จะเที่ยวอยูในที่นี่ จึงไดตอนแพะเขาไปไวในซอกภูเขา แลวพากัน
เที่ยวเลนอยู. เย็นวันหนึ่ง เมื่อพวกคนเลี้ยงแพะพากันตอนฝูงแพะไป
แมแพะตัวหนึ่งไปเลนไกลฝูง ไมทันเห็นฝูงแพะออกจากคอก จึงเดิน
ลาหลังอยู. เสือเหลืองตัวหนึ่ง เห็นแมแพะนั้นออกทีหลัง จึงคิดวา
เราจักกินแมแพะนั้น แลวจึงไปยืนขวางประตูซอกเขาอยู. แมแพะ
เหลียวดูทางโนน ทางนี้ เห็นเสือเหลืองนั้น คิดวา เสือนี้ยืนอยู
ถาเราจะกลับหนีไป ก็คงไมรอดชีวิต เราควรจะทําความกลาหาญใน
วันนี้ ดังนี้แลว จึงยกเขามุงหนาเผชิญเสือเหลืองนั้นวิ่งไปโดยเร็ว
เสือเหลืองหลบ ดวยคิดวา จักจับเอาทางนี้ แตไมทัน แมแพะไดโจน
เขาที่รกชัฏรีบหนีเขากลุมแพะไปได.
พระโมคคัลลานเถระ ไดเห็นกิริยาของสัตวทั้งสองนั้น วันรุงขึ้น
จึงไปกราบทูลพระตถาคตวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมแพะนั้น ไดทํา
ความบากบั่น ดวยความที่ตนเปนผูมีอุบายฉลาด จึงรอดพนจากเสือ-
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เหลืองไดอยางนี้ พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา โมคคัลลานะ เสือเหลือง
ไมอาจจับแมแพะนั้นไดในบัดนี้เทานั้น แตในกาลกอน เสือเหลืองได
ฆาแมแพะนั้น ผูกําลังคร่ําครวญอยูกินแลว ดังนี้ พระมหาโมคคัลลานะ
ไดกราบทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึงไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเกิดในตระกูลมีโภคะมาก ในบาน
ตําบลหนึ่งในมคธรัฐ ครั้นเจริญวัยแลว ไดละกามออกบวชเปนฤาษี
ทําฌานและอภิญญาใหเกิดแลว อยูในหิมวันตประเทศเปนเวลานาน
เมื่อตองการจะเสพรสเค็ม รสเปรีย้ ว จึงไดไปพระนครราชคฤห สราง
บรรณศาลาอยูที่ซอกเขาแหงหนึ่ง. ครั้งนั้น พวกคนเลี้ยงแพะ ปลอย
ฝูงแพะเที่ยวอยูโดยทํานองที่กลาวแลว วันหนึ่งเสือเหลืองไดเห็นแมแพะ
ตัวหนึ่งออกทีหลัง จึงคิดวา เราจักกินแมแพะนั้น จึงยืนขวางประตูอยู.
แมแพะเห็นดังนั้น คิดวา วันนี้เราจักไมรอดชีวติ เราจักปราศรัยดวย
วาจาออนหวานกับเสือเหลืองนี้ ดวยอุบายอยางหนึ่ง ทําหัวใจเสือเหลือง
ใหออนโยน รักษาชีวิตไว คิดดังนี้แลว จึงกระทําปฏิสันถารกับเสือเหลืองนั้นมาแตไกล เมื่อมาถึง จึงกลาวคาถาที่ ๑ ความวา :คุณลุงครับ ทานพออดทนไดหรือ พอจะ
เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไดอยูหรือ ทานมี
ความสุขดีหรือ มารดาของฉันไดถามความสุข
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ของทาน เราทั้งหลายปรารถนาความสุขแกทาน
เหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข เต อมฺม ความวา มารดา
ของฉัน ไดพูดมากะฉันในวันนี้วา จะไดรับความสุขจากทาน. บทวา
มย ความวา ขาแตทานลุง แมตัวฉันก็ตองการใหลุงมีความสุขเหมือน
กัน.
เสือเหลืองไดฟงดังนั้น คิดวา แมแพะฉอโกงตัวนี้ ประสงค
จะลอลวงเรา ดวยคิดวา ลุง ไมรูวาเปนผูรายกาจ ดังนี้ แลวกลาว
คาถาที่ ๒ ความวา :แนะแมแพะ เจามารังแกเหยียบหาง
ของเราได วันนี้เจาสําคัญวา จะพึงพนความ
ตาย ดวยวาทะวา ลุง หรือ ?
คาถานั้น มีความหมายวา แนะแมแพะ. เจามาแกลงรังแก
เหยียบหางเรา วันนี้ เจาคงจะเขาใจวา จะพนจากความตาย ตัว
เสแสรงแกลงกลาวคําวา ลุง เจาอยาไดมั่นหมายอยางนี้เลย.
แมแพะไดฟงดังนั้น จึงกลาววา ขาแตทานลุง ขอทานอยาได
ทําอยางนี้เลย แลวกลาวคาถาที่ ๓ ความวา :ทานนั่งผินหนาตรงทิศบูรพา ฉันก็ไดมา
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นั่งอยูตรงหนาทาน ไฉนฉันจะเขาไปเหยียบ
หางของทาน ซึ่งอยูเบื้องหลังไดเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุข แปลวา เฉพาะหนา. บทวา
กถ โขห ความวา ไฉนฉันจะไปเหยียบหางของทาน ซึ่งอยูเบื้องหลัง
ไดอยางไรเลา ?
ลําดับนั้น เสือเหลืองกลาวกะแมแพะวา แนะแมแพะ เจาพูด
อะไร ที่ทจี่ ะพนจากหางของเราไปไมมี. ดังนี้แลว กลาวคาถาที่ ๔
ความวา :ทวีปทั้ง ๔ ทั้งมหาสมุทร และภูเขา
มีประมาณเทาใด เราเอาหางของเราวงที่มีประมาณเทานั้นไวหมด เจาจะงดเวนที่ที่เราเอาหาง
วงไวนั้นไดอยางไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาวตา ความวา เสือเหลือง
กลาววา เราเอาหางของเราวงที่เทานั้น เขาไวทั้งหมด.
แมแพะไดฟงดังนั้น คิดวา เสือเหลืองนี้ลามก หาติดอยูใน
ถอยคําที่ไพเราะไม กลับเปนศัตรูกลาวเสียดแทงเรา ดังนี้แลว กลาว
คาถาที่ ๕ ความวา :-
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ในกาลกอน มารดาบิดาก็ดี พี่นอง
ทั้งหลายก็ดี ไดบอกความเรื่องนี้แกฉันแลว
วาหางของทานผูประทุษรายยาว ฉันจึงมาทาง
อากาศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺขึสุ ความวา เมื่อกอนมารดา
บิดาก็ดี ญาติพี่นองทั้งหลายก็ดี ไดบอกความเรื่องนี้ไวแกเราแลว
บทวา สมฺหิ ความวา เรานั้นทราบความจากสํานักมารดาบิดา ญาติ
พี่นองวา หางของทานผูประทุษรายยาว เพื่อรักษาหางของทาน จึงมา
ทางอากาศ.
ลําดับนั้น. เสือเหลืองกลาววา เรารูวาเจามาทางอากาศ แต
เมื่อมา เจาไดมาทําภักษาหารของเราใหพินาศ ดังนี้แลว กลาวคาถา
ที่ ๖ ความวา :แนะแมแพะ ก็เพราะวา ฝูงเนื้อเห็น
เจามาในอากาศ จึงพากันหนีไปเสีย ภักษาหาร
ของเรา เจาทําใหพินาศหมดแลว.
แมแพะไดฟงดังนั้น ก็กลัวมรณภัย เมื่อไมอาจหาอุบายอยางอื่น
มาแกไขได จึงรองวิงวอนวา ขาแตลุง ทานอยาไดทํากรรมหยาบชา
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อยางนั้นเลย จงใหชีวิตแกขาพเจาเถิด. เสือเหลืองไดตะครุบแมแพะ
ซึ่งกําลังรองวิงวอนอยู ฆากินแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอภิสัมพุทธคาถา ๒ คาถาม วา :เมื่อแมแพะวิงวอนอยูอยางนี้ เสือเหลืองผูมีเลือดเปนภักษาหารก็ขม้ําคอ วาจา
สุภาษิตมิไดมีในหมูบุคคลผูประทุษราย.
เหตุผล สภาพธรรม วาจาสุภาษิตมิได
มีในบุคคลผูประทุษรายเลย บุคคลพึงพยายาม
หลีกไปใหพนบุคคลผูประทุษราย ก็บุคคลผู
ประทุษรายนั้น ยอมไมยินดีคําสุภาษิต ของ
สัตบุรุษทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุหฆโส ไดแก เสือเหลืองผูมี
โลหิตเปนภิกษา คือผูดื่มกินซึ่งโลหิต. บทวา คลก อนฺธาวมทฺที
ความวา เสือเหลืองขม้ําคอ ฉีกเนื้อ ดื่มเลือดกิน. บทวา สุภาสิต
ไดแก ถอยคําที่กลาวดีแลว. อธิบายวา คําเปนสุภาษิตทั้งหมดนั้น
ยอมไมมีในบุคคลผูประทุษราย. บทวา นิกกฺ มฺเม ทุฏเ ยฺุเชถ
ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลพึงทําความเพียรกาวใหพนคนใจ
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ราย. บทวา โส จ สพฺภิ น รชฺชติ ความวา ก็เพราะบุคคลใจราย
นั้น ยอมไมยินดี คือไมสนใจ คําสุภาษิตอันสุนทรของสัตบุรุษทั้งหลาย.
พระดาบสไดเห็นกิริยาของสัตวทั้งสองนั้นทุกอยาง.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว
ทรงประชุมชาดกวา แมแพะในครั้งนั้น ไดมาเปนแมแพะในบัดนี้
เสือเหลืองในครั้งนั้น ไดมาเปนเสือเหลืองในบัดนี้ สวนพระดาบส
ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทีปชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กัจจานิชาดก ๒. อัฏฐสัททชาดก ๓. สุลสาชาดก
๔. สุมังคลชาดก ๕. คังคมาลชาดก ๖. เจติยราชชาดก ๗. อินทริยชาดก
๘. อาทิตตชาดก ๙. อัฏฐานชาดก ๑๐. ทีปช าดก.
จบ กัจจานิวรรค
จบ อัฏฐกนิบาต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 605

นวกนิบาตชาดก
๑. คิชฌชาดก
วาดวยผูไมทําตามคําสอนยอมพินาศ
[๑๒๐๗] ทางบนยอดเขาคิชฌกูฏ มีชื่อวาปริสังกุปกะมาแตดึกดําบรรพ นกแรงเลี้ยงดูมารดา
บิดาผูชราอยูที่ทางนั้น.
[๑๒๐๘] โดยมากไปเที่ยวหามันขนงูเหลือมมาให
มารดาบิดาเหลานั้นกิน ฝายบิดารูวานี้แรงสุปตมีปกแข็งแลว มีกําลังมาก มักรอนขึ้นไป
สูง เที่ยวไปไกล ๆ จึงไดกลาวสอนลูกวา.
[๑๒๐๙] แนะพอ เมื่อใดเจาเห็นแผนดินมีทะเล
ลอมรอบกลมประหนึ่งวากงจักร ลอยลิบ ๆ
อยูดุจใบบัวลอยอยูใ นน้ํา เจาจงรีบกลับเสีย
จากที่นั้น อยาบินตอจากนั้นไปอีกเลย.
[๑๒๑๐] นกแรงสุปตเปนสัตวมีรางกายสมบูรณ
มีกําลังมาก มีปกแข็ง บินขึน้ ไปถึงอากาศ
เบื้องบนโดยกําลังเร็ว เมื่อเหลียวกลับมาแลดู
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ภูเขาและปาไมทั้งหลาย.
[๑๒๑๑] ก็ไดเห็นแผนดินมีทะเลลอมรอบ กลม
ดุจกงจักรเหมือนคําของบิดาบอกไว.
[๑๒๑๒] นกแรงสุปตก็บินลวงเลยที่นั้น ไปเบื้อง
หนาอีก ยอดลมแรงแข็งกลา ไดประหารนก
แรงสุปตผูมีกําลังมากนั้นใหแหลกละเอียด.
[๑๒๑๓] นกแรงสุปตบินเกินไป ไมสามารถจะ
กลับจากที่นั้นไดอีก ตกอยูในอํานาจลมเวรัมพวาต ถึงความพินาศแลว.
[๑๒๑๔] เมื่อนกแรงสุปตไมทําตามโอวาท ของ
บิดาบุตรภรรยาและนกแรงอื่น ๆ ที่อาศัยเลีย้ ง
ชีพดวย ก็พากันถึงความพินาศไปดวยกันหมด.
[๑๒๑๕] แมในศาสนานี้ก็เหมือนกัน ผูใดไม
เชื่อถอยฟงคําของผูใหญ ผูนั้นเปนผูชื่อวาลวง
ศาสนาดังนกแรงไปลวงเขตแดน ตองเดือดรอนฉะนั้น ผูไมทําตามคําสอนของผูใหญ
ยอมถึงความพินาศทั้งหมด.
จบ คิชฌชาดกที่ ๑
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อรรถกถาชาดก
นวกนิบาต
อรรถกถาคิชฌชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุวายากรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ปริสงฺกุปโถ นาม
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุวายากรูปนั้นเปนลูกผูดีคนหนึ่ง แมบวชใน
ศาสนาที่จะนําออกจากทุกข เมื่ออาจารยอุปชฌายและเพื่อนพรหมจารีผู
หวังดี กลาวสอนวา เธอพึงกาวไปอยางนี้ พึงถอยกลับอยางนี้ มอง
ไปขางหนาอยางนี้ เหลียวซายแลขวาอยางนี้ คูเขาอยางนี้ เหยียดออก
อยางนี้ นุงอยางนี้ หมอยางนี้ ถือบาตรอยางนี้ พึงรับภัตแตพอยัง
อัตภาพใหเปนไป พิจารณากอนแลวจึงฉัน พึงคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย รูจ ักประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรเนือง ๆ พึงรู
ธรรมเนียมตอนรับอาคันตุกะ พึงรูธรรมเนียมของผูเดินทาง พึงประพฤติ
ดวยดีในขันธกวัตร ๑๔ และมหาวัตร ๘๐ พึงสมาทานธุดงคคุณ ๑๓
ดังนี้ เปนผูวายากไมอดทนตอโอวาท ไมยินดีรับคําสอน กลาวตอบวา
กระผมไมไดวาพวกทาน เหตุไรพวกทานจึงวากระผม กระผมเทานั้น
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จักทําสิ่งที่เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนสาํ หรับตน แลวไดทําตัว
ใหใคร ๆ วากลาวไมได.
ไดยินวา พวกภิกษุรูวาภิกษุรูปนั้นเปนผูวายาก จึงไดประชุม
กันกลาวโทษในธรรมสภา พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลา
นั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว รับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลวตรัสถามวา
ไดยินวาเธอเปนผูวายากจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวาจริง จึง
ตรัสวา เธอบวชในศาสนาที่จะนําออกจากทุกขเห็นปานนี้ เหตุไรจึงไม
เชื่อคําของผูที่หวังดี แมในกาลกอน เธอก็ไมเชื่อคํา ตองแหลกละเอียด
ในชองลมเวรัมพวาตมาแลวดังนี้ แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนกแรงที่เขาคิชฌกูฏ นกแรงนั้นมีบุตรเปนพญาแรงชื่อสุปต ซึ่งมีกําลังมาก มีนกแรงหลายพันเปนบริวาร พญาแรงนั้นเลี้ยงดูมารดาบิดา แตเพราะ
ความที่ตนมีกําลังมาก จึงบินไปไกลเกินควร บิดาไดกลาวสอนพญา
แรงนั้นวา ลูกรัก เจาไมควรไปเกินที่ประมาณเทานี้ พญาแรงนั้น
แมรับคําวา ดีแลว ก็จริง แตวันหนึ่งเมื่อฝนตกใหม ๆ ไดบินไปกับ
นกแรงทั้งหลาย ทิ้งนกแรงทั้งหลายเสีย ตนเองบินสูงเกินภูมิของนก
ถึงชองลมเวรัมพวาต ไดถึงความเปนผูแหลกละเอียด.
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พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น พระองคเปนผู
ตรัสรูแลว ไดตรัสพระคาถาทั้งหลายเหลานี้วา :ทางบนยอดเขาคิชฌกูฏ มีชอื่ วาปริสังกุปถะมาแตดึกดําบรรพ นกแรงเลี้ยงดูมารดา
บิดาผูชราอยูที่ทางนั้น.
โดยมากไปเที่ยวหามันขนงูเหลือมมาให
มารดาบิดาเหลานั้นกิน ฝายบิดารูวานกแรง
สุปตมีปกแข็งแลว มีกําลังมาก มักรอนขึ้น
ไปสูง เที่ยวไปไกล ๆ จึงไดกลาวสอนลูกวา.
แนะพอ เมื่อใดเจาเห็นแผนดินมีทะเล
ลอมรอบ ลมประหนึ่งวากงจักร ลอยลิบ ๆ
อยูดุจใบบัวลอยอยูใ นน้ํา เจาจงรีบกลับเสีย
จากที่นั้น อยาบินตอจากนั้นไปอีกเลย.
นกแรงสุปตเปนสัตว มีรางกายสมบูรณ
มีกําลังมาก มีปก แข็ง บินขึ้นไปถึงอากาศ
เบื้องบนโดยกําลังเร็ว เมื่อเหลียวกลับมาแลดู
ภูเขาและปาไมทั้งหลาย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 610

ก็ไดเห็นแผนดินมีทะเลลอมรอบ กลม
ดุจกงจักรเหมือนคําของบิดาบอกไว.
นกแรงสุปตก็บินลวงเลยที่นั้น ไปเบื้อง
หนาอีก ยอดลมแรงแข็งกลา ไดประหารนก
แรงสุปต ผูมีกําลังมากนั้นใหแหลกละเอียด.
นกแรงสุปตบินเกินไป ไมสมามารถจะ
กลับจากที่นั้นไดอีก ตกอยูในอํานาจลมเวรัมพวาต ถึงความพินาศแลว.
เมื่อนกแรงสุปตไมทําตามโอวาท ของ
บิดา บุตรกรรยาและนกแรงอัน ๆ ที่อาศัยเลี้ยง
ชีพดวย ก็พากันถึงความพินาศไปดวยกันหมด.
แมในศาสนานี้ก็เหมือนกัน ผูใดไม
เชื่อถอยฟงคําของผูใหญ ผูนั้นเปนผูชื่อวาลวง
ศาสนา ดังนกแรงไปลวงเขตแดน ตองเดือดรอนฉะนั้น ผูไมทําตามคําสอนของผูใหญ
ยอมถึงความพินาศทั้งหมด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริสงฺกุปโก คือมีชื่อวา สังกุปถะ
มนุษยไปหาเงินทองตองตอกหลักผูกเชือกขึ้นไปบนถิ่นนั้น เพราะเหตุ
นั้น ทางเดินเทาบนคิชฌบรรพตนัน้ ทานจึงเรียกวา สังกุปถะ.
ทางใหญบนยอดเขาคิชฌกูฏ ชือ่ วา คิชฺฌปโถ บทวา สนนฺตโน แปลวา มีมาแตดึกดําบรรพ. บทวา ตตฺราสิ ความวา ใกล
ทางเดินเทาชื่อสังกุปถะ บนยอดเขาคิชฌกูฏนั้น ไดมีนกแรงตัวหนึ่ง
อาศัยอยู นกแรงตัวนั้นเลี้ยงดูมารดาบิดาผูชราแลว. สองบทวา อชคร
เมท เทากับ อชครเมท แปลวา มันขนงูเหลือม. บทวา อจฺจาหาสิ
คือนํามาแลวมากมาย. บทวา พหุตฺตโต เทากับ พหุตฺตโส แปลวา
โดยมาก. บทวา ชาน อุจฺจ ปปาติน ความวา บิดาไดสดับวา
บุตรของทานโลดแลนขึน้ สูที่สูงเกินไป จึงรูวานกแรงสุปตนี้มักรอนขึ้น
ที่สูง. บทวา เตชสึ ไดแก ถึงพรอมดวยเดชของบุรุษ. บทวา ทูรคามิน
คือ ไปไกลดวยเดชนั่นเอง. บทวา ปริปฺลวตฺต คือ ลอยลิบ ๆ อยูดุจ
ใบบัวลอยอยูในน้ํา. บทวา วิชานหิ เทากับ วิชานาสิ แปลวา รู.
บทวา จกฺกว ปริมณฺฑล ความวา บิดากลาวสอนอยางนี้วา เมื่อใด
ชมพูทวีปอันลอมรอบดวยทะเล ปรากฏแกเจาผูดํารงอยูในถิ่นนั้น ประ
หนึ่งวากงจักร เจาจงรีบกลับเสียจากที่นั้น. บทวา อุทฺธ ปตฺโตสิ
ความวา นกแรงสุปตไมกระทําตามโอวาทของบิดา วันหนึ่งไดบินไป
กับนกแรงทั้งหลายทั้งนกแรงเหลานั้นเสีย ไดบินขึ้นไปถึงที่ที่บิดาบอก
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แลว. บทวา โอโลกยนฺโต คือ มือถึงทรงนั้นแลวมองดูขางลาง.
บทวา วงฺกงฺโค เทากับ วงฺกคีโว แปลวา เอี้ยวคอลงมา. บทวา
ยถสฺสาสิ ปตุสฺสุต ความวา ไดแลเห็นเหมือนกับคําที่ตนไดฟงมาจาก
สํานักของนกแรงผูบิดาฉะนั้น บาลีวา ยถาสฺสาสิ ดังนี้ก็มี. บทวา
ปรเมว ปวตฺตถ ความวา บินลวงเลยจากที่ที่บิดาบอกแลวขึ้นไปเบื้อง
หนาอีก. บทวา ตฺจ วาตสิขา ติกฺขา ความวา ยอดลมเวรัมพวาตอันแรงแข็งกลาไดประหาร คือไดขจัดนกแรงสุปตผูไมกระทําตาม
โอวาท ผูแมจะเปนสัตวที่มีกําลังมากนั้นแลว ไดแก ไดกระทําใหแหลก
ละเอียดแลว. บทวา นาสกฺขาติคโต ตัดบทเปน นาสกฺขิ อติคโต
แปลวา ไมสามารถจะกลับจากที่นั้นได.
สัตวชอื่ วา โปโส. บทวา อโนวาทกเร ความวา เมื่อนกแรง
สุปตนั้นไมทําตามโอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย สัตวเหลานั้นแมทั้งหมด
ก็พากันประสบทุกขอันใหญหลวง. บทวา อกตฺวา วุฑฺฒสาสน ผู
ไมทําตามคําสอนของผูใหญผูหวังประโยชน ยอมถึงความพินาศ คือ
ทุกขใหญ อยางนั้นเหมือนกัน.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ฉะนั้น เธอจงอยาเปนเหมือน
นกแรง จงเชื่อถอยคําของผูที่หวังดี ภิกษุนั้นเมื่อพระศาสดาตรัสสอน
อยางนี้แลว ไดเปนผูวางายตั้งแตนั้นมา.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุมชาดกวา นกแรงวายากในกาลนั้น ไดมาเปนภิกษุวายากในบัดนี้ สวน
นกแรงผูเปนบิดาในกาลนั้น ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาคิชฌชาดกที่ ๑
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๒. โกสัมพิยชาดก
วาดวยอยูคนเดียวดีกวารวมกับคนพาล
[๑๒๑๖] คนพาลมีเรื่องอื้ออึงเหมือนกันหมด แต
สักคนหนึ่งก็ไมรสู ึกคนวาเปนคนพาล เมื่อ
สงฆแตกกันก็ไมรูเหตุอื่นโดยยิ่งวา สงฆแตก
กันเพราะเรา.
[๑๒๑๗] เพราะเปนคนมีสติหลงลืม แตยังพูดวา
ตนเปนบัณฑิตมีวาจาเปนอารมณชางพูด ยอม
ปรารถนาจะใหเสียงออกจากปากอยูเพียงใด ก็
พูดไปเพียงนั้น เขาถูกการทะเลาะนําไปแลว
ยังไมรูวาการทะเลาะนั้นเปนโทษ.
[๑๒๑๘] ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้นไว
วา คนโนนไดดาเรา คนโนนไดตีเรา คนโนน
ไดชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา เวรของ
ชนเหลานั้น ยอมไมระงับได.
[๑๒๑๙] สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธ
นั้นไววา คนโนนไดดาเรา คนโนนไดตีเรา
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คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา
เวรของชนเหลานั้น ยอมระงับไปได.
[๑๒๒๐] แตไหนแตไรมา ในโลกนี้ เวรยอมไม
ระงับดวยเวร แตยอมระงับไดดวยการไมจอง
เวร ธรรมนี้เปนของเกา.
[๑๒๒๑] ก็ชนเหลาอันยอมไมรสู ึกวา พวกเราจะ
พากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้ สวนชนเหลา
ใดในหมูนั้นยอมรูส ึกได ความหมายมั่นกัน
ยอมสงบระงับไป เพราะการทําไวในใจโดย
แยบคายของชนเหลานั้น.
[๑๒๒๒] คนที่ปลนแวนแควนชิงทรัพยสมบัติ
กันจนถึงปลงชีวิตลิดกระดูกกันแลว ก็ยังกลับ
สามัคคีกันได เหตุไรพวกเธอจึงไมสามัคคี
กันเลา.
[๑๒๒๓] ถาจะพึงไดสหายผูมีปญญาเปนนักปราชญ
ไปไหนไปดวยกัน อยูดวยชวยทําประโยชน
ใหสําเร็จ ควรชื่นชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น
จะครอบงําอันตรายทั้งปวงได.
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[๑๒๒๔] ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนัก
ปราชญ ไปไหนไปดวยกัน อยูดวยชวยทํา
ประโยชนใหสําเร็จ พึงเที่ยวไปแตผูเดียว
เหมือนพระราชาทรงสละแวนแควนเสด็จไป
แตพระองคเดียวฉะนั้น หรือเหมือนชางมาตังคะ เที่ยวไปในปาแตผูเดียวฉะนั้น.
[๑๒๒๕] การเที่ยวไปผูเดียวประเสริฐกวา เพราะ
คุณคือความเปนสหาย ยอมไมมีในคนพาล
ควรเที่ยวไปผูเดียวแตไมควรทําบาป เหมือน
ชางมาตังคะมีความขวนขวายนอย เที่ยวไปใน
ปาแตผูเดียวแลไมทําบาป ฉะนั้น.
จบ โกสัมพิยชาดกที่ ๒
อรรถกถาโกสัมพิยชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองโกสัมพีประทับอยู ณ โฆสิตาราม
ทรงปรารภเหลาภิกษุที่ทะเลาะกันในเมืองโกสัมพี ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่ม
ตนวา ปุถุสทฺโท ดังนี้. เนื้อเรื่องมีมาแลวในโกสัมพิกขันธกะ สําหรับ
ในที่นี้มีความยอ ดังตอไปนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 617

ไดยินวา คราวนั้นภิกษุสองรูป คือ พระวินัยธรหนึ่ง พระธรรมกถึกหนึ่ง อยูในอาวาสเดียวกัน ในสองรูปนั้น วันหนึ่งพระธรรมกถึกถายอุจจาระ เหลือน้ําชําระไวในภาชนะในซุมน้ําออกไป พระวินัยธร
เขาไปในที่นั้นทีหลังเห็นน้ํานั้นเขา ออกมาถามพระธรรมกถึกวา อาวุโส
ทานเหลือน้ําไวหรือ ? พระธรรมกถึกตอบวา ขอรับผมเหลือไว พระวินัยธรถามวา ทานไมรวู าเปนอาบัติในขอนี้หรือ ? พระธรรมกถึกตอบวา
ขอรับผมไมรู พระวินัยธรกลาววา อาวุโส การที่ทานเหลือน้ําไวใน
ภาชนะนั้นเปนอาบัติ พระธรรมกถึกกลาววา ถาเชนนั้นผมจักปลงอาบัติ
พระวินัยธรกลาววา อาวุโส ถาทานไมแกลงทําไปโดยไมมีสติก็ไมเปน
อาบัติ พระธรรมกถึกนัน้ เขาใจอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ พระวินัยธรได
บอกศิษยของตนวา พระธรรมกถึกนีแ้ มตองอาบัติก็ไมรู พวกศิษยของ
พระวินัยธรเห็นพวกศิษยของพระธรรมกถึกเขา กลาววา อุปชฌายของ
พวกทานตองอาบัติแลวยังไมรูวาเปนอาบัติ พวกศิษยของพระธรรมกถึก
ไดพากันไปบอกแกอุปชฌายของตน พระธรรมกถึกกลาวอยางนี้วา
พระวินัยธรนี้ทีแรกบอกวาไมเปนอาบัติ บัดนี้วาเปนอาบัติทานนี้พูดเท็จ
พวกศิษยพระธรรมกถึกพากันไปกลาววา อุปชฌายของพวกทานพูดเท็จ
แลวไดทะเลาะกันดวยประการอยางนี้ ตอแตนั้นพระวินัยธรไดชองจึง
ทําอุกเขปนียกรรม ยกโทษในการไมเห็นอาบัตินั้น ตั้งแตนั้นมา อุบาสก
อุบาสิกาผูถวายปจจัยแกภิกษุเหลานั้นไดแบงเปนสองพวก ภิกษุณีผูรับ
โอวาทก็ดี อารักขเทวดาก็ดี อากาสัฏฐกเทวดาที่เคยเห็นเคยคบกับ
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อารักขเทวดาก็ดี ตลอดถึงพรหมโลกบรรดาที่เปนปุถุชน ไดแยกกัน
เปนสองพวก ไดเกิดโกลาหลไปถึงภพชั้นอกนิษฐ
ในอดีตกาล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระตถาคต กราบทูลลัทธิ
ของพวกภิกษุผูยกโทษวา พระธรรมกถึกนี้ พวกเรายกโทษดวยกรรม
อันเปนธรรมทีเดียว และลัทธิของพวกภิกษุผูประพฤติตามพระธรรมกถึกผูถูกยกโทษวา อาจารยของพวกเราถูกยกโทษดวยกรรมอันไมเปน
ธรรม และภาวะที่พวกภิกษุเหลานั้น แมพวกภิกษุผูยกโทษหามอยูก็ยัง
เที่ยวตามแวดลอมพระธรรมกถึกนั้น ใหพระศาสดาทรงทราบ พระผูม-ี
พระภาคเจา ทรงสงภิกษุไปสองครั้งโดยมีพระพุทธดํารัสไปวา ขอสงฆ
จงสามัคคีกันเถิด ทรงทราบวา ภิกษุเหลานั้นไมปรารถนาจะสามัคคีกัน
พระเจาขา ในครั้งที่ ๓ ทรงทราบวา ภิกษุสงฆแตกกันแลว ภิกษุสงฆ
แตกกันแลว จึงเสด็จไปยังสํานักของภิกษุเหลานั้น ตรัสโทษในการยก
โทษของพวกภิกษุผูยกโทษ และในการไมเห็นอาบัติของพวกภิกษุนอก
นี้แลวเสด็จหลีกไป พระศาสดาทรงบัญญัติวัตรในโรงภัตวา พึงนั่งใน
อาสนะที่มีอาสนะอื่นคั่นในระหวาง แกภิกษุเหลานั้นผูทําอุโบสถกรรม
เปนตนในสีมาเดียวกัน ณ โฆสิตารามนั่นแหละ แลวเกิดราวรานกันอีก
ในโรงภัตเปนตน ไดทรงสดับวา บัดนี้ภิกษุเหลานั้นยังราวรานกันอยู
จึงเสด็จไปตรัสเตือนวา อยาเลยภิกษุทั้งหลาย อยาราวรานกันเลย ดังนี้
เปนตน เมือ่ พระธรรมวาทีรูปหนึ่ง ซึ่งไมปรารถนาจะให พระผูมีพระภาคเจา ทรงลําบากกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค
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ผูธรรมสามีจงยับยั้ง มีความขวนขวายนอยอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมเถิด
พวกขาพระองคจักปรากฏดวยการราวรานบาดหมางทะเลาะวิวาทกัน จึง
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลวในเมืองพาราณสีไดมี
พระราชาครองแควนกาสีมีพระนามวา พรหมทัต ดังนี้ แลวตรัสเรื่อง
ที่พระเจาพรหมทัตชิงราชสมบัติของพระเจาทีฆีติโกศล จับพระเจาทีฆีติ
โกศลซึ่งปลอมพระองคซอนอยู ใหปลงพระชนมเสีย และเรื่องที่ทีฆาวุ
กุมารถวายชีวิตแกพระเจาพรหมทัต แลวสองกษัตริยสามัคคีกันแตนั้น
มา ตรัสสอนวา ภิกษุทงั้ หลาย พระราชาผูทรงมีอาชญามีศัสตรา ยัง
มีขันติโสรัจจะถึงเพียงนี้ พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เราตถาคตกลาวดี
แลวอยางนี้ พึงมีขันติและโสรัจจะ ขอนี้จะเปนความงามในธรรมวินัยนี้
แทแล ตรัสหามถึงสองครั้งสามครั้งวา อยาเลยภิกษุทั้งหลาย อยาราว
รานกันเลย ทรงเห็นวาไมลดละกันได จึงทรงดําริวา พวกโมฆบุรุษ
เหลานี้ ถูกกิเลสหุมหอ ยากที่จะรูสํานึก จึงเสด็จหลีกไป วันรุงขึ้น
พระองคเสด็จกลับจากบิณฑบาต ทรงพักในพระคันธกุฎีหนอยหนึ่ง
ทรงเก็บเสนาสนะ ทรงบาตรและจีวรของพระองค ประทับในอากาศ
ทามกลางสงฆ ตรัสพระคาถาทั้งหลายนี้วา :คนพาลมีเสียงอื้ออึงเหมือนกันหมด แต
สักคนหนึ่งก็ไมรสู ึกตนวาเปนคนพาล เมื่อ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 620

สงฆแตกกันก็ไมรูเหตุอันโดยยิ่งวา สงฆแตก
กันเพราะเรา.
เพราะเปนคนมีสติหลงลืม แตยังพูดวา
ตนเปนบัณฑิตมีวาจาเปนอารมณชางพูด ยอม
ปรารถนาจะใหเสียงออกจากปากอยูเพียงใด ก็
พูดไปเพียงนั้น เขาถูกการทะเลาะนําไปแลว
ยังไมรูวาการทะเลาะนั้นเปนโทษ.
ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้นไว
วา คนโนนไดดาเรา คนโนนไดตีเรา คนโนน
ไดชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา เวรของ
ชนเหลานั้น ยอมไมระงับได.
สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธ
นั้นไววา คนโนนไดดาเรา คนโนนไดตีเรา
คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา
เวรของชนเหลานั้น ยอมระงับไปได.
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แตไหนแตไรมา ในโลกนี้ เวรยอมไม
ระงับดวยเวร แตยอมระงับไดดวยการไมจอง
เวร ธรรมนี้เปนของเกา.
ก็ชนเหลาอื่นยอมไมรสู ึกวา พวกเราจะ
พากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้ สวนชนเหลา
ใดในหมูนั้นยอมรูส ึกได ความหมายมั่นกัน
ยอมสงบระงับไป เพราะการทําไวในใจโดย
แยบคายของชนเหลานั้น.
คนที่ปลนแวนแควนชิงทรัพยสมบัติ
กันจนถึงปลงชีวิตลิดกระดูกกันแลว ก็ยังกลับ
สามัคคีกันได เหตุไรพวกเธอจึงไมสามัคคี
กันเลา.
ถาจะพึงไดสหายผูมีปญญาเปนนักปราชญ
ไปไหนไปดวยกัน อยูดวยชวยทําประโยชน
ใหสําเร็จ ควรชืน่ ชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น
จะครอบงําอันตรายทั้งปวงได.
ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนัก
ปราชญ ไปไหนไปดวยกัน อยูดวยชวยทํา
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ประโยชนใหสําเร็จ พึงเที่ยวไปแตผูเดียว
เหมือนพระราชาทรงสละแวนแควนเสด็จไป
แตพระองคเดียวฉะนั้น หรือเหมือนชางมาตังคะ เที่ยวไปในปาแตผูเดียวฉะนั้น.
การเที่ยวไปผูเดียวประเสริฐกวา เพราะ
คุณคือความเปนสหาย ยอมไมมีในคนพาล
ควรเที่ยวไปผูเดียวแลไมควรทําบาป เหมือน
ชางมาตังคะมีความขวนขวายนอย เที่ยวไปใน
ปาแตผูเดียวแลไมทําบาป ฉะนั้น.
ในพระคาถานั้น คนพาลชื่อวามีเรื่องอื้ออึงเพราะวิเคราะหวา
มีเรื่องอึกทึกคือดังลั่น. บทวา สมชฺโน คือเปนคนที่เชนเดียวกันหมดมี
คําที่ทานอธิบายไววา คนที่ทําการทะเลาะกันนี้ทั้งหมดเทียว มีทั้งเสียง
อื้ออึงและเสมอเหมือนกัน เพราะเปลงเสียงโดยรอบ
บทพระคาถาวา น พาโล โกจิ มฺถ ความวา บรรดา
คนพาลเหลานั้นใคร ๆ แมสักคนหนึ่ง ก็ไมรูสกึ วาตนเปนคนพาลทั้ง
หมดลวนสําคัญตนวาเปนบัณฑิตทั้งนั้น. อธิบายวา คนผูทําการทะเลาะ
กันนี้ทั้งหมดนั่นแหละ ยอมไมรูสึกวาตนเปนคนพาล. บทวา นาฺ
ภิยฺโย อมฺรุ ความวา ใคร ๆ แมสักคนหนึ่ง ก็ไมรูสกึ วาตนเปน
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คนพาล แลเมื่อสงฆแตกกันผูอื่นแมสักคนหนึ่ง ก็ไมรูเหตุนี้โดยยิ่งวา
สงฆแตกกันเพราะเหตุแหงเรา. บทวา ปริมุฏา คือ เปนคนมีสติหลง
ลืม. บทวา ปณฺฑิตาภาสา ความวา ชื่อวาเปนเชนกับดวยบัณฑิต
เพราะสําคัญตนวาเปนบัณฑิต ทานอาเทศราอักษรใหเปนรัสสะ วา
วาจาโคจร ภาณิโน ดังนี้ อธิบายวา มีวาจาเปนอารมณ ไมมีอริยธรรมมีสติปฏ ฐานเปนตนเปนอารมณ และเปนคนชางพูด คือชางเจรจา
ถอยคํา. บทวา ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม ความวา ยอมปรารถนาจะให
เสียงออกจากปากอยูเพียงใด ก็ยืนเขยงเทาพูดตะโกนออกไปเพียงนั้น
อธิบายวา แมสักคนหนึ่งก็ไมกระทําการหุบปากเพราะเคารพในสงฆ
บทวา เยน นีตา ความวา เขาถูกการทะเลาะใด นําไปแลวสูความเปนผู
ไมมีความละอายนี้. บทวา น ต วิทู ความวา เขายังไมรูการทะเลาะ
นั้นวา การทะเลาะนี้มีโทษอยางนี้. บทวา เย จต อุปนยฺหนฺติ ความวา
ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้น คือที่มีอาการวาคนโนนไดดาเราดังนี้
เปนตน. บทวา สนนฺตโน แปลวา เปนของเกา. บทวา ปเร เปนตน
ความวา คนที่ทําการทะเลาะกันนอกจากพวกบัณฑิต คือพวกอื่น ๆ นอก
จากพวกบัณฑิตนั้น ชื่อวา ปเร. ปเรชนเหลานั้นกอความวุนวายขึ้นใน
ทามกลางสงฆนี้ ยอมไมรูสึกวาพวกเราจะพากันยุบยับ จะพากันยอยยับ
คือพวกเราจะพากันฉิบหาย ไดแกพวกเราจะพากันไปสูที่ใกลคือสูสํานัก
แหงมัจจุราชเนือง ๆ. บทวา เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ความวา สวน
ชนเหลาใดในหมูนั้นผูเปนบัณฑิต ยอมรูสึกไดวาพวกเราจะพากันไปสู
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ที่ใกลแหงมัจจุราช. บทวา ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ชนเหลานั้นเมื่อรูอยางนี้ ยังการทําไวในใจโดยอุบายอัน
แยบคายใหเกิดขึ้นแลว. ยอมปฏิบัติเพื่อความเขาไปสงบแหงความหมาย
มั่นแหงการทะเลาะกันได. บทวา อฏิจฺฉินฺนา ความวา พระผูมี
พระภาคเจา ตรัสพระคาถานี้ ทรงหมายถึงพระเจาพรหมทัตและทีฆาวุกุมาร แมทงั้ ของพระองคนั้นก็ยังกลับสามัคคีกันได เหตุไรพวกเธอไม
ไดตัดกระดูกของมารดาบิดา ไมไดปลงชีวิตกัน ไมไดชิงทรัพยสมบัติ
กัน จึงไมสามัคคีกันเลา.
ขอนี้มีพระบรมพุทธาธิบายวา ภิกษุทั้งหลาย พระราชาผูทรง
ถืออาชญาสิทธิ์ยังสามัคคีกัน สมาคมกัน ทําสัมพันธไมตรีกันดวยอาวาห
และวิวาหมงคล แลวทรงดื่มและทรงเสวยรวมกันไดถึงเพียงนี้ พวกเธอ
บวชในศาสนาเห็นปานนี้ ยอมไมอาจเพื่อสลัดแมสักวาเวรของตนออก
ได อะไรเปนภาวะแหงภิกษุของพวกเธอเลา.
พระคาถาวา สเจ ลเภถ ดังนี้เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวเพื่อทรงแสดงถึงคุณของสหายผูเปนบัณฑิต และโทษของสหายผู
เปนคนพาล. บทวา อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ ความวา ควรชื่น
ชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น จะครอบงําอันตรายที่ปรากฏและอันตราย
ที่ปดบังทั้งปวงได. บทวา ราชาว รฏ วิชิต ความวา พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนพระราชามหาชนกและอรินทมราชา ทรงสละแวน
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แควนของพระองคเสด็จไปแตพระองคเดียวฉะนั้น. บทวา มาตงฺครฺเว นาโค ความวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกชางวามาตังคะ
คําวา นาคะนั้นเปนชื่อแหงชางใหญ ทานกลาวอธิบายไววา ควรเที่ยว
ไปผูเดียวและไมควรทําบาป เหมือนชางมาตังคะผูเลี้ยงดูมารดา เหมือน
ชางสีลวหัตถี และเหมือนชางปาริไลยกะ เที่ยวไปในปาผูเดียวและไม
ทําบาปฉะนั้น.
พระศาสดาแมตรัสอยางนี้แลว เมื่อยังไมอาจใหภิกษุเหลานั้น
ปรองดองกันได จึงเสด็จไปยังพาลกโลณการามคาม ทรงแสดงอานิสงส
ในความเปนผูอยูผูเดียวแกพระภัคคุเถระ จากที่นั้นเสด็จไปถึงที่อยูของ
กุลบุตรสามคน ทรงแสดงอานิสงสในสามัคคีรสแกกุลบุตรเหลานั้น ตอ
จากนั้นเสด็จไปถึงปาริไลยกไพรสณฑ ประทับอยู ณ ที่นั้นตลอดสาม
เดือน ไมเสด็จมาเมืองโกสัมพีอีก เสด็จไปเมืองสาวัตถีเลย.
พวกอุบาสกชาวเมืองโกสัมพีปรึกษากันวา พระผูเปนเจาเหลา
ภิกษุชาวโกสัมพีนี้ ทําความเสียหายใหแกพวกเรามาก พระผูมีพระภาคเจา ทรงระอาภิกษุเหลานี้ จึงหลีกไปเสีย พวกเราจักไมกระทําสามีจิกรรมมีการกราบเปนตน แกภิกษุเหลานี้เลย จักไมถวายบิณฑบาต
แกทานที่เขามาบิณฑบาต เมื่อทําเชนนี้ภิกษุเหลานี้จักหลีกไปบาง จัก
ให พระผูมพี ระภาคเจา เลื่อมใสบาง ดังนี้แลวก็ทําตามที่ปรึกษากัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 626

นั้น ภิกษุเหลานั้นถูก พวกอุบาสกลงทัณฑกรรมเชนนั้น จึงพากันไป
เมืองสาวัตถีกราบทูลขอขมาโทษตอ พระผูมีพระภาคเจา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา พระราชบิดาในครั้น ไดมาเปนพระเจาสุทโธทนมหาราชใน
บัดนี้ พระราชมารดาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระมหามายาในบัดนี้
ทีฆาวุกุมารในครั้งนั้น ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาโกสัมพิยชาดกที่ ๒
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๓. มหาสุวราชชาดก
วาดวยสหายยอมไมละทิ้งสหาย
[๑๒๒๖] เมื่อใด ตนไมมีผลบริบูรณ เมือ่ นั้น ฝูง
วิหคทั้งหลาย ยอมพากันมามัว่ สุมบริโภคผลไม
ตนนั้น แตโดยรูวาตนไมสิ้นแลว ผลวายแลว
ฝูงวิหคทั้งหลายก็พากันจากตนไมนั้นบินไปสู
ทิศนอยทิศใหญ.
[๑๒๒๗] ดูกอนนกแขกเตาผูมีจะงอยปากแดง
ทานจงไปยังที่ที่ควรไปเถิด อยาไดมาตายเสีย
เลย เหตุไรทานจึงซบเซาอยูที่ตนไมแหง ดูกอน
นกแขกเตา ผูมีขนเขียวดุจไพรสณฑในฤดูฝน
เชิญเถิด ขอทานจงบอกเรื่องนั้น เหตุไรทาน
จึงทิ้งตนไมแหงไมได.
[๑๒๒๘] ขาแตพระยาหงส ชนเหลาใดแลเปน
เพื่อนของพวกเพื่อน ในคราวรวมสุขทุกขจน
ตลอดชีวิต ชนเหลานั้นเปนสัตบุรษุ ระลึกถึง
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ธรรมของสัตบุรุษอยู ยอมละทิ้งเพื่อนผูสิ้น
ทรัพยหรือยังไมสนิ้ ทรัพยไปไมไดเลย.
[๑๒๒๙] ขาแตพญาหงส เราก็เปนผูหนึ่งใน
บรรดาสัตบุรุษ ตนไมนี้เปนทั้งญาติเปนทิ้ง
เพื่อนของเรา เราตองการเพียงเพื่อเปนอยู จึง
ไมอาจละทิ้งตนไมนั้นไปได ก็การที่จะละทิ้ง
ไปเพราะไดทราบวา ตนไมนสี้ ิ้นผลแลว ดังนี้
นี่ไมยตุ ิธรรม.
[๑๒๓๐] ความเปนเพื่อน ความไมตรี ความสนิท
สนมกัน ทานไดทําไวเปนพยานดีแลว ถาทาน
ชอบใจธรรมนั้น ทานก็เปนผูควรที่วิญูชน
ทั้งหลายพึงสรรเสริญ.
[๑๒๓๑] ดูกอนพญานกแขกเตา ผูชาติวิหคมีปก
เปนยาน มีคอโคงเปนสงา เรานั้นจะใหพรแก
ทาน ทานจงเลือกเอาพร ตามที่ใจปรารถนา
เถิด.
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[๑๒๓๒ ] ขาแตพญาหงส ถาทานจะใหพรแก
ขาพเจาไซร ก็ขอใหตนไมนพี้ ึงไดมีอายุตอไป
ตนไมนั้นจงมีกิ่ง มีผลงอกงามดี มีผลมีรส
หวานเหมือนน้ําผึ้ง ตั้งอยูอยางสงางามเถิด.
[๑๒๓๓] ดูกอนสหาย ทานจงดูตนไมนั้น ซึ่งมี
ผลมากมาย ขอใหทานจงอยูรวมกับตนมะเดื่อ
ของทาน ขอใหตน มะเดื่อนั้นจงมีกิ่งกาน มีผล
งอกงามดี มีผลมีรสหวานเหมือนน้ําผึ้ง ตั้งอยู
อยางสงางามเถิด.
[๑๒๓๓] ขาแตทาวสักกะ ขอใหพระองคทรง
พระเจริญสุข พรอมกับพระญาติทั้งปวง เหมือน
ขาพระบาท มีความสุขเพราะไดเห็นตนไม
ผลิตผลในวันนี้ ฉะนั้นเถิด.
[๑๒๓๔] ทาวสักกเทวราชประทานพร แกพญานกแขกเตา ทําตนไมใหมีผลแลว พาพระมเหสีเสด็จกลับเทพนันทนวัน.
จบ มหาสุวราชชาดกที่ ๓
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อรรถกถามหาสุวราชชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ทุโม ยถา โหติ ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุรูปนั้นเรียนพระกรรมฐานในสํานักพระศาสดา
แลวไปอยูในปาอาศัยบานชายแดนตําบลหนึ่ง ในแควนโกศลชนบท
พวกมนุษยชวยกันปลูกสรางที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันเปนตน แลว
ทําเสนาสนะในที่เดินไปมาถวายภิกษุนั้น บํารุงภิกษุนั้น โดยเคารพ
เมื่อภิกษุนั้นจําพรรษา เดือนแรกเกิดเพลิงไหมบานนั้นขึ้น แมสักวา
พืชของพวกมนุษยก็ไมมีเหลือ เขาจึงไมอาจถวายบิณฑบาตที่ประณีต
แกภิกษุนั้นได เธอแมจะอยูในเสนาสนะที่สบาย แตลําบากดวยบิณฑบาต
จึงไมสามารถจะใหมรรคหรือผลเกิดขึ้นได ครั้นกาลลวงไปไดสามเดือน
เธอมาเฝาพระศาสดา พระองคทรงทําปฏิสันถาร แลวตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ ? เสนาสนะเปนที่สบายดี
หรือ ? ภิกษุรูปนั้นไดกราบทูลความนั้นใหทรงทราบ พระศาสดาครั้น
ทรงทราบวา เธอมีเสนาสนะเปนที่สบาย จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ธรรมดาสมณะ เมื่อมีเสนาสนะเปนที่สบายแลว ก็ควรละความโลภ
อาหารเสีย ยินดีฉันตามที่ไดมานั่นแหละ กระทําสมณธรรมไป โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แมเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน เคี้ยวผงแหงในตนไมที่ตน
อยูอาศัย ยังละความโลภอาหาร มีความสันโดษ ไมทําลายมิตรธรรม
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ไปเสียที่อื่น เหตุไรเธอจึงมาคิดวา บิณฑบาตนอยไมอรอย แลวละทิ้ง
เสนาสนะที่สบายเสีย ? ภิกษุนั้นทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึงทรง
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล ที่ปาไมมะเดื่อแหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูริมฝงคงคา ณ
หิมวันตประเทศ มีนกแขกเตาอาศัยอยูหลายแสน บรรดานกแขกเตา
เหลานั้น พญานกแขกเตาตัวหนึ่ง เมื่อผลของตนไมที่ตนอาศัยอยูหมด
ลง สิ่งใดที่ยังเหลืออยู จะเปนหนอ ใบ เปลือกหรือสะเก็ดก็ตาม ก็
กินสิ่งนั้น แลวดื่มน้ําในแมน้ําคงคา มีความมักนอยสันโดษเปนอยางยิ่ง
ไมไปที่อื่นเลย ดวยคุณ คือความมักนอยสันโดษอยางยิ่งของพญานก
แขกเตานั้น ไดบันดาลใหภพของทาวสักกเทวราชหวั่นไหว ทาวสักกเทวราชทรงพิจารณาดูก็รูเห็นเหตุนั้น เพื่อจะลองใจพญานกแขกเตา
จึงบันดาลใหตนไมนั้นแหงไป ดวยอานุภาพของพระองค ตนไมนั้น
เหลืออยูแตตอแตกเปนชองนอยชองใหญ เมื่อถูกลมพัด ก็มีเสียงปรากฏ
เหมือนมีใครมาตีใหดัง มีผงละเอียดไหลออกมาตามชองตนไมนั้น
พญานกแขกเตาจิกผงเหลานั้นกิน แลวไปดื่มน้ําที่แมน้ําคงคา ไมไป
ที่อื่น มาจับอยูที่ยอดตอไมมะเดื่อ โดยไมยอทอตอลมและแดด.
ทาวสักกเทวราชทรงทราบความที่พญานกแขกเตานั้น มีความ
มักนอยอยางยิ่ง ทรงดําริวา เราจักใหพญานกแขกเตาแสดงคุณใน
มิตรธรรม แลวจักใหพรแกเธอ ทําตนมะเดื่อใหมีผลอยูเรื่อยไป แลว
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จะกลับมา ครั้นทรงดําริดังนี้ แลวจึงทรงแปลงพระองคเปนพญาหงส
ตัวหนึ่ง นํานางสุชาดาอสุรกัญญาใหเปนนางหงสอยูเบื้องหนา บินไป
ถึงปาไมมะเดื่อนั้น จับอยูที่กิ่งไมมะเดื่อตนหนึ่งซึ่งอยูใกล ๆ กัน เมื่อจะ
เริ่มเจรจากัน พญานกแขกเตานั้น ไดตรัสคาถาที่ ๑ วา :เมื่อใด ตนไมมีผลบริบูรณ เมื่อนัน้ ฝูง
วิหคทั้งหลาย ยอมพากันมามัว่ สุมบริโภคผลไม
ตนนั้น แตโดยรูวาตนไมสิ้นไปแลว ผลวาย
แลวฝูงวิหคทั้งหลายก็พากันจากตนไมนั้นบิน
ไปสูทิศนอยทิศใหญ.
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงคาถานั้นวา ดูกอนพระยานกแขกเตา เมื่อใด ตนไมมีผลสมบูรณ เมื่อนั้น ฝูงวิหคทั้งหลายยอมพากัน
มามั่วสุมบริโภคผลไมตนนั้นจากกิ่งโนนสูกิ่งนี้ แตโดยรูวาตนไมนั้นสิ้น
ไปแลว ผลวายไปแลว ฝูงวิหคทั้งหลายก็พากันจากตนไมนั้นบินไปสู
ทิศนอยทิศใหญ.
ก็แหละ ครั้นตรัสอยางนี้แลว เพื่อจะทรงยุพญานกแขกเตา
ใหไปจากที่นั้น จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนนกแขกเตาผูมีจะงอยปากแดง
ทานจงไปยังที่ที่ควรไปเถิด อยาไดมาตายเสีย
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เลย เหตุไรทานจึงซบเซาอยูที่ตนไมแหง ดูกอน
นกแขกเตา ผูมขี นเขียวดุจไพรสณฑในฤดูฝน
เชิญเถิด ขอทานจงบอกเรื่องนั้น เหตุไรทาน
จึงทิ้งตนไมแหงไมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฌายสิ ความวา เหตุไรทานจึง
ยืนซบเซา คืองมงายอยูที่ยอดตอไมแหง. ศัพหวา อิงฺฆ เปนนิบาต
ลงในอรรถวาเตือน.
บทวา วสฺสนฺตสนฺนิภา ความวา ในเวลาฤดูฝนไพรสณฑ
จะมีสีเขียวชะอุม เหมือนดาดาษไปดวยชั้นที่สวยงาม เพราะเหตุนั้น
พญาหงสจึงทักทายพญานกแขกเตานั้นวา ดูกอ นพญานกแขกเตา
ผูมีขนเขียวดุจไพรสณฑในฤดูฝน ดังนี้. บทวา น ริฺจสิ เทากับ น
ฉฑฺเฑสิ แปลวา ทิ้งไมได.
ลําดับนั้น พญานกแขกเตากลาวกะพญาหงสวา ขาแต
พญาหงส เราละทิ้งตนไมนี้ไปไมได เพราะความที่เรามีกตัญูกตเวที
แลวไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา.
ขาแตพญาหงส ชนเหลาใดแลเปน
เพื่อนของพวกเพื่อน ในคราวรวมสุขทุกขจน
ตลอดชีวิต ชนเหลานั้นเปนสัตบุรุษ ระลึกถึง
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ธรรมของสัตบุรุษอยู ยอมละทิ้งเพื่อนผูสิ้น
ทรัพยหรือยังไมสนิ้ ทรัพยไปไมไดเลย.
ขาแตพญาหงส เราก็เปนผูหนึ่งใน
บรรดาสัตบุรุษ ตนไมนี้เปนทั้งญาติเปนทั้ง
เพื่อนของเรา เราตองการเพียงเพื่อเปนอยู จึง
ไมอาจละทิ้งตนไมนั้นไปได ก็การที่จะละทิ้ง
ไปเพราะไดทราบวา ตนไมนสี้ ิ้นผลแลว ดังนี้
นี้ไมยตุ ิธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เว สขีน สขาโร ภวนฺติ
เทากับ เย จ สหายาน สหายา โหนฺติ แปลวา ชนเหลาใดเปนเพื่อน
ของเพื่อนทั้งหลาย. บทวา ขีณ อขีณ ความวา ธรรมดาวา บัณฑิต
ทั้งหลายยอมละทิ้งเพื่อนผูชื่อวาสิ้นทรัพย เพราะสิ้นสหายและโภคทรัพยของตนไปไมไดเลย. บทวา สต ธมฺมมนุสสฺ รนฺโต คือระลึกถึง
ประเพณีของบัณฑิตทั้งหลายอยู. บทวา าตี จ เม ความวา ขาแต
พญาหงส ตนไมนี้ ชื่อวา เปนทั้งญาติของเรา เพราะอรรถวาเปนที่รัก
สนิทสนม ชือ่ วา เปนทั้งเพื่อนของเรา เพราะอยูรวมปากับเรา. บทวา
ชีวิกตฺโถ ความวา เราตองการเพียงเพื่อเปนอยู จึงไมอาจจะทิ้งตนไม
นั้นไปได.
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ทาวสักกเทวราช ทรงสดับถอยคําของพญานกแขกเตานั้นแลว
ทรงยินดีตรัสสรรเสริญ ประสงคจะประทานพร จึงตรัสคาถา ๒ คาถา
วา :ความเปนเพื่อน ความไมตรี ความสนิท
สนมกัน ทานไดทําไวเปนพยานดีแลว ถาทาน
ชอบใจธรรมนั้น ทานก็เปนผูควรที่วิญูชน
ทั้งหลายพึงสรรเสริญ.
ดูกอนพญานกแขกเตา ผูชาติวิหคมีปก
เปนยาน มีคอโคงเปนสงา เรานั้นจะใหพรแก
ทาน ทานจงเลือกเอาพร ตามที่ใจปรารถนา
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาธุ ความวา ทานไดทําไวเปน
พยานดีแลว ดวยความราเริง. บทวา เมตฺติ สสติ สนฺถโว ไดแก
ความเปนเพื่อน ความไมตรี และความสนิทสนมในทามกลางบริษัท
ความไมตรีดังวานี้ใด อันทานไดทําไวดีแลว คือทําไวดีนักแลว ไดแก
ทําไวประเสริฐแลวเทียว. บทวา สเจต ธมฺม ความวา ถาทานชอบใจ
ธรรม คือความไมตรีนั้น. บทวา วิชานต ความวา เมื่อเปนเชนนั้น
ทานก็เปนผูควรที่วิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ. บทวา โส เต คือ
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เรานั้นจะใหพรแกทาน. บทวา วรสฺสุ เทากับ อิจฺฉ แปลวา จง
ปรารถนา. บทวา มนสิจฺฉสิ ความวา ทานปรารถนาพรอยางใด
อยางหนึ่งดวยใจ เราจะใหพรนั้นทั้งหมดแกทาน.
พญานกแขกเตา เมื่อจะเลือกรับพร ไดกลาวคาถาที่ ๗ วา :ขาแตพญาหงส ถาทานจะใหพรแก
ขาพเจาไซร ก็ขอใหตนไมนพี้ ึงไดมอี ายุตอไป
ตนไมนั้นจงมีกิ่ง มีผลงอกงามดี มีผลมีรส
หวานเหมือนน้ําผึ้ง ตั้งอยูอยางสงางามเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาขวา คือจงสมบูรณดวยกิ่ง.
บทวา ผลิมา คือจงประกอบดวยกิ่งที่มีผล. บทวา สวิรูฬฺโห คือ
จงมีใบงอกงามโดยชอบ ไดแก จงสมบูรณดวยใบออน. บทวา มธุตฺถิโก
คือจงมีผลมีรสหวาน เหมือนน้ําหวานดุจน้ําผลในผลมะซาง ซึ่งมีอยู
โดยธรรมชาติ ฉะนั้น.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราช เมื่อจะประทานพรแกพญานก
แขกเตานั้น ไดกลาวคาถาที่ ๘ วา :ดูกอนสหาย ทานจงดูตนไมนั้น ซึ่งมี
ผลมากมาย ขอใหทานจงอยูรวมกับตนมะเดื่อ
ของทาน ขอใหตน มะเดื่อนั้นจงมีกิ่งกาน มีผล
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งอกงามดี มีผลมีรสหวานเหมือนน้ําผึ้ง ตัง้ อยู
อยางสงางามเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหาว เต โหตุ อุทุมฺพเรน
ความวา การอยูรวมโดยความเปนอันเดียวกันดวยตนมะเดื่อ จงมี
แกทาน.
ก็แหละ ทาวสักกเทวราช ครัน้ ตรัสอยางนี้แลว ก็กลายเพศ
หงสกลับเปนทาวสักกเทวราชตามเดิม แสดงอานุภาพของพระองคกับ
นางสุชาดา เอาพระหัตถวักน้ําจากแมน้ําคงคามาประพรมตอไมมะเดื่อ
ทันใดนั้น ตนมะเดื่อซึ่งสมบูรณดวยกิ่งและคาคบ มีผลอันอรอย ก็ตั้ง
ขึ้นยืนตนอยูอยางงามสงา เหมือนมุณฑมณีบรรพ ฉะนั้น พญานก
แขกเตาเห็นดังนั้นแลว เกิดโสมนัส เมื่อจะสรรเสริญทาวสักกเทวราช
ไดกลาวคาถาที่ ๙ วา :ขาแตทาวสักกะ ขอใหพระองคทรง
พระเจริญสุข พรอมกับพระญาติทั้งปวง เหมือน
ขาพระบาท
มีความสุขเพราะรูเห็นตนไม
ผลิตผลในวันนี้ ฉะนั้นเถิด.
สวนทาวสักกเทวราช ครั้นประทานพรแกพญานกแขกเตานั้น
แลว ทรงทําตนมะเดื่อใหมีผลเรื่อยไป แลวเสด็จกลับวิมานของพระองค
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พรอมกับนางสุชาดา
พระศาสดาไดทรงวางอภิสัมพุทธคาถา ที่ใหแสดงถึงเนื้อความ
นั้นไวในตอนสุดทายวา :ทาวสักกเทวราชประทานพร แกพญานกแขกเตา ทําตนไมใหมีผลแลว พาพระมเหสีเสด็จกลับเทพนันทนวัน.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา แลวตรัสวา
นี่แหละเธอ โบราณกบัณฑิตแมเกิดเปนสัตวเดียรัจฉานยังไมโลภอาหาร
เธอบวชในศาสนาเห็นปานนี้ ไฉนจึงยังโลภอาหารอยู เธอจงไปอยูใน
ที่นั่นแหละ ดังนี้ แลวทรงสอนพระกรรมฐานแกภิกษุนั้น ครั้นเธอ
ไปอยูที่นั้นแลว เจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัต พระพุทธองค
ทรงประชุมชาดกวา ทาวสักกเทวราชในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอนุรุทธะ
ในบัดนี้ พระยานกแขกเตาในครั้งนั้น ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหาสุวราชชาดกที่ ๓
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๔. จุลลสุวกราชชาดก
วาดวยผูรักษาไมตรี
[๑๒๓๖] ตนไมทั้งหลายที่มีใบเขียว มีผลดก
มีอยูเปนอันมาก เหตุไรพญานกแขกเตาจึง
มีใจยินดีในตนไมแหงผุเลา.
[๑๒๓๗] เราเคยบริโภคผลแหงตนไมนี้นับได
หลายปมาแลว ถึงเราจะรูวาตนไมนี้ไมมีผล
แลว ก็ตองรักษาความไมตรีไวใหเหมือนดัง
กอน.
[๑๒๓๘] นกทั้งหลายยอมละทิง้ ตนไมแหงผุ ขาด
ใบไรผลไปในที่อื่น ดูกอนพญานกแขกเคา
ทานเห็นโทษอะไรหรือ ?
[๑๒๓๙] นกเหลาใดคบหาฉันเพราะตองการผล
ไม ครั้นรูวาตนไมนั้นไมมีผล ก็ละทิ้งตนไม
นั้นไปเสียนกเหลานั้นโงเขลา มีปญญาที่เห็น
แกตัว มักทําฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป.
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[๑๒๔๐] ความเปนเพื่อน ความไมตรี ความ
สนิทสนมกันทานไดทําไวเปนพยานดีแลว
ถาทานชอบใจธรรมนั้น ทานก็เปนผูควรที่
วิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ.
[๑๒๔๑] ดูกอนพญานกแขกเตา ผูชาติวิหคมีปก
เปนยานพาหนะ มีคอโคงเปนสงา เรานั้นจะ
ใหพรแกทาน ทานจงเลือกเอาพรตามที่ใจ
ปรารถนาเถิด.
[๑๒๔๒] ไฉนขาพเจาจะพึงไดเห็นตนไมนั้นกลับ
มีใบมีผลอีกเลา ขาพเจาจะยินดีอยางยิ่งเหมือน
คนจนไดขุมทรัพย ฉะนั้น.
[๑๒๔๓] ลําดับนัน้
ทาวสักกเทวราชทรงวักอมตวารีมาประพรมตนไม กิ่งกานของตนไม
นั้นก็งอกงาม มีเงารมเย็นเปนที่นารื่นรมย.
[๑๒๔๔] ขาแตทา วสักกเทวราช ขอใหพระองค
ทรงพระเจริญสุข พรอมดวยพระญาติทั้งปวง
เหมือนดังขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเห็น
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ตนไมผลิตผลในวันนี้ ฉะนัน้ เถิด.
[๑๒๔๕] ทาวสักกเทวราช ประทานพรแกพญานกแขกเตาทําตนไมใหมีผลแลว พาพระมเหสี
เสด็จกลับเทพนันทวัน.
จบ จุลลสุวกราชชาดกที่ ๔
อรรถกถาจุลลสุวกราชชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระนครสาวัตถี ทรงปรารภ
เวรัญชกัณฑ จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สนฺติ รุกฺขา ดังนี้.
เมื่อพระศาสดาเสด็จจําพรรษา ณ เมืองเวรัญชา แลวเสด็จถึง
พระนครสาวัตถีโดยลําดับ ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภา
วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระตถาคตเปนกษัตริยสุขุมาลชาติ เปน
พุทธสุขุมาลชาติประกอบดวยอิทธานุภาพอันยิ่งใหญ เวรัญชพราหมณ
นิมนตไป ไดจําพรรษาอยูตลอด ๓ เดือน ไมไดภิกษาจากสํานัก
เวรัญชพรหมณแมสักวันเดียว เพราะถูกมารดลใจเสีย ทรงละความ
โลภอาหารเสียได ดํารงพระชนมดวยขาวสําหรับเลี้ยงมาที่พอคามาถวาย
วันละแลง มิไดเสด็จไปที่อื่น ความที่พระตถาคตทรงมักนอยสันโดษนี้
นาสรรเสริญเหลือเกิน พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุ
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เหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายการละ
ความโลภในอาหารของตถาคตในบัดนี้ยังไมนาอัศจรรย แมในกาลกอน
ตถาคตเกิดเปนสัตวเดียรฉานก็ไดละความโลภอาหารมาแลว ดังนี้ แลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
เนื้อเรื่องทั้งหมดพึงทราบโดยพิสดารตามทํานองที่ที่กลาวมาแลว
ในหนหลัง ในตอนนี้มีใจความวา ทาวสักกเทวราช ทรงแปลงพระองค
เปนพญาหงส สนทนากันพญานกแขกเตา จึงไดตรัสคาถานี้วา :ตนไมทั้งหลายที่มีใบเขียว มีผลดก
มีอยูเปนอันมาก เหตุไรพญานกแขกเตาจึง
มีใจยินดีในตนไมแหงผุเลา.
เราเคยบริโภคผลแหงตนไมนี้นับได
หลายปมาแลว ถึงเราจะรูวาตนไมนี้ไมมีผล
แลว ก็ตองรักษาความไมตรีไวใหเหมือนดัง
กอน.
นกทั้งหลายยอมละทิ้งตนไมแหงผุ ขาด
ใบไรผลไปในที่อื่น ดูกอนพญานกแขกเตา
ทานเห็นโทษอะไรหรือ ?
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นกเหลาใดคบหากันเพราะตองการผล
ไม ครั้นรูวาตนไมนั้นไมมีผล ก็ละทิ้งตนไม
นั้นไปเสียนี้เหลานั้นโงเขลา มีปญญาที่เห็น
แกตัว มักทําฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป.
ความเปนเพื่อน ความไมตรี ความ
สนิทสนมกันทานไดทําไดเปนพยานดีแลว
ถาทานชอบใจธรรมนั้น ทานก็เปนผูควรที่
วิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ.
ดูกอนพญานกแขกเตา ผูชาติวิหคมีปก
เปนยานพาหนะ มีคอโคงเปนสงา เรานั้นจะ
ใหพรแกทาน ทานจงเลือกเอาพรตามที่ใจ
ปรารถนาเถิด.
ไฉนขาพเจาจะพึงไดเห็นตนไมนั้นกลับ
มีใบมีผลอีกเลา ขาพเจาจะยินดีอยางยิ่งเหมือน
คนจนไดขุมทรัพย ฉะนั้น.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชทรงวักอมตวารีมาประพรมตนไม กิ่งกานของตนไม
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นั้นก็งอกงาม มีเงารมเย็นเปนที่นารื่นรมย.
ขาแตทาวสักกเทวราช ขอใหพระองค
ทรงพระเจริญสุข พรอมดวยพระญาติทั้งปวง
เหมือนดังขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเห็น
ตนไมผลิตผลในวันนี้ ฉะนั้นเถิด.
ทาวสักกเทวราช ประทานพรแก พญานกแขกเตาทําตนไมใหมีผลแลว พาพระมเหสี
เสด็จกลับเทพนันทวัน.
พึงทราบความดวยสามารถแหงคําที่มีในกอนนั้น ก็ขาพเจา
ทั้งหลายจักพรรณนาเฉพาะบทที่ยากเทานั้น.
บทวา หริตปตฺตา ไดแก ที่สะพรั่งไปดวยใบสีเขียว. บทวา
โกฬาเป ไดแก ที่ไมมแี กนซึ่งเมื่อลมพัดก็สงเสียงเหมือนมีใครมาตี
ใหดัง ฉะนั้น. บทวา สุวสฺส ความวา เหตุไรทานพญานกแขกเตา
จึงมีใจยินดีในตนไมเห็นปานนี้เลา ? บทวา ผลสฺส แปลวา ผลของ
ตนไมนั้น. บทวา เนกวสฺสคเณ เทากับ อเนกวสฺสคเณ แปลวา
นับไดหลายปมาแลว. บทวา พหู ความวา แมเมื่อหลายรอยก็มีใช
๒ ป มิใช ๓ ปโดยที่แทคือหลายปมาแลว. บทวา วิทิตฺวาน เปนตน
ความวา พญานกแขกเตา เมื่อจะประกาศวา ขาแตพญาหงส บัดนี้
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พวกเราแมจะรูวาตนไมนี้ไมมีผล ก็ตองรักษาไมตรีไวใหเหมือนดังแต
กอนไมตรียังมีอยูตราบใด พวกเราก็จะไมทําลายไมตรีนั้นตราบนั้น
เพราะผูทําลายไมตรีไมใชคนดี ไมชอื่ วาสัตบุรุษ. บทวา โอปตฺต
ความวา หมดไปคือไมมีใบ ไดแกมีใบรวงแลว. บทวา กึ โทส
ปสฺสเส ความวา นกเหลาอื่นพากันละตนไมนั้นไปในที่อื่น ทานเห็น
โทษอะไรในการไปอยางนี้. บทวา เย ผลตฺถา ความวา นกเหลาใด
คบหาคือเขาไปหา เพราะตองการผลไมคือเพราะผลไมเปนเหตุ ครั้น
รูวาตนไมนั้นไมมีผล ก็ละทิ้งตนไมนั้นไป. บทวา อตฺตตฺถปฺา
ความวา นกเหลานั้นชื่อวามีปญญาที่เห็นแกตัว เพราะมีปญญาเพื่อ
ประโยชนของตน คือมีปญญาที่ตั้งอยูในตนเทานั้นโดยไมคํานึงถึงผูอื่น
บทวา ปกฺขปาติโน ความวา นกเหลานั้นเมื่อหวังแตความเจริญเพื่อ
ตนเทานั้น ยอมยังฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป คือใหพินาศไป เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวาเปนผูมักทําฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาเปนผูทําฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป เพราะอรรถวาตกไปใน
ฝกใฝของตนเทานั้น ดังนี้ก็ได. บทวา อป นาม น ความวา
ขาแตพญาหงส ถามโนรสของขาพเจาพึงสําเร็จและพรที่ทานใหแลว
พึงสําเร็จไซร ทําไฉนขาพเจาจะพึงเห็นตนไมนี้กลับมีใบมีผลไดอีก
แตนั้นขาพเจาจะยินดีกะตนไมนั้น คือพอเห็นตนไมนั้นเทานั้นก็จะปลื้ม
ใจอยางที่สุด เหมือนคนจนไดขุมทรัพยฉะนั้น. บทวา อมตมาทาย
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คือทรงดํารงอยูแลวดวยอานุภาพของพระองคทรงวักน้ําจากแมน้ําคงคา
มาประพรมแลว.
ในชาดกนี้มีอภิสัมพุทธคาถา ๒ คาถากับคาถานี้
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา ทาวสักกเทวราชในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอนุรุทธะในบัดนี้
พญานกแขกเตาในครั้งนั้น ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ จุลลสุวกราชชาดกที่ ๔
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๕. หริตจชาดก
วาดวยกิเลสที่มีกําลังเกลา
[๑๒๔๖] ขาแตมหาพรหม โยมไดยินเขาพูดกัน
วา พระหาริตดาบสบริโภคกาม คํานี้ไมเปน
จริงกระมัง ทานยังเปนผูบริสุทธิ์อยูแลหรือ ?
[๑๒๔๗] ขอถวายพระพร มหาบพิตร พระองค
ไดทรงสดับถอยคํามีแลวอยางใด ถอยคํานั้น
เปนจริงอยางนั้น อาตมภาพเปนผูหมกมุนอยู
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความหลง เดินทางผิด
แลว.
[๑๒๔๘] ปญญาที่ละเอียด คิดสิ่งที่เปนประโยชน
เดินเครื่องบรรเทาราคะที่เกิดขึ้นแลวของทานมี
ไวเพื่อประโยชนอะไร ทานไมอาจบรรเทา
ความคิดที่แปลกได.
[๑๒๔๙] ขาแตมหาบพิตร กิเลส ๔ อยางเหลานี้
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มทะ เปนของมี
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กําลังกลา หยาบคายในโลก เมื่อกิเลสเหลา
ใดรึงรัดแลว ปญญาก็หยั่งไมถึง.
[๑๒๕๐] โยมไดยกยองทานแลวอยางนี้วา หาริตดาบสเปนพระอรหันต สมบูรณดวยศีล ประพฤติบริสุทธิ์เปนบัณฑิต มีปญญาแท.
[๑๒๕๑] ขาแตมหาบพิตร วิตกอันลามก เปน
ไปดวยการยึดถือนิมิตวางาม ประกอบดวย
ความกําหนัด ยอมเบียดแขนแมผูมีปญญา
ผูยินดีแลวในคุณธรรมของฤาษี.
[๑๒๕๒] ความกําหนัดนี้เกิดในกาย เกิดขึ้นมา
แลวเปนของทําลายวรรณะของทาน ทานจง
ละความกําหนัดนั้นเสีย ความเจริญยอมมีแก
ทาน ทานเปนผูอันชนหมูม ากยกยองแลววา
เปนคนมีปญญา.
[๑๒๕๓] กามเหลานั้นทําแตความมืดให มีทุกข
มาก มีพิษใหญหลวง อาตมภาพจักคนหามูล
รากแหงธรรมเหลานั้น จักตัดความกําหนัด
พรอมเครื่องผูกเสีย.
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[๑๒๕๔] ครั้นพระหาริตฤาษีกลาวคํานี้แลว มี
ความบากบั่นอยางแทจริง คลายกามราคะได
แลว ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก.
จบ หริตจชาดกที่ ๕
อรรถกถาหริตจชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสัน จึงไดตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา สุตเมต มหาพฺรหเม
ดังนี้.
ความยอมีวา ภิกษุรูปนั้นเห็นมาตุคามคนหนึ่งแตงตัวสวยงาม
เกิดความกระสัน ปลอยผมเล็บและหนวดไวจนยาวอยากจะสึก พระอุปชฌายอาจารยแนะนําก็ไมพอใจ พระศาสดาตรัสถามวา จริงหรือ
ภิกษุ ไดยินวาเธอกระสัน ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา
จึงตรัสถามวา เหตุไรเธอจึงกระสัน เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา กระสัน
ดวยอํานาจกิเลส และไดเห็นมาตุคามแตงตัวสวยงามพระเจาขา. จึง
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุ ธรรมดากิเลสยอมไมมีความชื่นบาน เพราะขจัด
คุณความดี มีแตจะใหตกนรก และกิเลสนั้นทําไมจักไมทําใหเธอลําบาก
เลา มีแรงพัดเขาสิเนรุ ทําไมจักไมพัดใบไมเกา ๆ ใหกระจัดกระจายได
แมพระมหาบุรุษผูวิสุทธิชาติไดอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ดําเนินตาม
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รอยพระโพธิญาณ เพราะอาศัยกิเลสชนิดนี้ จึงไมอาจจะดํารงสติอยูได
ยังตองเสื่อมไปจากฌาน. ดังนี้แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดัง
ตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูใ นนคร
พาราณสี. พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิใน
นิคมแหงหนึ่ง มารดาบิดาไดขนานนามใหพระองควา หาริตกุมาร
เพราะพระองคมีผิวเหลืองดังทอง กุมารนั้นครั้นเจริญวัยแลวสําเร็จการศึกษาที่เมืองตักกศิลา รวบรวมทรัพยไว ครั้นมารดาบิดาลวงลับไปแลว
ไดตรวจตราดูทรัพยสมบัติไดความคิดขึ้นวา ทรัพยเทานั้นที่ยังปรากฏอยู
สวนผูทําใหทรัพยเกิดขึ้นหาปรากฏอยูไม แมเราก็จะตองแหลกละเอียด
ไปในปากแหงความตาย ดังนี้ กลัวตอมรณภัย ไดใหทานเปนการใหญ
แลวเขาไปยังหิมวันตประเทศบวชเปนฤาษี ในวันที่ ๗ ไดอภิญญา ๕
และสมาบัติ ๘ มีเผือกมันและผลไมในปาเปนอาหาร ดํารงชีพอยูใน
ที่นั้นเปนเวลานาน ตองการจะเสพอาหารที่มีรสเค็ม รสเปรี้ยว จึงลงจาก
บรรพตไปโดยลําดับ ถึงพระนครพาราณสี เขาไปอยูในสวนหลวง วัน
รุงขึ้นเที่ยวภิกขาจารในพระนครพระราณสี บรรลุถึงพระลานหลวง
พระราชาทอดพระเนตรเห็นดาบสนั้นมีพระทัยเลื่อมใส รับสัง่ ใหนิมนด
นั่งบนราชบัลลังกภายใตเศวตฉัตร ใหฉันโภชนะที่มีรสอันเลิศตาง ๆ
เมื่อดาบสฉันแลวอนุโมทนาจบลง พระองคยิ่งทรงเลื่อมใสมากขึ้น ตรัส
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ถามวา พระผูเปนเจาจะไป ณ ที่ไหน ? เมื่อดาบสถวายพระพรวา
อาตมภาพเที่ยวหาที่จําพรรษามหาบพิตร. จึงตรัสวา ดีแลวพระผูเปน
เจา. ครั้นเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จแลว ทรงพาดาบสไปพระราชอุทยาน รับสั่งใหสรางที่เปนที่พักกลางคืนและที่เปนที่พักกลางวันเปน
ตนถวายพระดาบส ใหคนรักษาพระราชอุทยานเปนผูคอยปฏิบัติ ทรง
อภิวาทแลวเสด็จกลับ แตนั้นมา พระมหาสัตวไดฉันที่พระราชมณเฑียร
เปนนิตยอยูตลอด ๑๒ ป.
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาจะเสด็จไปปราบประเทศชายแดนที่กอ
ความไมสงบขึ้น ทรงมอบหมายพระมหาสัตวไวแกพระราชเทวีวา เธอ
จงอยาลืมบุญเขตของเราเสีย. แลวเสด็จไปตั้งแตนั้น พระราชเทวีได
ทรงอังคาสพระมหาสัตวดวยพระหัตถของพระองค ครั้นวันหนึ่ง พระนางทรงตกแตงโภชนะไวเรียบรอยแลว เมื่อพระดาบสยังชาอยู พระนาง
จึงสรงสนานดวยน้ําหอม แลวทรงนุงพระภูษาเลี่ยนเนื้อละเอียด รับสั่ง
ใหเผยสีหบัญชรประทับบนเตียงนอยใหลมพัดตองพระวรกายอยู พระ
มหาสัตวนุงหมเรียบรอยแลว ถือภาชนะสําหรับใสภิกษา เหาะมาถึง
สีหบัณชร พระราชเทวีไดสดับเสียงผาคากรองของพระมหาสัตว ก็
เสด็จลุกขึ้นโดยเร็ว พระภูษาเลื่อนหลุดหลนลง วิสภาคารมณไดกระทบ
จักษุพระมหาสัตว ทันใดนั้น กิเลสซึ่งหมักดองอยูภายในพระมหาสัตว
นั้นหลายแสนโกฏิป มีอาการยังอสรพิษที่นอนขดอยูในของ ก็กําเริบ
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ขึ้นทําฌานใหอันตรธานไป พระมหาสัตวไมสามารถจะดํารงสติไวได จึง
เขาไปจับพระหัตถพระราชเทวี แลวทั้งสองก็รูดมานลงกั้นในทันใดนั้น
แลวเสพโลกธรรมดวยกัน ครั้นแลวพระมหาสัตวก็ฉันภัตตาหารแลว
เดินไปพระราชอุทยาน ตั้งแตนั้นมา ก็ไดทําเชนนั้นทุก ๆ วัน.
ขาว ณ ที่พระมหาสัตวเสพโลกธรรมกับพระราชเทวีไดแพรสะพัด
ไปทั่วพระนคร พวกอํามาตยไดสงหนังสือไปกราบทูลพระราชาวา.
หาริตดาบสไดทําอยางนี้. พระราชามิไดทรงเชื่อ โดยทรงพระดําริวา
พวกอํามาตยประสงคจะทําลายเรา จึงไดกลาวอยางนี้ ครั้นทรงปราบ
ประเทศชายแดนใหสงบลงแลว ก็เสด็จกลับพระนครพาราณสี ทรงทํา
ปทักษิณพระนครแลว เสด็จไปสํานักพระราชเทวี มีพระดํารัสถามวา
ไดขาววาหาริตดาบสพระผูเปนเจาของเรา เสพโลกธรรมกับเธอเปน
ความจริงหรือ ? พระราชเทวีกราบทูลวา จริงเพคะ. พระราชายังไม
ทรงเชื่อแมพระราชเทวีทรงดําริวา จักถามพระดาบสนั่นเอง. จึงเสด็จ
ไปพระราชอุทยาน นมัสการแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง เมื่อ
ตรัสถามความนั้น ไดตรัสคาถาที่ ๑ วา :ขาแตมหาพรหม โยมไดยินเขาพูดกัน วา
พระหาริตดาบสบริโภคกาม คํานี้ไมเปนจริง
กระมัง ทานยังเปนผูบริสุทธิ์อยูแลหรือ ?
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กจฺเจต เปนตน ความวา คําที่
โยมไดยินวา พระมหาริตดาบสบริโภคกาม ดังนี้นั้น เปนคําเปลา คือ
เปนคําไมจริงกระมัง ทานยังเปนผูบริสุทธิ์อยูแลหรือ ?
พระดาบสคิดวา เมื่อเราทูลวา เราไมไดบริโภคกาม พระราชา
นี้ก็จักทรงเชื่อเราเทานั้น แตวาในโลกนี้ ขึ้นชื่อวาที่พึ่งที่เชนกับความ
สัตยไมมี เพราะวาผูที่ทิ้งความสัตยเสียแลว ยอมไมสามารถจะนั่งที่
โพธิบัลลังกบรรลุพระโพธิญาณได เราควรกลาวแตความสัตยเทานั้น.
จริงอยูปาณาติบาตก็ดี อทินนาทานก็ดี กาเมสุมิจฉาจารก็ดี สุราบาน
ก็ดี ยอมมีแกพระโพธิสัตวไดบางในฐานะบางอยาง แตมุสาวาทที่มุง
กลาวใหคลาดเคลื่อนหักประโยชนเสีย ยอมไมมีแกพระโพธิสัตวเลย
ฉะนั้น เมื่อพระดาบสจะกลาวความสัตย จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ขอถวายพระพร มหาบพิตร พระองคได
ทรงสดับถอยคํามาแลวอยางใด ถอยคํานั้น
เปนจริงอยางนั้น อาตมภาพเปนผูหมกมุน อยู
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความหลง เดินทางผิด
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โมหเนยฺเยสุ คือ ในกามคุณ
จริงอยูชาวโลกทั้งหลาย ยอมลุมหลงกามคุณ เพราะเหตุนั้น กามคุณ
ทานจึงเรียกวา โมหเนยยะ.
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พระราชาไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๓ วา :ปญญาที่ละเอียด คิดสิ่งที่เปนประโยชน
เปนเครื่องบรรเทาราคะที่เกิดขึ้นแลวของทานมี
ไวเพื่อประโยชนอะไร ทานไมอาจบรรเทา
ความคิดที่แปลกได.
ศัพทวา อทุ ในคาถานั้นเปนนิบาต.
ทานอธิบายคํานี้ไววา ขาแตทานผูเจริญ ธรรมดาเภสัชยอมเปน
ที่พึ่งของคนไข น้ําดื่มเปนที่พึ่งของคนกระหายน้ํา ก็ปญ
 ญาที่ละเอียด
คิดสิ่งที่ดีคือที่เปนประโยชน เปนเครื่องบันเทาราคะเกิดขึ้นแลวของทาน
มีไวเพื่อประโยชนอะไร ?
บทวา กึมโน น วิโนทเย ความวา เหตุไร ? ทานจึงไม
อาจใชปญญานั้นบันเทาความคิดที่แปลกได.
ลําดับนั้น หาริตดาบสเมื่อจะแสดงกําลังของกิเลสแกพระราชา
ไดกลาวคาถาที่ ๔ วา :ขาแตมหาบพิตร กิเลส ๔ อยางเหลานี้
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มทะ เปนของมี
กําลังกลา หยาบคายในโลก เมือ่ กิเลสเหลา
ใดรึงรัดแลว ปญญาก็หยั่งไมถึง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยตฺถ เปนตน ความวา เมื่อกิเลส
เหลาใดถึงการรึงรัดแลว ปญญาก็ยอมไมไดการหยั่งถึง คือการตั้งอยู
เหมือนคนตกลงไปในหวงน้ําใหญ ฉะนั้น.
พระราชาไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๕ วา :โยมไดยกยองทานแลวอยางนี้วา หาริตดาบสเปนพระอรหันต สมบูรณดวยศีล ประพฤติบริสุทธิ์ เปนบัณฑิต มีปญญาแท.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อิติ โน สมฺมโต ความวา
โยมไดยกยอง คือไดสรรเสริญทานแลวอยางนี้.
หาริตดาบสไดฟงดังนั้นแลว ไดกลาวคาถาที่ ๖ ตอจากนั้นวา :ขาแตมหาบพิตร วิตกอันลามก เปน
ไปดวยการยึดถือนิมิตรวางาม ประกอบดวย
ความกําหนัด ยอมเบียดเบียนแมผูมีปญ
 ญา
ผูยินดี แลวในคุณธรรมของฤาษี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุภา คือ เปนไปแลวดวยการยึดถือ
นิมิตรวางาม.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะใหหาริตดาบสเกิดอุตสาหะในการ
ละกิเลส จึงตรัสคาถาที่ ๗ วา :-
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ความกําหนัดนี้เกิดในกาย เกิดขึ้นมา
แลวเปนของทําลายวรรณะของทาน ทานจง
ละความกําหนัดนั้นเสีย ความเจริญยอมมีแก
ทาน ทานเปนผูอันชนหมูม ากยกยองแลววา
เปนคนมีปญญา.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา วณฺณวิทูสโน ตว คือ เปน
ของทําลายสีกายและคุณความดีของทาน. บทวา พหุนาสิ ความวา
ทานเปนผูอันชนหมูมากยกยองแลววาเปนคนมีปญญา.
คราวนี้ พระมหาสัตวไดฟงดังนั้นแลวกลับไดสติ กําหนดโทษ
ในกามทั้งหลายแลว กลาวคาถาที่ ๘ วา :กามเหลานั้นทําแตความมืดให มีทุกข
มาก มีพิษใหญหลวง อาตมภาพจักคนหามูล
รากแหงกามเหลานั้น จะตัดความกําหนัด
พรอมเครื่องผูกเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺธกรเณ คือ ชื่อวาทําแตความ
มืดให เพราะทําปญญาจักขุใหพินาศ. ในบทวา พหุทุกฺเข นี้ บัญฑิต
พึงนําสูตรวา กามทั้งหลายมีความแชมชื่นนอย ดังนี้เปนตน มาแสดง
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ถึงความที่กามเหลานั้นมีทุกขมาก. บทวา มหาวิเส คือ ชื่อวามีพิษ
ใหญหลวง เพราะพิษคือสัมปยุตตกิเลสและพิษคือวิบากเปนของยิ่งใหญ.
สองบทวา เตส มูล ความวา อาตมภาพจักคนหา คือจัก
แสวงหามูลรากแหงกามเหลานั้น เพือ่ ละกามซึ่งมีประการดังกลาวแลว
เหลานั้นเสีย.
ถามวา ก็อะไรเปนมูลรากแหงกามเหลานั้น ?
ตอบวา อโยนิโสมนสิการ.
บทวา เฉชฺช ราค สพนฺธน ความวา ขาแตมหาบพิตร
บัดนี้ อาตมภาพจักตัดความกําหนัดที่ชื่อวาเครื่องผูกพัน เพราะเครื่อง
ผูกพันคือศุภนิมิตร โดยประการเสียดวยดาบคือปญญา.
ก็แหละ ครั้นกลาวดังนี้แลวไดขอพระราชทานโอกาสวา ขาแต
มหาบพิตร ขอพระองคจงประทานโอกาสแกอาตมาภาพกอน. แลวเขา
ไปยังบรรณศาลา พิจารณาดวงกสิณ ยังฌานที่เสื่อมแลวใหเกิดขึ้นอีก
ออกจากบรรณศาลา นัง่ คูบัลลังกในอากาศถวายธรรมเทศนาแดพระราชา แลวทูลวา ขาแตมหาบพิตร อาตมภาพถูกติเตียนในทามกลาง
มหาชน เพราะเหตุที่มาอยูในที่ไมสมควร ขอพระองคจงเปนผูไม
ประมาท บัดนี้ อาตมภาพจักกลับไปสูไพรสณฑใหพนจากกลิ่นสตรี.
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เมื่อพระราชาทรงกรรแสดงปริเทวนาอยู ไดไปสูห ิมวันตประเทศ ไม
เสื่อมจากฌานแลว เขาถึงพรหมโลก.
พระศาสดาผูตรัสรูแลวทรงทราบเรื่องนั้น จึงตรัสพระคาถานี้
วา :ครั้นพระหาริตฤาษีกลาวคํานี้แลว มี
ความบากบั่นอยางแทจริง คลายกามราคะได
แลว ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจธรรม เวลาจบสัจธรรม ภิกษุผูกระสันไดดํารงอยูในพระอรหัตผล
แลวพระทศพลทรงประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดมาเปน
พระอานนทในบัดนี้ หาริตดาบสในครั้งนั้น ไดมาเปนเราตถาคต
ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาหริตจชาดกที่ ๕
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๖. ปทุกสลมาณวชาดก
วาดวยภัยที่เกิดแตที่พึ่งอาศัย
[๑๒๕๕] แมน้ําคงคาพัดเอามาณพชื่อปาฏลี ผูคง
แกเรียน มีถอยคําไพเราะใหลอยไป พี่จาผูถูก
น้ําพัดไป ขอความเจริญจงมีแกพี่ ขอพี่จงให
เพลงขับบทนอย ๆ แกฉันสักบทหนึ่งเถิด.
[๑๒๕๖] ชนทั้งหลายยอมรดผูที่ไดรับความทุกข
ดวยน้ําใด ชนทั้งหลายยอมรดผูที่เรารอนดวย
น้ําใด เราจักตายในทามกลางน้ํานั้น ภัยเกิด
แตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๕๗] พืชทั้งหลายงอกงามขึ้นไดบนแผนดิน
ใด สัตวทั้งหลายดํารงอยูไดบนแผนดินใด
แผนดินนั้นก็พังทับศีรษะของเราแตก ภัยเกิด
ขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๕๘] ชนทั้งหลายหุงอาหารดวยไฟใด บรรเทา
ความหนาวดวยไฟใด ไฟนัน้ ก็มาไหมตวั เรา
ภัยเกิดขึ้นแกที่พึ่งอาศัยแลว.
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[๑๒๕๙] พราหมณและกษัตริยทั้งหลาย เปน
จํานวนมากเลี้ยงชีพดวยขาวสุกใด ขาวสุกนั้น
เราบริโภคแลว ก็มาทําเราใหถึงความพินาศ
ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๐] บัณฑิตทัง้ หลาย ยอมปรารถนาลมใน
เดือนทายแหงฤดูรอน ลมนั้นมาพัดประหาร
รางกายเรา ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๑] นกทั้งหลายพากันอาศัยตนไมใดที่งอก
แตแผนดิน ตนไมนั้นก็พนไฟออกมา นกทัง้
หลายเห็นดังนั้น ก็พากันหลบหนีไป ภัยเกิด
ขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๒] เรานําหญิงใดผูมีความโสมนัส ทัดระเบียบดอกไม มีกายประพรมดวยจันทนเหลือง
มา หญิงนั้นขับไลเราออกจากเรือน ภัยเกิด
แตที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๓] เราชื่นชมยินดีดวยบุตรผูเกิดแลวคนใด
เราปรารถนาความเจริญแกบตุ รคนใด บุตรคน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 661

นั้นก็มาขับไลเราออกจากเรือน ภัยเกิดขึน้ แต
ที่พึ่งอาศัยแลว.
[๑๒๖๔] ขอชาวชนบทและชาวนิคมผูมาประชุม
กันแลว จงฟงขาพเจาน้ํามีในที่ใด ไฟก็มีใน
ที่นั้น ความเกษมสําราญบังเกิดขึ้นแตที่ใด
ภัยก็บังเกิดขึ้นแตที่นั้น พระราชากับพราหมณ
ปุโรหิตพากันปลนรัฐเสียเอง ทานทั้งหลาย
จงพากันรักษาตนของตนอยูเถิด ภัยเกิดขึ้น
แตที่พึ่งอาศัยแลว.
จบ ปทกุศลมาณวชาดกที่ ๖
อรรถกถาปทกุสลชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ทารกคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา พหุสสฺ ุต ดังนี้.
ไดยินวา ทารกนั้นเปนบุตรของกุฎมพีในนครสาวัตถี ไดเปนผู
ฉลาดในการสังเกตรอยเทา ในเวลาที่ตนมีอายุเพียงเจ็ดขวบเทานั้น.
ครั้งนั้น บิดาของเขาคิดวาจักทดลองลูกคนนี้ จึงไดไปเรือนของเพื่อน
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โดยที่ทารกนั้นไมรูเลย ทารกนั้นก็มไิ ดถามที่ไปของบิดา เดินไปโดย
สังเกตรอยเทาของบิดา ไดไปยินอยูที่สํานักของบิดา.
อยูมาวันหนึ่ง บิดาไดถามทารกนั้นวา ลูกรัก เมื่อพอไปก็ไป
โดยมิใหเจารู แตเจารูที่ไปของพอไดอยางไร ? เขากลาวตอบบิดาวา
พอจา ฉันจํารอยเทาของพอได ฉันฉลาดในการสังเกตรอยเทา. ลําดับ
นั้น บิดาของเขาตองการจะทดลองอีก เมื่อบริโภคอาหารเชาแลว ออก
จากเรือนไปยังเรือนของผูที่คุนเคยซึ่งอยูติด ๆ กัน แลวออกจากเรือน
นั้นไปยังเรือนที่ ๓ ออกจากเรือนที่ ๓ มายังประตูเรือนของตนอีก
แลวออกจากประตูเรือนของตนไปยังประตูเมืองทิศอุดร ออกประตูนั้น
ออมเมืองไปทางซาย ไปถึงพระเชตวันวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแลว
นั่งฟงธรรมอยู. ทารกถามพวกบานวา พอฉันไปไหน เมื่อไดรับคําตอบวา
ไมทราบ จึงไดสังเกตรอยเทาของบิดา ตั้งตนแตเรือนของผูที่คุนเคยซึ่ง
อยูติด ๆ กัน ไปตามทางที่บิดาไปนั่นแหละ จนถึงพระเชตวันวิหาร ถวาย
บังคมพระศาสดาแลวไปยืนอยูใกล ๆ บิดา เมื่อบิดาถามวา ลูกรัก เจา
รูวาพอมาในที่นี้หรือ ? เขาตอบวา ฉันจํารอยเทาพอไปจึงไดมา โดย
สังเกตรอยเทา. พระศาสดาตรัสถามวา พูดอะไรกันอุบาสก ? เมื่อกุฎมพี
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เด็กคนนี้ฉลาดสังเกตรอยเทา ขา
พระองคทดลองเด็กนี้จึงไดมาโดยอุบายนี้ แลเด็กนี้ครั้นไมเห็นขาพระองคในเรือน ไดมาโดยสังเกตรอยเทาขาพระองค จึงตรัสวา อุบาสก
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การจํารอยเทาบนพื้นดินไดไมนาอัศจรรย บัณฑิตกอน ๆ จํารอยเทาใน
อากาศได กุฎมพีนั้นกราบทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึงทรงนําเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระอัครมเหสีของพระองคประพฤตินอกใจ เมื่อพระราชาตรัสถามก็สบถสาบานวา ถาหมอมฉันประพฤตินอกใจพระองค
ขอใหหมอมฉันเปนยักษิณีมีหนาเหมือนมา. ตอจากนั้นพระนางไดสิ้น
พระชนม เกิดเปนยักษิณีมีหนาเหมือนมา ที่เชิงเขาแหงหนึ่งอยูในคูหา
จับมนุษยที่สัญจรไปมาในดงใหญ ในทางที่ไปจากตันดงถึงปลายดง
เคี้ยวกินเปนอาหาร ไดยินวานางยักษิณีนั้น ไปบําเรอทาวเวสวัณอยู
๓ ป ไดรับพรใหเคี้ยวกินมนุษยไดในที่ยาว ๓๐โยชน กวาง ๕ โยชน.
อยูมาวันหนึ่ง พราหมณรูปงามคนหนึ่ง เปนผูมั่งคั่งมีโภคทรัพยมาก
แวดลอมไปดวยมนุษยจํานวนมาก เดินมาทางนั้น นางยักษิณีเห็นดังนั้น
มีความยินดีจึงวิ่งไป พวกมนุษยผูเปนบริวารพากันหนีไปหมด นาง
ยักษิณีวิ่งเร็วอยางลม จับพราหมณไดแลวใหนอนบนหลังไปคูหา เมื่อ
ไดถูกตองกับบุรุษเขาก็เกิดสิเนหาในพราหมณนั้นดวยกิเลส จึงมิได
เคี้ยวกินเขาเอาไวเปนสามีของตน แลวทั้ง ๒ ตางก็อยูรวมกันดวยความ
สามัคคีตั้งแตนั้นมา นางยักษิณีก็เที่ยวจับมนุษยถือเอาผา ขาวสารและ
น้ํามันเปนตน มาปรุงเปนอาหารมีรสเลิศตางๆ ใหสามี ตนเองเคี้ยว
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กินเนื้อมนุษย เวลาที่นางจะไปไหนนางไดเอาหินแผนปดประตูถ้ํา
กอนแลวจึงไป เพราะกลัวพราหมณจะหนี เมื่อเขา ๒ คนอยูกันอยาง
ปรีดาปราโมทยเชนนี้ พระโพธิสัตวเคลื่อนจากฐานะที่พระองคเกิดมา
ถือปฏิสนธิในครรภของนางยักษิณีนั้น เพราะอาศัยพราหมณ พอลวง
ไปได ๑๐ เดือน นางยักษิณีก็คลอดบุตร นางไดมีความสิเนหาในบุตรและ
พราหมณมา ไดเลี้ยงดูคนทั้ง ๒ เปนอยาง ตอมาเมื่อบุตรเจริญวัย
แลว นางยักษิณีไดใหบุตรเขาไปภายในถ้ําพรอมกับบิดาแลวปดประตู
เสีย ครั้นวันหนึ่ง พระโพธิสัตวรูวานางยักษิณีนั้นไปแลว จึงไดเอาศิลา
ออกพาบิดาไปขางนอก นางยักษิณีมาถามวา ใครเอาศิลาออก เมื่อ
พระโพธิสัตวตอบวา ฉันเอาออกจะแม ฉันไมสามารถนั่งอยูในที่มืด นาง
ก็มิไดวาอะไรเพราะรักบุตร.
อยูมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตวถามบิดาวา พอจา เหตุไรหนาของ
แมฉันจึงไมเหมือนหนาของพอ. พราหมณผูเปนบิดากลาววา ลูกรัก
แมของเจาเปนยักษิณีที่กินเนื้อมนุษย เราสองพอลูกนี้เปนมนุษย. พระโพธิสัตวกลาววา พอจา ถาเชนนั้นเราจะอยูในที่นี้ทําไม ไปเถิดพอ
เราไปแดนมนุษยกันเถิด. พราหมณผูเปนบิดากลาววา ลูกรัก ถาเราหนี
แมของเจาก็จักฆาเราทั้งสองเสีย พระโพธิสัตวพูดเอาใจบิดาวา อยากลัว
เลยพอ ฉันรับภาระพาพอไปใหถึงแดนมนุษย. ครั้นวันรุงขึ้น เมื่อ
มารดาไปแลวไดพาบิดาหนี นางยักษิณีกลับมาไมเห็นคนทั้ง ๒ นั้น
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จึงวิ่งไปเร็วอยางลม จับคนทั้ง ๒ นั้นไดแลวกลาววา พราหมณ ทานหนี
ทําไม ทานอยูที่นี้ขาดแคลนอะไรหรือ ? เมื่อพราหมณกลาววา นองรัก
เธออยาโกรธพี่เลย ลูกของเธอพาพี่หนีดังนี้ นางก็มิไดวาอะไรแกเขา
เพราะความสิเนหาในบุตร ปลอบโยนคนทั้ง ๒ ใหเบาใจแลวพาไปยัง
ที่อยูของตน. ในวันที่ ๓ นางยักษิณีก็ไดนําคนทั้ง ๒ ซึ่งหนีไปอยูอยาง
นั้นกลับมาอีก.
พระโพธิสัตวคิดวา แมของเราคงจะมีที่ที่เปนเขตกําหนดไว
ทําอยางไรเราจึงจะถามถึงแดนที่อยูในอาณาเขตของแมนี้ได เมื่อถามได
เราจักหนีไปใหเลยเขตแดนนั้น. วัน ๑ พระโพธิสัตวกอดมารดานั่งลง
ณ ที่ควรแหง ๑ แลวกลาววา แมจา บรรดาของที่เปนของแมยอม
ตกอยูแกพวกลูก ขอแมไดโปรดบอกเขตกําหนดพื้นดินที่เปนของแม
แกฉัน นางยักษิณีบอกที่ซึ่งยาว ๓๐ โยชน กวาง ๕ โยชน มีภูเขาเปน
ตนเปนเครื่องหมายในทิศทั้งปวงแกบุตรแลวกลาววา ลูกรัก เจาจง
กําหนดที่นี้ซึ่งมีอยูเพียงเทานี้ไว ครั้นลวงไปได ๒, ๓ วัน เมื่อมารดาไป
ดงแลว พระโพธิสัตวไดแบกบิดาขึ้นคอวิ่งไปโดยเร็วอยางลม ตามสัญญา
ที่มารดาใหไว ถึงฝงแมน้ําอันเปนเขตกําหนด นางยักษิณีกลับมาเมื่อ
ไมเห็นคนทั้ง ๒ ก็ออกติดตาม พระโพธิสัตวพาบิดาไปถึงกลางแมน้ํา
นางยักษิณีไปยืนอยูที่ริมฝงแมน้ํา รูว าคนทั้ง ๒ ลวงเลยเขตแดนของ
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ตนไปแลว จึงยืนอยูที่นั้นเอง วิงวอนบุตรและสามีวา ลูกรัก เจาจงพา
พอกลับมา แมมีความผิดอะไรหรือ ? อะไร ๆ ไมสมบูรณแกพวกทาน
เพราะอาศัยเราหรือ ? กลับมาเถิด ผัวรัก ดังนี้. ลําดับนั้น พราหมณได
ขามแมน้ําไปแลว นางยักษิณีวิงวอนบุตรวา ลูกรัก เจาอยาไดทําอยางนี้
เจาจงกลับมาเถิด. พระโพธิสัตวกลาววา แม ฉันและพอเปนมนุษย
แมเปนยักษิณี ฉันไมอาจอยูในสํานักของแมไดตลอดกาล ฉะนั้นฉัน
กับพอจักไมกลับ. นางยักษิณีถามวา เจาจักไมกลับหรือลูกรัก. พระโพธิสัตวตอบวา ใช ลูกจะไมกลับดอกแม นางยักษิณีกลาววา ลูกรัก ถา
เจาจักไมกลับก็ตามเถิด ขึ้นชื่อวาชีวิตในโลกนี้เปนของยาก คนที่ไมรู
ศิลปวิทยาไมอาจที่จะดํารงชีพอยูได แมรูวชิ าอยางหนึ่งชื่อจินดามณี
ดวยอานุภาพของวิชานี้ อาจที่จะติดตามรอยเทาของผูที่หายไปแลวสิ้น
๑๒ ปเปนที่สุด วิชานี้จักเปนเครื่องเลี้ยงชีวิตเจา ลูกรัก เจาจงเรียน
มนตอันหาคามิไดนี้ไว วาดังนั้นแลวทั้ง ๆ ทีถ่ ูกความทุกขเห็นปานนั้น
ครอบงํา นางก็ไดสอนมนตใหดวยความรักลูก. พระโพธิสัตวยืนอยูใน
แมน้ํานั่นเอง. ไหวมารดาแลวประณมมือเรียนมนต ครั้นเรียนไดแลว
ไดไหวมารดาอีก แลวกลาววา แม ขอแมจงไปเถิด นางยักษิณีกลาว
วา ลูกรัก เมื่อเจาและพอของเจาไมกลับ ชีวิตของแมก็จักไมมี แลว
กลาวคาถาวา :ลูกรัก เจาจงมาหาแม จงกลับไปอยูกับ
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แมเถิด อยาทําใหแมไมมีที่พงึ่ เลย เมื่อแม
ไมไดเห็นลูกก็ตองตายในวันนี้.
ครั้นกลาวแลว นางยักษิณีไดทุบหนาอกของตนเอง. ทันใดนั้น
หทัยของนางไดแตกทําลาย เพราะความเศราโศกถึงบุตร. นางตายแลว
ลมลงไปในที่นั้นนั่นเอง. ขณะนั้นพระโพธิสัตวทราบวามารดาตาย จึง
เรียกบิดาไปใกลมารดาแลวทําเชิงตะกอนเผาศพมารดา ครัน้ เผาเสร็จ
แลวไดบูชาดวยดอกไมนานาชนิด พลางรองไหคร่ําครวญพาบิดาไปนคร
พาราณสี ยืนอยูที่ประตูพระราชนิเวศนใหกราบทูลแดพระเจาพาราณสีวา มีมาณพผูฉลาดสังเกตรอยเทามายืนอยูที่พระทวารขอเขาเฝา เมื่อ
ไดรับเชื้อเชิญวา ถาเชนนั้นจงเขามาเถิด ไดเขาไปถวายบังคมพระเจา
พาราณสี เมื่อพระองคตรัสถามวา นี่แนะเจา เจารูศิลปวิทยาอะไร ?
จึงกราบทูลวา ขาแตพระองค ขาพระองครูวิชาที่สามารถไปตามรอยเทา
แลวจับคนที่ลักสิ่งของไปแลวนานถึง ๑๒ ปได. พระเจาพาราณสีตรัส
วา ถาเชนนั้นทานจงรับราชการอยูกับเรา. พระโพธิสัตวกราบทูลวา
เมื่อขาพระองคไดรับพระราชทานทรัพยวันละพัน
จึงจะขอรับ
ราชการ พระเจาพาราณสีตรัสวา ดีแลวพอ เจาจงรับราชการเถิด
พระเจาพาราณสีรับสั่งใหพระราชทานทรัพยวันละพันทุกวันแลว.
อยูมาวัน ๑ ปุโรหิตกราบทูลพระเจาพาราณสีวา ขาแตพระมหาราชเจา. เราทั้หลายไมรูวามาณพนั้นจะมีศิลปะนั้นหรือไมมี เพราะ
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เขายังมิไดทํากรรมอยางใดอยาง ๑ ดวยอานุภาพของศิลปวิทยา ควร
จักทดลองมาณพนั้นกอน พระราชารับสั่งวา ดีแลว ทั้ง ๒ คนจึงให
สัญญาแกเจาพนักงานรักษารัตนะ แลวถือเอาแกวดวงสําคัญลงจากปราสาท เดินวนเวียนภายในพระราชนิเวศน ๓ ครั้ง แลวพาดบันไดลงขาง
นอกปลายกําแพง เขาไปศาลยุติธรรม นั่งในศาลนัน้ แลวเดินกลับมา
พาดบันได ลงภายในพระราชนิเวศน  ทางปลายกําแพง เดินไปยังฝงสระ
โบกขรณีภายในพระราชวัง เวียนสระโบกขรณี ๓ รอบ แลวลงไปวาง
สิ่งของไวในสระโบกขรณี แลวจึงไปขึ้นปราสาท. วันรุงขึ้นไดเกิดโกลา
หลกันวา ไดยินวา พวกโจรลักแกวไปจากพระราชนิเวศน พระราชาทํา
เปนทรงทราบ รับสั่งใหเรียกพระโพธิสัตวมาแลวตรัสวา นี่แนะเจา
แกวมีคามาก ถูกโจรลักไปจากพระราชนิเวศน เอาเถิด เจาควรติดตาม
แลวนั้นมาใหได. พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา สิ่งของ
ที่โจรลักไปแลวนานถึง ๒ ป ขาพระองคยังสามารถติดตามรอยเทา
โจรนําคืนมาไดอยางไมนาแปลกสิ่งของที่ถูกลักไปเมื่อคืนนี้ ขาพระองค
จักสามารถนํามาใหในวันนี้แน ขอพระองคอยาไดทรงปริวิตก สิ่งของ
นั้นเลย พระราชารับสั่งวา นี่แนะเจาถาเชนนั้น เจาจงนํามาเถิด พระโพธิสัตวกราบทูลวา ดีแลว พระเจาขา แลวยืนขึ้นที่ทองพระโรงไหว
มารดารายมนตจินดามณี แลวกราบทูลวา รอยเทาของโจร ๒ คน
ปรากฏพระเจาขา แลวตามรอยเทาของพระราชาและปุโรหิตเขาไปยัง
หองสิริมงคล ออกจากหองนั้นลงจากปราสาทวนเวียนอยูในพระราช-
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นิเวศน ๓ ครั้ง แลวไปใกลกําแพงตามรอยเทานั่นแหละ ยืนบนกําแพง
แลวกลาววา ขาแตพระมหาราชเจาพนจากําแพงในที่นี้ไปแลวรอยเทา
ปรากฏในอากาศ ขอพระองคจงพระราชทานบันได แลวใหพาดบันได
ลงทางปลายกําแพง ไปศาลยุติธรรมตามรอยเทานั้นแหละ แลวเดิน
กลับมายังพระราชนิเวศนอีก ใหพาดบันไดแลวลงทางปลายกําแพงไป
สระโบกขณีเดินเวียนขวาสระโบกขรณี ๓ ครั้ง แลวกราบทูลวา ขาแต
พระมหาราชเจา พวกโจรลงสระโบกขรณีนี้ แลวลงไปนําสิ่งของซึ่งดุจ
ตนวางไวเองมาถวายพระเจาพาราณสี แลวกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา โจร ๒ คนนี้เปนมหาโจรที่พระองคทรงรูจักดี จึงไดขึ้นพระราชนิเวศนตามทางนี้ มหาชนพากันชื่นชมยินดีตา งก็ปรบมือกันยกให
บางพวกก็ยกผาขึ้นโบก.
พระราชาทรงพระดําริวา มาณพนี้เดินไปโดยสังเกตรอยเทาเห็น
จะรูแตตําแหนงสิ่งของที่พวกโจรวางไวเทานั้น แตไมอาจจับโจรไดที่นั้น
พระราชาจึงไดตรัสกะพระโพธิสัตววา เจานําสิ่งของที่พวกโจรลักไปมา
ใหเราได แตไมอาจจับพวกโจรมาใหเราได พระโพธิสัตวกราบทูลวา
ขาแตพระมหาราชเจา พวกโจรอยูในที่นี้ แหละมิไดอยูไกลเลย พระราชา
มีพระดํารัสวา ใครเปนโจร ใครเปนโจร ? พระโพธิสัตวกราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ผูใดยอมอยากไดอยูผูนั่นแหละเปนโจร เมื่อไดสิ่งของ
ของพระองคมาแลว จะประโยชนอะไรดวยพวกโจรอีกเลา ขอพระองค
อยาไดถามถึงเลย. พระราชามีรับสั่งวา นี่แนะเจา เราใหทรัพยแกเจา
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วันละพันทุกวันเจาจงจับพวกโจรมาใหเรา. พระโพธิสัตวกราบทูล
วา ขาแตมหาราชเจา ทรัพยที่หายไปพระองคก็ไดแลว จะประโยชน
อะไรดวยพวกโจรอีกเลย. พระราชามีรับสั่งวา นีแ่ นะเจา เราไดพวก
โจรเหมาะกวาไดทรัพย พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา
ถาเชนนั้น ขาพระองคจักไมกราบทูลแตพระองควา คนเหลานี้เปนโจร
แตจักนําเรื่องที่เปนไปแลวในอดีตมากราบทูลพระองค ถาพระองคทรง
พระปรีชาก็จะทรงทราบเรื่องนั้น ครัน้ กราบทูลดังนี้แลว ไดนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ขาแตมหาราชเจา ในอดีตกาล มีมาณพนักฟอนคนหนึ่ง ชื่อ
ปาฏลี อยูในบานนอยริมฝงแมน้ําไมไกลพระนครพาราณสีนัก วัน ๑
มีการมหรสพ เขาพาภรรยาไปพระนครพาราณสี ฟอนรําขับรองได
ทรัพย ครั้นเลิกการมหรสพแลว ไดซื้อสุราอาหารเปนจํานวนมากเดิน
กลับบานของตน ถึงฝงแมน้ําเห็นน้ําใหมกําลังไหลมา จึงนั่งบริโภค
อาหารดื่มสุราเมาจนไมรูกําลังของตน เอาพิณใหญผูกคอแลวลงน้ําจับมือ
ภรรยาพูดวา เราไปกันเถิด แลววายขามแมน้ําไป. น้ําไดเขาไปตาม
ชองพิณ. ครานั้น พิณนั้นไดถวงเขาจมลงในน้ํา. ฝายภริยาของเขารูวา
สามีจมน้ํา จึงสลัดเขาขึ้นไปยืนอยูบนฝง. มาณพนักฟอนจมน้ําผลุบโผล ๆ อยู ดื่มน้ําเขาไปจนเต็มทอง ลําดับนั้น ภรรยาของเขาจึงคิดวา
สามีของเราจักตายในบัดนี้ เราจักขอเพลงขับไวสักบท ๑ เอาไวขับ
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ในทามกลางบริษัทเลี้ยงชีพ คิดดังนี้แลวจึงไดกลาววา พี่ พีก่ ําลังจะ
จมน้ํา ขอทานจงใหเพลงขับแกฉันบท ๑ ฉันจักเลี้ยงชีพดวยเพลง
ขับนั้น แลวกลาวคาถาวา :แมน้ําคงคาพัดพาเอามาณพชื่อปาฏลี ผูคง
แกเรียน มีถอยคําไพเราะใหลอยไป พีผ่ ูถูก
น้ําพัดไป ขอความเจริญจงมีแกพี่ ขอพี่จงให
เพลงขับบทนอย ๆ แกฉันสักบท ๑ เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คาถก คือเพลงขับบทนอย ๆ ลําดับ
นั้น ปาฏลีนักฟอนไดกลาวกะภรรยาวา นองรักพี่จักใหเพลงขับแกเจา
อยางไรได น้ําซึ่งเปนที่พึ่งอาศัยของมหาชน บัดนี้กําลังจักฆาพี่อยูแลว
แลวกลาวคาถาวา :ชนทั้งหลายยอมรดผูที่ไดรับความทุกข
ดวยน้ําใด ชนทั้งหลายยอมรดผูที่เรารอนดวย
น้ําใด เราจักตายในทามกลางน้ํานั้น ภัยเกิด
แตที่พึ่งอาศัยแลว.
พระโพธิสัตวแสดงคาถานี้แลวกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา
น้ําเปนที่พึ่งของมหาชนฉันใด แมพระราชาทั้งหลาย ก็เปนที่พึ่งของ
มหาชนฉันนั้น เมื่อภัยเกิดแตสํานักของพระราชาเหลานั้นแลว ใครจัก
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ปองกันภัยนั้นได ดังนี้แลวกราบทูลอีกวา ขาแตมหาราชเจา เรื่องโจร
ลักพระราชทรัพยนี้เปนเรื่องลับ แตขาพระองคกราบทูลอยางที่บัณฑิต
จะรูได ขอพระองคจงทรงทราบเถิด พระพุทธเจาขา พระราชาตรัสวา
นี่แนะเจา เราจะรูเรื่องลี้ลับเห็นปานนี้ไดอยางไร เจาจะจับโจรมาใหเรา
เถิด ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดกราบทูลพระราชาวา ขาแตมหาราชเจา
ถาเชนนั้นพระองคทรงสดับเรื่องนี้แลวจะทรงทราบ แลวนําเรื่องมาเลา
ถวายอีกเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ :ขาแตพระองค ในกาลกอนที่บานใกลประตูพระนครพาราณสีนี้
มีชางหมอคนหนึ่ง เมื่อจะนําดินเหนียวมาเพื่อตองการปนภาชนะ ได
ขุดเอาดินเหนียวในที่แหงเดียวนั่นเอามาเปนนิจ จนเปนหลุมใหญ
ภายในเปนเงื้อม อยูมาวันหนึ่ง เมื่อชางหมอนั้นกําลังขุดเอาดินเหนียว
เมฆกอนใหญตั้งเคาขึ้นในเวลาไมใชฤดูฝน ใหฝนตกลงมาหาใหญน้ํา
ไหลทวมหลุมพังทะลายลงไปทับศีรษะนายชางหมอนั้นแตก นายชาง
หมอรองคร่ําครวญอยู กลาวคาถาวา :พืชทั้งหลายงอกงามขึ้นไดบนแผนดิน
ใด สัตวทั้งหลายดํารงอยูไดบนแผนดินใด
แผนดินนั้นก็พังทับศีรษะของเราแตก ภัยเกิด
ขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิปฺปเฬติ ไดแกพังทับคือ ทําลาย
พระมหาสัตวกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองค แผนดินใหญเปน
ที่พึ่งอาศัย ของมหาชน ไดทําลายศีรษะของนายชางหมอฉันใด เมื่อ
พระราชผูเปนจอมแหงนรชน เปนที่พึ่งอาศัยแหงสัตวโลกทั้งหมด
เสมอดวยแผนดินใหญ มากระทําโจรกรรมอยางนี้ ใครเลาจักปองกันได
ขาแตมหาราชเจา พระองคสามารถที่จะทรงทราบตัวโจรที่ขาพระองค
กราบทูลปกปดไวไดดวยอุปมาอยางนี้. พระเจาพาราณสีตรัสวา นี่แนะ
เจา เหตุที่เราจะปกปดนั้นไมมี เจาจงจับโจรใหแกเราโดยชี้วาคนนี้แหละ
เปนโจรดังนี้ พระโพธิสัตวเมื่อจะรักษาพระเกียรติคุณพระราชา จึง
มิไดกลาววาพระองคเปนโจร ไดนาํ ตัวอยางมากราบทูลถวายอีกเรื่อง
หนึ่งวา :ขาแตมหาราชเจา ในกาลกอน เมื่อไฟไหมบานของบุรุษคนหนึ่ง
ในพระนครนี้แหละ เขาใชคน ๆ หนึง่ วา เจาจงเขาไปขางในขนสิ่งของ
ออก เมื่อคนนั้นกําลังเขาไปขนของอยูประตูเรือนปด. เขาตามืดเพราะ
ถูกควันหาทางออกไมไดเถิดทุกขขึ้นเพราะความรอน ยืนคร่ําครวญอยู
ขางใน กลาวคาถาวา :ชนทั้งหลายหุงอาหารดวยไฟใด บรรเทา
ความหนาวดวยไฟใด ไฟนัน้ ก็มาไหมตวั เรา
ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น ทําลายบทวา โส ม ฑหติ ความวา ไฟนั้นไหม
เราอีกอยางหนึ่งบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
พระมหาสัตวกราบทูลตอไปวา ขาแตมหาราชเจา มนุษยคนหนึ่ง
เปนที่พึ่งอาศัยของมหาชน ราวกะวาไฟเปนที่พึ่งอาศัยฉะนั้น ไดลักสิ่ง
ของคือรัตนะไป ขอพระองคอยาตรัสถามถึงโจรกะขาพระองคเลย พระราชาตรัสวา นี่แนะเจา เจาจงบอกโจรใหแกเราเถิด พระโพธิสัตวมิได
กราบทูลพระราชาวา พระองคเปนโจร ไดนําตัวอยางมาถวายอีกเรื่อง
หนึ่งวา :ขาแตพระองค ในกาลกอนบุรุษคนหนึ่งในพระนครนี้แหละ
บริโภคอาหารมากเกินไป ไมอาจยอยได ไดรับทุกขเวทนา คร่ําครวญ
อยู กลาวคาถาวา :พราหมณและกษัตริยท ั้งหลาย เปน
จํานวนมากเลี้ยงชีพดวยขาวสุกใด ขาวสุกนั้น
เราบริโภคแลว ก็มาทําเราใหถึงความพินาศ
ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ม ภุตฺโต พฺยาปาทิ ความวา
ขาวสุกนั้นเราบริโภคแลวก็มาทําเราใหถึงความพินาศ คือใหตาย.
พระมหาสัตวกราบทูลตอไปวา ขาแตมหาราชเจา คนคนหนึ่ง
เปนที่พึ่งอาศัยของมหาชน เหมือนขาวสุกไดลักสิ่งของไป เมื่อไดสิ่ง
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ของนั้นคืนมาแลว พระองคจะถามถึงโจรทําไม พระราชาตรัสวา นี่แนะ
เจา เมื่อเจาสามารถก็จงนําโจรมาใหเรา พระโพธิสัตวไดนําตัวอยางมา
กราบทูลอีกเรื่องหนึ่งวา:ขาแตมหาราชเจา ในกาลกอนลมไดตั้งขึ้นพัดประหารรางกายของ
คนคนหนึ่งในพระนครนี้แหละ คนคนนั้นคร่ําครวญอยู กลาวคาถาวา :บัณฑิตทั้งหลาย ยอมปรารถนาลมใน
เดือนทายแหงฤดูรอน ลมนั้นมาพัดประหาร
รางภายเรา ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
พระมหาสัตวกราบทูลตอไปวา ขาแตมหาราชเจา ภัยเกิดขึ้นแต
ที่พึ่งอาศัยดวยประการดังนี้ ขอพระองคจงทราบเรื่องนี้เถิด. พระราชา
ตรัสวา นี่แนะเจา เจาจงจับโจรเถอะ. เพื่อที่จะใหพระราชาทรงทราบ
พระโพธิสัตวไดนําตัวอยางมากราบทูลอีกเรื่องหนึ่งวา.
ขาแตพระมหาราชเจา ในอดีตกาล ในหิมวันตประเทศ มีตน
ไมใหญสมบูรณดวยกิ่งและคาคบ เปนที่อยูอาศัยของนกหลายพันตัว
ทั้งสองกิ่งของตนไมนั้นเสียดกันจนมีควันเกิดขึ้น แลวเชือ้ ไฟหลนลง
นกนายฝูงเห็นดังนั้น จึงกลาวคาถาวา :นกทั้งหลายพากันอาศัยตนไมใดที่งอก
แตแผนดิน ตนไมนั้นก็พนไฟออกมา นกทั้ง
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หลายเห็นดังนั้น ก็พากันหลบหนีไป ภัยเกิด
ขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขคติรุห แปลวา งอกแตแผนดิน
พระมหาสัตวกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองค ตนไมเปนที่พึ่ง
อาศัยของนกทั้งหลายฉันใด พระราชาก็เปนที่พึ่งอาศัย ของมหาชนฉัน
นั้น เมื่อพระราชานั้นกระทําโจรกรรมใครเลาจะปองกันได ขอพระองคจงทรงทราบเถิดพระพุทธเจาขา พระราชาตรัสวา นี่แนะเจา เจา
จงจับโจรใหแกเราเถิด ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดนําตัวอยางมากราบ
ทูลพระราชาอีกเรื่องหนึ่งวา :ขาแตมหาราชเจา ที่บานของชาวกาสีตําบลหนึ่ง มีแมน้ําที่มี
จระเขอยูดานหลังของตระกูล ๆ หนึ่ง และตระกูลนั้นมีบตุ รคนเดียว
เทานั้น เมือ่ บิดาของเขาตายเขาไดปฏิบัติมารดา มารดาไดนํากุลธิดาคนหนึ่งมาใหเขาโดยที่เขาไมปรารถนาเลย ตอนแรก ๆ นางกุลธิดา
นั้นก็รักใครแมผัวดี ภายหลังเจริญดวยบุตรและธิดา จึงอยากจะขับไล
แมผัวเสีย แมมารดาของนางก็อยูในเรือนนั้นเหมือนกัน ครั้งนั้น นาง
กลาวโทษแมผัวมีประการตาง ๆ ตอหนาสามี แลวกลาววา ฉันไมอาจที่จะ
เลี้ยงดูมารดาของพี่ได จงฆามารดาของพี่เสีย เมื่อสามีกลาววา การ
ฆามนุษยเปนกรรมหนักฉันจักฆาแมไดอยางไร จึงกลาววา ในเวลา
ที่แกหลับ เราชวยกันพาแกไปทั้งเตียงทีเดียว โยนลงแมน้ําที่มีจระเข
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แลวจระเขก็จักฮุบแกไปกิน สามีถามวา มารดาของเธอนอนที่ไหน
นางตอบวา นอนอยูใกล ๆ กับมารดาพี่นั่นแหละ สามีกลาววา ถา
เชนนั้น เธอจงไปเอาเชือกผูกเตียงที่มารดาของฉันนอนทําเครื่องหมาย
ไวครานั้นนางไดกระทําเชนนั้นแลวบอกวา ฉันไดกระทําเครื่องหมายไว
แลว สามีกลาววา รอสักหนอยใหคนทั้งหลายหลับเสียกอน ตนเองก็
นอนทําเปนหลับ แลวไปแกเชือกนั้นมาผูกที่เตียงของมารดาภรรยา
ปลุกภรรยาขึน้ แลวทั้ง ๒ คนก็ไปชวยกันยกขึ้นทั้งเตียงทีเดียว โยน
ลงไปในน้ํา จระเขทั้งหลายไดยื้อแยงกันเคี้ยวกินมารดาของหญิงนั้นใน
แมน้ํานั้น.
วันรุงขึ้น นางรูวามารดาถูกเปลี่ยนตัวจึงกลาววา พี่ มารดา
ของฉันถูกฆาแลว ตอไปนี้พี่จงฆามารดาของพี่ เมื่อสามีตอบวา ถา
เชนนั้นตกลง จึงกลาววา เราชวยกันทําเชิงตะกอนในปาชา แลวจับ
แกใสเขาไปในไฟใหตาย ลําดับนั้น คนทั้ง ๒ ไดนํามารดาผูกําลังหลับ
อยูไปวางไวที่ปาชา สามีกลาวกะภรรยาที่ปาชานั้นวา เธอนําไฟมาแลว
หรือ ? ภรรยาตอบวา ไมไดนํามาเพราะลืม สามีกลาววา ถาเชนนั้น
เธอจงไปนํามา ภรรยากลาววา ฉันไมอาจไปคนเดียว แมเมื่อพี่ไปฉันก็
ไมอาจอยูคนเดียว เราไปกันทั้ง ๒ คนเถิด เมื่อผัวเมีย ๒ คนไปกันแลว
หญิงแกตื่นขึ้นเพราะลมหนาว รูวาทีน่ ั่นเปนปาชาจึงใครครวญดูวา ผัว
เมีย ๒ คนนี้คงจะประสงคจะฆาเรา มันคงไปเพื่อเอาไฟมาเผาเปนแน
คิดวา มันไมรูกําลังของเราดังนี้ แลวจึงไดเอาซากศพศพหนึ่งขึ้นนอน
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บนเตียง เอาผาเกาคลุมขางบน แลวตนเองหนีเขาถ้ําที่เรนลับใกลปาชา
นั้นแหละ ผัวเมีย ๒ คนนําไฟมาแลวเผาซากศพดวยเขาใจวา เปนหญิง
แก แลวหลีกไป.
ก็ครั้งนั้น ในถ้ําที่เรนลับนั้น โจรคนหนึ่งเอาสิ่งของไปเก็บไว
กอน โจรนัน้ คิดวา เราจักไปเอาสิ่งของนั้น จึงไดมาเห็นหญิงแกเขาใจ
วาเปนยักษิณีตน ๑ สิ่งของของเราเกิดมีอมนุษยหวงแหนเสียแลว
จึงไดไปนําหมอผีมาคน ๑ ครั้นหมอผีเดินรายมนตเขาไปในถ้ํา หญิง
แกจึงกลาวกะหมอผีนั้นวา ฉันไมใชยักษิณีทานจงมาเถิด เราทั้ง ๒ จะ
บริโภคทรัพยนี้ หมอผีพูดวา เราจะเชื่อไดอยางไร ? หญิงแกพูดวา ทาน
จงเอาลิ้นของทานวางบนลิ้นของเรา หมอผีไดกระทําอยางนั้น ทันใด
นั้นหญิงแกไดกัดลิ้นของหมอผีขาดตกไป หมอผีมีโลหิตไหลจากลิ้น
คิดวา หญิงแกนี้เปนยักษิณีแนจึงรองวิ่งหนีไป ฝายหญิงแกนั้นครั้นวัน
รุงขึ้น ก็นุงผาเนื้อเลี่ยนถือเอาสิ่งของคือรัตนะตาง ๆ ไปเรือน ลําดับ
นั้น หญิงลูกสะใภเห็นดังนั้นจึงถามวา แมจา แมไดสิ่งของนี่ที่ไหน.
หญิงแกตอบวา ลูกคนทีถ่ ูกเผาบนเชิงตะกอนไมในปาชานั้น ยอมได
ทรัพยสิ่งของเห็นปานนี้ หญิงลูกสะใภถามวา แมจา ถาเชนนั้นอยางฉัน
นี้อาจที่จะไดไหม ? หญิงแกตอบวา ถาจักเปนอยางเราก็จักได ครั้งนั้น
ดวยความโลภในสิ่งของเครื่องประดับ นางไดบอกแกสามีแลวใหเผาตน
ในปาชานั้น. ครั้นในวันรุง ขึ้นสามีไมเห็นภรรยากลับมา จึงพูดกะมารดา
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วา แม ก็แมมาในเวลานี้ แตลูกสะใภทําไมจึงไมมา. หญิงแกไดฟงดัง
นั้นจึงดุลูกชายวา เฮยไอคนเลว ! ขึ้นชื่อวาคนที่ตายแลวจะมาไดอยางไร
แลวกลาวคาถาวา :เรานําหญิงใดผูมีความโสมนัส ทัดระ
เบียบดอกไม มีกายประพรมดวยจันทนเหลือง
มา หญิงนั้นขับไลเราออกจากเรือน ภัยเกิด
แตที่พึ่งอาศัยแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสมนสฺส คือ ยังความโสมนัส
ใหเกิดขึ้น อีกอยางหนึ่งบาลีวา โสมนสฺสา ความวา เปนผูยินดีใน
ความโสมนัส.
ขอนี้อธิบายวา เราเขาใจวาบุตรของเราจักเจริญดวยบุตรและ
ธิดาทั้งหลาย เพราะอาศัยหญิงนี้ เรานําหญิงใด ผูมีความโสมนัสทัดระเบียบดอกไม มีกายประพรมดวยจันทนเหลืองมาประดับตกแตงใหเปน
สะใภดวยหวังวาจักเลี้ยงดูเราในเวลาแก หญิงนั้นขับไลเราออกจากเรือน
ในวันนี้ ภัยเกิดขึ้นแตที่พึ่งอาศัยแลวดังนี้.
พระมหาสัตวกราบทูลตอไปวา ขาแตมหาราชเจา พระราชาเปน
ที่พึ่งของมหาชน เหมือนหญิงสะใภเปนที่พึ่งของแมผัว เมือ่ ภัยเกิดแต
พระราชานั้นแลวใครอาจจะทําอะไรได ขอพระองคจงทรงทราบเถิด
พระเจาขา พระราชาไดทรงสดับดังนั้นแลวตรัสวา นี่แนะเจา เหตุการณ
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ที่เจานํามาเลานี้เราไมรู เจาจงมอบโจรใหเถิด พระโพธิสัตวคิดวา เรา
จักรักษาเกียรติคุณพระราชา จึงไดนําเรื่องมากราบทูลอีกเรื่องหนึ่งวา :ขาแตพระองค ในกาลกอนบุรุษผูหนึ่งในพระนครนี้แหละ ตั้ง
ความปรารถนาแลวก็ไดบุตร ในเวลาที่บุตรเกิดเขาเกิดปติโสมนัสวา
เราไดบุตรแลว เลีย้ งดูบุตรนั้นเปนอยางดี เมื่อเจริญวัยแลวไดหาภรรยา
ให ตอมาภายหลังเขาแกเฒาลง ไมอาจทํางานใหสําเร็จได ครั้งนั้น
บุตรไดกลาวกะเขาวา พอไมอาจทําการงานไดจงออกไปจากบานนี้ แลว
ก็ขับออกจากบาน เขาขอทานเลี้ยงชีพดวยความยากแคน คร่ําครวญอยู
กลาวคาถาวา :เราชื่นชมยินดีดวยบุตรผูเกิดแลวคนใด
เราปรารถนาความเจริญแกบตุ รคนใด บุตรคน
นั้นก็มาขับไลเราออกจากเรือน ภัยเกิดขึ้นแต
ที่พึ่งอาศัยแลว.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โสม เปนตน ความวา บุตร
คนนั้น ก็มาขับไลเราออกจากเรือน เรานั้นเที่ยวขอทานเลี้ยงชีพอยาง
ลําบาก ภัยเกิดขึ้นแกเราแตที่พึ่งอาศัยนั่นเอง.
พระมหาสัตวกราบทูลตอไปวา ขาแตมหาราชเจา ขึ้นชื่อวาบิดา
ผูแกชรา บุตรผูมีกําลังความสามารถศึกษาฉันใด ชนบททัง้ หมด
พระราชาควรรักษาฉันนั้น ก็แลภัยนี้เมื่อเกิดขึ้นไดเกิดขึ้นแลวจากสํานัก
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ของพระราชาผูรักษาสัตวทั้งปวง ขอพระองคจงทรงทราบวา คนชื่อโนน
เปนโจร ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาขา. พระราชาไดทรงสดับดังนั้นจึงตรัส
วา นี่แนะเจา เราไมทราบเหตุที่ควรและไมควร เจาจงชี้ตัวโจร
ใหเถิด หรือวาตัวเจาเองเปนโจร พระราชาทรงรบเรามาณพอยูเนือง ๆ
ดวยประการดังวามานี้.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดกราบทูลพระราชาอยางนี้วา ขาแต
พระมหาราชเจา พระองคจะใหขาพระองคชี้ตัวโจรอยางเดียวเทานั้น
มิใชหรือ ? พระราชาตรัสวา ถูกแลวเธอ พระโพธิสัตวกราบทูลวา
ถาเชนนั้น ขาพระองคจักประกาศในทามกลางบริษัทวา คนโนนดวย
คนนี้ดวยเปนโจร พระราชาตรัสวา จงทําอยางนั้นเถิด เธอ พระโพธิสัตวไดสดับพระราชดํารัสดังนั้นแลวคิดวา พระราชานี้ไมใหเรา
รักษาพระองคไว ฉะนั้นเราจักจับโจรในบัดนี้ คิดดังนี้แลวจึงปาว
ประกาศเรียกประชุมชาวนิคมชนบท แลวกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ขอชาวชนบทและชาวนิคมผูมาประชุม
กันแลว จงฟงขาพเจา น้ํามีในที่ใด ไฟก็มใี น
ที่นั้น ความเกษมสําราญบังเกิดขึ้นแตที่ใด
ภัยก็บังเกิดขึ้นแตที่นั้น พระราชากับพราหมณ
ปุโรหิตพากันปลนรัฐเสียเอง ทานทั้งหลาย
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จงพากันรักษาตนของตนอยูเถิด ภัยเกิดขึน้
แตที่พึ่งอาศัยแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโตทก ตทาทิตฺต ความวา น้ํา
มีที่ไหน ไฟก็มีที่นั่น บทวา ยโต เขม ความวา ความเกษมสําราญ
พึงมีแตพระราชาพระองคใด ภัยเกิดขึ้นแลวแกพระราชาพระองคนั้น.
บทวา อตฺตคุตฺตา วิหรถ ความวา บัดนี้ ทานทั้งหลายไมมีที่พึ่งแลว
ขออยาไดยังตนใหพินาศเถิด ขอทานทั้งหลายจงคุมครองตนเองรักษา
ทรัพยและขาวเปลือกที่เปนของของตนเถิด ธรรมดาวาพระราชาเปนที่
พึ่งของมหาชน ภัยเกิดขึ้นแลวแกทานทั้งหลายแตพระราชาพระองค
นั่นเอง พระราชากับพราหมณปุโรหิตเปนโจรผูหากินดวยการปลน ถา
ทานทั้งหลายประสงคจะจับโจร ก็จงจับพระราชากับพราหมณปุโรหิตทั้ง
สองคนนี้ไปลงโทษเถิด.
ลําดับนั้น ประชาชนเหลานั้น ไดฟงคําของพระโพธิสัตวนั้น
แลวพากันวา พระราชาพระองคนี้ควรจะมีหนาที่ปกปกรักษา บัดนี้พระ
องคกลับใสโทษคนอื่น เอาสิ่งของของพระองคไปไวในสระโบกขรณีดวย
พระองคเองแลวคนหาโจร บัดนี้พวกเราจะฆาพระราชาลามกนี้เสีย เพื่อ
ไมใหกระทําโจรกรรมอีกตอไป. ลําดับนั้น ประชาชนเหลานั้นจึงได
พรอมกัน ลุกขึ้นถือทอนไมบางตะบองบาง ทุบตีพระราชาและพราหมณ
ปุโรหิตใหตาย แลวอภิเษกพระมหาสัตวใหครองราชสมบัติตอไป.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงดังนี้ แลวตรัส
วา ดูกอนอุบาสก การจํารอยเทาบนแผนดินไดไมนาอัศจรรย บัณฑิต
ครั้งกอนจํารอยเทาในอากาศไดถึงอยางนี้ แลวทรงประกาศสัจธรรม
เวลาจบสัจธรรม อุบาสกและบุตรดํารงอยูในโสดาปตติผล พระทศพล
ทรงประชุมชาดกวา บิดาในครั้งนั้นไดมาเปนพระกัสสปในครั้งนี้ มาณพ
ผูฉลาดในการสังเกตรอยเทาไดมาเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาปทกุสลมาณวชาดกที่ ๖
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๗. โลมกัสสปชาดก
วาดวยตบะเปนคุณธรรมอันประเสริฐ
[๑๒๖๕] ถาทานนําเอาฤาษีโลมสกัสสปะมาบูชายัญได ทานจักไดเปนพระราชาเสมอดวยพระอินทร ไมรแู ก ไมรูตายเลย.
[๑๒๖๖] อาตมาไมปรารถนาแผนดินที่มีทะเลลอม
รอบมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขตพรอมกับความ
นินทา ดูกอนไสยหะ ทานจงทราบอยางนี้เถิด.
[๑๒๖๗] ดูกอนพราหมณ เราติเตียนการไดยศ
การไดทรัพย และความประพฤติอันไมเปน
ธรรม มีแตจะใหถงึ ความพินาศ.
[๑๒๖๘] ถึงแมจะเปนบรรพชิต ตองอุมบาตรหา
เลี้ยงชีพ แตไมเบียดเบียนใคร ความเปนอยู
เชนนั้น ยังดีกวาการแสวงหาที่ไมเปนธรรม
จะดีอะไร.
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[๑๒๖๙] ถึงแมจะเปนบรรพชิต ตองอุมบาตรหา
เลี้ยงชีพ แตไมเบียดเบียนใคร ความเปนอยู
นั่นและประเสริฐกวา ความเปนพระราชาใน
โลก.
[๑๒๗๐] พระจันทรมีกําลัง พระอาทิตยมีกําลัง
สมณพราหมณมกี าํ ลัง ฝงแหงสมุทรก็มีกาํ ลัง
หญิงมีกําลังยิ่งกวากําลังทั้งหลาย.
[๑๒๗๑] พระนางจันทวดี ทําใหฤาษีช่อื โลมสกัสสปะผูมีตบะกลา มาบูชายัญเพื่อประโยชน
แกพระราชบิดาได.
[๑๒๗๒] กรรมทีท่ ําดวยความโลภนั้น เผ็ดรอน
มีกามเปนเหตุ เราจักคนหามูลรากของกรรม
นั้น จักตัดความกําหนัดพรอมทั้งเครื่องผูกเสีย.
[๑๒๗๓] ขาแตพระราชา ขาพระองคติเตียนกามคุณทั้งหลาย ทีม่ อี ยูในโลกเปนอันมาก ตบะ
ธรรมเทานั้น ประเสริฐกวากามคุณทั้งหลาย
ขาพระองคจักละกามคุณทั้งหลายเสีย แลว
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บําเพ็ญตบะ สวนนางจันทวดี จงอยูใ นแวน
แควนของพระองคเถิด.
จบ โลมสกัสสปชาดกที่ ๗
อรรถกถาโลมสกัสสปชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อสฺส อินฺทสโม
ราชา ดังนี้.
ความยอมีวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกอนภิกษุ
เขาวาเธอกระสันจริงหรือ ? เมื่อภิกษุรูปนั้น กราบทูลวา จริงพระเจาขา
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ ก็ลมที่พัดภูเขาสิเนรุใหหวั่นไหว ทําไมจึงจักไม
พัดใบไมเกา ๆ ใหหวั่นไหวเลา แมผูที่เพียบพรอมไปดวยศทั่ว ๆ ไป ยัง
ถึงความเสื่อมยศได ชื่อวากิเลส ยอมทําสัตวที่บริสุทธิ์ใหเศราหมองได
จะปวยกลาวไปใยถึงคนเชนเธอ ดังนี้ แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล โอรสของพระเจาพรหมทัตผูครองพระนครพาราณสี ชื่อวา พรหมทัตตกุมาร และบุตรของปุโรหิต ชื่อวา กัสสปะ เปน
สหายกัน เรียนศิลปะทุกอยางในตระกูลอาจารยคนเดียวกัน ตอมา
เมื่อพระราชบิดาสวรรคต พรหมทัตตกุมารไดครองราชสมบัติ ทีนั้น
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กัสสปกุมารคิดวา สหายของเราเปนพระราชา บัดนี้ คงจักพระราชทาน
ความเปนใหญ ประโยชนอะไรดวยความเปนใหญสําหรับเรา เราจัก
ลามารดาบิดาและพระราชาแลวบวช ครั้นเขาคิดดังนี้แลว จึงไดถวาย
บังคมลาพระราชาและลามารดาบิดา เขาดินแดนหิมพานต บวชเปนฤาษี
ในวันที่ ๗ ไดอภิญญาและสมาบัติ เลี้ยงชีพอยูดวยการเที่ยวแสวงหาผล
ไม คนทั้งหลายพากันเรียกทานซึ่งเปนบรรพชิตวา โลมสกัสสปะ
ทานเปนดาบสที่มีอินทรียสงบระงับอยางยิ่ง มีตบะแรงกลา ภพของ
ทาวสักกเทวราชหวั่นไหวดวยเดชแหงตบะของดาบสนั้น ลําดับนั้น
ทาวสักกเทวราชทรงพิจารณาดูเห็นเหตุดังนั้นแลว ทรงดําริวา ดาบสนี้
มีเดชสูงนัก จะทําเราใหเคลื่อนจากความเปนทาวสักกะ เราจักรวมมือ
กับพระเจาพาราณสี ทําลายตบะของดาบสนั้นเสีย ครานัน้ ทาวเธอ
ไดเสด็จเขาไปยังหองสิริไสยาสนของพระเจาพาราณสีในเวลาเที่ยงคืน
แสดงอานุภาพของทาวสักกะ บันดาลหองทั้งหมดใหสวางดวยรัศมีแหง
พระสรีระ ลอยอยูในอากาศในสํานักของพระราชา ปลุกพระราชาวา
ตื่นขึ้นเถิดมหาราช เมื่อพระราชาตรัสถามวา ทานเปนใคร ตรัสตอบ
วา เราคือทาวสักกะ ตรัสถามวา ทานมาเพื่ออะไร ? ตรัสยอนถามวา
มหาราช ทานจะปรารถนาความเปนเอกราชในชมพูทวีปทั้งสิ้น หรือ
ไมปรารถนา ? ตรัสตอบวา ทําไมจึงจะไมปรารถนาเลา. ลําดับนั้น
ทาวสักกเทวราช จึงตรัสกะพระราชาวา ถาเชนนั้น พระองคจงนํา
โลมสกัสสปดาบสมาบูชาปสุฆาตยัญ พระองคจะเสมอดวยทาวสักกะ
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ไมแกไมตายจักไดครองราชสมบัติทั่วชมพูทวีป ดังนี้ แลวตรัสคาถาที่ ๑
วา :ถาทานนําเอาฤาษีโลมสกัสสปะมาบูชายัญได ทานจักไดเปนพระราชาเสมอดวยพระอินทร ไมรแู ก ไมรูตายเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺส แปลวา จักไดเปน. บทวา
ยเชยฺย ความวา ถาทานนําฤาษีโลมสกัสสปะจากที่อยูในปามาบูชายัญ.
ได.
ลําดับนั้น พระราชาไดทรงสดับพระดํารัสของทาวสักกะแลว
ทรงรับคําวา ดีแลว ครานั้น ทาวสักกะตรัสเตือนวา ถาเชนนั้น ก็อยา
เนิ่นชา แลวเสด็จหลีกไป วันรุงขึ้น พระราชารับสั่งใหเรียกไสยหะ
อํามาตยตรัสวา แนะเพื่อน ทานจงไปสํานักโลมสกัสสปะผูเปนสหาย
ที่รักของเรา จงพูดตามคําของเราอยางนี้วา ไดยินวา พระราชาจักให
ทานบูชาปสุฆาตยัญ แลวจักเปนเอกราชทั่วชมพูทวีป ทานปรารถนา
ประเทศเทาใด พระราชาจักพระราชทานประเทศเทานั้นแกทาน ขอ
ทานจงมาเพื่อบูชายัญกับเรา ไสยหะอํามาตยไดฟงดังนั้นแลว เพื่อจะ
รูที่อยูของดาบส เมื่อชาวปาคนหนึ่งบอกวา ขาพเจารู ไดใหเขาเปนคน
นําทางไปในที่นั้นดวย บริวารใหญไหวพระฤๅษีแลวนั่ง ณ ที่ควรแหง
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หนึ่ง แจงขาวสาสนนั้น ลําดับนั้น พระดาบสไดฟงคําของไสยหะ
อํามาตย แลวกลาววา ดูกอนไสยหะ ทานพูดอะไรนั่น เมื่อจะปฏิเสธ
ถอยคําของไสยหะอํามาตย ไดกลาวคาถา ๔ คาถาวา :อาตมาไมปรารถนาแผนดินที่มีทะเลลอม
รอบ มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขตพรอมกับความ
นินทา ดูกอนไสยหะ ทานจงทราบอยางนี้เถิด.
ดูกอนพราหมณ เราติเตียนการไดยศ
การไดทรัพย และความประพฤติอันไมเปน
ธรรม มีแตจะใหถึงความพินาศ.
ถึงแมจะเปนบรรพชิต ตองอุมบาตรหา
เลี้ยงชีพ แตไมเบียดเบียนใคร ความเปนอยู
เชนนั้น ยังดีกวาการแสวงหาที่ไมเปนธรรม
จะดีอะไร.
ถึงแมจะเปนบรรพชิต ตองอุมบาตรหา
เลี้ยงชีพ แตไมเบียดเบียนใคร ความเปนอยู
นั่นแหละประเสริฐ วาความเปนพระราชาใน
โลก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสมุทฺทปริยาย คือที่มีทะเลลอม
รอบ. บทวา สาครกุณฑ
ฺ ล คือที่ประกอบดวยสาครอันตั้งแวดลอม
ทวีปทั้ง ๔ ดุจกุณฑลที่เขาประดับไวที่จอนหู ฉะนั้น. บทวา สห
นินฺทาย ความวา โลมสกัสสปดาบสกลาววา อาตมาไมปรารถนาแม
มหาปฐพีที่มีจักรวาลเปนที่สุด พรอมดวยคํานินทานี้วา โลมสกัสสปดาบสนี้ ไดทําปสุฆาตกรรมแลว. ดวยบทวา ยา วุตฺติ วินิปาเตน
โลมกัสสปดาบส แสดงวา เราติเตียนความเปนไปแหงชีวิต คือตําหนิ
ความประพฤตินั้น เพราะเปนกรรมที่ใหตกไปในนรก. บทวา สาเยว
ชีวิกา ความวา ความเปนอยูโดยวิธีอุมเอาบาตรเดินเขาไปสูเรือนของ
ผูอื่น แสวงหาอาหารของบรรพชิตนั่นแหละ ดีกวาการไดยศทรัพย
และลาภตั้งรอยเทาพันทวีคูณ. บทวา อป รชฺเชน ต วร ความวา
การงดเวนความชั่วของบรรพชิต ผูไมเบียดเบียนผูอื่นนั้นประเสริฐกวา
ความเปนพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
อํามาตยฟงคําของพระดาบสนั้นแลว ไดไปกราบทูลแตพระราชา
พระราชาไดทรงสดับดังนั้น ตรัสวา เมื่อทานไมมา เราก็ไมอาจจะทํา
อะไรได จึงไดทรงนิ่งอยู ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชไดเสด็จมาในเวลา
เที่ยงคืนอีก ประทับอยูใ นอากาศ ตรัสวา ดูกอ นมหาราช เหตุไร
พระองคจึงไมบังคับโลมสกัสสปดาบสใหบูชายัญ. พระราชาตรัสวา
ขาพระองคสงอํามาตยไปบอกแลว แตทานไมมา ทาวสักกะตรัสวา
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ดูกอนมหาราช ถาเชนนัน้ พระองคจงตกแตงจันทวดีกุมารี ซึ่งเปน
พระราชธิดาของพระองค แลวมอบใหไสยหะอํามาตยนําไปบอกวา ถา
ทานมาบูชายัญ. พระราชาจักพระราชทานพระราชกุมารีนี้แกทาน พระดาบสนั้นจักมีจิตปฏิพัทธในกุมารี จักมาเปนแน พระราชาไดทรงสดับ
ดังนั้น ทรงรับวา ดีแลว วันรุงขึ้น ทรงมอบพระราชธิดาของพระองค
แกไสยหะอํามาตยสงไปแลว ไสยหะอํามาตยพาพระราชธิดาไปในที่นั้น
ไหวพระฤาษีทําปฏิสันถารแลว ยืนอยู ณ ที่ควรแหงหนึ่ง แสดงพระราชธิดาซึ่งงามประดุจเทพอัปสรแกพระฤาษี ลําดับนั้น พระดาบส
ทําลายอินทรียเสียแลว แลดูพระราชธิดา พรอมกับการแลดูนั่นเอง
เกิดจิตปฏิพัทธขึ้นแลวเสื่อมจากฌาน อํามาตยรูวาพระดาบสมีจิตปฏิพัทธ
จึงกลาววา ทานขอรับ ถาทานบูชายัญ พระราชาจักพระราชทาน
พระราชธิดานี้ใหเปนบาทบริจาริกาสําหรับทาน พระดาบสนั้นกําลัง
หวั่นไหวไปดวยอํานาจกิเลส จึงถามวา ไดยินวา พระราชาจักพระราชทานพระราชธิดานี้แกเราหรือ ? อํามาตยตอบวา ถูกแลว พระราชา
จักพระราชทานแกทานผูบูชายัญ พระดาบสกลาววา ดีแลว เมื่อเรา
ไดพระราชธิดานี้ จักบูชายัญ แลวสรวมชฎาพาพระราชธิดาขึ้นรถที่
ประดับงดงาม ไปพระนครพาราณสี.
แมพระราชาไดสดับวา พระดาบสมา ก็รับสั่งใหตั้งพิธีกรรมขึ้น
ที่หลุมบูชายัญไวสําหรับพระดาบสนั้น ครั้นไดทอดพระเนตรเห็นพระ-
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ดาบสมา ก็ตรัสวา ทานบูชายัญในวันพรุงนี้ เราจักเปนผูเสมอดวย
พระอินทร เวลาเสร็จการบูชายัญ เราจักถวายธิดาแกทาน กัสสปดาบส
รับคําวา ดีแลว ครั้นในวันรุงขึ้น พระราชาพาทานดาบสไปที่หลุม
บูชายัญพรอมกับนางจันทวดี ในหลุมนั้น ไดมีสัตว ๔ เทาทุกอยาง เชน
ชาง มา โคเปนตน ประดิษฐานไวเปนลําดับ พระดาบสเริ่มจะฆา
สัตวเหลานั้นทั้งหมดใหตาย แลวบูชายัญ มหาชนที่มาประชุมกันอยู
ณ ที่นั้น เห็นดังนั้น กลาววา ดูกอนโลมสกัสสปะ กรรมนีไ้ มเหมาะ
ไมสมควรแกทาน ทํากรรมนั้นเพื่ออะไร แลวคร่ําครวญกลาวคาถา
๒ คาถาวา :พระจันทรมีกําลัง พระอาทิตยมีกําลัง
สมณพราหมณมกี าํ ลัง ฝงแกงสมุทรก็มีกําลัง
หญิงมีกําลังยิ่งกวากําลังทั้งหลาย.
พระนางจันทวดี ทําใหฤาษีชื่อโลมสกัสสปะผูมีตบะกลา มาบูชายัญเพื่อประโยชน
แกพระราชบิดาได.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา พล จนฺโท พล สุริโย ความวา
ในการจํากัดความมืดใหญ ชื่อวากําลังอยางอื่น ยอมไมมีในการกําจัด
ความมืดใหญนี้ พระจันทรและพระอาทิตยเทานั้นมีกําลัง. บทวา
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สมณพฺราหฺมณา ความวา ในการอดกลั้นตอกําลังแหงอิฏฐารมณแลว
อนิฏฐารมณ สมณะพราหมณผูประกอบดวยกําลัง คือขันติและกําลัง
คือญาณ ผูมีบาปอันสงบและบาปอันลอยแลว มีกาํ ลัง. บทวา พล
เวลา สมุททฺ สฺส ความวา ฝงแหงมหาสมุทรชื่อวามีกําลัง เพราะ
สามารถที่จะไมใหน้ําลนขึ้นมา และกั้นน้ําเอาไวใหพินาศได. บทวา
พลาติพลมิตฺถิโย ความวา สวนหญิงทั้งหลาย ชื่อวามีกําลังยิ่งกวา
กําลังทั้งหมด เพราะสามารถจะพาบุรุษที่มีความรูดีแตมีกําหนัดมาสู
อํานาจของตน แลวใหพินาศได อธิบายวา กําลังแหงหญิงเทานั้น
มีมากกวากําลังทั้งหมด. ศัพทวา ยถา เทากับ ยสฺมา แปลวา
เพราะเหตุใด. บทวา ปตุ อตฺถา คือเพื่อประโยชนแหงความเจริญ
แกพระราชบิดา.
ขอนี้มีอธิบายวา เพราะนางจันทวดีนี้ กระทําโลมสกัสสปะ ผูมี
ตบะกลา ผูชอื่ วาเปนฤาษี เพราะเปนผูแสวงหาคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน
ใหเปนผูไมมีศีล แลวใหบูชาวาชเปยยะ คือยัญ เพื่อประโยชนแก
พระราชบิดาได ฉะนั้น ขอนี้ บัณฑิตพึงทราบวา หญิงมีกําลังยิ่งกวา
กําลังทั้งหลาย.
ขณะนั้น กัสสปดาบส เงื้อพระขรรคแกวขึ้น ดวยคิดวา จัก
ฟนคอมงคลหัตถีเพื่อบูชายัญ ชางเห็นดังนั้น ก็สะดุงกลัวตอมรณภัย
จึงรองเสียงดัง แมพวกสัตวนอกนี้ คือ ชาง มา โค เปนตน ไดฟง
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เสียงรองของชางมงคลหัตถีนั้น ตางก็สะดุงกลัวตอมรณภัย จึงไดรองลั่น
ดวยความกลัว แมมหาชนก็พากันรอง กัสสปดาบสไดยินเสียงรอง
ลั่นใหญดังนัน้ ก็สลดใจ แลดูชฎาเปนตนของตน ลําดับนั้น ชฎา
หนวด ขนรักแร ขนอก ไดปรากฏแกพระดาบสนั้น พระดาบสมีความ
เดือดรอนใจ คิดวา เราไดทํากรรมลามก ไมสมควรเลย เมื่อจะประกาศ
ความสลด ไดกลาวคาถาที่ ๘ วา :ธรรมที่ทําดวยความโลภนั้น เผ็ดรอน
มีกามเปนเหตุ เราจักคนหามูลรากของธรรม
นั้น จักตัดความกําหนัดพรอมทั้งเครื่องผูกเสีย.
พึงทราบความแหงคําที่เปนคาถานั้นวา ขาแตพระราชาผูเปน
ใหญ กรรมใดที่ขาพระองคทําความโลภในนางจันทวดีใหเกิดขึ้น แลวทํา
ลงดวยความโลภนั้น กรรมนั้นมีกามเปนเหตุ เปนกรรมลามก เผ็ดรอน
มีวิบากแรงกลา ขาพระองคจักคนหามูลราก กลาวคืออโยนิโสมนสิการ
ของกรรมนั้น สมควรแลวที่ขาพระองคจักซักดาบ คือปญญาออก ตัด
ความกําหนัดยินดี พรอมดวยเครื่องผูกพัน คือศุภนิมิตร.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะพระดาบสวา ดูกอนสหาย อยากลัว
เลย เราจักใหนางจันทวดีกุมารีและกองแกว ๗ ประการแกทานในบัดนี้
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ทานจงบูชายัญเถิด พระกัสสปดาบสไดฟงดังนั้น จึงกลาววา ขาแต
มหาราช ขาพระองคไมตองการดวยกิเลสนี้ แลวกลาวคาถาสุดทาย
วา :ขาแตพระราชา ขาพระองคติเตียนกามคุณทั้งหลาย ทีม่ อี ยูในโลกเปนอันมาก ตบะ
ธรรมเทานั้น ประเสริฐกวากามคุณทั้งหลาย
ขาพระองคจักละกามคุณทั้งหลายเสีย แลว
บําเพ็ญตบะ สวนนางจันทวดี จงอยูในแวน
แควนของพระองคเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุพหูป คือแมอันมากยิ่ง. บทวา
ตโป กริสฺสามิ คือจักบําเพ็ญความสํารวมในศีลเทานั้น.
พระดาบส ครั้นทูลดังนี้แลว ไดประมวลกสิณบริกรรมทําคุณ
วิเศษที่เสียไปใหเกิดขึ้น นั่งบัลลังกในอากาศแสดงธรรมแกพระราชา
กลาวสอนวา จงอยาประมาท แลวทําลายหลุมบูชายัญ ใหอภัยทาน
แกมหาชน เมื่อพระราชายังวิงวอนอยู ไดเหาะไปที่อยูของตน เจริญ
พรหมวิหารธรรมจนตลอดชีวิต ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนามาแสดง ดังนี้แลว
ทรงประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจธรรม ภิกษุผกู ระสันตั้งอยูในพระ-
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อรหัตผล พระทศพลทรงประชุมชาดกวา ไสยหะมหาอํามาตยในครั้งนั้น
ไดมาเปนพระสารีบุตรในบัดนี้ สวนโลมสกัสสปดาบส ไดมาเปน
เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาโลมสกัสสปชาดกที่ ๗
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๘. จักกวากชาดก
วาดวยความเปนอยูของนกจักรพราก
[๑๒๗๔] ขาพเจาขอพูดกับนกทั้งสอง ที่เหมือน
ดังคลุมดวยผายอมน้ําฝาด มีใจเพลิดเพลิน
เที่ยวไปอยู นกทั้งหลายยอมสรรเสริญชาติ
ของนกอะไรในหมูม นุษยทั้งหลาย ขอเชิญ
ทานทั้งสองบอกนกนั้นแกขาพเจาเถิด.
[๑๒๗๕] ดูกอนทานผูเบียดเบียนมนุษย ในหมู
มนุษย นกทั้งหลายยอมกลาวถึงขาพเจาทั้งหลาย ซึ่งชื่อวานกจักรพราก เนื่องโดยลําดับ
มาวา บรรดานี้ทั้งหลาย เขารูกันทั่วไปวา
พวกขาพเจาเปนผูมีภาวะนานับถือ เปนผูมีรูป
งาม เที่ยวไปใกลหวงน้ํา พวกขาพเจาไมทํา
บาป แมเพราะการกันเปนเหตุ.
[๑๒๗๖] ดูกอนนกจักรพราก ทานทั้งหลายกิน
ผลไมอะไร ที่หวงน้ํานี้ หรือวาทานทั้งหลาย
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กินเนื้อแกที่ไหน
หรือวาทานทั้งหลายกิน
โภชนาหารอะไร กําลังและสีของทานทั้งหลาย
จึงไมเสื่อมทรามผิดรูป.
[๑๒๗๗] ดูกอน ผลไมทั้งหลายจะมีที่หว งน้ํา
ก็หามิได เนื้อทีน่ กจักรพรากจะกินก็มิไดมี
แตที่ไหน ขาพเจาทั้งหลายกินแตสาหราย
กับน้ํา จะไดทําบาปเพราะการกินก็หามิได.
[๑๒๗๘] ดูกอนนกจักรพราก อาหารของทานนี้
เราไมชอบ อาหารที่ทานกินในภพนี้อยางไร
ทานก็เปนผูละมายคลายกันกับอาหารนั้น ครั้ง
กอนเราเคยเปนอยางนี้มาแลว แตเดี๋ยวนี้
กลายเปนอยางอันไปดวยเหตุนี้แหละ เราจึง
เกิดความสงสัยในสีกายของทาน.
[๑๒๗๙] แมเราไดกินเนื้อ ผลไม และอาหารที่
เคลาดวยเกลือเจือดวยน้ํามัน เราไดกินอาหาร
มีรสที่เขากินกันในหมูมนุษย จึงไดกลาหาญ
เขาตอสูสงครามได ดูกอนนกจักรพราก แตสี
ของเราหาเหมือนกับของทานไม.
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[๑๒๘๐] ดูกอนกา ทานเปนผูกินอาหารไมบริสุทธิ์
มักจะโฉบลงในขณะที่เขาพลั้งเผลอ จะไดกิน
ขาวและน้ําก็โดยยาก ลูกไมทงั้ หลายทานก็ไม
ชอบใจกิน หรือเนื้อในกลางปาชา ทานก็ไม
ชอบใจกิน.
[๑๒๘๑] ดูกอนกา ผูใดอาศัยบริโภคโภคสมบัติ
ดวยกรรมอันสาหัส มักจะโฉบลงในขณะที่เขา
พลั้งเผลอ ภายหลังสภาวธรรมตนเอง ก็ยอม
ติเตียนผูนั้น ผูนนั้ ถูกสภาวธรรมตนเองติเตียน
แลว ก็ยอมละทิ้งวรรณะ และกําลังเสีย.
[๑๒๘๒] ถาผูใดบริโภคอาหาร แมจะนิดหนอย
ซึ่งเปนของเย็นไมเบียดเบียนผูอื่นถึงสาหัส ใน
กาลนัน้ กําลังกายและวรรณะ ยอมมีแกผนู ั้น
วรรณะทั้งปวงจะมีแกผูนั้น ดวยอาหารตาง ๆ
เทานั้นก็หาไม.
จบ จักกวากชาดกที่ ๘
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อรรถกถาจักกวากชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุเหลาะแหละรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา กาสายวตฺเถ
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุรูปนัน้ เปนผูเหลาะแหละโลภปจจัย ทิ้งอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตรเปนตนเสีย เขาพระนครสาวัตถีแตเชาทีเดียว แม
ดื่มขาวยาคูที่มีของเคี้ยวหลายอยางเปนบริวารแลวฉันขาวสาลี เนื้อและ
ขาวสุกที่มีรสเลิศตางๆ ที่เรือนนางวิสาขา เทานั้นก็ยังไมอิ่ม ออกจาก
ที่นั้นมุงหนาไปยังนิเวศนของตนนั้น ๆ คือ จูลอนาถปณฑิกเศรษฐี มหาอนาถปณฑิกเศรษฐี และพระเจาโกศล.
อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภา ปรารภ
ความเหลาะแหละของภิกษุนั้น พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลา
นั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว รับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลวตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูเหลาะแหละจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้น
กราบทูลวา จริงพระเจาขา ดังนี้ ตรัสวา ดูกอ นภิกษุ เหตุไรเธอจึง
เปนผูเหลาะแหละ แมในกาลกอน เธอก็ไมอิ่มดวยซากศพชางเปนตน
ในพระนครพาราณสี เพราะความเปนผูเหลาะแหละ ออกจากที่นั้นแลว
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เที่ยวไปตามฝงแมน้ําคงคาเขาหิมวันตประเทศดังนี้ แลวทรงนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี มีกาเหลาะแหละตัวหนึ่งเที่ยวเคี้ยวกินซากศพชางเปนตน ใน
พระนครพาราณสี ไมอิ่มดวยซากศพเหลานั้น คิดวา เราจักเคี้ยวกิน
ปลาที่ฝงแมน้ําคงคา ไปหากินปลาตายที่ฝงแหงแมน้ําคงคานั้นอยู ๒, ๓ วัน
เขาถิ่นหิมพานต เคี้ยวกินผลไมนอยใหญนานาชนิด ไปยังสระปทุมใหญ
ซึ่งมีปลาและเตามา เห็นนกจักรพราก ๒ ตัวมีสีดังทอง กําลังเคี้ยวกิน
สาหรายอยูในสระนั้น คิดวา นกจักรพราก ๒ ตัวนี้มีสีสวยงามเลิศ
เหลือเกิน นกเหลานี้คงจักมีโภชนาหารเปนที่พอใจ เราจักถามถึง
โภชนาหารของนกเหลานี้ แลวกินเชนนั้นบางก็จักมีสีเหมือนทอง แลว
ไปยังสํานักของนกเหลานั้น กระทําปฏิสันถาร แลวจับอยูที่ปลายกิ่งไม
แหงหนึ่ง กลาวคาถาที่ ๑ ซึ่งประกอบดวยการสรรเสริญนกเหลานั้น
วา :ขาพเจาขอพูดกับนกทั้ง ๒ ที่เหมือน
ดังคลุมดวยผายอมน้ําฝาด มีใจเพลิดเพลิน
เที่ยวไปอยู นกทัง้ หลายยอมสรรเสริญชาติ
ของนกอะไรในหมูม นุษยทั้งหลาย ขอเชิญ
ทานทั้ง ๒ บอกนกนั้นแกขาพเจาเถิด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 702

บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาสายวตฺเถ คือ ที่มีสีดุจทอง
ดังคลุมดวยผายอมน้ําฝาด. ของบทวา ทุเว ทุเว แปลวา ทั้ง ๒.
บทวา นนฺทมเน คือ มีใจยินดี. บทวา ก อณฺฑช อณฺฑชา
มานุเสสุ ชาตึ ปสสนฺติ ความวา ทานผูเจริญทั้งหลาย นกทัง้ หลาย
เมื่อสรรเจริญพวกทาน ยอมกลาวสรรเสริญวา นกอะไร คือ นกชื่อ
อะไร ในหมูมนุษยทั้งหลาย อธิบายวา นกทั้งหลายยอมยกยองทาน
ทั้งหลายในระหวางมนุษยทั้งหลายระบุวา ชื่อนกอะไร. บาลีวา
อณฺฑช อณฺฑชมานุเสสุ ดังนี้ก็มี บาลีนั้นมีอธิบายวา นกทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญพวกทาน ในหมูนกทั้งหลายและในหมูมนุษยทั้งหลาย
วา นกชนิดไร.
นกจักรพรากไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนทานผูเบียดเบียนมนุษย ในหมู
มนุษย นกทั้งหลายยอมกลาวถึงขาพเจาทั้งหลาย ซึ่งชื่อวานกจักรพราก เนื่องโดยลําดับ
มาวา บรรดานกทั้งหลาย เขารูกันทั่วไปวา
พวกขาพเจาเปนผูมีภาวะนานับถือ เปนผูมีรูป
งาม เที่ยวไปใกลหวงน้ํา พวกขาพเจาไมทํา
บาป แมเพราะการกินเปนเหตุ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนุสสฺ หึส ความวา กายอมเบียดเบียน คือ รบกวนมนุษยทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นนกจักรพรากจึงทักทาย
กานั้นอยางนี้. บทวา อนุพฺพเต หมายความวา ไปตาม คือ บันเทิง
อยู ไดแกอยูด วยความรักซึ่งกันและกัน บทวา จกฺกวาเก ความวา
นกทั้งหลายยอมสรรเสริญ คือ ยกยอง ไดแกกลาวขวัญถึงวา ชาตินก
นั้นชื่อวาจักรพราก บทวา ทิเชสุ ความวา ขึ้นชื่อวานกทั้งหลาย มี
ประมาณเทาใด บรรดานกทั้งหลายมีประมาณเทานั้น เขารูกันทั่วไป
ในหมูมนุษยวา พวกขาพเจาเปนผูมีภาวะนานับถือ.
พึงทราบวินิจฉัยในอรรถวิกัปที่ ๒ วา ในหมูม นุษย นกทัง้ หลาย
ยอมกลาวถึงขาพเจาทั้งหลายวานกจักรพราก แตในหมูนกดวยกัน นก
ทั้งหลายยอมกลาวถึงพวกขาพเจาวา ขาพเจาทั้งหลายเปนผูมีภาวะนานับถือ. บทวา อณฺณเว ความวา ในที่นี้นกจักรพรากเรียกสระวา
หวงน้ํา อธิบายวา พวกขาพเจาสองตัวเทานั้น ชื่อวาเปนผูมีรูปงาม
เพราะไมเบียดเบียนสัตวเหลาอื่น เที่ยวไปใกลสระปทุมนี้.
ก็แล บทที่ ๔ ของคาถานี้ อาจารยบางพวกพูดวา น ฆาสเหตุป
กโรม ปาป ดังนี้. คํานั้น มีอธิบายวา เพราะพวกขาพเจาไมทําบาป
เพราะเห็นแกกิน เพราะเหตุนั้น เขาจึงยกยองพวกขาพเจาทั้งในหมู
มนุษยและในหมูนี้วาเปนผูมีภาวะนานับถือ.
กาไดยินดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :-
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ดูกอนนกจักรพราก ทานทั้งหลายกิน
ผลไมอะไร ที่หวงน้ํานี้ หรือวาทานทั้งหลาย
กินเนื้อแตที่ไหน หรือวาทานทั้งหลายกิน
โภชนาหารอะไร กําลังและสีของทานทั้งหลาย
จึงไมเสื่อมทรามผิดรูป.
ศัพทวา กึ ในคาถานั้น เปนอาลปนะดวยสามารถแหงคําลามก
มีอธิบายวา ดูกอนนกจักรพราก ทานทั้งหลายกินโภชนาหารอะไร.
บทวา อณฺณเว คือ ในสระนี้. บทวา ภฺุเช เทากับ ภฺุชถ
แปลวา กิน อีกอยางหนึ่ง เทากับ ภฺุชิตฺถ แปลวา กินแลว.
หลายบทวา มส กุโต ขาทถ คือ ทานทั้งหลายกินเนื้อของสัตวจําพวก
ไหน ?
โว อักษรในคําวา ภฺุชถ โว เปนเพียงนิบาต. ศัพทวา โว
นั้น สัมพันธเขากับบทขางหนาวา พลฺจ โว วณฺโณ จ อนปฺปรูโป
ตอจากนั้น นกจักรพรากกลาวคาถาที่ ๔ วา :ดูกอนกา ผลไมทั้งหลายจะมีที่หว งน้ํา
ก็หามิได เนื้อทีน่ กจักรพรากจะกินก็มิไดมี
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แตที่ไหน ขาพเจาทั้งหลายกินแตสาหราย
กับน้ํา จะไดทําบาปเพราะการกินก็หามิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จกฺกวาเก เทากับ จกฺกวากสฺส.
บทวา อวากโภชนา ไดแก กินน้ําที่ปราศจากความผิดปกติ นกจักรพรากแสดงไววา พวกเรามีสาหรายกับน้ําเทานั้นเปนอาหาร. บทวา น
ฆาสเหตุ ความวา พวกเราจะไดทําบาปเพราะเห็นแกกินเหมือนอยาง
พวกทานก็หามิได.
ตอจากนั้น กาไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ดูกอนนกจักรพราก อาหารของทานนี้
เราไมชอบ อาหารที่ทานกินในภพนี้อยางไร
ทานก็เปนผูละมายคลายกันกับอาหารนั้น ครั้ง
กอนเราเคยเปนอยางนี้มาแลว แตเดี๋ยวนี้
กลายเปนอยางอื่นไปดวยเหตุนี้แหละ เราจึง
เกิดความสงสัยในสีกายของทาน.
แมเราไดกินเนื้อ ผลไม และอาหารที่
เคลาดวยเกลือเจือดวยน้ํามัน เราไดกินอาหาร
มีรสที่เขากินกันในหมูมนุษย จึงไดกลาหาญ
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เขาตอสูสงครามได ดูกอนนกจักรพราก แตสี
ของเราหาเหมือนกับของทานไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท ความวา อาหารที่ทานกินเรา
ไมชอบใจ. บทคาถาวา อสฺมึ ภเว โภชนสนฺนิกาโส ความวา
อาหารที่ทานกินในภพนี้อยางไร ทานก็เปนผูละมายคลายกันกับอาหาร
นั้น คือ อาหารใดที่ทานกินในภพที่เปนนกจักรพรากนี้ ทานก็เปนผู
คลายกันกับอาหารนั้น คือ เปนผูเชนกับดวยอาหารนั้น ไดแก เปน
ผูสมควรแกอาหารนั้น อธิบายวา ทานเปนผูมีสรีระกายสมบูรณอยางยิ่ง.
หลายบทวา ตโต เม อฺถา ความวา เมื่อกอนความเขาใจดังนี้
ไดมีแกขาพเจาเพราะเปนพวกทานวา นกจักรพรากเหลานี้ เคี้ยวกินผลไม
นานาชนิด และเคี้ยวกินปลาและเนื้อในสระนี้ เพราะเหตุนั้น จึงมีรูป
รางดวยเลิศอยางนี้ แตบัดนี้เรากลายเปนอยางอื่นจากนี้ไป. บทวา
อิจฺเจว เม ความวา ดวยเหตุนี้แหละ เราจึงเกิดความสงสัยในสีกาย
ของทานนี้วา เหตุไฉนหนอแลนกจักรพรากเหลานี้ กินอาหารที่เศราหมองเห็นปานนี้ จึงมีสีดุจทอง. บทวา อหป เทากับ อห หิ, อีกอยาง
๑ บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา ภฺุเช เทากับ ภฺุชามิ คือกิน.
บทวา อนฺนานิ จ เทากับ โภชนานิ จ คือโภชนาหาร. บทวา
โลณิยเตลิยานิ แปลวา ที่เคลาดวยเกลือเจือดวยน้ํามัน. บทวา รส
คือ มีรสประณีตที่มนุษยเขากินกันในหมูมนุษย. บทวา วิเชตฺวา
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ความวา นักรบไดกินอาหารมีรสประณีตเหลานั้น จึงกลาหาญ มีความ
เพียร เขาผจญตอสูสงครามไดฉันใด เราก็ฉันนั้น ไดกินอาหารมีรส
ที่เขากินกันในหมูมนุษย จึงไดกลาหาญเขาตอสูสงครามได.
ดวยคําวา ยถา ตว นี้ กาชีแ้ จงวา สีของเราแมผูบริโภค
อาหารอันประณีตอยางนี้ หาไดเหมือนกับของทานไม เราจึงไมเชื่อคํา
ของทาน.
ลําดับนั้น นกจักรพรากเมื่อจะกลาวถึงเหตุที่ไมเจริญแหงวรรณสมบัติของกา และเหตุที่เจริญแหงวรรณสมบัติของตน ไดกลาวคาถาที่
เหลือวา :ดูกอนกา ทานเปนผูกินอาหารไมบริสุทธิ์
มักจะโฉบลงในขณะที่เขาพลั้งเผลอ จะไดกิน
ขาวและน้ําก็โดยยาก ลูกไมทงั้ หลายทานก็ไม
ชอบใจกิน หรือเนื้อในกลางปาชา ทานก็ไม
ชอบใจกิน.
ดูกอนกา ผูใดอาศัยบริโภคโภคสมบัติ
ดวยธรรมอันสาหัส มักจะโฉบลงในขณะที่เขา
พลั้งเผลอ ภายหลังสภาวธรรมตนเอง ก็ยอม
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ติเตียนผูนั้น ผูนนั้ ถูกสภาวธรรมตนเองติเตียน
แลว ก็ยอมละทิ้งวรรณะ และกําลังเสีย.
ถาผูใดบริโภคอาหาร แมจะนิดหนอย
ซึ่งเปนของเย็น ไมเบียดเบียนผูอื่นถึงสาหัส
ในกาลนั้น กําลังกายและวรรณะ ยอมมีแก
ผูนั้น วรรณะทั้งปวงจะไดมีแกผูนั้น ดวยอาหาร
มีประการตาง ๆ เทานั้นก็หาไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสุทฺธภกฺโขสิ ความวา ทาน
ชื่อวาเปนผูกินอาหารไมบริสุทธิ์ เพราะลักเขากินขโมยเขากิน. บทวา
ขณานุปาตี คือ มักโฉบลงในขณะที่เขาเผลอ. สองบทวา กิจฺเฉน เต
ความวา ทานนั้นจะไดกินขาวและน้ําก็โดยยาก. บทวา มสานิ วา
ความวา หรือเนื้อเหลาใดที่มีอยูในทามกลางปาชา เนื้อเหลานั้นทานก็
ไมยินดี. บทวา ตโต เทากับ ปจฺฉา แปลวา ภายหลัง. หลายบทวา
อุปกฺโกสติ น สภาโว คือ ตนนั่นแล ยอมติเตียนบุคคลผูนั้น. บทวา
อุปกฺกุฏโ ความวา บุคคลผูนั้นถูกตนเองบาง ถูกผูอื่นบางติเตียนแลว
คือ ตําหนิแลวยอมละทิ้งวรรณะและกําลังเสีย เพราะเปนผูมีความเดือดรอน. สองบทวา นิพพฺ ุตึ ภฺุชติ ยทิ ความวา ก็ผิวาผูใดบริโภค
อาการแมเพียงเล็กนอย ซึ่งไดมาโดยธรรมชื่อวาเปนของเย็น ไมเบียดเบียนผูอื่น. สองบทวา ตทสฺส โหติ ความวา ในกาลนั้น กําลังกาย
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และวรรณะในสรีระ ยอมมีแกผูนั้นผูเปนบัณฑิต. บทวา อาหารมเยน
คือ ดวยอาหารมีประการตาง ๆ เทานั้น มีคําที่นกจักรพรากกลาวไวดังนี้
วา ดูกอนกา ขึ้นชื่อวาวรรณะนั้นมีสมุฏฐาน ๔ ประการ คือ อาหาร
ความอบอุน ความคิด และกิจการที่ทํา.
นกจักรพรากติเตียนกาโดยปริยายไมนอยอยางนี้ กาเกิดความ
เกลียดชังนกจักรพราก คิดวาเราไมตองการสีของทาน แลวรองขึ้นวา
กา กา บินหนีไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนามาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจจะ ภิกษุเหลาะแหละดํารงอยูในอนาคามิผล
พระทศพลทรงประชุมชาดกวา กาในครั้งนั้น ไดมาเปนภิกษุเหลาะแหละในบัดนี้ นางนกจักรพรากในครั้งนั้น ไดมาเปนมารดาพระราหุล
ในบัดนี้ สวนนกจักรพราก ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจักกวากชาดกที่ ๘
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๙. หลิททราคชาดก
วาดวยลักษณะของผูที่จะคบ
[๑๒๘๓] ความอดทนดวยดีอยูในปาอันมีที่นอน
และทีน่ ั่งอันสงัดเงียบ จะมีผลดีอะไร สวน
ชนเหลาใดอดทนอยูในบาน ชนเหลานั้นเปน
ผูประเสริฐกวาทาน.
[๑๒๘๔] ขาแตพอ ฉันออกจากปาสูบานแลว
ควรคบคนที่มีศีลอยางไร มีวัตรอยางไร ฉัน
ขอถามทาน ขอทานจงบอกฉันดวย.
[๑๒๘๕] แนะพอ ผูใดคุนเคยกับเจา อดทนตอ
ความคุนเคยของเจาได เปนผูตั้งใจฟงคําพูด
ของเจาและอดทนตอคําพูดของเจาได เจาไป
จากที่นี้แลวจงคบผูนั้นเถิด.
[๑๒๘๖] ผูใดไมมกี รรมชั่วดวยกายวาจาใจ เจา
ไปจากที่นี้แลว จงตั้งตัวเหมือนบุตรที่เกิดแต
อกผูน ั้น จงคบผูนั้นเถิด.
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[๑๒๘๗] อนึ่ง ผูใดยอมประพฤติโดยธรรม แม
เมื่อประพฤติอยูก็ไมถือตัว เจาไปจากที่นี้แลว
จงคบผูนั้น ผูกระทํากรรมอันบริสุทธิ์ มีปญ
 ญา
เถิด.
[๑๒๘๘] แนะพอ เจาอยาคบบุรุษทีม่ ีจิตกลับกลอกดุจผาที่ยอมดวยน้ําขมิ้น รักงายหนาย
เร็ว ถึงแมวาพื้นชมพูทวีปจะพึงไรมนุษย.
[๑๒๘๙] เจาจงเวนคนเชนนั้นเสียใหหางไกล
เหมือนบุคคลผูละเวนอสรพิษที่ดุราย เหมือน
บุคคลผูละเวนหนทางที่เปอนคูถ และเหมือน
บุคคลผูไปดวยยานละเวนหนทางที่ขรุขระ
ฉะนัน้ .
[๑๒๙๐] แนะพอ ความพินาศยอมมีแกผทู ี่คบ
คนพาล เจาอยาสมาคมกับคนพาลเลย การอยู
รวมกับคนพาลเปนทุกขทุกเมือ่ เหมือนอยู
รวมกับศัตรูฉะนั้น.
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[๑๒๙๑] แนะพอ เพราะเหตุนั้น พอจึงขอรอง
เจา ขอเจาจงกระทําตามคําของพอ เจาอยา
สมาคมกับคนพาลเลย เพราะการสมาคมกับ
คนพาลเปนทุกข.
จบ หลิททราคชาดกที่ ๙
อรรถกถาหลิททราคชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ความประเลาประโลมของนางถูลกุมารี จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา
สุตีติกฺข ดังนี้. เรื่องที่เปนปจจุบันจักมีแจงในจุลลนารทชาดก ใน
เตรสนิบาต.
สวนเรื่องที่เปนอดีต มีความดังตอไปนี้ :- นางกุมาริกานั้น
ทําลายศีลของดาบสหมูนั้นแลว รูวาดาบสหนุมตกอยูในอํานาจของตน
คิดวาเราจักลวงดาบสหนุมนี้นําไปในครรลองมนุษย คิดดังนี้แลวพูดวา
ขึ้นชื่อวาศีลที่รักษาในปาซึ่งเวนจากกามคุณมีรูปเปนตน ยอมจะมีผล
ใหญไปไมได ศีลที่รกั ษาในครรลองมนุษย ซึ่งเปนที่ตั้งแหงกามคุณ
มีรูปเปนตน ยอมมีผลใหญ มาเถิดทานจงไปรักษาศีลกับเราในครรลอง
มนุษยนั้น ปาจะเปนประโยชนอะไรแกทาน ดังนี้ จึงไดกลาวคาถา
ที่ ๑ วา :-
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ความอดทนดวยศีลอยูในปาอันมีที่นอน
และทีน่ ั่งอันสงัดเงียบ จะมีผลดีอะไร สวน
ชนเหลาใดอดทนอยูในบาน ชนเหลานั้นเปน
ผูประเสริฐกวาทาน.
ความอดกลั้นดวยดี ชื่อวา สุตีติกฺข ในคาถานั้น. บทวา
ตีติกฺขนฺติ คือ อดกลัน้ ภัยธรรมชาติทั้งหลายมีความเย็นเปนตน.
ดาบสหนุมไดฟงดังนั้นแลว กลาววา บิดาของเราไปปา เมื่อทานมาแลว
เราจักลาทานกอนแลวจึงไป.
นางกุมาริกานั้นคิดวา ไดยินวา ดาบสหนุมนี้มีบิดาถาทานเห็น
เราก็จักโบยตีใหเราถึงความพินาศดวยไมคานเราควรไปกอนเถิด ครั้น
แลวก็กลาวกะพระดาบสหนุมวา ถาเชนนั้น ฉันจะทําเครื่องหมายใน
หนทางไปกอนทานจงตามมาภายหลัง. ดาบสหนุมนั้นครั้นนางกุมาริกา
ไปแลวก็มิไดเก็บฟน มิไดตั้งน้ําใชน้ําฉัน ไดแตนั่งซบเซาอยูอยางเดียว
เทานั้น แมเวลาบิดามาก็มิไดตอนรับ ลําดับนั้น บิดารูวาบุตรของเรานี้
ตกอยูในอํานาจของหญิงเสียแลว จึงถามดาบสหนุมนั้นวา แนะพอ
เหตุไรเจาจึงไมเก็บฟน ไมตั้งน้ําใชน้ําฉัน ไดแตนั่งซบเซาอยูอยางเดียว
เทานั้น ดาบสหนุมถามวา ขาแตพอไดยินวา ศีลทีร่ ักษาในปาไมมีผลมาก
ศีลที่รักษาในครรลองมนุษยมีผลมากกวา ฉันจักไปรักษาศีลในครรลอง
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มนุษย สหายของฉันสั่งวาจงตามมาภายหลัง แลวเขาไปลวงหนา ฉัน
จักไปกับสหายนั้น เมื่อฉันอยูในครรลองมนุษยนั้น ควรคบคนเชนไร
ดังนี้ จึงไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :ขาแตพอ ฉันออกจากปาสูบานแลว
ควรคบคนที่มีศีลอยางไร มีวัตรอยางไร ฉัน
ขอถามทาน ขอทานจงบอกฉันดวย.
ลําดับนั้น ดาบสผูบิดาเมื่อจะบอกแกดาบสหนุม จึงไดกลาว
คาถาที่เหลือวา :แนะพอ ผูใดคุนเคยคับเจา อดทนตอ
ความคุนเคยของเจาได เปนผูตั้งใจฟงคําพูด
ของเจาและอดทนตอคําพูดของเจาได เจาไป
จากที่นี้แลว จงคบผูนั้นเถิด.
ผูใดไมมีกรรมชั่วดวยกายวาจาใจ เจา
ไปจากที่นี้แลว จงตั้งตัวเหมือนบุตรที่เกิดแต
อกผูน ั้น จงคบผูนั้นเถิด.
อนึ่ง ผูใดยอมประพฤติโดยธรรม แม
เมื่อประพฤติอยูก็ไมถือตัว เจาไปจากที่นี้แลว
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จงคบผูนั้น ผูกระทํากรรมอันบริสุทธิ์ มีปญ
 ญา
เถิด.
แนะพอ เจาอยาคบบุรุษทีม่ ีจิตกลับกลอกดุจผาที่ยอมดวยนําขมิ้น รักงายหนาย
เร็ว ถึงแมวาพื้นชมพูทวีปจะพึงไรมนุษย.
เจาจงเวนคนเชนนั้นเสียใหหางไกล
เหมือนบุคคลผูละเวนอสรพิษที่ดุราย เหมือน
บุคคลผูละเวนหนทางที่เปอนคูถ และเหมือน
บุคคลผูไปดวยยานละเวนหนทางที่ขรุขระ
ฉะนัน้ .
แนะพอ ความพินาศยอมมีแตผูทคี่ บ
คนพาล เจาอยาสมาคมกับคนพาลเลย การอยู
รวมกับคนพาลเปนทุกขทุกเมือ่ เหมือนอยู
รวมกับศัตรูฉะนั้น.
แนะพอ เพราะเหตุนั้น พอจึงขอรอง
เจา ขอเจาจงกระทําตามคําของพอ เจาอยา
สมาคมกับคนพาลเลย เพราะการสมาคมกับ
คนพาลเปนทุกข.
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บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา โย เต วิสฺสาสเต เทากับ
โย ตว วิสสฺ าเสยฺย แปลวา ผูใดพึงคุนเคยกับเจา. สองบทวา
ขเมยฺย เต ความวา ผูใดพึงอดทนตอความคุนเคยที่เจากระทําแลว
ในตน. บทวา สุสฺสูสี จ ตีติกฺขี จ ความวา ผูใดพึงเปนผูประกอบ
แลวดวยการฟงดวยดี ซึง่ ถอยคําของเจาและดวยการอดกลั้นตอถอยคํา
ของเจา. ดวยบทวา โอรสีว ปติฏาย เจาพึงตั้งตน คือพึงดํารงตน
อยูเหมือนบุตรผูเกิดแตอกของมารดา ฉะนั้น แลวรูสึกอยูวา เหมือน
มารดาของตนพึงคบผูนั้น. บทวา โย จ ธมฺเมน จรติ ความวา
ผูใดประพฤติโดยสุจริตธรรมสามอยางนั่นแล. บทวา น มฺติ
ความวา แมเมื่อประพฤติอยูอยางนั้น ก็ไมถือตัววาเราประพฤติธรรม.
บทวา วิสุทธฺ การึ ไดแกผูกระทํากุศลกรรมบถสิบประการอันบริสุทธิ์.
บทวา ราควิราคิน ไดแกผูรักงายและหนายเร็ว คือมีอันรักแลว
ก็หนายในขณะนั้นเปนสภาพ. บทวา นิมฺมนุสฺสมฺป เจ สิยา ความวา
แมถาวาพื้นชมพูทวีปจะไมมีมนุษยไชร มีแตมนุษยผูนั้นประดิษฐาน
อยูผูเดียว แมถึงกระนั้นเจาก็อยาคบคนเชนนั้น. บทวา มหาปถ
คือดุจบุคคลละเวนหนทางที่เปรอะเปอนดวยคูถฉะนั้น. บทวา ยานีว
คือดุจบุคคลผูไปดวยยาน. บทวา วิสม คือที่ไมเรียบราบเชนเปน
ที่ลุมที่ดอนมีตอและหินเปนตน. บทวา พาล อจฺจูปเสวโต ไดแก
ผูคบคนพาลคือคนไมมีปญญา. บทวา สพฺพทา ความวา แนะพอ
ขึ้นชื่อวาการอยูรวมกับคนพาลเปนทุกขทุกเมื่อ คือตลอดกาลเปนนิจ
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เหมือนอยูรวมกับศัตรูฉะนั้น. สองบทวา ต ตาห ความวา เพราะเหตุนั้น
พอจึงขอรองเจา.
ดาบสหนุมนั้นไดฟงคําสอนของบิดาอยางนี้แลว กลาววา ขาแต
พอฉันไปสูครรลองมนุษย จักไมไดบัณฑิตเชนพอฉันกลัวการไปใน
ครรลองมนุษยนั้น ฉันจักอยูในสํานักของพอนี้แหละ ลําดับนัน้ ดาบส
ผูเปนบิดาไดใหโอวาทแกดาบสหนุมยิ่งขึ้นไปอีก แลวสอนใหบริกรรม
ในกสิณ ตอมาไมนานนักดาบสหนุมก็ไดอภิญญาและสมาบัติ เปนผูมี
พรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนากับดาบสผูเปนบิดา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ไดทรง
ประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันไดดํารงอยูในโสดาปตติผล
พระทศพลทรงประชุมชาดกวา พระดาบสหนุมในครั้งนั้น ไดมาเปน
ภิกษุผูกระสันในบัดนี้ นางกุมาริกาในครั้นนั้น ไดมาเปนนางถูลกุมาริกา
ในบัดนี้ สวนพระดาบสผูเปนบิดา คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาหลิททราคชาดกที่ ๙
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๑๐. สมุคคชาดก
วาดวยเปรียบหญิงมีอาการคลายกนเหว
[๑๒๙๒] แนะทานผูเจริญทั้งสาม ทานพากันมา
จากที่ไหนหนอ ทานทั้งหลายมาดีแลว เชิญ
มานั่งที่อาสนะนี้เถิดทานผูเจริญทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายเห็นจะสุขสบายดี ไมมีความเจ็บไข
กระมัง นานมาแลว ทานทั้งหลายเพิ่งมาใน
ที่นี้.
[๑๒๙๓] วันนีข้ าพเจามาถึงที่นี้คนเดียวเทานั้น
อนึ่ง ใครผูที่จะเปนที่สองของขาพเจาก็มีไดมี
ขาแตพระฤาษี คําที่พระผูเปนเจากลาววา แนะ
ทานผูเจริญทั้งสาม ทานพากันมาจากที่ไหน
หนอ ดังนี้ หมายถึงอะไร ?
[๑๒๙๔] ทานคนหนึ่ง และภรรยาที่รักของทาน
ที่ทานใสไวในสมุคคนหนึ่ง ภรรยาที่ทานใสไว
ในทอง รักษาไวทกุ เมื่อนั้น รวมยินดีกับ
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วิชาธรชื่อวาวายุบตุ รภายในทองของทานนั้นอีก
คนหนึ่ง.
[๑๒๙๕] ทานพนั้นอันฤาษีชี้แจงใหฟงแลว ก็มี
ความสลดใจสะดุงกลัว จึงคายสมุคออกมา
เปดดู ไดเห็นภรรยาผูทัดทรงดอกไมอันสะอาด
รวมยินดีกับวิทยาธรชื่อวาวายุบุตรในสมุคนั้น.
[๑๒๙๖] เหตุขอนี้ ทานผูประพฤติตบะชั้นสูง
เห็นดีแลว นรชนทั้งหลายเหลาใดเปนคน
เลวทราม อยูในอํานาจแหงความชื่นชม
ยินดี นรชนทั้งหลายเหลานั้น ไดแกตัวเราเอง
เพราะวาภรรยาที่เรารักษาไวในทอง เพียงดัง
ชีวิต กลับมาประทุษรายเราไปชื่นชมยินดีกะ
บุรุษอื่น.
[๑๒๙๗] เราบํารุงบําเรอภรรยานั้นทั้งกลางวัน
กลางคืน เหมือนดาบสผูมีตบะอยูในปาบําเรอ
บูชาไฟอันลุกโชนฉะนั้น นางยังกาวลวงธรรม
ประพฤติสิ่งที่ไมเปนธรรม เราไมควรเชยชิด
ภรรยาผูราเริงเชนนี้.
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[๑๒๙๘] เรามักมัน่ ใจหญิงผูไมมีความสงบ ไม
สํารวมวาอยูในทามกลางสรีระของเรา และมั่น
ใจวาเปนภรรยาของเรา ดังนั้น นางจึงกาวลวง
ธรรม ประพฤติสิ่งที่ไมเปนธรรม เราไมควร
เชยชิดภรรยาผูราเริงเชนนี้.
[๑๒๙๙] บัณฑิตจะพึงวางใจวา หญิงนี้เรารักษา
ไวดีแลวดังนี้อยางไรได อุบายที่จะปองกัน
รักษาหญิงผูมีหลายใจไมพึงมีโดยแท เพราะวา
หญิงเหลานั้นมีอาการคลายกับเหวที่เรียกกันวา
บาดาล บุรุษผูประมาทในหญิงเหลานั้น ยอม
ถึงความพินาศทั้งนั้น.
[๑๓๐๐] เพราะเหตุนั้นแหละ ชนเหลาใดไม
เที่ยวคลุกคลีกับมาตุคาม ชนเหลานั้นเปนผูมี
ความสุขไรโศก ความประพฤติไมคลุกคลี
กับมาตุคามนี้ เปนคุณนําความสุขมาให ผู
ปรารถนาความเกษมอันอุดม ไมควรเชยชิด
ดวยมาตุคามทั้งหลาย.
จบ สมุคคชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถาสมุคคชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ.
ภิกษุผูกระสัน จึงไดตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา กุโต นุ อาคจฺฉถ ดังนี้.
ความยอวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุผูกระสันนั้นวา ดูกอน
ภิกษุ ไดยินวา เธอกระสันจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา จริง
พระเจาขา ดังนี้ รูวา ดูกอนภิกษุ เธอปรารถนามาตุคามเพราะ
เหตุไร ? ขึ้นชื่อวามาตุคามไมใชสัตบุรุษุ เปนอกตัญู แมยักษทานพ
ในกาลกอน กลืนมาตุคามเขาไวในทองพาเที่ยวไป ก็ยังไมอาจรักษา
มาตุคาม ทําใหเธอมีสามีคนเดียวได เธอจักอาจรักษาไดอยางไร ดังนี้
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวสละกามเขาไปในดินแดนปาหิมพานต บวช
เปนฤาษี ไดอภิญญาและสมาบัติแลว ดํารงชีพอยูดวยผลไมนอยใหญ
ณ ที่ไมไกลบรรณศาลาของพระโพธิสัตวนั้น มียักษทานพตนหนึ่งอยู
ยักษนั้นเขาไปหาพระมหาสัตว ฟงธรรมอยูเสมอ ๆ อนึ่ง ยักษนั้นมัก
ไปอยูที่หนทางที่มนุษยทั้งหลายสัญจรไปมาในดง เห็นมนุษยเดินทางมา
ก็จับกินเสีย.
ครั้งนั้น ในแควนกาสี มีนางกุลธิดาคนหนึ่ง มีรูปรางสวยงาม
มาก อาศัยอยู ณ ปจจันตคามแหงหนึ่ง วันหนึ่ง นางมาเพื่อจะเยี่ยม
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มารดาบิดา ในเวลากลับทานพนั้นเห็นพวกบริวารของนาง จึงวิ่งขับไล
ดวยรูปรางที่นากลัว พวกบริวารที่ถือขาวของไปตางก็พากันทิ้งสิ่งของ
หนีไปสิ้น ทานพเห็นมาตุคามรูปงามนั่งมาในยาน เกิดจิตปฏิพัทธ
จึงนําไปถ้ําของตนเลี้ยงดูเปนภรรยา ตั้งแตนั้นมา ทานพไดนําเนยใส
ขาวสาร ปลา เนื้อ เปนตน และผลไมที่อรอยมาเลี้ยงดูภรรยา และ
ประดับนางดวยเครื่องประดับคือผา ใหนางนอนในมุคมีสัณฐานเหมือน
ขวด แลวกลืนสมุคนั้นเขาไวในทอง พิทักษรักษาภรรยาดวยทอง
วันหนึ่ง ทานพนั้นไปสระน้ําแหงหนึ่งเพื่อจะอาบน้ํา คายสมุค
ออกแลวเอานางออกจากสมุคนั้นใหอาบน้ํา ทาแปง แตงกาย แลว
กลาววา เธอจงตากอากาศสักครูหนึ่ง ใหนางยืนอยูใกล ๆ สมุค ตนเอง
ก็ลงไปที่ทาน้ํา มิไดมคี วามสงสัยภรรยา จึงไดไปอาบไกลไปหนอย
ขณะนั้น วิทยาธรชื่อวายุบุตรเหน็บพระขรรคเหาะมา นางนั้นเห็น
วิทยาธรแลวยกมือชูขึ้นเปนเชิงใหรูวา มานี่เถิดทาน วิทยาธรก็ลงมา
ทันที ลําดับนั้น นางเอาวิทยาธรนั้นใสในสมุค คอยแลดูทางมาของ
ทานพ พลางนั่งลงบนสมุค ครั้นเห็นทานพมาก็แสดงตนแกทานพนั้น
เมื่อทานพยังไมทันถึงสมุค นางก็เปดสมุคแลวเขาไปขางในนอนทับ
วิทยาธรแลวเอาผาหมของตนคลุมไว ทานพมาไมไดตรวจตราสมุคใหดี
กอน กลืนสมุคเขาไปดวยเขาใจวาเมียเราคนเดียวไปถ้ําของตน ใน
ระหวางทางคิดวา เราไมไดเยี่ยมทานดาบสเสียนาน วันนี้เราจัก
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นมัสการทานกอน จึงไปสูสํานักทานดาบส ดาบสเห็นทานพนั้นมา
แตไกลรูวามีคนสองคนอยูในทอง เมื่อจะเจรจา จึงไดกลาวคาถา
ที่ ๑ วา :แนะทานผูเจริญทั้งสาม ทานพากันมา
จากที่ไหนหนอ ทานทั้งหลายมาดีแลว เชิญ
มานั่งที่อาสนะนี้เถิดทานผูเจริญทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายเห็นจะสุขสบายดี ไมมีความเจ็บไข
กระมัง นานมาแลว ทานทั้งหลายเพิ่งมาใน
ที่นี้.
ศัพทวา โภ ในคาถานั้นเปนอาลปนะ.
บทวา กจฺจิตฺถ เทากับ กจฺจิ โหถ ภาถ วิชฺชถ ความวา
ทานทั้งหลายจําเริญดีแลหรือ ? ดาบสเมื่อจะทักทายอีกจึงกลาววา โภนฺโต
แปลวา ทานผูเจริญทั้งหลาย. สองบทวา กุสล อนามย ความวา
ทานทั้งหลายเห็นจะเปนสุขสบายดีไมมีโรคกระมัง ? บทคาถาวา จิรสฺสพฺภาคมน หิ โว อิธ ความวา นานแลวทานทั้งหลายเพิ่งมาใน
ที่นี้วันนี้.
ทานพไดฟงดังนั้น คิดวา เรามาสํานักทานดาบสนี้คนเดียว
เทานั้น แตทานดาบสนี้กลาววาสามคน ทานดาบสกลาวดังนี้ เพราะ
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เหตุไร ทานดาบสนี้รูภาพความจริงจึงกลาวหรือ หรือวาเปนบาจึงเพอ
ไป เขาไปหาทานดาบสนมัสการแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เมื่อ
จะเจรจากับทานดาบสนั้น จึงไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :วันนีข้ าพเจามาถึงที่นี้คนเดียวเทานั้น
ใครผูท ี่จะเปนที่สองของขาพเจาก็มิไดมี
ขาแตพระฤาษีคําที่พระผูเปนเจากลาววา แนะ
ทานผูเจริญทั้งสาม ทานพากันมาจากที่ไหน
หนอ ? ดังนี้ หมายถึงอะไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธมชฺช ตัดบทเปน อิธ อชฺช
บทคาถาวา กิเมว สนฺธาย เต ภาสิต อิเส ความวา ขาแต
พระฤาษีผูเจริญ คําที่พระผูเปนเจากลาวนั้นหมายถึงอะไร ? ขอทานจง
บอกใหแจมแจงแกขาพระเจาเถิด.
ทานดาบสยอนถามวา อาวุโส ทานตองการฟงจริง ๆ หรือ ?
เมื่อทานพตอบวา จริงครับ จึงกลาววา ถาเชนนัน้ ทานจงฟงดังนี้แลว
จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :ทานคนหนึ่ง และภรรยาที่รักของทาน
ที่ทานใสไวในสมุคคนหนึ่ง ภรรยาที่ทานใสไว
ในทอง รักษาไวทุกเมื่อนั้น รวมยินดีกับ
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วิทยาธรชื่อวาวายุบุตรภายในทองของทานนั้น
อีกคนหนึ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ตฺวฺจ เอโก คืออันดับแรก
ทานคนหนึ่ง. บทวา ปกฺขิตฺตนิกิณฺณมนฺตเร ความวา ที่ทานใสสมุค
เก็บไวขางใน คือที่ทานผูตองการจะรักษาภริยานั้นทุกเมื่อ จึงใสไวใน
สมุคนั้น เก็บไวขางในคือวางไวภายในทองพรอมทั้งสมุค. สองบทวา
วายุสฺส ปุตฺเตน สหา คือรวมยินดีกับวิทยาธรผูมีชื่ออยางนี้. บทวา
ตหึ รตา คือรวมยินดีดวยความยินดี ดวยอํานาจกิเลสภายในทองของ
ทานนั้นนั่นแหละ. ทานดาบสนั้นกลาววา บัดนี้ ทานคิดวา เราจักทํา
มาตุคามใหมีสามีคนเดียว จึงพิทักษรักษาไวดวยทอง เที่ยวอุมแมชายชู
ของนางไปอยู.
ทานพไดฟงดังนั้นก็สะดุงกลัววา ธรรมดาวิทยาธรยอมมีมายา
มาก ถาวิทยาธรนั้นมีพระขรรคอยูในมือก็จักผาทองเราหนีไป จึงคาย
สมุควางไวตรงหนาทันที.
พระศาสดาผูเปนอภิสัมพุทธะ เมื่อจะทรงประกาศความเปนไป
นั้น จึงไดตรัสคาถาที่ ๔ วา :ทานพนั้นอันฤาษีชี้แจงใหฟงแลว ก็มี
ความสลดใจสะดุงกลัว จึงคายสมุคออกมา
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เปดดู ไดเห็นภรรยาผูทัดทรงดอกไมอันสะอาด
รวมยินดีกับวิทยาธรชื่อวา วายุบุตรในสมุคนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทฺทกฺขิ คือเปดสมุคแลวจึงไดเห็น.
พอทานพเปดสมุคขึ้นเทานั้น วิทยาธรก็รายวิชา ถือพระขรรค
เหาะไปในอากาศ ทานพเห็นดังนั้นก็มีความยินดีตอพระมหาสัตว จึงได
กลาวคาถาที่เหลือมีความสรรเสริญเปนเบื้องตนวา :เหตุขอนี้ ทานผูประพฤติตบะชั้นสูง
เห็นดีแลว นรชนทั้งหลายเหลาใดเปนคน
เลวทราม ตกอยูในอํานาจแหงความชื่นชม
ยินดี นรชนทั้งหลายเหลานั้น ไดแกตัวเราเอง
เพราะวาภรรยาที่เรารักษาไวในทอง เพียงดัง
ชีวิต กลับมาประทุษรายเราไปชื่นชมยินดีกะ
บุรษุ อื่น.
เราบํารุงบําเรอภรรยานั้นทั้งกลางวัน
กลางคืน เหมือนดาบสผูมีตบะอยูในปาบําเรอ
บูชาไฟอันลุกโชนฉะนั้น นางยังกาวลวงธรรม
ประพฤติสิ่งที่ไมเปนธรรม เราไมควรเชยชิด
ภรรยาผูราเริงเชนนี้.
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เรามักมั่นใจหญิงผูไมมีความสงบ ไม
สํารวมวาอยูในทามกลางสรีระของเรา และมั่น
ใจวาเปนภรรยาของเรา ดังนัน้ นางจึงกาวลวง
ธรรม ประพฤติสิ่งที่ไมเปนธรรม เราไมควร
เชยชิตภรรยาผูราเริงเชนนี้.
บัณฑิตจะพึงวางใจวา หญิงนี้เรารักษา
ไวดีแลวดังนี้อยางไรได อุบายที่จะปองกัน
รักษาหญิงผูมีหลายใจไมพึงมีโดยแท เพราะวา
หญิงเหลานั้นมีอาการคลายกับเหวที่เรียกกันวา
บาดาล บุรุษผูประมาทในหญิงเหลานั้น ยอม
ถึงความพินาศทั้งนั้น.
เพราะเหตุนั้นแหละ ชนเหลาใดไม
เที่ยวคลุกคลีกับมาตุคาม ชนเหลานั้นเปนผูมี
ความสุขไรโศก ความประพฤติไมคลุกคลี
กับมาตุคามนี้ เปนคุณนําความสุขมาให ผู
ปรารถนาความเกษมอันอุดม ไมควรเชยชิด
ดวยมาตุคามทั้งหลาย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุทิฏ รูปุคฺคตปานุวตฺตินา ความวา
ขาแตพระฤาษีผูเจริญ เหตุอันนี้ ทานผูประพฤติตบะชั้นสูงเห็นดีแลว.
บทวา หีนา คือเปนคนต่ํา. บทวา ยถา หเว ปาณริเวตฺถ รกฺขิตา
ความวา ภรรยานี้ที่เราดูแลรักษาไวในที่นี้คือภายในทองนี้เพียงดังชีวิต
ของตน. สองบทวา ทุฏา มยิ ความวา บัดนี้ กลับมาทํากรรมของ
ผูประทุษรายมิตร ประทุษรายเราไปชื้นชมยินดีกะบุรุษอื่น. บทวา
โชติริวา วเน วส ความวา เราบํารุงคือบําเรอภรรยานั้นเหมือนฤาษี
ผูมีตบะอยูในปาบําเรอไฟฉะนั้น. บทวา สา ธมฺมมุกฺกมฺม ความวา
ภรรยานั้นยังกาวลวงคือลวงเกินธรรม. บทวา อกฺรียรูโป เทากับ
อกตฺตพฺพรูโป แปลวา ไมควรทํา. บทวา สรีรมชฺฌมฺหิ ิตาติ
มฺิห มยฺห อยนฺติ อสต อสฺต ความวา เรามักมั่นใจ
หญิงนี้ผูไมมีความสงบ คือผูประกอบดวยธรรมของอสัตบุรุษผูไมสํารวม
คือผูทุศีลวาอยูในทามกลางสรีระของเรา แตมั่นใจวา ดังนี้ เปนภรรยา
ของเรา. บทวา สุรกฺขติ มฺเมติ กถนฺนุ วิสลเส ความวา บัณฑิต
จะพึงวางใจอยางไรไดวา หญิงนี้เรารักษาไวดีแลว แมแตคนเชนเรา
รักษาภรรยาไวในทองของตนแท ๆ ยังไมอาจรักษาไวได. บทวา ปาตาล
ปปาตสนฺนิภา ความวา ชื่อวามีอาการคลายกับเหว ที่เรียกกันวา
บาดาลในมหาสมุทร เพราะหญิงเหลานั้นเปนผูยากที่บุคคลจะใหเต็ม
ดวยความยินดีของชาวโลกได. บทวา เอตฺถปฺปมตฺโต ความวา บุรุษ
ผูประมาทในหญิงผูไรคุณแบบนี้เหลานั้น ยอมถึงความพินาศใหญ. บทวา
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ตสฺมา หิ ความวา เพราะผูตกอยูในอํานาจของมาตุคาม ยอมถึงความ
พินาศใหญ ฉะนั้นชนเหลาใดไมเที่ยวคลุกคลีกับมาตุคาม ชนเหลานั้น
ยอมเปนผูมีความสุข. บทวา เอต สว ความวา ความประพฤติของ
บุคคลผูไมคลุกคลีคือไมเกี่ยวของกับมาตุคามนี้เปนความสุข คือเปน
ความดี ไดแกเปนความเกษมอันอุดมอันบุคคลพึงปรารถนา ผูป รารถนา
ความเกษมอันอุดมนั้น ไมควรทําความเชยชิดสนิทสนมกับ มาตุคาม
เลย.
ก็แหละ ครั้นกลาวดังนี้แลว ทานพไดหมอบลงแทบเทาของ
พระมหาสัตว กลาวสรรเสริญชื่นชมพระมหาสัตววา ขาพเจาไดชีวิตไว
เพราะอาศัยทาน เพราะขาพเจาไมถูกนางผูมีธรรมลามกนี้ใชใหวิทยาธร
ฆา แมพระมหาสัตว ครั้นแสดงธรรมแกทานพนั้นแลวกลาววา ทาน
อยาไดทํากรรมชั่วอะไร ๆ แกหญิงนี้ จงรับศีล ใหทานพนั้นตั้งอยูใน
ศีลหา ทานพคิดวา แมเราจะพิทักษรักษาดวยทอง ก็ยังไมอาจรักษา
หญิงนั้นไวได คนอื่นใครเลาจะรักษาได จึงสงนางนั้นไปแลว ตนเองก็
เขาปาอันเปนที่อยูของตน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ใหทรง
ประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสัน ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล พระทศพลทรงประชุมชาดกวา ดาบสผูมีทิพยจักษุในครั้งนั้น
คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสมุคคชาดกที่ ๑๐
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๑๑. ปูติมังสชาดก
วาดวยโทษของการมองในเวลาที่ไมควรมอง
[๑๒๐๑] แนะสหาย การจองดู ของสุนัขจิง้ จอก
ชื่อปูติมังสะไมเปนที่ชอบใจเราเลย บุคคลพึง
เวนสหายเชนนี้ ใหหางไกล.
[๑๓๐๒] สุนัขจิ้งจอกตัวเมียชื่อวา เวณีนเี้ ปนบา
ไป ไดพรรณนาถึงแพะตัวเมียผูเปนสหายให
ผัวฟง ครั้นแพะตัวเมียถอยหลังกลับไปไมมา
ก็นั่งซบเซาถึงแพะตัวเมียชื่อเมณฑิมาตา ผูมา
แลวถอยหลังกลับไปเสีย.
[๑๒๐๓] แนะเพือ่ น ทานนั้นแหละเปนบา มี
ปญญาทราม ขาดปญญาเครื่องพิจารณา ทาน
นั้นทําอุบายลอลวงวาตาย แตชะเงอดู โดย
กาลอันไมควร.
[๑๒๐๔] บัณฑิตไมควรเพงดูในกาลอันไมควร
ควรเพงดูแตในกาลอันควร ผูใดเพงดูในกาล
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อันไมควร ผูนั้นยอมซบเซา เหมือนสุนขั จิ้งจอกชือ่ ปูติมังสะ ฉะนั้น.
[๑๓๐๕] ดูกอนสหาย ขอความรักจงมีแกเรา
ทานจงใหความเอิบอิ่มแกเรา สามีของเรากลับ
ฟนขึน้ มาแลว ถาทานมีความรักเรา ก็จงมา
กับเราเถิด.
[๑๓๐๖] แนะสหาย ขอความรักจงมีแกทาน เรา
จะใหความเอิบอิ่มแกทาน เราจักมาดวยบริวาร
เปนอันมาก ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเถิด.
[๑๓๐๗] บริวารของทานเปนเชนไร เราจักจัดแจง
โภชนาหารเหลาใด ก็บริวารเหลานั้นทั้งหมดมี
ชื่อวาอยางไร เราขอถาม ขอทานจงบอกบริวาร
เหลานั้นแกเรา.
[๑๓๐๘] บริวารของเราเชนนี้ คือ สุนขั ชื่อมาลิยะ ๑ ชื่อจตุรักขะ ๑ ชื่อปงคิยะ ๑ ชื่อชัมพุกะ ๑ ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเพื่อบริวาร
เหลานั้นเถิด.
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[๑๓๐๙] เมื่อทานออกจากเรือนไป สิ่งของของ
ทานไมมีใครดูแล จักเสียหาย คําพูดของ
สหายมิไดมีความรังเกียจ ทานจงอยูที่นี้เถิด
อยาไปเลย.
จบ ปูติมังสชาดกที่ ๑๑
อรรถกถาปูติมังสชาดกที่ ๑๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ความไมสํารวม จึงไดตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา น โข เม รุจฺจติ
ดังนี้.
ความยอมีวา สมัยหนึ่ง ภิกษุจํานวนมากไมคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย พระศาสดาตรัสแกพระอานนทเถระวา ควรจะกลาว
สอนภิกษุเหลานี้. รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆเปนพิเศษ เสด็จไปในทามกลางประทับนั่งเหนือบัลลังกอันประเสริฐที่จัดไว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาภิกษุไมควรถือนิมิตรใน
รูปเปนตน ดวยสามารถแหงศุภนิมิตร เพราะถาตายลงในขณะนั้น จะ
บังเกิดในอบายมีนรกเปนตน ฉะนั้น อยาถือศุภนิมิตรในรูปเปนตน
ขึ้นชื่อวาภิกษุไมควรยึดรูปเปนตนเปนอารมณ เพราะผูที่ยึดรูปเปนตน
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เปนอารมณ ยอมถึงมหาพินาศในปจจุบันทีเดียว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น จักขุนทรียที่ถูกแทงดวยซี่เหล็กแดงประเสริฐ วาการ
แลดูศุภนิมิตรในรูปไมประเสริฐเลย เวลาที่พวกเธอจะควรแลดูรูปมีอยู
บางคราว เวลาที่พวกเธอไมควรแลดูรูปมีอยูบางคราว ในเวลาแลดู
ไมควรแลดูดวยสามารถแหงศุภนิมิตร ควรแลดูดวยสามารถแหงอศุภนิมิตรเทานั้น เมื่อทําไดอยางนี้ ก็จักไมเสื่อมจากอารมณของตน ก็อะไร
เลาเปนอารมณของพวกเธอ คือ สติปฏฐาน ๔ อริยมรรคมีองค ๘
โลกุตตรธรรม ๙ เมื่อพวกเธอโคจรอยูในอารมณเชนนี้ มารก็จะไมได
โอกาสทําราย แตถาพวกเธอตกอยูในอํานาจกิเลส แลดูดวยสามารถแหง
ศุภนิมิตร ก็จักเสื่อมจากอารมณของตน เหมือนสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ
เสื่อมจากที่หาอาหารฉะนั้น แลวไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอ
ไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูใ นนคร
พาราณสี. มีแพะหลายรอยอยูในถ้ําเชิงภูเขา ในแดนปาหิมพานต ณ ที่
ใกล ๆ กับทีอ่ ยูของแพะเหลานั้น มีสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะกับภรรยาชื่อ
เวณี อยูในถ้าํ แหงหนึ่ง วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเที่ยวไปกับภรรยา เห็น
แพะเหลานั้น คิดวา เราควรจะกินเนื้อแพะเหลานี้ดวยอุบายอยางหนึ่ง
แลวไดใชอบุ ายฆาแพะวันละตัว สุนัขจิ้งจอกทั้งสองกินเนื้อแพะจนมี
กําลังรางกายอวนสมบูรณ แพะก็นอยลงโดยลําดับ ในกลุมแพะเหลา
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นั้น มีแพะตัวเมียตัวหนึ่งชื่อเมณฑิกมาตา เปนแพะฉลาดรูเทาทันอุบาย
สุนัขจิ้งจอกไมอาจฆามันได วันหนึ่ง จึงปรึกษากับภรรยาวา ที่รัก
แพะทั้งหลายหมดสิ้นแลว เราควรใชอุบายกินแพะตัวเมียตัวนี้ และ
ในเรื่องนี้มีอุบายดังนี้ คือตัวเจาผูเดียว จงไปเปนเพื่อนกับเขา ครั้น
เมื่อนางแพะมีความคุนเคยกับเจา เราจักนอนทําเปนตาย เจาจงเขาไป
หานางแพะแลวพูดวา แมแพะเอย สามีของฉันตายเสียแลว และฉัน
ก็ไมมีที่พึ่ง นอกจากทานแลว ญาติคนอื่นของฉันไมมี ทานจงมาเถิด
พวกเราจักพากันรองไหคร่ําครวญเผาศพสามีของฉัน ดังนี้แลว จงพา
เขามา แลวฉันจักโดดขึ้นกัดคอฆาแพะนั้นเสีย. สุนัขจิ้งจอกตัวเมียรับ
คําวา ดีแลว จึงไปคบมันเปนเพื่อน เมื่อคุนเคยกันแลว ก็ไดกลาวกะมัน
อยางนั้น. มันจึงกลาววา แนะสหายการที่เราจะไปนั้นไมควร สามี
ของทานกินญาติของเราจนหมด เรากลัวไมอาจไป สุนัขจิ้งจอกตัวเสีย
จึงกลาววา แนะสหาย อยากลัวเลยผูที่ตายแลวจะทําอะไรได แพะตัว
เมียแมกลาวตอบอยางนี้วา สามีของทานมีฤทธิ์เดชมาก ฉันกลัวจริง
ดังนี้ ถูกสุนัขจิ้งจอกตัวเมียวิงวอนอยูบอย ๆ คิดวา สุนัขจิ้งจอกคงตาย
แน จึงรับคําแลวไปกับสุนัขจิ้งจอกตัวเมีย และเมื่อไปมันคิดวา ใคร
จะรูวาจักมีเหตุอะไรเกิดขึ้น จึงใหสุนัขจิ้งจอกตัวเมียไปขางหนา มัน
ตามไปพลาง คอยกําหนดสุนัขจิ้งจอกอยูดวย เพราะความสงสัยใน
สุนัขจิ้งจอกนั้น.
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สุนัขจิ้งจอกตัวผูไดยินเสียง/ีเทาสัตวทั้งสอง คิดวา แพะตัวเมีย
มาถึงหรือยัง จึงยกศีรษะขึ้นชําเลืองดู. แพะตัวเมียเห็นสุนัขจิ้งจอกทํา
ดังนั้น คิดวา สุนัขจิ้งจอกนี้เลวมาก ประสงคจะลวงเรามาฆา นอน
ทําเปนตาย จึงกลับไป สุนัขจิ้งจอกตัวเมียจึงถามวา เหตุใดทานจึงหนี
ไปเสีย ? เมื่อจะกลาวเหตุนั้น ไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :แนะสหาย การจองดู ของสุนัขจิ้งจอก
ชื่อปูติมังสะไมเปนที่ชอบใจเราเลย บุคคลพึง
เวนสหายเชนนี้ ใหหางไกล.
บรรดาเหลานั้น บทวา อาฬิ เปนอาลปนะ ความวา ดูกอน
เพื่อน คือ ดูกอนสหาย. บทวา เอตาทิสา สขารสฺมา ความวา
บุคคลหลีกจากสหายเห็นปานนี้ แลวพึงเวนสหายนั้นใหหางไกล.
ก็แหละ ครั้นกลาวดังนี้แลว แพะตัวเมียไดกลับไปที่อยูของตน.
สุนัขจิ้งจอกตัวเมียเมื่อไมอาจใหแพะตัวเมียกลับมาไดก็โกรธแพะตัวเมีย
ไปสํานักของสามีตน นั่งซบเซาอยู. ลําดับนั้น สุนัขจิ้งจอกตัวผู เมื่อ
จะติเตียนสุนัขจิ้งจอกตัวเมีย จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :สุนขั จิ้งจอกตัวเมียชื่อวา เวณีนี้เปนบา
ไปได พรรณนาถึงแพะตัวเมียผูเปนสหายให
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ผัวฟง ครั้นแพะตัวเมียถอยหลังกลับไปไมมk
ก็นั่งซบเซาถึงแพะตัวเมียชื่อเมณฑิมาตา ผูมา
แลวถอยหลังกลับไปเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวณิ เปนชื่อของสุนักจิ้งจอกตัว
เมียตัวนั้น. บทวา วณฺเณติ ปติโน สขึ ความวา แรกที่เดียว
สุนัขจิ้งจอกตัวเมียชื่อวาเวณีนี้ พรรณาถึงแพะตัวเมียผูเปนสหายของตน
ในสํานักของสามีวา แมแพะผูมีความรักใครคุนเคยในเราจักมาสูสํานัก
ของสามี ขอใหทานจงทําเปนตายบัดนี้ ครั้นมันถอยกลับไป ก็มานั่ง
ซบเซาถึง คือ เศราโศกถึงแมแพะชื่อวาเมณฑิมาตานั้น ผูมาแลวแต
ไมถึงสํานักเรา.
แมสุนัขจิ้งจอกไดฟงดังนั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :แนะเพื่อน ทานนั้นแหละเปนบา มี
ปญญาทราม ขาดปญญาเครื่องพิจารณา ทาน
นั้นทําอุบายลอลวงวาตาย แตชะเงอดู โดย
กาลอันไมควร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิจกฺขโณ คือ เวนจากปญญา
เครื่องพิจารณา. บทวา อกาเลน วิเปกฺขสิ ความวา เมื่อแมแพะยัง
ไมทันมาถึงสํานักของตนเลย ชะเงอมองในเวลาที่ไมควร.
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ในที่นมี้ ีอภิสัมพุทธคาถาดังนี้วา :บัณฑิตไมควรชะเงอมองในกาลอันไมควร
ควรมองดูแตในกาลอันควร ผูใดชะเงอมอง
ในกาลอันไมควร ผูนั้นยอมซบเซา เหมือน
สุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกาเล ไดแก ในกาลที่จิตตุปบาท
เกิดขึ้นดวยสามารถแหงศุภนิมิตร เพราะปรารภกามคุณ กาลนีแ้ ลชื่อวา
กาลอันไมควรที่ภิกษุจะพึงแลดูรูป. บทวา กาเล ไดแก ในกาลที่
กําหนดถือเอารูปดวยสามารถแหงอศุภนิมิตร ดวยสามารถแหงอนุสสติ
หรือดวยสามารถแหงกสิณ กาลนีแ้ ลชื่อวากาลอันควรที่ภิกษุจะพึงแลดู
รูป.
ในกาลทั้งสองนั้น ชนทั้งหลายที่แลดูรูปในกาลที่มีความกําหนัด
ยอมถึงมหาพินาศ ดังนั้น. คําวา ในกาลอันไมควรบัณฑิตพึงเปรียบเทียบดวยชาดกทั้งหลายมีหริตจชาดกและโลมสกัสสปชาดกเปนตน ชนที่
แลดูรูปดวยสามารถแหงอศุภนิมิตรยอมดํารงอยูในพระอรหัตผล ดังนั้น
คําวา ในกาลอันควร บัณฑิตพึงเปรียบเทียบดวยเรื่องพระติสสเถระผูเจริญอสุภกรรมฐาน. บทวา ปูติมโสว ปชฺฌาติ ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะชะเงอดูแมแพะในกาลอันไมควร
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จึงเสื่อมจากเหยื่อของตน ซบเซาอยูฉันใด ภิกษุแลดูรูปดวยสามารถ
แหงศุภนิมิตรในกาลอันไมควร จึงเสื่อมจากอารมณมีสติปฏฐานเปนตน
ซบเซาอยู คือลําบากอยูทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพฉันนั้น.
แมสุนัขจิ้งจอกชื่อเวณี ไดกลาวปลอบโยนสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะวา ขาแตสามีทานอยาเสียใจเลย ฉันจะใชอุบายนํานางแพะนั้น
มาอีก เวลานางแพะมา ทานอยาประมาท จงจับไวใหได แลวไปสํานัก
นางแพะนั้น กลาววา สหายเอย การที่ทานกลับมาเสียนั่นแหละเกิด
ประโยชนแกเรา เพราะพอทานมาแลวเทานั้นสามีก็กลับไดสติ บัดนี้
ยังมีชีวิตอยูทานจงมา ไปทําปฏิสันถารกับสามีของเราเถิด ดังนี้ แลว
กลาวคาถาที่ ๕ วา :ดูกอนสหาย ขอความรักจงมีแกเรา
ทานจงใหความเอิบอิ่มแกเรา สามีของเรากลับ
ฟนขึน้ มาแลว ถาทานมีความรักเรา ก็จงมา
ไปกับเราเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุณณ
ฺ ปตฺต ททาหิ เม ความวา
ขอทานจงใหความยินดีแกเราผูมาแลวเพื่อชนที่รักทั้งหลาย. บทวา ปติ
สฺชีวิโต ความวา สามของเรากลับฟนขึ้นมาแลว คือลุกขึน้ มาแลว
เปนผูไมมีโรค. บทวา เอยฺยาสิ ความวา ขอทานจงมาไปกับเราเถิด
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แมแพะคิดวา แมสุนัขจิ้งจอกเลวทรามนี้ ประสงคจะลวงเรา
การกระทําตนเปนปฏิปกษไมสมควรเลย เราจักใชลวงนางสุนัขจิ้งจอก
บาง ดังนี้ แลวกลาวคาถาที่ ๖ วา :แนะสหาย ขอความรักจงมีแตทาน เรา
จะใหความเอิบอิ่มแกทาน เราจักมาดวยบริวาร
เปนอันมาก ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอสฺส ความวา เราจักมา แลเมื่อ
มา จักมาดวยบริวารเปนอันมาก สําหรับอารักขาตน.
ลําดับนั้น แมสุนขั จิ้งจอกเมื่อจะถามถึงบริวารกะแมแพะ ได
กลาวคาถาที่ ๗ วา :บริวารของทานเปนเชนไร เราจักจัดแจง
โภชนาหารเพื่อบริวารเหลาใด ก็บริวารเหลานั้น
ทั้งหมดมีชื่อวาอยางไร เราขอถาม ขอทานจง
บอกบริวารเหลานั้นแกเรา.
เมื่อแมแพะจะบอก ไดกลาวคาถาที่ ๘ วา :บริวารของเราเชนนี้ คือ สุนัขชื่อมาลิยะ ๑ ชื่อจตุรักขะ ๑ ชื่อปงคิยะ ๑ ชื่อชัม-
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พุกะ ๑ ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเพื่อบริวาร
เหลานั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต เม ความวา ขอทานจงบอก
บริวารเหลานั้นแกเรา.
คําวา มาลิโย เปนตน เปนชื่อของสุนัข ๔ ตัว.
แมแพะกลาวดังนี้แลวไดกลาวตอไปวา บรรดาสุนัขเหลานั้น
ตัวหนึ่ง ๆ มีบริวารตัวละหารอย เมื่อเปนเชนนี้ เราจักมีสุนัขสองพันตัว
แวดลอมมา ดังนี้ แลวกลาววา ถาสุนัขเหลานั้นไมไดโภชนาหาร ก็
จักฆาทานทั้งสองกินเสีย. แมสุนัขจิ้งจอกไดฟงดังนั้นก็กลัว คิดวา ไม
เปนการสมควรที่แมแพะนี้จะไปในสํานักของสามีเรา เราจักใชอุบายทํา
ใหแมแพะนี้ไมไป ดังนี้ แลวกลาวคาถาที่ ๙ วา :เมื่อทานออกจากเรือนไป สิ่งของของ
ทานไมมีใครดูแล จักเสียหาย คําพูดของ
สหายมิไดมีความรังเกียจ ทานจงอยูที่นี้เถิด
อยาไปเลย.
อธิบายความแหงคาถานั้นวา แนะสหาย ในเรือนของทานมีสิ่ง
ของอยูเปนอันมาก เมื่อทานออกจากเรือนไป สิ่งของนั้นก็จักไมมีใคร
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ดูแล จักเสียหาย เรานี้แหละจักบอก คํากลาวของทานผูเปนสหาย คือ
เปนเพื่อน มิไดมีความรังเกียจ ทานจงอยูที่นี่แหละ อยาไปเลย.
ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้แลว แมสุนัขจิ้งจอกมีความกลัวมรณภัยรีบไปสํานักของสามี พาสามีหนีไปที่อื่น ทั้งสองผัวเมียก็ไมอาจมาที่
นั้นอีก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประชุมชาดกวา ในครั้งนั้น เราตถาคตเกิดเปนเทวดาอยูที่ตนไมใหญ
ในที่นั้น ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปูติมังสชาดกที่ ๑๑
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๑๒. ทัททรชาดก

๑

วาดวยคนอกตัญู ไมรูจักบุญคุณคนอื่น
[๑๓๑๐] ผูใด เจาใหขาวมันหุงกิน มันเลยกิน
ลูกทั้งสองของเจาผูไมมีความผิด เจาจงวาง
เขี้ยวลงบนผูนั้น อยางปลอยใหมันมีชีวิตอยูตอ
ไปเลย.
[๑๓๑๑] บุรษุ ผูเกลือกกลั้วดวยความหยาบ ผู
ลบหลูทอนผาที่ตนนุงอยู เราไมขอเห็นมันเลย
เราจะพึงใหเขี้ยวตกไปในบุรุษไรเลา ?
[๑๓๑๒] อันคนอกตัญู มักคอยหาโอกาสอยู
เปนนิตย ถึงจะใหสมบัติทั้งแผนดิน ก็ไมพึง
ทําใหมันชื่นชมยินดีไดเลย.
[๑๓๑๓] ดูกอนเสือโครง ชื่อวา สุพาหุ เพราะ
เหตุไรหนอ ทานจึงรีบดวนกลับมาพรอมกับ
มาณพ กิจที่เปนประโยชนของทานมีอยูในที่นี้
๑. อรรถกถา เรียก ติตติรชาดก (เรียกนกกระทาพระโพธิสัตว).
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หรือ เราขอถามถึงกิจอันเปนประโยชนนั้น ?
ขอทานจงบอกแกเรา.
[๑๓๑๔] นกกระทาใด ผูม ีรปู งาม ซึ่งเปนสหาย
ของทาน เราสงสัยวา นกกระทานั้นจะถูกฆา
เสียแลวในวันนี้ เราไดฟงเหตุทั้งหลายที่ตอ
เนื่องดวยการกระทําของบุรุษนี้ จึงมิไดสําคัญ
วา นกกระทาจะมีความสุขในวันนี้.
[๑๓๑๕] ในการดํารงชีพของบุรุษนี้ ทานไดฟง
เหตุการณอะไรที่ตอเนื่องดวยการกระทําของ
เขา หรือทานไดฟงคําปฏิญาณอะไรของบุรษุ นี้ ?
จึงสงสัยวา นกกระทาถูกมาณพนี้ฆาเสียแลว.
[๑๓๑๖] การคาขายอันเปนของชาวกลิงครัฐ บุรษุ
นี้ก็ไดสั่งสมประพฤติมาแลว แมหนทางที่มี
หลักตอควรรังเกียจ บุรุษนีก้ ็ไดประพฤติเที่ยว
ไปดวยการรับจาง การฟอนรําขับรองกับคน
ฟอนทั้งหลาย บุรษุ นี้ก็ไดประพฤติมาถึงการรบ
กันดวยทอนไมในทามกลางมหรสพ บุรุษนี้
ก็ไดเคยประพฤติมา.
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[๑๓๑๗] นกทั้งหลาย บุรษุ นี้กไ็ ดดักมาแลว การ
ตวงขาวเปลือกดวยเครื่องตวง บุรุษนี้ก็ไดตวง
มาแลว การเลนสกา บุรษุ นีก้ ็ไดตั้งใหนักเลง
สกาเลนกัน ความสํารวมระวัง บุรุษนีก้ ็กา ว
ลวงเสีย เลือดที่ไหลออกมาตัง้ ครึ่งคืน บุรุษนี้
ก็คัดใหหยุดได มือทั้งสองของบุรุษนีม้ ีความ
รอนในเวลารับกอนขาว.
[๑๓๑๘] เราไดฟงเหตุทั้งหลาย อันเกี่ยวเนื่องดวย
การกระทําของบุรษุ นี้ ในการดํารงชีพของบุรุษ
นี้ ดังนี้ กลุม ขนนกกระทายังปรากฏอยูที่ชฎา
ของบุรุษนี้ วัวทั้งหลาย บุรุษนี้ก็ไดฆากินแลว
ไฉนจะไมฆานกกระทากินเลา.
จบ ทัททรชาดกที่ ๑๒
อรรถกถาติตติรชาดกที่ ๑๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภ การที่
พระเทวทัตพยายามจะปลงพระชนมพระองค จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริม่
ตนวา โย เต ปุตฺตเก ดังนี้.
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ความยอมีวา สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตไมมีความละอาย ไมใชคนดี คบกับ
พระเจาอชาตศัตรู ทําอุบายเพื่อปลงพระชนมพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรง
พระคุณสูงสุด โดยวิธีประกอบนายขมังธนู กลิ้งกอนศิลา และปลอย
ชางนาฬาคิรี พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรง
ทราบแลว ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้นที่
พระเทวทัตพยายามฆาเรา แมในกาลกอน พระเทวทัตก็ไดพยายาม
ฆาเราเหมือนกัน ดังนี้ แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไป
นี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี อาจารยทิศาปาโมกขคนหนึ่ง สอนศิลปะแกมาณพ
หารอยคนในพระนครพาราณสี วันหนึ่งคิดวา เราอยูในที่นี้มีความ
กังวล แมมาณพทั้งหลายก็จะไมสําเร็จการศึกษา เราจะเขาปาเขตถิ่น
หิมพานต อยูในที่นั้น บอกศิลปะ. อาจารยทิศาปาโมกขนั้น บอกแก
พวกมาณพ แลวใหขนงา ขาวสาร น้ํามัน และผาเปนตน เขาปา
ใหสรางบรรณศาลาอยูในที่ไมไกลจากหนทาง แมพวกมาณพก็สราง
บรรณศาลาของตน ๆ พวกญาติของมาณพทั้งหลายตางก็สงน้ํามันและ
ขาวสารเปนตน แมชาวแวนแควนก็พูดวา ไดยินวาอาจารยทิศาปาโมกข
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อยูในปาแหงโนน ใหมาณพเรียนศิลปะ ดังนี้ ตางก็นําขาวสารเปนตน
ไปให แมผทู ี่เดินทางกันดารก็นําไปให บุรุษคนหนึ่ง ไดใหแมโคนม
พรอมดวยลูกโค เพื่อประโยชนทอี่ าจารยทิศาปาโมกขจะไดดื่มน้ํามัน
ณ ที่ใกลบรรณศาลาของอาจารย มีเหี้ยตัวหนึ่งอยูกับลูกออนสองตัว
แมราชสีหและเสือโครง ก็มาสูที่บํารุงอาจารยนั้น นกกระทาตัวหนึ่ง
ไดมาอยู ณ ที่นั้นเปนประจํา นกกระทาตัวนั้นไดยินเสียงอาจารยกําลัง
บอกมนตแกมาณพทั้งหลาย จึงเรียนเวทยไดทั้งสาม มาณพทั้งหลาย
ก็ไดคุนเคยกับนกกระทานั้น
ตอมา เมื่อมาณพทั้งหลายยังไมทันสําเร็จการศึกษา อาจารยได
ทํากาละเสียแลว พวกมาณพชวยกันเผาศพอาจารยแลว กอพระสถูป
ดวยทราย เอาดอกไมตาง ๆ มาบูชาแลว รองไหคร่ําครวญอยู. ลําดับนั้น
นกกระทาถามมาณพเหลานั้นวา พวกทานรองไหทําไม พวกมาณพ
กลาววา พวกเรายังไมสําเร็จการศึกษา อาจารยก็มาตายเสีย ฉะนั้น
พวกเราจึงรองไห นกกระทากลาววา ถาเชนนั้นพวกทานอยาเสียใจเลย
เราจะบอกศิลปะแกพวกทาน มาณพทั้งหลายถามวา ทานรูไดอยางไร
นกกระทําตอบวา เมื่ออาจารยกําลังบอกแกพวกทาน เราไดฟงแลว
ไดทําไตรเพทใหคลองแคลว มาณพทั้งหลายกลาววา ถาเชนนั้น ทาน
จงใหพวกเรารูความที่ตนเปนผูคลองแคลวเถิด นกกระทากลาววา ถา
เชนนั้น พวกทานคอยฟง แลวไดสวดไตรเพทที่มาณพเหลานั้นฟนเฝอ
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ประดุจจะบินถลามาจากยอดภูเขาลงสูแมน้ําฉะนั้น มาณพทั้งหลายตางก็
ราเริงยินดี เริ่มเรียนศิลปะในสํานักนกกระทําผูเปนบัณฑิต แมนกกระทาก็ไดดํารงอยูในตําแหนงอาจารยทิศาปาโมกข บอกศิลปะแก
มาณพเหลานั้น พวกมาณพไดกระทํากรงทองแกนกกระทา ดาษ
เพดานเบื้องบน นําน้ําผึ้งและขาวตอกเปนตน ใสจานทองใหนกกระทา
บูชาดวยดอกไมนานาชนิด กระทําสักการะเปนการใหญ ขาวนกกระทา
บอกมนตแกมาณพหารอยในปา ไดแพรสะพัดไปทั่วชมพูทวีป.
ครั้งนั้น ประชาชนในชมพูทวีปไดปาวรองกันเลนมหรสพเปน
การใหญ เหมือนมหรสพที่เลนบนยอดภูเขา มารดาบิดาของมาณพ
ทั้งหลายไดฟงขาวไปถึงบุตรวา จงมาดูงานมหรสพ มาณพทั้งหลาย
บอกลานกกระทาแลว ชวยกันปดบังนกกระทาผูเปนบัณทิต เหี้ย และ
สัตวทั้งหมดตลอดจนอาศรมไมใหใครรูเห็น แลวไปสูเมืองของตน ๆ
ในกาลนั้นดาบสชั่วรายไมมีความกรุณาคนหนึ่ง ทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ
มาถึงที่นั้น เหี้ยเห็นดาบสนั้นก็กระทําการตอนรับ กลาววา ขาวสาร
มีอยูที่โนน น้ํามันเปนตนอยูที่โนน ทานจงหุงภัตรฉันเถิด ดังนี้แลว
ก็ไปเพื่อหาอาหาร ดาบสหุงภัตรแตเชาทีเดียว ฆาลูกเหี้ยสองตัวทําเปน
กับขาวบริโภค ตอนกลางวันฆานกกระทาผูเปนบัณฑิตและลูกโคกิน
ตอนเย็นเห็นแมโคเดินมาก็ฆาแมโคนั้นเสีย กินเนื้อแลวไปนอนหลับ
กรนอยูที่โคนตนไม เหีย้ มาในเวลาเย็นไมเห็นลูกนอยทั้งสอง ก็เที่ยว
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วิ่งหาอยู รุกขเทวดาแลดูเหี้ยผูไมพบลูกนอย มีกายหวั่นไหวอยู จึง
แสดงกายใหปรากฏที่โพรงไม ดวยทิพยานุภาพ แลวกลาววา แนะเหี้ย
เจาอยาหวั่นไหวไปเลย ลูกนอยของเจา นกกระทา ลูกโค และแมโค
ถูกคนชั่วนี้ฆาแลว เจาจงกัดคอมันใหตาย ดังนี้แลว กลาวคาถาที่ ๑
วา :ผูใด เจาใหขาวมันหุงกิน มันเลยกิน
ลูกทั้งสองของเจาผูไมมีความผิด เจาจงวาง
เขี้ยวลงบนผูนั้น อยาปลอยใหมันมีชีวิตอยูต อ
ไปเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทินฺนภตฺโต คือผูที่เจาใหภัตร
ดวยกลาววา ทานจงหุงภัตรฉันเถิด ดังนี้. บทวา อทูสเก ไดแก
ผูไมมีโทษ คือปราศจากความผิด. บทวา ตสฺมึ ทาเ อธิบายวา
เจาจงวางเขี้ยวทั้งสี่ลงบนคนชั่ว. บทวา มา เต มฺุจิตฺถ ชีวเต
ความวา ทานอยาปลอยคนใจชั่วนั้นพนไปจากเงื้อมมือใหมันเปนอยู คือ
ใหมีชีวิตอยูตอไปเลย อธิบายวา มันจงอยาไดพน ทานจงใหมันถึง
ความสิ้นชีวิตไปเสีย.
ลําดับนั้น เหี้ยไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :บุรษุ ผูเกลือกกลั้วดวยความหยาบ ผู
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ลบหลูทอนผาที่ตนนุงอยู เราไมขอเห็นมันเลย
เราจะพึงใหเขี้ยวตกไปในบุรุษไรเลา ?
อันคนอกตัญู มักคอยหาโอกาสอยู
เปนนิตย ถึงจะใหสมบัติทั้งแผนดิน ก็ไมพึง
ทําใหมันชื่นชมยินดีไดเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อากิณฺณลุทฺโธ ไดแก ผูมีความ
หยาบชารายแรง. บทวา วิวรทสฺสิโน ไดแก ผูแ สวงหาชอง คือ
โทษ. ดวยบทวา เนว น อภิราธเย เหี้ยแสดงไววา ถึงจะใหสมบัติ
ทั้งแผนดินก็ไมสามารถจะใหบุคคลเห็นปานนี้ยินดีไดเลย จะปวยกลาว
ไปใยถึงเราที่ใหเพียงภัตตาหาร.
เหี้ยกลาวอยางนี้แลว คิดวา บุรุษนี้ตื่นขึ้นคงกินเรา เมือ่ จะ
รักษาชีวิตของตน จึงไดหนีไป แมราชสีหและเสือโครงก็เปนเพื่อน
ของนกกระทา บางครั้งสัตวเหลานั้นก็พากัน มาเยี่ยมนกกระทา บางครั้ง
นกกระทานั้นก็ไปแสดงธรรมแกสัตวทั้งสองแลวกลับมา ก็ในวันนั้น
ราชสีหกลาวกะเสือโครงวา แนะเพื่อน เราไมไดไปเยี่ยมนกกระทา
นาน ถึงวันนี้ก็เจ็ดแปดวันแลว ทานจงไปฟงขาวของนกระทานั้นกอน
แลวจงมา เสือโครงรับคําวา ดีแลว ไปถึงที่นั้นในเวลาที่เหี้ยหนีไป
แลว เห็นบุรษุ ชั่วนั้นหลับอยู ขนของนกกระทาผูเปนบัณฑิตยังติดอยู
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ในระหวางชฎาของบุรุษนั้น
กระดูกแมโคและลูกโคก็ยังปรากฏอยู
พระยาเสือโครงเห็นเหตุการณนั้นทั้งหมด ไมเห็นนกกระทาบัณฑิตใน
กรงทอง คิดวา บุรุษชัว่ นี้คงฆาสัตวเหลานั้น จงไดถีบบุรุษชั่วนั้นให
ลุกขึ้น ดาบสชั่วเห็นดังนั้นแลว มีความสะดุงกลัวเปนอยางยิ่ง ลําดับนั้น
เสือโครงถามดาบสชั่วนั้นวา ทานฆาสัตวเหลานี้กินหรือ ? เมื่อไดรับ
คําตอบวา เราไมไดฆา เราไมไดเคี้ยวกิน ดังนี้ จึงกลาววา แนะ
คนลามก เมื่อทานไมฆา คนอื่นใครเลาจักฆา จงบอกมาเถิด เมื่อไม
บอก ทานตองตาย ดาบสนั้นกลัวมรณภัย จึงกลาววา ถูกแลวนาย
เราฆาลูกเหี้ย ลูกโคและแมโคกินแลว แตไมไดฆานกกระทา ถึงดาบส
นั้นจะพูดอยูมากมาย เสือโครงก็ไมเชื่อ จึงถามวา ทานมาแตไหน ?
เมื่อดาบสนั้นบอกกรรมที่ตนทําทั้งหมดวา ขาแตนาย ฉันนําสินคาของ
พวกพอคาชาวกลิงครัฐ ไปทํางานอยางนี้บาง อยางนั้นบาง เพื่อเลี้ยง
ชีพ บัดนี้มาถึงที่นี้ ดังนี้ จึงกลาววา คนลามก เมื่อทานไมฆานกกระทา คนอื่นใครเลาจักฆา มาเถิด เราจักนําทานไปสูสํานักของ
ราชสีหผูเปนพระยาเนื้อ แลวใหดาบสนั้นเดินหนา เดินไปพลางขูไป
พลาง.
พระยาราชสีหเห็นพระยาเสือโครงนําดาบสนั้นมา เมือ่ จะถาม
พระยาเสือโครง ไดกลาวคาถาที่ ๔ วา :ดูกอนเสือโครง ชื่อวา สุพาหุ เพราะ
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เหตุไรหนอ ทานจงรีบดวนกลับมาพรอมกับ
มาณพ กิจที่เปนประโยชนของทานมีอยูในที่นี้
หรือ เราขอถามถึงกิจอันเปนประโยชนนั้น ?
ขอทานจงบอกแกเรา.
ในคาถานั้น พระยาราชสีหทักทายพระยาเสือโครง โดยชื่อวา
ดูกอนเสือโครง ชื่อวา สุพาหุ เพราะกายสวนขางหนาของพระยาเสือโครงเปนที่พอใจ ฉะนั้น พระยาราชสีหจึงกลาวอยางนั้น กะพระยาเสือโครงนั้น. บทวา กึ กิจฺจมตฺถิ อิธมตฺถิ ตุยหฺ  ความวา กรณียกิจ
ที่ประกอบดวยประโยชนมีอยูกับมาณพนี้ ในที่นี้หรือ ? ปาฐะวา ตุยฺห
กึ กิจฺจมตฺถ เนื้อความก็อยางนี้เหมือนกัน.
พระยาเสือโครงไดฟงดังนั้น ไดกลาวคาถาที่ ๕ วา:นกกระทาใด ผูมรี ูปงาม ซึ่งเปนสหาย
ของทาน เราสงสัยวา นกกระทานั้นจะถูกฆา
เสียแลวในวันนี้ เราไดฟงเหตุทั้งหลายที่ตอ
เนื่องดวยการกระทําของบุรุษนี้ จึงมิไดสําคัญ
วา นกกระทาจะมีความสุขในวันนี้.
นกกระทํา ชื่อวา ททฺทโร ในคาถานั้น. บทวา ตสฺส วธ
ความวา เราสงสัยวา นกกระทาผูเปนบัณฑิตนั้นจะถูกบุรุษนี้ฆา
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ในวันนี้. บทวา นาห สุขึ ความวา เรามิไดสําคัญวา นกกระทา
จะมีความสุข คือไมมีโรค ในวันนี้.
พระยาราชสีหเมื่อจะถามพระยาเสือโครง ไดกลาวคาถาที่ ๖
วา :ในการดํารงชีพของบุรุษนี้ ทานไดฟง
เหตุการณอะไรที่ตอเนื่องดวยการกระทําของ
เขา หรือทานไดฟงคําปฏิญาณอะไรของบุรุษนี้ ?
จึงสงสัยวา นกกระทาถูกมาณพนี้ฆาเสียแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสุ เทากับ อสฺโสสิ แปลวา
ไดฟงแลว. บทวา วุตฺตสิ โมธานตาย คือในความประพฤติเลี้ยงชีพ
อธิบายวา บุรุษนี้ ไดบอกการงานอะไรของตนแกทาน. บทวา มาณเวน
ความวา ทานไดฟงคําปฏิญาณอะไร จึงสงสัยวา นกกระทาถูกมาณพนี้
ฆาเสียแลว.
ลําดับนั้น พระยาเสือโครง เมือ่ จะกลาวแกพระยาราชสีห ได
กลาวคาถาที่เหลือวา :การคาขายอันเปนของชาวกลิงครัฐ บุรุษ
นี้ก็ไดสั่งสมประพฤติมาแลว แมหนทางที่มี
หลังตอควรรังเกียจ บุรษุ นี้ก็ไดประพฤติเที่ยว
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ไปดวยการรับจาง การฟอนรําขับรองกับคน
ฟอนทั้งหลาย บุรษุ นี้ก็ไดประพฤติมาถึงการรบ
กันดวยทอนไมในทามกลางมหรสพ บุรุษนี้
ก็ไดเคยประพฤติมา.
นกทั้งหลาย บุรุษนี้ก็ไดดักมาแลว การ
ตวงขาวเปลือกดวยเครื่องตวง บุรุษนี้ก็ไดตวง
มาแลว การเลนสกา บุรษุ นีก้ ็ไดตั้งใหนักเลง
สกาเลนกัน ความสํารวมระวัง บุรุษนีก้ ็กา ว
ลวงเสีย เลือดที่ไหลออกมาตัง้ ครึ่งคืน บุรษุ นี้
ก็คัดใหหยุดได มือทั้งสองของบุรุษนีม้ ีความ
รอนในเวลารับกอนขาว.
เราไดฟงเหตุทั้งหลาย อันเกี่ยวเนื่องดวย
การกระทําของบุรษุ นี้ ในการดํารงชีพของบุรุษ
นี้ ดังนี้ กลุมขนนกกระทายังปรากฏอยูที่ชฎา
ของบุรุษนี้ วัวทั้งหลาย บุรุษนี้ก็ไดฆากินแลว
ไฉนจะไมฆานกกระทากินเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิณณ
ฺ า กลิงฺคา ความวา ไดยินวา
แมการคาขายในกลิงครัฐ เขาผูขนสินคาของพวกพอคาไปอยู ไดสั่งสม
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ประพฤติมาแลว คือกระทํามาแลว. บทวา เวตฺตาจโร คือพึงเที่ยว
ไปดวยการรับจาง. บทวา สงฺกุปโถป จิณฺโณ คือแมหนทางที่มี
หลักตอ เขาก็ไดใชมาแลว. บทวา นเฏหิ คือรวมกับคนฟอนทั้งหลาย
เพื่อเลี้ยงชีพ. บทวา จิณฺณ สห วากุเรหิ ความวา การขับรองกับ
นักขับรองทั้งหลาย อันเขาผูนําพวกนักขับรองไปอยู ไดประพฤติมาแลว
บทวา ทณฺเฑน ยุทฺธ ความวา ไดยินวา ถึงการรบกันดวยทอนไม
เขาก็เคยรบมาแลว. บทวา พนฺธา กุลิกา ความวา ไดยินวา แมนก
ทั้งหลาย เขาก็เคยดักมาแลว. บทวา มิตมาฬฺหเกน ความวา นัยวา
แมการตวงขาวเปลือก เขาก็เคยกระทํามาแลว. บทวา. อกฺขา ิตา
ความวา แมการเลนสกา เขาก็ไดตั้งใหนักเลงสกาเลนกัน. บทวา
สฺโม อพฺภตีโต ความวา การสํารวมระวังในศีล อันเขาผูบวช
อาศัยเลี้ยงชีพ กาวลวงเสียแลว. บทวา อปฺปหิต ไดแก คัดไวแลว
คือกระทําไมใหไหลออก.
โลหิต ชื่อวา ปุปผกะ.
ขอนี้มีอธิบายวา ไดยินวา บุรษุ นี้ ตัดมือและเทาของพวกที่มี
ความผิดตอพระราชา อาศัยเลี้ยงชีวิต แลวนําคนเหลานั้นมาใหนอน
อยูที่ศาลา พอเวลาเที่ยงคืนจึงไปที่ศาลานั้น แลวใสยาชื่อกัณฑกธูมะ
คัดเลือกที่ไหลออกใหหยุดได. บทวา หตฺถา ทฑฺฒา ความวา ไดยินวา
ในเวลาที่เขาบวชเปนอาชีวก แมมือทั้งสองของเขาก็รอน เพราะรับ
กอนขาวที่รอน. บทวา ตานิสฺส กมฺมายตนานิ ไดแก เหตุเหลานั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 755

ที่ตอเนื่องดวยการกระทําของเขา. บทวา อสฺสุ เทากับ อสฺโสสึ
แปลวา ไดฟงแลว. บทวา ยถา อย ความวา แมกลุมขนนกกระทา
นั้นยังปรากฏอยูในระหวางชฎาของบุรุษนั้น ดวยเหตุนี้ เราจึงทราบ
ขอนั้นวา บุรุษนี้แหละฆานกกระทานั้น. บทวา คาโว หตา กึ ปน
ททฺทรสฺส ความวา แมโคทั้งหลาย บุรุษนี้ก็ไดฆาแลว การทีน่ กกระทา
จะไมถูกบุรุษนี้ฆาจะมีไดอยางไร เพราะฉะนั้น บุรุษนี้ตองฆานกกระทา
แน.
ราชสีหถามบุรุษนั้นวา ทานฆานกกระทาบัณฑิตหรือ ? บุรุษ
ตอบวา ถูกแลวทาน ราชสีหไดฟงดาบสนั้นรับตามจริง ก็อยากจะ
ปลอยดาบสนั้นไป แตพระยาเสือโครงกลาววา คนเลวเชนนี้ ควรใหตาย
เสีย แลวก็เขากัดดาบสนั้นดวยเขี้ยวใหตาย แลวขุดหลุมฝงไวในที่นั้น
เอง มาณพทั้งหลายมาไมเห็นนกกระทาบัณฑิต ก็พากันรองไหคร่ํา
ครวญกลับไป.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอนพระเทวทัตก็พยายามฆาเราอยางนี้
ดังนี้ แลวทรงประชุมชาดกวา ชฎิล คือดาบสลามกในกาลนัน้ ไดมา
เปนพระเทวทัตในบัดนี้ นางเหี้ยไดมาเปนนางกีสาโคตมี เสือโครง
ไดมาเปนพระโมคคัลลานะ ราชสีหไดมาเปนพระสารีบุตร อาจารย
ทิศาปาโมกขไดมาเปนพระกัสสปะ นกกระทาบัณฑิตไดมาเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาติตติรชาดกที่ ๑๒
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รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. คิชฌชาดก ๒. โกสัมพิยชาดก ๓. มหาสวราชชาดก
๔. จุลลสุวกราชชาดก ๕. หริตจชาดก ๖. ปทกุสลมาณวชาดก
๗. โลมสกัสสปชาดก ๘. จักกวากชาดก ๙. หลิททราคชาดก
๑๐. มุคคชาดก ๑๑. ปูติมังสชาดก ๑๒. ทัททรชาดก.
จบ นวกนิบาต
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ทสกนิบาตชาดก
๑. จตุทวารชาดก
วาดวยจักกรดพัดบนศีรษะ
[๑๓๑๙] เมืองนี้มีประตู ๔ ประตู มีกําแพงมั่นคง
ลวนแลวไปดวยเหล็กแดง ขาพเจาถูกลอมไว
ดวยกําแพง ขาพเจา ไดทําบาปอะไรไว.
[๑๓๒๐] ประตูทั้งหมดจึงปดแนน ขาพเจาถูกขัง
เหมือนนก ขาแตเทวดา เหตุเปนมาอยางไร
ขาพเจาจึงถูกจักรกรดพัดศีรษะ.
[๑๓๒๑] ทานไดทรัพยมากมาย แสนสองหมื่น
แลว ยังไมเชื่อคําของญาติผูเอ็นดู.
[๑๓๒๒] ทานแลนเรือไปสูสมุทรอันอาจทําให
เรือโลดขึ้นได เปนสาครที่มีสิทธิ์นอย ได
ประสบนางเวมานิกเปรต ๔ นาง จาก ๔ นาง
เปน ๘ นาง จาก ๘ นาง เปน ๑๖ นาง.
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[๑๓๒๓] ถึงจะไดประสบนางเวมานิกเปรตจาก ๑๖
นาง เปน ๓๒ นาง ก็ยังปรารถนายิ่งไปกวานั้น
จึงไดประสบจักรนี้ จักรกรดยอมพัดผันบน
ศีรษะของตนผูถูกความอยากครอบงํา.
[๑๓๒๔] ความอยากเปนของสูงใหญไพศาล ยาก
ที่จะใหเต็มได มักใหถึงความวิบัติ ชนเหลาใด
ยอมยินดีไปตามความอยาก ชนเหลานั้นยอม
เปนผูทรงจักรกรดไว.
[๑๓๒๕] ชนเหลาใดละสิ่งของที่มีมากเสียดวย
ไมพจิ ารณาหนทางดวย แลวไมคิดอานเหตุ
การณนั้นใหถองแท ชนเหลานั้นยอมเปนผู
ทรงจักรกรดไว.
[๑๓๒๖] ผูใดพึงเพงพินิจถึงการงานและโภคะอัน
ไพบูลย ไมของเสพความอยากอันประกอบ
ดวยความฉิบหาย ทําตามถอยคําของผูเอ็นดู
ทั้งหลาย ผูเชนนัน้ จะไมถูกจักรกรดพัดผัน.
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[๑๓๒๗] ขาแตทานผูนาบูชา จักรกรดจักตั้งอยู
บนศีรษะของขาพเจานานสักเทาไรหนอ จะ
สักกีพ่ ันปขาพเจาขอถามความนั้น ขอทานได
โปรดบอกแกขาพเจาเถิด.
[๑๓๒๘] ดูกอนมิตตวินทุกะทานจงฟงเรา ทาน
จะตองทนทุกขทรมานไปอีกนาน จักรกรดจะ
พัดผันอยูบนศีรษะของทาน เมื่อทานยังมีชีวิต
อยูจะพนไปไมได.
จบ จตุทวารชาดกที่ ๑

อรรถกถาชาดก
ทสกนิบาต
อรรถกถาจตุทวารชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุวายากรูปหนึ่ง. จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา จตุทฺวารมิท นคร
ดังนี้ ก็แหละ เรื่องปจจุบัน บัณฑิตพึงใหพิสดารในชาดกเรื่องที่ ๑
ในนวกนิบาต.
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สําหรับในที่นี้มีความวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุรูปนั้นวา
ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูวายากจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา
จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ แมในกาลกอนเธอก็ไมเชื่อฟง
คําของบัณฑิตไปยินดีจักรกรด เพราะที่เปนผูวายากดังนี้ แลวทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล ครั้งศาสนาพระกัสสปทศพล ในเมืองพาราณสี
เศรษฐีมีทรัพย ๘๐ โกฏิ มีบุตรคน ๑ ชื่อมิตตวินทุกะ มารดาบิดาของ
มิตตวินทุกะ เปนพระโสดาบัน. แตมติ ตวินทุกะเปนคนทุศีลไมมีศรัทธา.
ตอมาเมื่อบิดาตายแลวมารดาตรวจตราดูแลทรัพยสมบัติ วันหนึ่ง
กลาวกะเขาวา ลูกรัก ความเปนมนุษยเปนของที่ไดยาก เจาก็ไดแลว
เจาจงใหทานรักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม ฟงธรรมเถิด มิตตวินทุกะ
กลาววา แม ทานเปนตนไมเปนประโยชนแกฉัน แมอยาไดกลาวอะไร ๆ
กะฉัน ฉันจะไปตามยถากรรม ถึงแมเขาจะกลาวอยูอยางนี้ วันหนึ่ง
เปนวันบูรณมีอุโบสถ มารดาไดกลาวกะเขาวา ลูกรักวันนี้เปนวัน
อภิลักขิตสมัยมหาอุโบสถ วันนี้เจาจงสมาทานอุโบสถ ไปวิหารฟงธรรม
อยูตลอดคืนแลวจงมา แมจะใหทรัพยแกเจาพันหนึ่ง เขารับคําวา ดีแลว
สมาทานอุโบสถเพราะอยากไดทรัพย พอบริโภคอาหารเชาแลวไปวิหาร
อยูที่วิหารตลอดวัน แลวนอนหลับอยู ณ ที่แหงหนึ่งตลอดคืน โดยอาการ
ที่บทแหงธรรมแมบท ๑ ก็ไมกระทบ วันรุงขึ้นเขาลางหนาไปนั่งอยู
ที่เรือนแตเชาทีเดียว.
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ฝายมารดาของเขาคิดวา วันนี้ลกู ของเราฟงธรรมแลว จักพา
พระเถระผูธรรมกถึกมาแตเชาทีเดียว จึงตกแตงขาวยาคูเปนตน แลว
ปูลาดอาสนะไวคอยทาอยู ครั้นเห็นเขามาคนเดียว จึงถามวา ลูกรัก
เจาไมไดนําพระธรรมกถึกมาหรือ ? เมื่อเขากลาววา ฉันไมตองการ
พระธรรมกถึก จึงกลาววา ถาเชนนั้นลูกจงดื่มขาวยาคูเถิด เขากลาววา
แมรับวาจะใหทรัพยพันหนึ่งแกฉัน แมจะใหทรัพยแกฉันกอน ฉันจัก
ดื่มภายหลัง มารดากลาววา ดืม่ เถิดลูกรัก แลวแมจักใหทีหลัง
เขากลาววา ฉันตองไดรับทรัพยกอนจึงจะดื่ม ลําดับนั้น มารดาได
เอาหอทรัพยพันหนึ่งวางไวตอหนาเขา เขาดื่มขาวยาคูแลวถือเอาหอ
ทรัพยพันหนึ่งไปทําการคาขาย ในไมชานักก็เกิดทรัพยขึ้นถึงแสน
สองหมื่น. ลําดับนั้น เขาไดมีความคิดดังนี้วา เราจักตอเรือทําการ
คาขาย ครัน้ เขาตอเรือแลวไดกลาวกะมารดาวา แม ฉันจักทําการ
คาขายทางเรือ ครั้งนั้น มารดาไดหามเขาวา ลูกรัก เจาเปนลูกคนเดียว
ของแม แมในเรือนนี้ก็มีทรัพยอยูมาก ทะเลมีโทษไมนอยเจาอยาไป
เลย เขากลาววา ฉันจักไปใหได แมไมมีอํานาจที่จะหามฉัน แมเมื่อ
มารดากลาววา ลูกรัก แมตองหามเจา แลวจับมือเอาไว ก็สลัดมือผลัก
มารดาใหลมลง แลวขามไปลงเรือแลนไปในทะเล.
ครั้นถึงวันที่ ๗ เรือไดหยุดนิ่งอยูบนหลังน้ํากลางทะเล เพราะ
มิตตวินทุกะเปนเหตุ สลากกาลกัณณีที่แจกไปไดตกในมือของมิตต-
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วินทุกะคนเดียวถึงสามครั้ง ครั้งนั้น พวกที่ไปดวยกันไดผูกแพใหเขา
แลวโยนเขาลงทะเล โดยที่คิดเห็นรวมกันวา คนเปนจํานวนมากอยามา
พินาศเสีย เพราะอาศัยนายมิตตวินทุกะนี้คนเดียวเลย ทันใดนั้นเรือได
แลนไปในมหาสมุทรโดยเร็ว มิตตวินทุกะนอนไปในแพลอยไปถึงเกาะ
นอยแหงหนึ่ง บนเกาะนอยนั้นเขาไดพบนางชนี คือนางเวมานิกเปรต
๔ นาง อยูใ นวิมานแกวผลึก นางเปรตเหลานั้นเสวยทุกข ๗ วัน
เสวยสุข ๗ วัน มิตตวินทุกะไดเสวยทิพยสมบัติอยูกับนางเปรตเหลานั้น
๗ วันในสาระสุข ครั้นถึงวาระที่จะเปลี่ยนไปทนทุกข นางทั้ง ๒ ได
สั่งวา นาย พวกฉันจักมาในวันที่ ๗ ทานอยากระสันไปเลย จงอยูใน
ที่นี้จนกวาพวกฉันจะมา ดังนี้แลวพากันไป มิตตวินทุกะเปนคนตกอยู
ในอํานาจของตัณหา ลงนอนบนแพนั้นลอยไปตามหลังสมุทรอีก ถึง
เกาะนอยอีกแหงหนึ่ง ไดพบนางเปรต ๘ นาง ในวิมานเงินบนเกาะนั้น
ไดพบนางเปรต ๑๖ นาง ในวิมานแกวมณีบนเกาะอีกแหงหนึ่ง ไดพบ
นางเปรต ๓๒ นาง ในวิมานทองบนเกาะอีกแหงหนึ่ง โดยอุบายนี้แหละ
ไดเสวยทิพยสมบัติ อยูกบั นางเปรตเหลานั้นทุก ๆ เกาะ ดังกลาวแลว
เมื่อถึงเวลาที่นางเปรตแมเหลานั้นไปทนทุกข ไดนอนบนหลังแพลอย
ไปตามหวงสมุทรอีก ไดพบเมือง ๆ หนึ่งมีกําแพงลอมรอบ มีประตู
๔ ดาน ไดยนิ วาที่นี่เปนอุสสทนรกเปนที่เสวยกรรมกรณของเหลาสัตว
นรกเปนจํานวนมาก แตไดปรากฏแกมิตตวินทุกะเหมือนเปนเมืองที่
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ประดับตกแตงไว เขาคิดวา เราจักเขาไปเปนพระราชาในเมืองนี้ แลว
เขาไปไดเห็นสัตวนรกตน ๑ ทูนจักรกรดหมุนเผาผลาญอยูบนศีรษะ
ขณะนั้นจักรกรดบนศีรษะสัตวนรกนั้น ไดปรากฏแกมิตตวินทุกะเปน
เหมือนดอกบัว เครื่องจองจํา ๕ ประการที่อก ปรากฏเหมือนเปนสังวาลย
เครื่องประดับทรวง โลหิตที่ไหลจากศีรษะเหมือนเปนจันทนแดงที่
ชะโลมทา เสียงครวญครางเหมือนเปนเสียงเพลงขับที่ไพเราะ มิตตวิน ทุกะเขาไปใกลสัตวนรกนั้น แลวกลาวขอวา ขาแตบุรุษผูเจริญ ทาน
ไดทัดทรงดอกบัวมานานแลว จงไดแกขาพเจาเถิด สัตวนรกกลาววา
แนะสหาย นี้ไมใชดอกบัวมันคือจักรกรด มิตตวินทุกะกลาววา ทาน
พูดอยางนี้เพราะไมอยากจะใหแกเรา สัตวนรกคิดวา บาปของเราคง
สิ้นแลว แมบุรุษผูนี้ก็คงจะทุบตีมารดามาแลวเหมือนเรา เราจักให
จักรกรดแกมัน ครานั้นสัตวนรกไดกลาวกะมิตตวินทุกะวา มาเถิดทาน
ผูเจริญ ทานจงรับดอกบัวนี้เถิด แลวขวางจักรกรดไปบนศีรษะของ
มิตตวินทุกะ จักรกรดไดตกลงพัดผันบนศีรษะเขาขณะนั้น มิตตวินทุกะ
จึงรูวาดอกบัวนั้นคือจักรกรด ไดรับทุกขเวทนาเปนกําลัง คร่าํ ครวญวา
ทานจงเอวจักรกรดของทานไปเถิด ๆ สัตวนรกตนนั้นไดหายไปแลว.
คราวนั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา พรอม
ดวยบริวารใหญเที่ยวจาริกไปในอุสสทนรกไดไปถึงที่นั้น มิตตวินทุกะ
แลเห็นรุกขเทวดา เมื่อจะถามวา ขาแตเทวราชเจาจักรนี้ลงบดศีรษะ
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ประหนึ่งวาจะทําใหแหลกเหมือนเมล็ดงา ขาพเจาไดกระทําบาปอะไร
ไวหนอ ดังนี้ จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :เมืองนีม้ ีประตู ๔ ประตู. มีกําแพงมั่นคง
ลวนแลวไปดวยเหล็กแดง ขาพเจาถูกลอมไว
ดวยกําแพง ขาพเจาไดทําบาปอะไรไว.
ประตูทั้งหมดจึงปดแนน ขาพเจาถูกขัง
เหมือนนก ขาแตเทวดา เหตุเปนมาอยางไร
ขาพเจาจึงถูกจักรกรดพัดศีรษะ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฬฺหปาการ คือมีกําแพงมั่นคง
บาลีวา ทฬฺหโตรณ ดังนี้ก็มี ความวา มีประตูมั่นคง. บทวา
โอรุทฺธปฏิ รุทฺโธสฺมิ ความวา ขาพเจาถูกลอมดวยกําแพงโดยรอบ
ติดขังอยูขางในสถานที่สําหรับหนีไปไมปรากฏ. บทวา กึ ปาป ปกต
ความวา ขาพเจาไดทําบาปอะไรไวหนอ. บทวา อปหิตา เทากับ
ถกิตา แปลวา อันเขาปดไวแลว. บทวา ยถา ทิโช คือเหมือน
นกที่ถูกขังไวในกรง. บทวา กิมา ธิกรณ ความวา มูลเหตุเปน
อยางไร ? คือมูลเคาเปนอยางไร ? บทวา จกฺกาภินิหโต คือถูก
จักรกรดพัดผันแลว.
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ลําดับนั้น เทวราชเมื่อจะบอกเหตุแกเขา จึงไดกลาวคาถา ๖
คาถาวา :ทานไดทรัพยมากมายแสนสองหมื่นแลว
ยังไมเชื่อคําของญาติผูเอ็นดู.
ทานแลนเรือไปสูสมุทรอันอาจทําให
เรือโลดขึ้นได เงินสาครที่มีสิทธิ์นอย ได
ประสบนางเวมานิกเปรต ๔ นาง จาก ๔ นาง
เปน ๘ นาง จาก ๘ นาง เปน ๑๖ นาง.
ถึงจะไดประสบนางเวมานิกเปรตจาก ๑๖
นาง เปน ๓๒ นาง ก็ยังปรารถนายิ่งไปกวานั้น
จึงไดประสบจักรนี้ จักรกรดยอมพัดพันบน
ศีรษะของคนผูถูกความอยากครอบงํา.
ความอยากเปนของสูงใหญไพศาล ยาก
ที่จะใหเต็ม มักใหถึงความวิบัติ ชนเหลาใด
ยอมยินดีไปตามความอยาก ชนเหลานั้นยอม
เปนผูทรงจักรกรดไว.
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ชนเหลาใดละสิ่งของที่มีมากเสียดวย
ไมพจิ ารณาหนทางดวย แลวไมคิดอานเหตุ
การณนั้นใหถองแท ชนเหลานั้นยอมเปนผู
ทรงจักรกรดไว.
ผูใดพึงเพงพินิจถึงการงานและโภคะอัน
ไพบูลย ไมซองเสพความอยากอันประกอบ
ดวยความฉิบหาย ทําตามถอยคําของผูเอ็นดู
ทั้งหลาย ผูเชนนัน้ จะไมถูกจักรกรดพัดผัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลทฺธา สตสหสฺสานิ อติเรกานิ
วีสติ ความวา ทานทําอุโบสถไดรับทรัพยพันหนึ่งจากสํานักของมารดา
เมื่อทําการคาขายจึงไดทรัพย คือที่เปนทุนพันหนึ่งและทรัพยที่เปนกําไร
ตั้งหนึ่งแสนสองหมื่นแลว. ดวยบทวา นากริ นี้ เทวราช
แสดงไววา ทานไมยินดีดวยทรัพยนั้น แลนเรือไปสูสมุทรแมถูกมารดา
กลาวถึงโทษในสมุทรแลวหามอยู ก็ยังไมเชื่อคําเตือนโดยชอบของญาติ
ผูเอ็นดูกลับทํารายมารดาผูโสดาบัน แลวฉวยโอกาสหนีออกไป. บทวา
ลงฺฆึ คืออันสามารถทําใหเรือโลดขึ้นได. บทวา ปกฺขนฺทิ เทากับ
ปกฺขนฺโตสิ แปลวา ทานเปนผูแลนเรือไปแลว. บทวา อปฺปสิทฺธิก
คือที่มีสิทธินอย มากดวยความพินาศ. บทวา จตุพฺภิ อฏ เปนตน
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ความวา ครั้นเรือหยุดนิ่งแลวเพราะอาศัยทานเปนเหตุ แมถกู พวกที่
ไปดวยกันผูกแพใหแลวโยนลงทะเล ทานยังไดหญิง ๔ คน ในวิมาน
แกวผลึก เพราะอานิสงสแหงอุโบสถกรรมที่ตนไดกระทําในวันหนึ่ง
เพราะอาศัยมารดา ตอจากนั้นก็ไดใหหญิงอีก ๘ คน ในวิมานเงิน
๖ คน ในวิมานแกวมณี และ ๓๒ คน ในวิมานทอง. บทวา อติจฺฉ
จกฺกมาสโท ความวา ถึงกะนั้น ทานก็ยังไมยินดีดวยปจจัยตามที่ได ชื่อวา
เปนผูปรารถนามากเกินไป เพราะเปนผูประกอบดวยความปรารถนา
เกินความจําเปน กลาวคือ ความอยากยิ่งอันเปนเครื่องเกินเลยสิ่งที่ตน
ไดมาแลว ๆ อยางนี้วา เราจักไดยิ่งขึ้นไปกวานี้ในสิ่งนี้ ดังนี้จักวาเปน
บุคคลเลวทราม เพราะความที่อุโบสถกรรมนั้นสิน้ แลว จึงไดผานพน
หญิง ๓๒ คน แลวมาสูเปรตนครนี้ เพราะวิบากแหงอกุศลกรรมคือการ
ทํารายมารดานั้น จึงไดประสบจักรนี้ บาลีวา อตฺริจฺฉ ดังนี้กม็ ี ความวา
ปรารถนาอยูในสิ่งนี้บางสิ่งนั้นบาง บาลีวา อตฺริจฺฉา ดังนี้ก็มี ความวา
เพราะปรารถนาเกินเลยไป. บทวา ภมติ ความวา บัดนี้ จักรนี้บด
ศีรษะของทานนั้นอยู ชื่อวา พัดผันบนศีรษะของคนที่ถูกความอยาก
ครอบงําแลว ดุจจักรของนายชางหมอฉะนั้น. บทคาถาวา เย จ ต
อนุคิชฺฌนฺติ ความวา ขึ้นชื่อวาความอยากนั้น เมื่อแผไปยอมเปน
ของสูงใหญไพศาล ยากที่จะเต็มไดดุจทะเล ชื่อวา มักใหถึงความวิบัติ
เพราะความปรารถนาอันเปนเครื่องปรารถนาอารมณนั้น ๆ ในบรรดา
อารมณมีรูปเปนตน ชนเหลาใดยอมยินดีไปตามความอยากเห็นปานนี้
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นั้น คือเปนผูกําหนัดยินดีติดอยูบอย ๆ. บทวา เต โหนฺติ จกฺกธาริโน
ความวา ชนเหลานั้นไปอยูอยางนี้ ชื่อวา ยอมทรงไวซึ่งจักรกรด. บทวา
พหุภณฺฑ คือละทรัพยเปนอันมาก อันเปนของมารดาบิดา. บทวา
มคฺค ความวา ชนแมเหลาอื่นเหลาใดไมใครครวญ คือไมคิดอาน
เหตุการณนั้นใหถองแท เหมือนทานไมพิจารณาหนทางสมุทรอันมี
สิทธินอยที่ตนจะตองไปแลวเดินทางไป ชนเหลานั้นเปนผูตกอยูใน
อํานาจของความอยาก ละทรัพยแลวไมพิจารณาทางที่จะไป แลวดําเนิน
ไป ยอมเปนผูทรงจักรไวเหมือนทาน บทวา กมฺม สเมกฺเขยฺย
ความวา เพราะเหตุนั้น บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงเพงพินิจ คือพึงพิจารณา
ถึงกิจการงานที่ตนจะตองทําวามีโทษหรือไมหนอ. บทวา วิปุลฺจ โภค
คือพึงเพงพินิจแมกองแหงทรัพยที่ไดมาโดยชอบธรรมของตน. บทวา
นาติวเตยฺย ความวา บุคคลผูเชนนั้นจะไมถูกจักรนี้พัดผันคือทับยี
บาลีวา นาติวตฺเตติ ดังนี้ก็มี ความวา ยอมไมทับยี.
มิตตวินทุกะไดฟงดังนั้นแลวคิดวา เทวบุตรนี้รูกรรมที่เราทําไว
โดยถองแท เทวบุตรนี้คงจะรูกําหนดกาลที่เราจะหมกไหมอยู เราจะ
ถามทานดู ดังนี้แลว จึงไดกลาวคาถาที่ ๙ วา :ขาแตทานผูนาบูชา จักรกรดจักตั้งอยู
บนศีรษะของขาพเจานานสักเทาไรหนอ จะ
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สักกีพ่ ันป ขาพเจาขอถามความนั้น ขอทานได
โปรดบอกแกขาพเจาเถิด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะบอกแกมิตตวินทุกะนั้น จึงได
กลาวคาถาที่ ๑๐ วา :ดูกอนมิตตวินทุกะ ทานจงฟงเรา ทาน
จะตองทนทุกขทรมานไปอีกนาน จักรกรดจะ
พัดผันอยูบนศีรษะของทาน เมื่อทานยังมีชีวิต
อยูจะพนไปไมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติสโร มีวินิจฉัยวา ชื่อวา
อติสโร เพราะอรรถวา อติสริ ดังนี้ บาง เพราะอรรถวา อติสริสฺสติ
ดังนี้บาง. บทวา อจฺจสโร เปนไวพจนของบทวา อติสโร นั้นนั่นเอง.
ขอนี้มีอธิบายวา ดูกอนมิตตวินทุกะผูเจริญ ทานจงฟงคําของเรา
ก็ทานชื่อวาจะตองทนทุกขทรมานไปสิ้นกาลนาน เพราะความที่แหง
กรรมอันทารุณยิ่ง เปนกรรมอันทานกระทําแลว อนึ่ง ทานจะตอง
ทนทุกขทรมานไปสิ้นกาลนาน เพราะวิบากแหงกรรมนั้นใคร ๆ ไม
สามารถจะบอกใหรูไดดวยการนับเปนป และเพราะทานจักตองทนคือ
จักตองถึงวิบากทุกขอันใหญยิ่งซึ่งหาประมาณมิได เพราะเหตุนั้น เราจึง
ไมสามารถที่จะบอกแกทานไดวาเทานี้พันป เทานี้แสนป ดังนี้.
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บทวา สิรสฺมมิ าวิทธ ความวา ก็จักรกรดนีใ้ ดพัดผัน คือ
หมุนไปอยูบนศีรษะของทานดุจจักรของนายชางหมอฉะนั้น. บทวา
น ตฺว ชีว ปโมกฺขสิ ความวา ตราบใดที่วิบากกรรมของทานยัง
ไมสิ้นไปตราบนั้นเมื่อทานยังมีชีวิตอยู จักพนจักรกรดนั้นไปไมได
แตเมื่อวิบากกรรมสิ้นไปแลว ทานก็จักละจักรกรดนี้ไปตามยถากรรม.
ครั้นเทวบุตรกลาวคาถานี้แลว ก็ไดไปเทพวิมานของตน สวน
มิตตวินทุกะ ก็ไดดําเนินไปสูทุกขใหญ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดก มิตตวินทุกะในครั้งนั้น ไดมาเปนภิกษุวายากรูปนี้ในบัดนี้ สวน
เทวราชในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจตุทวารชาดกที่ ๑
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๒. กัณหชาดก
วาดวยขอพร
[๑๓๒๙] บุรุษนี้ดาํ จริงหนอ บริโภคโภชนะก็ดํา
อยูในภูมิประเทศก็ดํา เราไมชอบใจเลย.
[๑๓๓๐] คนประกอบดวยตบะไมชื่อวาคนดําเพราะ
คนที่มีแกนในภายใน ชื่อวาเปนพราหมณ บาป
กรรมมีอยูในคนใด คนนั้นแหละขอวาเปนคน
ดํา นะทาวสุชัมบดี.
[๑๓๓๑] ขาแตพราหมณ คํานั้นทานกลาวดีแลว
เปนสุภาษิตอันสมควร ขาพเจาจะใหพรทาน
ตามแตใจทานปรารถนาเถิด.
[๑๓๓๒] ขาแตทา วสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง
ถาจะโปรดประทานพรแกขาพระองค ขาพระ
องคปรารถนาใหความประพฤติของตน อยาให
มีความโกรธ อยาใหมีโทสะ อยาใหมีความ
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โลภ อยาใหมีความสิเนหา ขอไดทรงโปรด
ประทานพร ๔ ประการนี้แกขาพระองคเถิด.
[๑๓๓๓] ดูกอนทานพราหมณ ทานเห็นโทษใน
ความโกรธ ในโทสะ ในโลภะ และในสิเนหา
เปนอยางไรหรือ ขาพเจาขอถามความนั้น ขอ
ทานจงบอกแกขาพเจาเถิด.
[๑๓๓๔] ความโกรธเกิดแตความไมอดทน ทีแรก
เปนของนอย แกภายหลังเปนของมาก ยอม
เจริญขึ้นโดยลําดับ ความโกรธมักทําความ
เกี่ยวของ มีความคับแคนมาก เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงไมชอบใจความโกรธ.
[๑๓๓๕] วาจาของผูประกอบดวยโทสะ เปน
วาจาหยาบคาย ถัดจากนั้นก็เกิดปรามาส ถูก
ตองกัน ตอจากนัน้ ก็ชกตอยกันดวยมือ ตอไป
จับทอนไมเขาทุบตีกัน จนถึงจับศัสตราเขา
ฟนแทงกันเปนที่สุด โทสะเกิดแตความโกรธ
เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจโทสะ.
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[๑๓๓๖] ความโลภกอใหเกิดอาการหยาบ เปน
เหตุใหเที่ยวปลนขูเอาสิ่งของเขา แสดงของ
ปลอมเปลี่ยนเอาของคนอื่น ประกอบอุบาย
ลอลวง บาปธรรมทั้งหลายนีม้ ีอยูในโลภธรรม
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมชอบใจโลภ
[๑๓๓๗] กิเลสเครื่องรอยรัดทัง้ หลาย เปนเครื่อง
สําเร็จไดดวยใจ ถูกสิเนหาผูกมัดเขาอีกดวย
แลว ถานอนเนื่องอยูเปนอันมาก มักทําให
บุคคลเดือดรอนยังนี้ เพราะฉะนั้น ขาพเจา
จึงไมชอบใจสิเนหา.
[๑๓๓๘] ขาแตทา นพราหมณ คํานั้นทานกลาว
แลว เปนสุภาษิตอันสมควร ขาพเจาจะให
พรแกทาน ตามแตใจทานปรารถนาเถิด.
[๑๓๓๙] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง ถาจะโปรดประทานพรแกขาพระองค ขอ
อาพาธทั้งหลายอันเปนของรายแรง ซึ่งจะทํา
อันตรายแกตบะกรรมได อยาพึงเกิดขึ้นแก
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ขาพระองคผูอยูในปา ซึ่งอยูแตผูเดียวเปน
นิตย.
[๑๓๔๐] ดูกอนทานพราหมณ คํานั้นทานกลาว
ดีแลว เปนสุภาษิตอันสมควร ขาพเจาจะให
พรแกทาน ตามแตใจทานปรารถนาเถิด.
[๑๓๔๑] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง
ถาจะโปรดประทานพรแกขาพระองค ขอใจ
หรือรางกายของขาพระองค อยาเขาไปกระทบ
กระทัง่ ใคร ๆ ในกาลไหน ๆ เลย ขอไดทรง
โปรดประทานพรนี้เถิด.
จบ กัณหชาดกที่ ๒
อรรถกถากัณหชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครกบิลพัสดุ ประทับอยู
ณ นิโครธาราม ทรงปรารภความยิ้มแยม จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา
กณฺโต วตาย ปุริโส ดังนี้.
ไดยินวา คราวนั้น เวลาเย็นพระศาสดาแวดลอมไปดวยภิกษุ
สงฆ เสด็จพุทธดําเนินไปตามบริเวณวิหารนิโครธาราม ไดทรงยิ้มแยม
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ณ ประเทศแหงหนึ่ง พระอานนทเถระจึงคิดวา อะไรหนอแลเปนเหตุ
เปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคทรงยิ้มแยม พระตถาคตทั้งหลายจะทรง
ยิ้มแยมโดยไมมีเหตุ หามิได เราจักทูลถามกอน แลวประคองอัญชลี
ทูลถามเหตุที่ทรงยิ้มแยม. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสเหตุที่ทรงยิ้มแยม
แกพระอานนทเถระวา ดูกอนอานนท เรื่องเคยมีมาแลว มีฤาษีตน
หนึ่งชื่อวา กัณหะ ทานอยูในภูมิประเทศนี้ เปนผูไดฌาน และรื่นรมยอยูในฌาน ดวยเดชแหงศีลของทาน บันดาลใหภพของทาวสักกเทวราชหวั่นไหว ดังนี้ โดยที่เรื่องนั้นไมมีปรากฏ พระเถระจึงทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว พระองคไดทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดัง
ตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี. มีพราหมณคน ๑ มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ไมมีบุตร ไดสมาทาน
ศีล ปรารถนาบุตร พระโพธิสัตวบังเกิดในครรภนางพราหมณีภรรยา
ของพราหมณนั้น ในวันตั้งชื่อพระโพธิสัตว ญาติทั้งหลายไดตั้งชื่อให
วา กัณหกุมาร เพราะมีผิวดํา กัณหกุมารนั้นเมื่อมีอายุได ๑๖ ป มี
รูปงดงามดังรูปที่ทําดวยแกวมณี บิดาสงไปเรียนศิลปะในเมืองตักกศิลา
ครั้นเรียนสําเร็จแลวก็กลับมา ครั้งนั้น บิดาใหเขาแตงงานกับภรรยาที่
สมควรกัน กาลตอมา เมื่อมารดาบิดาลวงลับไปแลว เขาไดเปนใหญ
ปกครองทรัพยสมบัติทั้งหมด.
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อยูมาวันหนึ่ง กัณหกุมารไดตรวจตราเรือนคลังรัตนะทั้งหลาย
แลวขึ้นนั่งทามกลางบัลลังก ใหนําบัญชีที่เปนแผนทองมา เห็นอักษร
ที่ญาติกอน ๆ จดจารึกไวในแผนทองวา ทรัพยเทานี้ ญาติคนโนนให
เกิดขึ้น ทรัพยเทานี้ญาติคนโนนใหเกิดขึ้น จึงคิดวา ผูที่ทําทรัพยนี้ให
เกิดขึ้นไมปรากฏตายไปหมดแลว ปรากฏอยูแตทรัพยอยางเดียว ผูที่ถือ
เอาทรัพยนี้ไปดวย แมคนหนึ่งก็มิไดมี ความจริงไมมีใครอาจขึ้นเอา
หอทรัพยติดไปปรโลกไดเลย ทรัพยเปนของไมมีสาระ เพราะจะตอง
สาธารณะดวยภัย ๕ ประการ คือ ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย
อัปปยทายาทภัย. การใหทรัพยเปนทาน เปนสาระ รางกายไมเปนสาระ
เพราะจะตองสาธารณะดวยโรคมากมาย คนทําความดีมีกราบไหวทานผู
มีศีลเปนตน เปนสาระ, ชีวิตไมเปนสาระ เพราะไมเที่ยงแทแนนอน
การประกอบความเพียรเจริญวิปสสนาดวยสามารถไตรลักษณ เปนสาระ
เพราะฉะนั้น เราจักใหทาน เพื่อถือเอาสาระจากโภคะที่ไมเปนสาระ.
คิดดังนี้แลว จึงลุกออกจากอาสนะไปเฝาพระราชา แลวถวายบังคมลา
พระราชามาบําเพ็ญทานเปนการใหญ เมื่อบําเพ็ญทานได ๗ วัน เขา
เห็นทรัพยมิไดหมดสิ้นไป จึงคิดวา ประโยชนอะไรดวยทรัพยสําหรับ
เรา ขณะที่ยังไมถูกชราครอบงํานี้ เราจักบวชทําอภิญญาและสมาบัติ
ใหเกิด แลวจักมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา คิดดังนี้แลวก็ใหเปด
ประเรือนทุกประตู ประกาศวา สิ่งของทั้งหมดเราไดใหแลว ผูมีความ
ตองการจงนําไปเถิด เขาเกลียดชังสมบัติเหมือนของโสโครก ละวัตถุกาม
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เสีย เมื่อมหาชนกําลังรองไหคร่ําครวญถึงอยู เขาไดออกจากเมือง เขา
หิมวันตประเทศบวชเปนฤาษี เที่ยวแลดูภูมิภาคที่นารื่นรมยเพื่อเปนที่
อยูของตน ไดมาถึงที่ที่ตถาคตยืนอยูตรงนี้ คิดวา เราจักอยูในที่นี้.
ดังนี้แลวจึงอธิษฐานเอาตนอินทวารุณพฤกษตนหนึ่งเปนที่อยูที่กิน อยู
ณ โคนตนไมนั้น ไดละเสนาสนะภายในบานเสีย ถือการอยูปาเปนวัตร
ไมสรางบรรณศาลา ถือการอยูโคนตนไมเปนวัตรบาง ถือการอยูที่แจง
เปนวัตรบาง ถือการไมนอนเปนวัตรบาง ถาจะนอนก็นอนบนพื้นดิน
เทานั้น คือการใชฟนเปนดังสาก ใชฟนเคี้ยวอยางเดียว เคี้ยวกินแต
ของที่ไมสุกดวยไฟ ไมเคี้ยวกินของอะไร ๆ ที่มีแกลบหุม บริโภคอาหาร
วันละครั้งเทานั้นยับยั้งอยูเหนือแผนดิน ทําตนเสมอดวย ดิน น้ํา ไฟ
ลม สมาทานธุดงคคุณมีประมาณเทานี้อยู ไดยินวา ในชาดกนี้ พระโพธิสัตวเปนผูมักนอยอยางยิ่ง ตอมาไมนานนักทานก็ไดอภิญญาและ
สมาบัติ เลนฌานเพลิดเพลินอยู ณ ที่นั้น แมตอ งการผลาหารก็ไมไป
ที่อื่น เมื่อตนไมผลิผลก็กินผล เมื่อผลิดอกก็กินดอก เมื่อมีใบก็กินใบ
เมื่อใบไมไมมีก็กินเสก็ดไม ทานเปนผูสันโดษอยางยิ่งถึงเพียงนี้ อยู
ในสถานที่นี้นาน เวลาเชาวันหนึ่งทานเก็บผลไมสุก เมื่อจะเก็บก็มิไดมี
ความโลภเที่ยวเก็บในที่อื่น คงนั่งอยูที่เดิมนั่นแหละ เหยียดมือไปเก็บ
ผลไมที่พอมือถึง บรรดาผลไมเหลานั้น ทานก็มิไดเลือกวาชอบใจหรือ
ไมชอบใจ แลวแตถึงมือก็เก็บเอามา ดวยเดชแหงศีลของทานซึ่งสันโดษ
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อยางยิ่งเพียงนี้ ปณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกเทวราชไดแสดงอาการรอนผิดปกติ.
ไดยินวา อาสนะนั้น จะรอนขึ้นดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ทาวสักกะสิ้นอายุ ๑ จะสิน้ บุญ ๑ มีสัตวผูมีอานุภาพใหญอื่นปรารถนา
ที่นั้น ๑ ดวยเดชศีลของสมณพราหมณที่มีฤทธิ์มากตั้งอยูในธรรม
๑.
ทาวสักกเทวราชทรงรําพึงวา
ใครหนอที่ประสงคจะใหเรา
เคลื่อนจากที่ แลวไดทอดพระเนตรเห็นกัณหฤาษีกําลังเก็บผลไมอยูใน
ประเทศนี้ จึงทรงดําริวา พระฤาษีนี้มีตบะกลา ชนะอินทรียแลวอยาง
ยิ่ง เราจักใหบันลือสีหนาทดวยธรรมกถา ไดฟงเหตุดีแลวจักบํารุงให
อิ่มหนําดวยพร ทําตนไมใหมีผลเปนนิจสําหรับพระฤาษีนี้แลวจักมา.
ครั้นทรงดําริดังนี้แลว ก็เสด็จลงมาโดยเร็วดวยอานุภาพใหญ ประทับ
ยืนอยูที่โคนตนไม ขางหลังพระฤาษี เมื่อจะทดลองดูวา เมื่อเรากลาว
โทษขึ้นแลว ทานจักโกรธหรือไม จึงตรัสพระคาถาที่ ๑ วา :บุรุษนี้ดําจริงหนอ บริโภคโภชนะก็ดํา
อยูในภูมิประเทศก็ดํา เราไมชอบใจเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กณฺห คือ มีสดี ํา. บทวา โภชน
ไดแก โภชนะคือผลไม.
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กัณหฤาษีไดฟงคําของทาวสักกะแลว พิจารณาดูดวยทิพยจักษุวา
ใครหนอมาพูดกับเรา รูว าเปนทาวสักกะ จึงกลาวคาถาที่ ๒ โดยไม
แลดูเลยวา :คนประกอบดวยตบะไมชื่อวาคนดํา เพราะ
คนที่มีแกนในภายใน ชื่อวาเปนพราหมณ บาป
กรรมมีอยูในคนใด คนนั้นแหละชื่อวาเปนคน
ดํา นะทาวสุสชัมบดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตปสา คือ บุคคลไมชื่อวา เปน
คนดําเพราะมีตบะ. บทวา อนฺโตสาโร ความวา เพราะวาคนที่ประกอบดวยแกนคือ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมตุ ติญาณทัสสนะใน
ภายในเห็นปานนี้ ชื่อวาเปนพราหมณ เพราะมีบาปอันลอยแลว. บทวา
ส เว ความวา สวนบาปกรรมมีอยูใ นคนใด คนนั้นถึงจะเกิดในตระกูลไหน ๆ ก็ตาม ถึงจะประกอบดวยสีแหงสรีระอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม
ก็ชื่อวา เปนคนดําทั้งนั้น.
ครั้นพระฤาษีกลาวอยางนี้แลว จึงจําแนกประเภทบาปกรรมที่
ทําใหสัตวเหลานี้เปนคนดําโดยพิสดาร ติเตียนบาปเหลานั้นแมทั้งหมด
สรรเสริญคุณมีศีลเปนตน แสดงธรรมแกทาวสักกะ ประดุจวาใหดวงจันทรตั้งขึ้นในอากาศ ทาวสักกะทรงสดับธรรมกถาของกัณหฤาษีแลว
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มีความเบิกบาน เกิดความโสมนัส เมื่อจะนิมนตพระมหาสัตวดวยพร
ไดตรัสพระคาถาที่ ๓ วา :ขาแตพราหมณ คํานัน้ ทานกลาวดีแลว
เปนสุภาษิตอันสมควร ขาพเจาจะใหพรทาน
ตามแตใจทานปรารถนาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตสฺมึ เปนตน ความวา คํานี้
ใด อันทานผูเปนราวกะวาเปนพระสัพพัญูพุทธเจากลาวดีแลว คํานั้น
อันทานกลาวดีแลว เปนสุภาษิต ชื่อวาสมควร เพราะเปนคําที่สมควร
แกทาน ทานปรารถนาพรอยางใดอยางหนึ่งดวยใจ คือ พรใดอันทาน
อยากไดแลวปรารถนาแลว ขาพเจาจะใหพรนั้นทั้งหมดแกทาน.
พระมหาสัตวไดฟงดังนั้นแลว คิดวา ทาวสักกะนี้เมื่อจะทดลอง
เราวา เมื่อถูกกลาวโทษของตนจักโกรธหรือไมหนอ ? ไดแสรงติเตียน
ฉวีวรรณ โภชนะ และที่อยูของเรา บัดนี้รูวาเราไมโกรธ จึงมีจิตเลื่อมใส
แลวใหพร เธอคงสําคัญเราวาประพฤติพรหมจรรย เพื่อความเปนใหญ
ชั้นทาวสักกะชั้นพรหมเปนแน เราจะตัดความสงสัยของทาวสักกะใน
เรื่องนั้นเสีย ควรจะรับพร ๔ ประการเหลานี้ คืออยาใหความโกรธตอ
ผูอื่นเกิดขึ้นแกเรา ๑ อยาใหโทสะตอผูอื่นเกิดขึ้นแกเรา ๑ อยาให
ความโลภในสมบัติของผูอื่นเกิดขึ้นแกเรา ๑ อยาใหสิเนหาในผูอื่น
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เกิดขึ้น ๑ เราพึงเปนกลางอยูเทานั้น ๑ คิดดังนี้แลว เมื่อจะรับพร ๔ ประการ เพื่อจะตัดความสงสัยของทาวสักกะ จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง
ถาจะโปรดประทานพระแกขาพระองค ขาพระองคปรารถนาใหความประพฤติของตน อยาให
มีความโกรธ อยาใหมีโทสะ อยาใหมีความ
โลภ อยาใหมีความสิเนหา ขอไดทรงโปรด
ประทานพร ๔ ประการนี้แกขา พระองคเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วรฺจ เม อโท สกฺก ความวา
ถาพระองคจะโปรดประทานพรแกขาพระองคไซร. บทวา สุนิกฺโกธ
คืออยาใหมีความโกรธดวยดี ดวยสามารถแหงการไมโกรธตอบ. บทวา
สุนิทฺโทส คือ อยาใหมีโทสะดวยดี ดวยสามารถแหงการไมประทุษรายตอบ. บทวา นิลฺโลภ คือ อยาใหมีความโลภในสมบัติผูอื่น. บทวา
วุตฺติมตฺตโน ความวา ขาพระองคปรารถนาใหความประพฤติของตนมี
ภาวะอยางนี้. บทวา นิเสฺนห ไดแก อยาใหมีความสิเนหา คือ ให
ปราศจากความโลภ แมในของของตน คือ ในบุตรและธิดาทั้งหลาย
ซึ่งมีวิญญาณ หรือในทรัพยมีขาวเปลือกเปนตน ซึ่งไมมีวิญญาณ.
บทวา อภิกงฺขามิ ความวา ขาพระองคปรารถนาใหความประพฤติของ
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ตนประกอบดวยองค ๔ ประการเห็นปานนี้. ดวยบทวา เอเต เม จตุโร
วเร นี้ พระมหาสัตวกลาววา ขอพระองคไดทรงโปรดประทานพร ๔
ประการ มีอยาใหมีความโกรธเปนตนเหลานั้น แกขาพระองคเถิด.
ถามวา ก็พระมหาสัตวไมทราบหรือวา ใคร ๆ ไมอาจรับพรใน
สํานักของทาวสักกะ แลวขจัดความโกรธเปนตนไดดวยพร.
ตอบวา ไมทราบหามิได แตที่รบั พรเพราะคิดวา เมื่อทาวสักกะ
ประทานพร การพูดวา ขาพเจาไมรับไมสมควร และเพื่อจะตัดความ
สงสัย ของทาวสักกะนั้น จึงรับพร.
ลําดับนั้น ทาวสักกะทรงดําริวา กัณหบัณฑิตเมื่อจะรับพร ก็
รับแตพรที่หาโทษมิไดทั้งนั้น เราจักถามถึงคุณและโทษในพรเหลานี้กะ
พระฤาษีกอน ครานั้น เมื่อพระองคจะถามพระฤาษี จึงตรัสพระคาถา
ที่ ๕ วา :ดูกอนทานพราหมณ ทานเห็นโทษใน
ความโกรธ ในโทสะ ในโลภะ และในสิเนหา
เปนอยางไรหรือ ? ขาพเจาขอถามความนั้น
ขอทานจงบอกแกขาพเจาเถิด.
พึงทราบความแหงเรื่องนั้นวา ดูกอนทานพราหมณ ทานเห็น
โทษในความโกรธ ในโทสะ ในโลภะ หรือในสิเนหาอยางไรหรือหนอ ?
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ขาพเจาขอถามความนั้น ขอทานจงบอกแกขาพเจากอนเถิด เพราะวา
ขาพเจาไมทราบถึงโทษในอกุศลธรรมนั้น
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวกะทาวสักกะวา ถาเชนนี้ ทาน
จงฟง. ดังนีแ้ ลวกลาวคาถา ๔ คาถาวา :ความโกรธเกิดแตความไมอดทน ที่แรก
เปนของนอย แตภายหลังเปนของมาก ยอม
เจริญขึ้นโดยลําดับ ความโกรธมักทําความ
เกี่ยวของ มีความคับแคนมาก เพราะฉะนั้น
ขาพระองคจึงไมชอบใจความโกรธ.
วาจาของผูประกอบดวยโทสะ เปน
วาจาหยาบคาย ถัดจากนั้นก็เกิดปรามาส ถูก
ตองกัน ตอจากนัน้ ก็ชกตอยกันดวยมือ ตอไป
ก็จับทอนไมเขาทุบตีกัน จนถึงจับศัสตราเขา
ฟนแทงกันเปนที่สุด โทสะเกิดแตความโกรธ
เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจโทสะ.
ความโลภกอใหเกิดอาการหยาบ เปน
เหตุใหเที่ยวปลนขูเอาสิ่งของเขา แสดงของ
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ปลอมเปลี่ยนเอาของคนอื่น ประกอบอุบาย
ลอลวง บาปธรรมทั้งหลายนีม้ ีอยูในโลภธรรม
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมชอบใจโลภ.
กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย เปนเครื่อง
สําเร็จไดดวยใจ ถูกสิเนหาผูกมัดเขาอีกดวย
แลว ถานอนเนื่องอยูเปนอันมาก มักทําให
บุคคลเดือดรอนยิ่งนัก เพราะฉะนั้น ขาพเจา
จึงไมชอบใจสิเนหา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อขนฺติโช ความวา ความโกรธ
นั้น เกิดแตความไมอดทนแหงบุคคลผูมีชาติไมอดกลั้น ทีแรกก็เปน
ของนอย แตภายหลังเปนของมาก ยอมเจริญขึ้นโดยลําดับ ขอที่ความ
โกรธนั้นเจริญขึ้น พึงพรรณนาดวยขันติวาทิชาดก และจุลลธรรม.
ปาลชาดก. อนึ่ง ในขอนี้ พึงเลาเรื่องที่ติสสอํามาตยฆาชนทั้งหมด
ตั้งตนแตภรรยาพรอมดวยบริวารชนแลวฆาตัวตายในภายหลัง. บทวา
อาสงฺคิ ความวา ความโกรธมักทําความเกี่ยวของ คือ เกิดขึ้นแกผูใด
ยอมทําใหผูนั้นเกี่ยวของพัวพัน และไมใหสละเรื่องนั้นไปได ตองให
กลับมาทําความชั่วรายมีการดาเปนตน.
บทวา พหุปายาโส ไดแก ประกอบดวยความคับแคน คือ
ความลําบาก กลาวคือความทุกขทางกายและทางใจเปนอันมาก จริงอยู
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เพราะอาศัยความโกรธเปนเหตุ ชนทั้งหลายที่กระทําการลวงเกินใน
พระอริยบุคคลเปนตน ดวยอํานาจแหงความโกรธ ยอมเสวยทุกขเปน
อันมาก มีความเดือดรอนเพราะถูกฆาและถูกจองจําเปนตน และมีการ
ถูกลงโทษดวยเครื่องจองจํา ๕ อยางเปนอาทิ ทั้งในภพนี้และภพหนา
เพราะเหตุนั้น ความโกรธ จึงชื่อวามีความคับแคนมาก. บทวา ตสฺมา
ความวา เพราะความโกรธนั้นมีโทษมากมายดังกลาวมานี้ ฉะนั้น
ขาพเจาจึงไมชอบใจความโกรธ.
บทวา ทุฏสฺส เปนตน ความวา แรกทีเดียววาจาหยาบคาย
ของบุคคลผูโกรธ ดวยโกธะอันมีความเดือดดาลเปนลักษณะ แลวตอมา
จะประทุษรายดวยโทสะอันมีความคิดรายตอผูอื่นเปนลักษณ. ยอมเปลง
ออกมา ถัดจากวาจาก็เกิดปรามาสถูกตองกันดวยสามารถแหงการฉุดกัน
มาฉุดกันไป ตอจากนั้นก็ชกตอยกันดวยมือ ดวยสามารถแหงความ
พยายาม ตอไปก็จับทอนไมเขาที่ทุบตีกัน จนถึงจับศัสตราอันมีคมขาง
เดียวหรือมีคมสองขางเขาฟนแทงกันเปนที่สุด คือ ความสําเร็จแหงการ
ฟนแทงดวยศัสตรา เปนที่สุดแหงกิจของโทสะทุกอยาง จริงอยู ใน
กาลใด บุคคลใชศัสตราฆาผูอื่น ภายหลังจึงใชศัสตรานั้นนั่นแหละ
ฆาตัวเอง ในกาลนั้น โทสะยอมถึงที่สุด.
บทวา โทโส โกธสมุฏาโน ความวา เปรียบเหมือน
เปรียงหรือน้ําขาวอันไมเปรี้ยว แตกลายเปนของเปรี้ยวดวยอํานาจแหง
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ความแปรไป สิ่งที่เปรีย้ วและไมเปรี้ยวทั้งสองนั้น แมจะมีกําเนิดอยาง
เดียวกัน ทานก็เรียกตางกัน วาเปรี้ยว ไมเปรี้ยว ฉันใด โทสะก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่อกอนเปนความโกรธ ตอเมื่อแปรไปแลวจึงเปนความคิด
ประทุษรายในภายหลัง สภาวธรรมทั้งสองนั้น แมจะมีกําเนิดอยางเดียว
กัน โดยความเปนอกุศลมูลดวยกัน ทานก็เรียกตางกันวา ความโกรธ
ความคิดประทุษราย เปรียบเหมือน สิ่งที่มีรสเปรี้ยวเกิดจากสิ่งที่ไมมี
รสเปรี้ยว ฉันใด โทสะแมนั้น ก็ตั้งขึ้นจากโกธะฉันนั้น เพราะเหตุนั้น
โทสะจึงมีชื่อวา โกธะเปนสมุฏฐาน. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะ
โทสะมีโทษเปนอเนกอยางนี้ ฉะนั้น ขาพเจาจึงไมชอบใจโทสะเลย.
บทวา อโลภสหสาการา ความวา ชื่อวากอใหเกิดอาการหยาบ
เพราะปลนฆาชาวบานทุกวัน ๆ โดยการใชอาวุธจอที่ตัวแลวขมขูวา จง
ใหสิ่งชื่อนี้แกเรา.
บทวา นิกติ วฺจนานิ จ ความวา การแสดงของปลอม
เปลี่ยนเอาของของผูอื่นไป ชื่อวา การสับเปลี่ยน การสับเปลี่ยนนั้น
พึงเห็นตัวอยาง ในการใหทองเกวาทองแท และกหาปณะปลอมวา
กหาปณะแท แลวถือเอาสิ่งของของผูอื่นไป สวนการถือเอาสิ่งของของ
ผูอื่นไป ดวยสามารถแหงปฏิภาณ เพราะความเปนผูฉลาดในอุบาย ชื่อวา
การลอลวง พึงทราบเรื่องราวของการลอลวงนั้นอยางนี้วา บุรุษชาวบานผูมีความซื่อตรงคนหนึ่ง นํากระตายมาจากปาวางไวที่ฝงแมน้ําแลว
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ลงอาบน้ํา ลําดับนั้น นักเลงคน ๑ เอากระตายนั้นวางไวบนศีรษะ
แลวลงอาบน้ํา บุรุษชาวบานขึ้นมาแลว เมื่อไมเห็นกระตาย จึงมองหา
ขางโนนขางนี้ นักเลงเห็นดังนั้นจึงถามบุรุษนั้นวา มองหาอะไรทานผู
เจริญ. บุรุษชาวบานนั้นตอบวา ขาพเจาวางกระตายไวตรงนี้ แตไม
เห็นกระตายนั้น. นักเลงจึงกลาววา แนะอันธพาล ทานไมรูดอกหรือ
วา ชื่อวากระตายทั้งหลาย ที่บุคคลวางไวที่ฝงแมน้ํายอมหนีไปได ทาน
ดูซิ ฉันยังตองเอากระตายของตนวางไวบนศีรษะอาบน้ําดวยเลย. บุรุษ
ชาวบานเขาใจวา จักเปนอยางนั้น เพราะความที่ตนเปนผูไมมีปฏิภาณ.
จึงหลีกไป ในขอนี้ พึงเลาเรื่องที่เขารับเอาลูกเนื้อดวยเงิน ๑ กหาปณะ
ใหลูกเนื้อนั้นอีก แลวจึงรับเอาเนื้อ ซึ่งมีราคา ๒ กหาปณะ.
บทวา ทิสฺสติ โลภธมฺเมสุ ความวา ขาแตทาวสักกะ บาป
ธรรมทั้งหลายมีโลภะเปนตนเหลานี้ มีปรากฏอยูในสภาวะคือความโลภ
ทั้งหลาย คือ ในสัตวทั้งหลายถูกความโลภครอบงําแลว เพราะวา
สัตวทั้งหลายผูไมโลภแลว. ยอมไมกระทํากรรมเห็นปานนี้ ความโลภมี
โทษมากมายอยางนี้ เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมชอบใจความโลภ.
บทวา เสฺนหสงฺคนฺถิตา คนฺถา ความวา กิเลสเครื่องรอยรัด
กายคืออภิชฌาทั้งหลาย ซึ่งเปนไปอยูในอารมณทั้งหลายมีประการตาง ๆ
ถูกสิเนหาอันมีความติดอยูในอารมณทั้งหลายเปนลักษณะรอยรัดแลว
คือสืบตอแลวดวยสามารถแหงการเกิดขึ้นบอย ๆ ดุจดอกไมทั้งหลายที่
เขารอยไวดวยดาย ฉะนั้น.
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บทวา เสนฺติ มโนมยา ปุถู ความวา กิเลสเครื่องรอยรัด
กายคืออภิชฌาทั้งหลาย อันเกิดขึ้นแลวในอารมณเหลานั้น ชื่อวาเปน
เครื่องสําเร็จไดดวยใจ เพราะเปนสภาพที่เกิดขึ้นทางใจ ดุจวัตถุทั้งหลาย
มีเครื่องประดับเปนตน อันเกิดแลวจากรัตนะทั้งหลายมีทองเปนตน
ชื่อวาอันสําเร็จแลวดวยรัตนะทั้งหลายมีทองเปนอาทิ นอนเนื่องอยูใน
อารมณเหลานั้น.
บทวา เต ภุส อุปตาเปนฺติ ความวา กิเลสเหลานั้น ถา
นอนเนื่องอยูแลวเปนอันมาก คือมีกําลังรูชัดอยู มักทําบุคคลใหเดือดรอน คือใหลาํ บากโดยยิ่ง ก็ในการที่กิเลสเหลานั้นมักทําใหบุคคลเดือดรอนโดยยิ่ง พึงนําเรื่องของคาถาวา สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ เปนตน และ
พระสูตรทั้งหลายมีความวา ดูกอนคฤหบดี ความเศราโศก ความร่ําไร
ความทุกขกาย ความทุกขใจและความคับแคนทั้งหลายลวนเกิดแตความ
รัก ลวนมีความรักเปนแดนเกิดทั้งนั้น ความโศกยอมเกิดแตสิ่งที่รัก
ความโศกยอมเกิดแตความรัก. ดังนี้เปนตน มาเปนอุทาหรณอีกอยาง
หนึ่ง หัวใจของสุมังคลโพธิสัตวแตกแลว เพราะความโศกอันมีกําลัง
เหตุใหเด็กทั้งหลายเปนทาน โทมนัสเปนอันมากก็ไดเกิดขึ้นแลวแกพระเวสสันดรโพธิสัตว ความรักยอมทําใหพระมหาสัตวทั้งหลายผูบําเพ็ญ
บารมีแลวเดือดรอนไดดวยประการฉะนี้ เพราะโทษนี้มีอยูในความ
สิเนหาฉะนั้น ขาพเจาจึงไมชอบใจ แมซึ่งความสิเนหา.
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ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับคําวิสัชนาปญหาแลว จึงตรัสวา
ขาแตทานกัณหบัณฑิต ปญหานี้ทานกลาวดี เปรียบดังพุทธลีลา ขาพเจายินดีเหลือเกิน ฉะนั้น ขอทานจงรับพรอยางอื่นอีก แลวตรัสพระคาถาที่ ๑๐ วา :ขาแตทานพราหมณ คํานั้นทานกลาวดี
แลว เปนสุภาษิตอันสมควร ขาพเจาจะให
พรแกทาน ตามแตใจทานปรารถนาเถิด.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดกลาวคาถาตอไปวา :ขาแตทาวสักกผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง
ถาจะโปรดประทานพรแกขาพระองค ขออาพาธทั้งหลายอันเปนของรายแรง ซึ่งจะทํา
อันตรายแกตบะกรรมได อยาพึงเกิดขึ้นแก
ขาพระองคผูอยูในปา ซึ่งอยูแตผูเดียวเปน
นิตย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺตรายกรา ภุสา คือ อันจําทํา
อันตรายแกตบะกรรมของขาพระองคนี้.
ทาวสักกะไดทรงสดับดังนั้นแลว ทรงดําริวา กัณหบัณฑิตเมื่อ
จะรับพร ก็ไมรับพรที่อาศัยอามิส รับแตพรที่อาศัยตบะกรรมเทานั้น
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ทาวเธอยิ่งทรงเลื่อมใสมากขึ้น เมื่อจะประทานพรอื่นอีก จึงตรัสพระคาถานอกนี้วา :ดูกอนทานพราหมณ คํานั้นทานกลาว
ดีแลว เปนสุภาษิตอันสมควร ขาพเจาจะให
พรแกทาน ตามแตใจทานปรารถนาเถิด.
แมพระโพธิสัตว เมื่อจะแสดงธรรมแกทาวสักกะโดยอางการรับ
พร จึงกลาวคาถาสุดทายวา :ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง
ถาจะโปรดประทานพรแกขาพระองค ขอใจ
หรือรางกายของขาพระองค อยาเขาไปกระทบ
กระทัง่ ใคร ๆ ในกาลไหน ๆ เลย ขอไดทรง
โปรดประทานพรนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มโน วา ไดแก มโนทวาร. บทวา
สรีร วา ไดแก กายทวาร. แมวจีทวาร ก็พึงทราบวา ทานถือเอา
แลวดวยการถือเอาทวารเหลานั้นเหมือนกัน. บทวา มงฺกุเต คือ เพราะ
เหตุแหงขาพระองค. บทวา อุปหฺเถ ไดแก อยาเขาไปกระทบกระทั่ง คือ พึงเปนทวารอันบริสุทธิแ์ ลว.
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ขอนี้มีอธิบายวา ขาแตทาวสักกเทวราช ขออยาใหกรรมที่เปน
ไปในทวาร แมทั้ง ๓ นี้เขาไปกระทบแกใคร ๆ คือแกทาวสักกะในกาล
ไหน ๆ เพราะเหตุแหงขาพระองค คือเพราะอาศัยขาพระองค ไดแก
เพราะความที่แหงขาพระองคเปนผูใครตอความพินาศ คือ ขอกรรมที่
เปนไปในทวารทั้ง ๓ นี้พึงเปนธรรมชาติอันหลุดพนแลว คือ บริสุทธิ์
แลว จากอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ มีปาณาติบาตเปนตนนั้นเทียว.
พระมหาสัตว เมื่อจะรับพรในฐานะทั้ง ๖ ไดรับเอาพรอันอาศัย
เนกขัมมะเหลานั้น ดวยประการฉะนี้ จริงอยู พระโพธิสัตวนั้น ยอม
ทราบวา ขึ้นชื่อวาสรีระ ยอมมีความเจ็บเปนธรรมดา ทาวสักกะไม
อาจเพื่อจะกระทําสรีระนั้นใหมีความไมเจ็บเปนธรรมดาได อนึ่ง ความ
ที่แหงสัตวทั้งหลายเปนผูมีตนอันบริสุทธิ์แลวในทวารทั้ง ๓ อันทาวสักกะก็ไมอาจทําใหเปนนิสัยของตนไดเลย แมเมื่อเปนเชนนั้น พระมหาสัตวก็ไดรับพรเหลานี้แลว เพื่อแสดงธรรมแกทาวสักกะนั้น แม
ทาวสักกเทวราชก็ไดทรงบันดาลตนไมนั้นใหมีผลหวานอรอย นมัสการ
พระมหาสัตวประคองอัญชลีเหนือพระเศียร ตรัสวา ขอทานจงอยูที่นี้
โดยปราศจากโรคเถิด. แลวไดเสด็จไปยังพิมานของพระองค แมพระโพธิสัตวก็มิไดเสื่อมจากฌาน ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนทีไ่ ปในเบื้องหนา.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนอานนท ที่นี้เปนภูมิประเทศที่เราเคยอยูมาแลว ดังนีแ้ ลวทรง
ประชุมชาดกวา ทาวสักกะในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอนุรุทธะในบัดนี้
สวนกัณหบัณฑิต ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากัณหชาดกที่ ๒
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๓. จตุโปสถิกชาดก
วาดวยสมณะ
[๑๓๔๒] ผูใดไมทําความโกรธในบุคคลผูควรโกรธ
ผูนั้นเปนสัตบุรุษ ยอมไมโกรธในกาลไหน ๆ
บุคคลนั้นแมจะโกรธ ก็ไมทําความโกรธให
ปรากฏ นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นแล
วาเปนสมณะในโลก.
[๑๓๔๓] นรชนใดมีทองพรอง ยอมทนความหิว
ได นรชนนั้นเปนผูฝกตนแลว มีตบะ มีขา ว
และน้าํ พอประมาณ ยอมไมบาปเพราะเหตุแหง
อาหาร นักปราชญทั้งหลายกลาวนรชนนั้นแล
วาเปนสมณะในโลก.
[๑๓๔๔ ] บุคคลละการเลนและความยินดีทั้งปวง
ไดเด็ดขาด ไมกลาวคําเหลาะแหละนิดหนอย
ในโลก เวนจากการแตงเนื้อแตงตัว และเวน
จากเมถุนธรรม นักปราชญทั้งหลายกลาว
บุคคลนั่นแล วาเปนสมณะในโลก.
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[๑๓๔๕] บุคคลใดละสิ่งที่เขาหวงแหนและโลภ
ธรรมทั้งปวงเสีย ดวยปญญาเครื่องกําหนดรู
นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นแล ผูฝ ก
คนแลว มีจิตตั้งมั่น ไมมีตัณหา ไมมีความหวัง
วาเปนสมณะในโลก.
[๑๓๔๖] ดูกอนทานผูมีปญญาสามารถจะรูเหตุ
และมิใชเหตุที่ควรทํา เราขอถามทาน ความทุม
เถียงกันในถอยคําทั้งหลาย บังเกิดมีแกเราทั้ง
หลาย ขอทานโปรดชวยตัดเสีย ซึ่งความ
สงสัย ความเคลือบแคลงในวันนี้ ขอไดโปรด
ชวยเราทั้งหมดใหขามพนความสงสัยนั้น ใน
วันนี้.
[๑๓๔๗] บัณฑิตเหลาใดเปนผูสามารถเห็นเนื้อ
ความ บัณฑิตเหลานั้นจึงจะกลาวไดโดยแยบคาย ในกาลนั้น ขาแตพระองคผูจอมประชานิกร ทานผูฉลาดทั้งหลาย จะพึงวินิจฉัยเนื้อ
ความแหงถอยคําทั้งหลาย ที่ยังไมไดกลาวแลว
ไดอยางไรหนอ.
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[๑๓๔๘] พญานาคกลาวอยางไร ? พญาครุฑ
กลาวอยางไร ? ทาวสักกะผูเปนพระราชาของ
คนธรรพตรัสอยางไร ? และพระราชาผูประเสริฐของชาวกุรุรฐั ตรัสอยางไร ?
[๑๓๔๙] พญานาคกลาวสรรเสริญขันติ พญา
ครุฑกลาวยกยองการไมประหาร ทาวสักกะผู
เปนพระราชาของตนธรรพตรัสชมการละความ
ยินดี พระราชาผูประเสริฐของชาวกุรุรัฐตรัส
สรรเสริญความไมกังวล.
[๑๓๕๐] คําเหลานี้ทั้งหมดเปนสุภาษิต ในถอยคํา
ของทานทั้ง ๔ นี้ ไมมีคําทุพภาษิตแมนิดหนอย
เลย คุณทั้ง ๔ มีขันติเปนตนนี้ ตั้งมั่นอยูใน
ผูใดก็เปรียบไดกับกํารถสอดเขาสนิทดี ที่ดมุ
รถฉะนั้น นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลผู
พรอมเพรียงดวยธรรม ๔ ประการนั้นแล วา
เปนสมณะในโลก.
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[๑๓๕๑] ทานนั้นแลเปนผูประเสริฐ ไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนผูถึงธรรม รูแ จงธรรม มีปญญาดี
พิจารณาปญหาดวยปญญา เปนนักปราชญตัด
ความสงสัย ความเคลือบแคลงทั้งหลายเสีย
ได ตัดความสงสัยความเคลือบแคลงทั้งหลาย
สําเร็จแลว ดุจนายชางตัดงาชางดวยเครื่องมือ
อันคม ฉะนั้น.
[๑๓๕๒] ดูกอนทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจ
ดวยการพยากรณปญหาของทาน จึงขอใหผา
ผืนนี้ ซึ่งมีสีสดใสดุจสีอุบลเขียว ไมหมน
หมองหาคามิได มีสีเสมอดวยควันไฟ เพื่อ
เปนธรรมบูชาแกทาน.
[๑๓๕๓] ดูกอนทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจ
ดวยการพยากรณปญหาของทาน จึงขอให
ดอกไมทองมีกลีบตั้งรอยอันแยมบาน มีเกสร
ประดับดวยรัตนะจํานวนพัน เพื่อเปนธรรม
บูชาแกทาน.
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[๑๓๕๔] ดูกอนทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจ
ดวยการพยากรณปญหาของทาน จึงขอใหแกว
มณีอนั หาคามิไดงามผองใส คลองอยูทคี่ อ
เปนแกวมณีเครื่องประดับคอของขาพเจา เพื่อ
เปนธรรมบูชาแกทาน.
[๑๓๕๕] ดูกอนทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจ
ดวยการพยากรณปญหาของทาน จึงขอใหโคนม
โคผูและชางอยางละพัน
รถเทียมดวยมา
อาชาไนย ๑๐ คัน และบานสวย ๑๖ ตําบล
แกทาน.
[๑๓๕๖] พญานาคในกาลนั้น เปนพระสารีบุตร
พญาครุฑ เปนพระโมคคัลลานะ ทาวสักกเทวราช เปนพระอนุรุทธะ พระเจาโกรัพยะ
เปนพระอานนทบณ
ั ฑิต วิฑุรบัณฑิตเปนพระโพธิสัตวนั่นเอง ขอทานทั้งหลายจงจําชาดกไว
อยางนี้.
จบ จุตโปสถิกชาดกที่ ๓
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อรรถกถาจตุโปสถิกชาดกที่ ๓
จตุโปสถิกชาดกนี้ มีคําเริ่มตนวา โย โกปเนยฺโย จักมีแจงใน
ปุณณกชาดก.
จบ อรรถกถาจตุโปสถิกชาดกที่ ๓

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 799

๔. สังขชาดก
วาดวยอานิสงสถวายรองเทา
[๑๓๕๗] ขาแตทานสังขพราหมณ ทานก็เปน
พหูสตู ไดฟงธรรมมาแลว ทัง้ สมณพราหมณ
ทั้งหลาย ทานก็ไดเห็นมาแลว เหตุไรทานจึง
แสดงคําพร่ําเพอในขณะอันไมสมควร คนอื่น
นอกจากขาพเจา ใครเลาที่จะมาเจรจากับทาน
ได.
[๑๓๕๘] นางฟาหนางาม รูปสวยเลิศ ประดับดวย
เครื่องประดับทอง ยกถาดทองเต็มดวยอาหาร
ทิพย มารองเชิญใหเราบริโภค นางเปนผูมี
ศรัทธาและปลื้มจิต เราตอบกะนางวา ไม
บริโภค.
[๑๓๕๙] ขาแตทานสังขพราหมณ วิสัยบุรุษผูยัง
ปรารถนาความสุข ไดพบเห็นเทวดาเชนนี้แลว
ควรจะถามดูใหรูแน ขอทานจงลุกขึ้นประนม
มือถามเทวดานั้นวา นางเปนเทวดาหรือมนุษย.
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[๑๓๖๐] เพราะเหตุที่ทานมาแลดูขาพเจาดวยสายตาอันแสดงความรัก รองเชิญใหขาพเจาบริโภค
อาหาร ดูกอนนางผูมีอานุภาพใหญ ขาพเจา
ขอถามทานวา ทานเปนเทวดาหรือมนุษย ?
[๑๓๖๑] ขาแตทานสังขพราหมณ ขาพเจาเปน
เทวดาผูมีอานุภาพมาก มาในกลางน้ําสาครนี้ ก็
เพราะเปนผูมีความเอ็นดู จะไดมีจิตประทุษราย
หาไม ขาพเจามาในที่นี้ ก็เพื่อประโยชนแก
ทานนั่นเอง.
[๑๓๖๒] ขาแตทา นสังขพราหมณ ในสมุทรนี้มี
ขาว น้ํา ที่นอน ทีน่ ั่ง และยานพาหนะมากอยาง
ใจของทานปรารถนาสิ่งใด ขาพเจาจะใหสิ่งนั้น
สําเร็จแกทานทุกอยาง.
[๑๓๖๓] ขาแตเทพธิดาผูมีรางงาม มีตะโพกผึ่งผาย
มีคิ้วงาม ผูเอวบางรางนอย ทานซึ่งเปนสวน
บูชา และการเซนสรวงของขาพเจา อยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมีอยู ทานเปนผูสามารถรูวิบาก
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แหงกรรมของขาพเจาทุกอยาง การที่ขาพเจา
ไดที่พึ่งในสมุทรนี้ เปนวิบากแหงกรรมอะไร.
[๑๓๖๔] ขาแตทา นสังขพราหมณ ทานไดถวาย
รองเทากะพระภิกษุรูปหนึ่ง ผูเดินกระโหยงเทา
สะดุง ลําบากอยูในหนทางอันรอน ทักษิณา
นั้นอํานวยผลสิ่งนาปรารถนาแกทานในวันนี้.
[๑๓๖๕] ขอจงมีเรือที่ตอดวยแผนกระดาน น้ํา
ไมรั่ว มีใบสําหรับพาเรือใหแลนไป เพราะใน
สมุทรนี้ พื้นที่ที่จะใชยานพาหนะอยางอื่นมิได
มี ขอทานไดสงขาพเจาใหถึงเมืองโมลินี ใน
วันนี้เถิด.
[๑๓๖๖] นางเทพธิดานั้น มีจติ ชื่นชมโสมนัส
ปราโมทย เนรมิตเรืออันงามวิจิตร แลวพา
สังขพราหมณกับบุรุษคนใชมาสงถึงเมือง อัน
เปนที่สําราญรื่นรมย.
จบ สังขชาดกที่ ๔
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อรรถกถาสังขพราหณชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ถวายบริขารทั้งปวง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา พหุสฺสุโต ดังนี้.
ไดยินวา ในพระนครสาวัตถี มีอุบาสกคนหนึ่ง ฟงธรรม
เทศนาของพระตถาคตแลว มึจิตเลื่อมใสในพระศาสดา จึงเขาไปนิมนต
เพื่อฉันในวันรุงขึ้น แลวใหทํามณฑปใกลประตูเรือนของตน ประดับ
ตกแตงเปนอยางดี วันรุงขึ้นใหคนไปกราบทูลภัตกาลตอพระตถาคต
พระศาสดามีภิกษุ ๕๐๐ เปนบริวาร เสด็จไป ณ ที่นั้น ประทับนั่งบน
บวรพุทธาอาสนที่อุบาสกปูลาดไว อุบาสกพรอมดวยบุตรภรรยาและ
บริวารชน ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ได
นิมนตฉันถวายมหาทานอยางนี้ตอไปถึง ๗ วัน ในเวนที่ ๗ ไดถวาย
เครื่องบริขารทุกอยาง แลเมื่อจะถวายนั้น ใดจัดทํารองเทาถวายเปน
พิเศษ คือคูที่ถวายแดพระทศพล ราคาพันหนึ่ง ที่ถวายพระอัครสาวก
ทั้งสอง ราคาคูละ ๕๐๐ ที่ถวายพระภิกษุ ๕๐๐ นอกนั้น ราคาคูละ
รอย. อุบาสกนั้นครั้นถวายเครื่องบริขารทุกอยาง ดังนี้แลว ไดไปนั่ง
อยูในสํานักพระผูมีพระภาคกับบริษัทของตน.
ครั้งนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงอนุโมทนาดวยพระสุรเสียงอัน
ไพเราะแกอุบาสกนั้น ไดตรัสวา นี่แนะอุบาสก การ ๆ ถวายเครื่องบริขาร
ทุกอยางของทาน โอฬารยิ่ง ทานจงชื่นชมเถิด ครั้งกอนเมื่อพระพุทธ-
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เจายังไมเกิดขึ้น ชนทั้งหลายถวายรองเทาคูหนึ่งแดพระปจเจกพุทธเจา
เรือไปแตกในมหาสมุทรซึ่งหาที่พึงมิได เขายังไดที่พึ่งดวยผลานิสงสที่
ถวายรองเทา ก็ตัวทานไดถวายเครื่องบริขารทุกอยางแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ผลแหงการถวายรองเทาของทานนั้น ทําไมจักไม
เปนที่พึ่งเลา ดังนี้ แลวอุบาสกนั้น ทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึง
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระนครพาราณสีนี้ มีนามวาโมลินี พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุงโมลินี มีพราหมณคนหนึ่งชื่อสังขะ
เปนผูมั่งคั่ง มีโภคทรัพยมาก มีเครือ่ งที่ทําใหปลื้มใจ เชน ทรัพย
ขาวเปลือกและเงินทองมากมาย ใหสรางโรงทาน ๖ แหง คือประตูเมือง
๔ ประตู ทีก่ ลางเมือง และที่ประตูเรือน สละทรัพยวันละ ๖ แสนให
ทานเปนการใหญ แกคนกําพราและคนเดินทางเปนตนทุกวัน วันหนึ่ง
เขาคิดวา เมื่อทรัพยในเรือนสิ้นแลว เราจักไมอาจไหทานได เมื่อทรัพย
ยังไมสิ้นไปนี้ เราจักลงเรือไปสุวรรณภูมิ นําทรัพยมา คิดดังนี้แลว
จึงใหตอเรือบรรทุกสินคาจนเต็ม แลวเรียกบุตรภรรยามาสั่งวา พวกทาน
จงใหทานของเราเปนไปโดยไมขาดจนกวาเราจะกลับมา แลวก็แวดลอม
ไปดวยทาสและกรรมกร กั้นรมสวมรองเทาเดินตรงไปยังบานทาเรือจอด
ในเวลาเที่ยง.
ในขณะนั้น ที่ภูเขาคันธมาทน มีพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง
พิจารณาดูก็ไดเห็นพราหมณนั่นกําลังจะเดินทางเพื่อนําทรัพยมา จึง
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พิจารณาดูวา มหาบุรุษจักไปหาทรัพย จักมีอันตรายในสมุทรหรือไม
หนอ ถ็ทราบวา จักมีอันตราย จึงคิดวา มหาบุรุษนั้นเห็นเราแลว
จักถวายรมและรองเทาแกเรา เมื่อเรือแตกกลางสมุทร เขาจักไดที่พึ่ง
ดวยอานิสงสที่ถวายรองเทา เราจักอนุเคราะหแกเขา แลวก็เหาะมาลง
ณ ที่ใกลสังขพราหมณ เดินเหยียบทรายรอนเชนกับถานเพลิง เพราะ
ลมแรงแดดกลา ตรงมายังสังขพราหมณ.
สังขพราหมณพอเห็นพระปจเจกพุทธเจานั้นเทานั้น ก็ยินดีวา
บุญเขตของเรามาถึงแลว วันนี้เราควรจะหวานพืช คือทานลงในบุญเขต
นี้ จึงรีบเขาไปนมัสการพระปจเจกพุทธเจา แลวกลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ เพื่ออนุเคราะหขาพเจา ขอทานไดลงจากทางสักหนอย แลว
เขาไปที่โคนตนไมนี้ พอพระปจเจกพุทธเจาเขาไปโคนตนไม ก็พูนทราย
ขึ้นแลวเอาผาหมปูลาดนมัสการพระปจเจกพุทธเจา แลวลางเทาดวยน้ํา
ที่อบและกรองใสสะอาด ทาเทาดวยน้ํามันหอม ถอดรองเทาที่ตนสวม
ออกเช็ด ทาดวยน้ํามันหอม แลวสวมเทาพระปจเจกพุทธเจา ถวาย
รมและรองเทาดวยวาจาวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงสวมรองเทา
กั้นรมไปเถิด.
พระปจเจกพุทธเจาเพื่อจะอนุเคราะหสังขพราหมณ จึงรับรม
และรองเทา และเพื่อจะใหความเลื่อมใสเจริญยิ่งขึ้น จึงเหาะไปภูเขา
คันธมาทนใหสังขพราหมณแลเห็น.
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สังขพราหมณโพธิสัตวไดเห็นดังนั้นแลว ก็มีจิตเลื่อมใสยิ่งขึ้น
เดินไปสูทาลงเรือ เมื่อสังขพราหมณกําลังเดินทางอยูกลางมหาสมุทร
พอถึงวันที่ ๗ เรือไดทะลุ น้ําไหลเขา ไมมีใครสามารถจะวิดน้ําใหหมด
ได. หาชนกลัวตอมรณภัย ตางก็พากันนมัสการเทวดาที่นับถือของตน ๆ
รองกันเซ็งแซ. พระมหาสัตวกับอุปฏฐากคือคนใชคน ๑ ทาสรีระ
ดวยน้ํามัน เคี้ยวจุรณน้ําตาลกรวดกับเนยใสพอแกความตองการแลว
ใหอุปฏฐากกินบาง แลวขึ้นบนยอดเสากระโดงกับอุปฏฐาก กําหนด
ทิศวา เมืองของเราอยูขางทิศนี้ เมื่อจะเปลื้องตนจากอันตรายจากปลา
และเตา จึงโดดลวงไปสิ้นที่ประมาณอุสภะ ๑ พรอมกับอุปฏฐากนั้น.
มหาชนพากันพินาศสิ้น สวนพระมหาสัตวกับอุปฏฐากพยายามวายขาม
มหาสมุทรไปได ๗ วัน วันนั้นเปนวันอุโบสถ พระโพธิสัตวไดบวน
ปากดวยน้ําเค็มแลว รักษาอุโบสถ.
ครั้งนั้น นางเทพธิดาชื่อมณิเมขลา ทาวโลกบาลทั้ง ๔ ตั้งไวให
พิทักษรักษาสมุทร ดวยคําสั่งวา ถาเรือมาแตกลง มนุษยที่ถือไตรสรณคมนก็ดี มีศลี สมบูรณก็ดี ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาก็ดี มาตกทุกข
ในสมุทรนี้ ทานพึงพิทักษรักษาเขาไว. นางประมาทดวยความเปนใหญ
ของตนเสีย ๗ วัน พอถึงวันที่ ๗ นางตรวจดูสมุทร ไดเห็นสังขพราหมณประกอบดวยศีลและอาจาระ เกิดสังเวชจิตคิดวา พราหมณนี้
ตกทะเลมาได ๗ วันแลว ถาพราหมณจักตายลง เราคงไดรับครหาเปน
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อันมาก แลวนางไดจัดถาดทองใบ ๑ ใหเต็มไปดวยทิพยโภชนะอัน
มีรสเลิศตาง ๆ เหาะไป ณ ที่นั้นโดยเร็ว ยืนอยูบ นอากาศตรงหนา
สังขพราหมณ กลาววา ขาแตพราหมณ ทานอดอาหารมา ๗ วันแลว
จงบริโภคโภชนะทิพยนี้เถิด. สังขพราหมณแลดูนางเทพธิดา แลวกลาว
วา จงนําภัตของทานหลีกไปเถิด เรารักษาอุโบสถ. ลําดับนั้น อุปฏฐาก
อยูขางหลังไมเห็นเทวดาไดฟงแตเสียง จึงคิดวา พราหมณนี้เปนสุขุมาลชาติโดยปกติ มาถูกอดอาหารลําบากเขา ๗ วัน ชรอยจะบนเพอเพราะ
กลัวตาย เราจักปลอบโยนเขา คิดดังนี้แลว จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตทานสังขพราหมณ ทานก็เปน
พหูสตู ไดฟงธรรมมาแลว ทั้งสมณพราหมณ
ทั้งหลาย ทานก็ไดเห็นมา เหตุไรทานจึงแสดง
คําพร่ําเพอในขณะอันไมสมควร คนอันนอก
จากขาพเจา ใครเลาที่จะมาเจรจากับทานได ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตธมฺโมสิ ความวา แมธรรม
ทานก็ไดสดับมาแลว ในสํานักของสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรมทั้งหลาย. บทวา ทิฏา ความวา ทั้งสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม
ทั้งหลาย อันทานผูถวายปจจัยแกสมณพราหมณแลวนั้น กระทําความ
ขวนขวายอยูก็ไดเห็นมาแลว ทานแมเมื่อกระทําอยูเห็นอยูอยางนี้ ก็
ยังไมเห็นสมณพราหมณเหลานั้นเลย. บทวา อถกฺขเณ ตัดบทเปน
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อถ อกฺขเณ คือในขณะที่มิใชโอกาสพูด เพราะไมมีใคร ๆ ที่เจรจา
ดวย. บทวา ทสฺสยเส ความวา ทานเมื่อกลาววา เรารักษาอุโบสถ
ชื่อวาแสดงคําพร่ําเพอ. บทวา ปฏิมนฺตโก ความวา คนอื่นนอกจาก
ขาพเจา ใครเลาที่จะมาเจรจา คือที่จะมาใหถอยคํากับทานได เพราะ
เหตุไร ทานจึงพร่ําเพออยางนี้.
สังขพราหมณไดฟงคําของอุปฏฐากแลว จึงคิดวา ชรอยเทวดา
นั้น จะไมปรากฏแกเขา จึงกลาววา แนะสหาย เรามิไดกลัวมรณภัย
ผูอื่นที่มาเจรจากับเรามีอยู แลวกลาวคาถาที่ ๒ วา :นางฟาหนางาม รูปสวยเลิศ ประดับดวย
เครื่องประดับทอง ยกถาดทองเต็มดวยอาหาร
ทิพย มารองเชิญใหเราบริโภค นางเปนผูมี
ศรัทธาและปลื้มจิต เราตอบกะนางวา ไม
บริโภค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุพฺภา แปลวา ผูมีหนางาม.
บทวา สุภา ไดแก ผูมีรปู รางงามเลิศ นาเลื่อมใส. บทวา สุปปฺ ฏิมุกฺกกมฺพู คือประดับดวยเครื่องอลังการทอง. บทวา ปคฺคยฺห คือ
ถาดภัตตาหารยกขึ้น. บทวา สทฺธา วิตฺตา ไดแก มีศรัทธาดวย
มีจิตยินดีดวย. บาลีวา สทฺธา วิตฺต ดังนี้ก็มี. ขอนัน้ มีความวา บทวา
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สทฺธา ไดแก ผูเหลืออยู. บทวา วิตฺต ไดแก ผูมีจิตยินดีแลว. บทวา
ตมห โน ความวา เราเมื่อจะปฏิเสธ เพราะความที่ตนเปนผูรักษา
อุโบสถ จึงตอบกะเทวดานั้นวา ไมบริโภค เราไมเพอดอกสหาย.
ลําดับนั้น อุปฏฐากไดกลาวคาถาที่ ๓ แกสังขพราหมณนั้น
วา :ขาแตทานสังขพราหมณ วิสัยบุรษุ ผูยัง
ปรารถนาความสุข ไดพบเห็นเทวดาเปนนี้แลว
ควรจะถามดูใหรูแน ขอทานจงลุกขึ้นประนม
มือถามเทวดานั้นวา นางเปนเทวดาหรือมนุษย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขมาสึสมาโน ความวา บุรุษ
ผูเปนบัณฑิต ผูยังปรารถนาความสุขเพื่อตน ไดพบเห็นเทวดาเชนนี้
แลว ควรจะถามดูวา ความสุขจักมีแกเราหรือไม ? บทวา อุฏเหิ
ความวา ทานเมื่อแสดงอาการลุกขึ้นจากน้ํา ชื่อวา จงลุกขึ้น. บทวา
ปฺชลิกาภิปุจฺฉ คือจงเปนผูประนมมือถาม. บทวา อุท มานุสี
ความวา หรือวานางเปนมนุษยผูมีฤทธิ์มาก.
พระโพธิสัตวคิดวา อุปฏฐากพูดถูก เมื่อจะถามนางเทพธิดานั้น
ไดกลาวคาถาที่ ๔ วา :-
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เพราะเหตุที่ทานมาแลดูขาพเจาดวยสายตาอันแสดงความรู รองเชิญใหขาพเจาบริโภค
อาหาร ดูกอนนางผูมีอานุภาพใหญ ขาพเจา
ขอถามทานวา ทานเปนเทวดาหรือมนุษย ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ตฺว ความวา เพราะเหตุใด
ทานจึงมาแลดูขาพเจาดวยสายตาอันแสดงความรัก. บทวา อภิสเมกฺขเส คือแลดูดวยจักษุ อันแสดงความรัก. บทวา ปุจฺฉามิ ต ความวา
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงขอถามทาน.
ลําดับนั้น นางเทพธิดา ไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ขาแตทานสังขพราหมณ ขาพเจาเปน
เทวดาผูมีอานุภาพมาก มาในกลางน้ําสาครนี้ ก็
เพราะเปนผูมีความเอ็นดู จะไดมีจิตประทุษราย
หาไม ขาพเจามาในที่นี้ ก็เพื่อประโยชนแก
ทานนั่นเอง.
ขาแตทานสังขพราหมณ ในสมุทรนี้มี
ขาว น้าํ ที่นอน ที่นงั่ และยานพาหนะมากอยาง
ใจของทานปรารถนาสิ่งใด ขาพเจาจะใหสิ่งนั้น
สําเร็จแกทานทุกอยาง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ คือในสมุทรนี้ . บทวา นานาวิวิธานิ คือมียานพาหนะ คือชางและยานพาหนะ มีมาเปนตน ทั้ง
มากมาย ทั้งหลายอยาง. บทวา สพฺพสฺส ตฺยาห ความวา ขาพเจา
จะใหขาวและน้ําเปนตนนั้น สําเร็จแกทาน คือจะใหทานเปนเจาของ
ขาวและน้ําเปนตนนั้น ทุกอยาง. บทวา ยงฺก
ิ ฺจิ ความวา ใจของ
ทานอยากไดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. แมอยางอื่น ขาพเจาจะใหสิ่งนั้นทุกอยาง
แกทาน.
พระมหาสัตวไดฟงดังนั้นแลว คิดวา เทวดานี้กลาววาจะให
อยางนั้นอยางนี้แกเราในทองน้ํา เธอปรารถนาจะใหดวยบุญกรรมที่เรา
ทําไว หรือจะใหดวยพลานุภาพของตน เราจักถามดูกอน เมื่อจะถาม
ไดกลาวคาถาที่ ๗ วา :ขาแตเทพธิดาผูมีรางงาม มีตะโพกผึ่งผาย
มีคิ้วงาม ผูเอวบางรางนอย ทานซึ่งเปนสวน
บูชา และการเซนสรวงของขาพเจา อยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมีอยู ทานเปนผูสามารถรูวิบาก
แหงกรรมของขาพเจาทุกอยาง การที่ขาพเจา
ไดที่พึ่งในสมุทรนี้ เปนวิบากแหงกรรมอะไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยิฏ  คือบูชาแลว ดวยสามารถ
แหงทาน. บทวา หุต คือใหแลว ดวยสามารถแหงของคํานับและของ
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ตอนรับ. บทวา สพฺพสฺส โน อิสฺสรา ตฺว ความวา ทานเปนอิสระ
คือเปนผูสามารถรูวิบากแหงบุญกรรมของขาพเจานั้นทุกอยางวา นี้เปน
วิบากแหงกรรมนี้ นี้เปนวิบากแหงกรรมนี้. บทวา สุสฺโสณิ คือผูมี
ลักษณะแหงโคนขางาม. บทวา สุพภฺ า แปลวา ผูมีคิ้วงาม บทวา
สุวิลากมชฺเฌ คือผูมีกลางตัวอันอรชรออนแอน. บทวา กิสสฺ เม
ความวา บรรดากรรมทีข่ าพเจาทําแลว การที่ขาพเจาไดที่พึ่งในมหาสมุทรอันหาที่พึ่งมิไดนี้ เปนวิบากแหงกรรมอะไร.
นางเทพธิดาไดฟงดังนั้นแลว จึงคิดวา พราหมณนี้ชรอยจะถาม
ดวยสําคัญวา เรารูกุศลกรรมที่เขาทําไว บัดนี้ เราจักกลาวทานของเขา
เมื่อจะกลาว ไดกลาวคาถาที่ ๘ วา :ขาแตทานสังขพราหมณ ทานไดถวาย
รองเทากะพระภิกษุรูปหนึ่ง ผูเดินกระโหยงเทา
สะดุง ลําบากอยูในหนทางอันรอน ทักษิณา
นั้นอํานวยผลสิ่งนาปรารถนาแกทานในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกภิกฺขุ นางเทพธิดากลาว
หมายเอาพระปจเจกพุทธเจารูปนั้น. บทวา อุคฺฆฏฏปาท คือผูเดิน
กระโหยงเทา เพราะทรายรอน. บทวา ตสิต คือผูกระหายแลว.
บทวา ปฏิปาทยิ ความวา ไดถวายแลว คือไดประกอบแลว. บทวา
กามทุหา คือใหสิ่งที่นาปรารถนาทุกอยาง.
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พระมหาสัตวไดฟงดังนั้นแลว มีจิตยินดีวา การถวายรองเทา
ที่เราไดถวายแลว มาใหผลที่นาปรารถนาแกเราทุกอยางในมหาสมุทร
อันหาที่พึ่งมิได แมเห็นปานนี้ โอ ! การที่เราถวายทานแดพระปจเจกพุทธเจา เปนการถวายที่ดีแลว จึงกลาวคาถาที่ ๙ วา :ขอจงมีเรือที่ตอดวยแผนกระดาน นา
ไมรั่ว มีใบสําหรับพาเรือใหแลนไป เพราะใน
สมุทรนี้ พื้นที่ที่จะใชยานพาหนะอยางอื่นมิได
มี ขอทานไดสงขาพเจาใหถึงเมืองโมลินี ใน
วันนี้เถิด.
พึงทราบความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา
ดูกอนนางเทพธิดา เมื่อเปนเชนนั้น ขอทานจงเนรมิตเรือ
ลํา ๑ แกขาพเจาดวยเถิด แตขอจงเนรมิตเรือเล็ก ๆ ลํา ๑ ประมาณ
เทาเรือโกลน อนึ่ง เรือที่ทานจักเนรมิตขอใหเปนเรือที่ตอดวยแผน
กระดานหลาย ๆ แผน ทีต่ รึงดีแลว ที่ชื่อวา น้ําไมรั่ว เพราะไมมีชอง
ที่จะใหน้ําไหลเขาไปได ประกอบดวยใบที่จะพาแลนไปไดอยางสะดวก
เพราะในสมุทรนี้ พื้นทีท่ ี่จะใชยานพาหนะอื่น เวนเรือทิพยมิไดมี ขอ
ทานไดฟงขาพเจาใหถึงเมืองโมลินีดวยเรือลํานั้น ในวันนี้เถิด.
นางเทพธิดาไดฟงคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว มีจิตยินดี
เนรมิตเรือขึ้นลํา ๑ ซึง่ แลวไปดวยแกว ๗ ประการ เรือลํานั้นยาว
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๘ อุสภะ กวาง ๔ อุสภะ ลึก ๒ วา มีเสากระโดง ๓ เสา แลวไป
ดวยแกวอินทนิล มีสายระโยงระยาง แลวไปดวยทอง มีรอกกวาน
แลวไป ดวยเงิน มีหางเสือ แลวไปดวยทอง เทวดาเอารัตนะ ๗ ประการ
มาบรรทุกเต็มเรือ แลวอุมพราหมณขึ้นบนเรือที่ประดับแลว แตมิได
เหลียวแลบุรษุ อุปฏฐากของพระโพธิสัตวเลย พราหมณไดใหสวนบุญ
ที่ตนไดการทําไวแกอุปฏฐาก อุปฏฐากก็รับอนุโมทนา ทันใดนั้น เทวดา
ก็อุมอุปฏฐากนั้นขึ้นเรือดวย ลําดับนั้น เทวดาก็นําเรือไปสูโมลินีนคร
ขนทรัพยขึ้นเรือนพราหมณ แลวจึงไปยังที่อยูของตน.
พระศาสดา ผูตรัสรูแลว ไดตรัสพระคาถานี้เปนที่สุดวา:นางเทพธิดานั้น มีจิตชื่นชมโสมนัส
ปราโมทย เนรมิตเรืออันงามวิจิตร แลวพา
สังขพราหมณกับบุรุษคนใชมาสงถึงเมือง อัน
เปนที่สําราญรื่นรมย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นางเทพธิดานั้น ไดฟงคําของพระโพธิสัตวนั้น ในทามกลางสมุทรนั้น
แลว ประกอบดวยปติ กลาวคือมีจิตชื่นชม. บทวา สุมนา เปนตน
คือเปนผูมีใจงาม เปนผูมีจิตราเริงแลวดวยปราโมทย เนรมิตเรืออัน
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วิจิตร นําพราหมณกับคนใชไปแลว. บทวา สาธุรมฺม คือนําเขามา
สงถึงเมืองอันเปนที่รื่นรมยยิ่ง.
แมพราหมณก็ครอบครองคฤหาสน อันมีทรัพยนับประมาณมิได
ใหทานรักษาศีลจนตลอดชีวิต ครัน้ สิ้นชีวิตแลว พรอมดวยบริษัท
ไดไปเกิดในเทพนคร.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจจะ อุบาสกดํารงอยูในโสดาปตติผล พระทศพลทรงประชุมชาดกวา นางเทพธิดาในครั้งนั้น ไดมาเปนนางอุบลวัณณาเถรีในบัดนี้ บุรุษอุปฏฐากในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท
ในบัดนี้ สวนสังขพราหมณ ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสังขพราหมณชาดกที่ ๔

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 815

๕. จุลลโพธิชาดก
วาดวยความโกรธ
[๑๓๖๗] ดูกอนพราหมณ ถาจะมีบุคคลมาพาเอา
นางปริพพาชิกา ผูมีนัยนตากวางงามนารัก มี
ใบหนาอมยิ้ม ของทานไปดวยกําลัง ทานจะ
ทําอยางไรเลา ?
[๑๓๖๘] ถาความโกรธเกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว
ยังไมเสื่อมคลายไป เมื่ออาตมภาพยังมีชีวิตอยู
ยังไมหาย อาตมภาพจะหามกันเสียโดยพลัน
ทีเดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนัน้ .
[๑๓๖๙] ทานกลาวอวดอางไวในวันกอนอยางไร
หนอ วันนี้เปนเหมือนวามีกาํ ลัง ทําเปนไม
เห็น นั่งนิ่งเย็บสังฆาฏิอยูในบัดนี้.
[๑๓๗๐] ความโกรธเกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว ยัง
ไมเสือ่ มคลายไป เมื่ออาตมภาพยังมีชีวิตอยูก็
ยังไมหาย แตอาตมภาพไดหามกันแลวโดย
พลัน เหมือนฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น.
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[๑๓๗๑] ความโกรธเกิดขึ้นแกทานแลว ยังไม
เสื่อมคลายไปเปนอยางไร เมื่อทานยังมีชีวิต
อยู ความโกรธ ก็ยังไมหายเปนอยางไร ทาน
ไดหามกันความโกรธ เหมือนฝนหาใหญชําระ
ลางธุลีฉะนั้น เปนไฉน ?
[๑๓๗๒] เมื่อความโกรธเกิดขึน้ แลว บุคคลยอม
ไมเห็นประโยชนตนประโยชนผูอื่น เมื่อความ
โกรธไมเกิดขึ้น บุคคลยอมเห็นไดดี ความ
โกรธนั้นเกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อม
คลายไป ความโกรธเปนอารมณของตนไร
ปญญา.
[๑๓๗๓] ชนทั้งหลายยอมยินดีดวยความโกรธที่
เกิดขึน้ แลว ชือ่ วาเปนศัตรูแกตัวเอง หาความ
ทุกขใสตัว ความโกรธนั้นเกิดขึ้นแกอาตมภาพ
แลว ยังไมเสื่อมคลายไป ความโกรธเปน
อารมณของตนไรปญญา.
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[๑๓๗๔] อนึ่ง เมื่อความโกรธเกิดขึ้น บุคคล
ยอมไมรูจักประโยชนตน ความโกรธนั้นเกิด
ขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อมคลายไป
ความโกรธเปนอารมณของคนไรปญญา.
[๑๓๗๕] ผูที่ถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมละ
ทิ้งกุศลเสีย แลจะซัดสายประโยชนแมมาก
มายได เขาประกอบดวยเสนาคือกิเลสหมูใหญ
ที่นากลัว มีกําลังสามารถปราบผูอันใหอยูใ น
อํานาจได ความโกรธนั้นยังไมเสื่อมคลายไป
จากอาตมภาพ ขอถวายพระพร.
[๑๓๗๖] ธรรมดาไฟยอมเกิดขึ้นที่ไมสีไฟอัน
บุคคลสีอยู ไฟเกิดขึ้นแตไมใด ยอมเผาไม
นั้นเองใหไหม.
[๑๓๗๗] ความโกรธยอมเกิดขึน้ แกคนพาล ผู
โฉดเขลาไมรูจริง เพราะความแขงดี แมเขา
ก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาลน.
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[๑๓๗๘] ความโกรธยอมเจริญขึ้นแกผูใด ดุจไฟ
เจริญขึ้นในกองหญาแลไมฉะนั้น ยศของ
บุคคลนั้นยอมเสือ่ มไป เหมือนพระจันทรขาง
แรม ฉะนั้น.
[๑๓๗๙] ความโกรธของผูใดสงบลงได ประดุจ
ไฟที่ไมมีเชื้อฉะนัน้
ยศของผูนั้นยอมเต็ม
เปยม เหมือนพระจันทรขางขึน้ ฉะนั้น.
จบ จุลลโพธิชาดกที่ ๕
อรรถกถาจุลลโพธิชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุมักโกรธรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา โย เต
อิม วิสาลกฺขึ ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุรูปนัน้ แมบวชในพระพุทธศาสนา ที่จะนําออก
จากทุกข ก็ไมสามารถเพื่อจะขมความโกรธได เปนคนมักโกรธ มากไป
ดวยความเคียดแคนเสมอ เมื่อถูกกลาววาเพียงเล็กนอย ก็ขุนแคนโกรธ
มุงรายหมายขวัญ ดังนี้แหละ พระศาสดาทรงทราบวา ภิกษุรูปนั้น
มักโกรธ จึงรับสั่งใหเรียกเธอมาแลว ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวา
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เธอเปนคนมักโกรธจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา จริงพระเจาขา
ดังนี้ จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ ขึ้นชื่อวาความโกรธ เธอควรจะหามเสีย
อันความโกรธเห็นปานนี้ ที่จะทําประโยชนใหในโลกนี้และโลกหนาเปน
ไมมี เธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจาที่ไมโกรธแลว เหตุไรจึงยัง
โกรธเลา ? จริงอยูโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แมบวชแลวในลัทธินอก
พุทธศาสนา ก็ยังไมทําความโกรธ ดังนี้แลว ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติ อยูในพระนคร
พาราณสี ณ นิคมของชาวกาสีแหงหนึ่ง มีพราหมณคนหนึ่ง เปน
ผูมั่งคั่ง มีโภคทรัพยมาก แตไมมบี ุตร นางพราหมณีภรรยาของเขา
อยากไดบุตร คราวนั้นพระโพธิสัตวจุติจากพรหมโลก มาบังเกิดในทอง
นางพราหมณี ในวันตั้งชื่อกุมารนั้น ญาติทั้งหลายตั้งชื่อวา โพธิกุมาร
ครั้นเจริญวัยแลว ไปเมืองตักกศิลาเรียนศิลปะทุกอยางสําเร็จแลวกลับ
มา มารดาบิดาไดนํากุมาริกา ผูมีตระกูลเสมอกันมาใหเขาผูซึ่งยังไม
ปรารถนาเลย แมกุมาริกานั้นก็จุติจากพรหมโลกเหมือนกัน มีรูปราง
งามเลิศเปรียบดวยเทพอัปสร โพธิกุมารกับนางกุมาริกาตางไม
ปรารถนาเปนสามีภรรยากัน ญาติทั้งหลายก็จัดการอาวาหวิวาหมงคลให
ก็ชนแมทั้งสองนั้นไมเคยมีความฟุงซานดวยกิเลส เพียงแตจะแลดูกัน
ดวยอํานาจแหงราคะก็มิไดมี ขึ้นชื่อวาเมถุนธรรม ไมเคยประสบแม
ในฝน ทั้งสองไดเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ดวยประการฉะนี้.
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ตอมาภายหลัง เมื่อมารดาบิดาถึงแกกรรมแลว พระมหาสัตว
ไดจัดการปลงศพของทานทั้งสองเสร็จเรียบรอยแลว เรียกนางกุมาริกา
มาสั่งวา ที่รกั เธอจงรับทรัพย ๘๐ โกฏินี้ไวเลี้ยงชีพใหเปนสุขเถิด นาง
กุมาริกาถามวา ขาแตลูกเจาก็ตัวทานเลา ? พระมหาสัตวตอบวา ฉัน
ไมมีกิจดวยทรัพย ฉันจักเขาไปถิ่นหิมพานต บวชเปนฤาษีทําที่พึ่งแกตน
นางกุมาริกาถามวา ขาแตลูกเจา ก็การบรรพชานัน้ ควรแกพวกบุรุษ
เทานั้นหรือ ? พระมหาสัตวตอบวา แมพวกสตรีก็ควร ที่รัก. นางกุมาริกา
จึงกลาววา ถาเชนนั้น ฉันจักไมรับเขฬะที่ทานถมทิ้งไว แมฉันก็ไมมี
กิจดวยทรัพย ถึงฉันก็จักบวช พระมหาสัตวก็รับรองวา ดีแลว. ที่รัก
เขาทั้งสองไดใหทานเปนการใหญ แลวออกไปสรางอาศรม ในภูมิ
ประเทศที่นารื่นรมย บวชแลวเที่ยวแสวงหาผลาผลเลี้ยงชีพ อยูในที่
นั้นประมาณ ๑๐ ป ฌานสมาบัติก็มิไดเกิดขึ้นแกเขาทั้งสองนั้นเลย
ฤาษีทั้งสองอยูในที่นั้น ๑๐ ป ดวยความสุขเกิดแตบรรพชาเทานั้น เพื่อ
ตองการจะเสพรสเค็มรสเปรี้ยว จึงเที่ยวจาริกไปตามชนบท ถึงพระนคร
พาราณสีโดยลําดับ อาศัยอยูในพระราชอุทยาน.
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาทอดพระเนตรเห็นบุรุษเฝาสวน ถือ
เครื่องบรรณาการมาเฝา จึงตรัสวา เราจักไปชมสวน เจาจงชําระสวน
ใหสะอาด ดังนี้แลว จึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานที่นายอุทยานบาลนั้น
ชําระสะอาดเรียบรอยแลว พรอมดวยบริวารจํานวนมาก. ขณะนั้น
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ชนทั้งสองแมเหลานั้นนั่งใหกาลลวงไป ดวยความสุขอันเกิดแตบรรพชา
อยู ณ ดานหนึ่งของพระราชอุทยาน. ลําดับนัน้
พระราชาเสด็จ
ประพาสพระราชอุทยาน ไดทอดพระเนตรเห็นชนแมทั้งสองนั้นผูนั่งอยู
แลว เมื่อทรงแลดูนางปริพพาชิกาผูมีรูปรางงามเลิศนาเลื่อมใสยิ่ง ก็มี
พระทัยปฏิพัทธ พระองคทรงสะทานอยูดวยอํานาจแหงกิเลส ทรง
พระดําริวา เราจักถามดูกอน นางปริพพาชิกานี้จะเปนอะไรกันกับ
ดาบสนี้ แลวเขาไปหาพระโพธิสัตว ตรัสถามวา ขาแตบรรพชิต
นางปริพพาชิกานี้เปนอะไรกันกับทาน. พระดาบสตอบวามหาบพิตรไม
ไดเปนอะไรกัน เปนแตบวชดวยกันอยางเดียว ก็แตวา เมื่อครั้งเปน
คฤหัสถ นางนี้ไดเปนบาทบริจาริกาของอาตมภาพ พระราชาไดทรง
สดับดังนี้แลว ทรงพระดําริวา นางนี้มิไดเปนอะไรกันกับพระดาบสนั้น
แตเปนบาทบริจาริกาเมื่อครั้งเปนคฤหัสถ ก็ถาเราจักพาเอานางนี้ไปดวย
กําลังความเปนใหญไซร พระดาบสนี้จักทําอยางไรหนอ แลเราจัก
สอบถามดาบสนั้นดูกอน ดังนี้แลว จึงเขาไปใกล กลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนพราหมณ ถาจะมีบุคคลมาพาเอา
นางปริพพาชิกา ผูมีนัยนตากวางงามนารัก มี
ใบหนาอมยิ้ม ของทานไปดวยกําลัง ทานจะ
ทําอยางไรเลา ?
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสิลหาสินึ ไดแกผูมีใบหนายิ้ม
เล็กนอย. บทวา พลา คจฺเฉยฺย ไดแกพาเอาไปดวยพลการ. บทวา
กึ นุ กยิราสิ ความวา ดูกอนพราหมณ ทานจะทําอยางไรแกบุคคลนั้น.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดฟงพระดํารัสของพระราชานั้นแลว
กลาวคาถาที่ ๒ วา :ถาความโกรธ เกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว
ยังไมเสื่อมคลายไป เมื่ออาตมภาพยังมีชีวิตอยู
ก็ยังไมหาย อาตมภาพ จะหามมันเสียโดยพลัน
ทีเดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น.
พึงทราบเนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้นดังนี้ :ขาแตมหาบพิตร ถาเมื่อใคร ๆ พานางนี้ไป ความโกรธพึงเกิด
ขึ้นแกอาตมภาพในภายใน ความโกรธนั้นครั้นเกิดขึ้นแกอาตมภาพใน
ภายในแลว ไมพึงเสื่อมคลายไป จะไมพึงเสื่อมคลายไป ตราบเทาที่
อาตมภาพยังมีชีวิตอยู อาตมาภาพก็จักไมใหความโกรธนั้นตัง้ อยูขางใน
โดยการอยูรวมกันเปนกลุมกอนไดโดยที่แทแล อาตมภาพจะขมหามกัน
เสียดวยเมตตาภาวนาโดยพลัน เหมือนเมล็ดฝนหาใหญ ชําระลางธุลี
ที่เกิดขึ้นแลวโดยพลัน ฉะนั้น.
พระมหาสัตวไดบันลือสีหนาทอยางนี้. ฝายพระราชาแมไดทรง
สดับถอยคําของพระมหาสัตวแลว ก็ไมอาจจะหามพระทัยของพระองค
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ที่ทรงปฏิพัทธไดเพราะเปนอันธพาล ทรงบังคับอํามาตยคนหนึ่งวา เธอ
จงนํานางปริพพรชิกานี้ไปยังพระราชนิเวศน อํามาตยนั้นรับพระราชบัญชาแลว ไดพานางปริพพาชิกาผูคร่ําครวญอยูวา อธรรมกําลังเปนไป
ในโลกไมสมควรเลย ดังนี้เปนตนไปแลว พระโพธิสัตวสดับเสียงคร่ํา
คราญของนาง แลดูครั้งเดียวแลว ไมไดแลดูอีก พวกราชบุรษุ ก็นํานาง
ผูรองไหคร่ําครวญอยูไปสูพระราชนิเวศนแลว พระราชาพาลแมนั้นก็มิ
ไดเนิ่นชาอยูในพระราชอุทยาน รีบเสด็จไปพระราชวังรับสั่งใหหานาง
ปริพพาชิกานั้นมา แลวเชื้อเชิญดวยยศอันยิ่งใหญ แตนางไดพรรณนา
โทษของยศและคุณของบรรพชาอยูเรื่อย พระราชาทรงใชวิธีการตาง ๆ
ก็ไมสามารถจะผูกใจนางไวได จึงรับสั่งใหขังนางไวในหองหนึ่ง แลว
ทรงริดําวา นางปริพพาชิกานี้ มีศลี มีกัลยาณธรรม ไมปรารถนา
ยศเห็นปานนี้ แมพระดาบสนั้น เมื่อคนเขาพานางที่ดีเห็นปานนี้ไปก็
มิไดแลดูดวยความโกรธ แตธรรมดาบรรพชิตยอมมีมายามาก ประกอบ
อะไร ๆ ขึ้นแลวจะพึงทําความพินาศใหแกเรา เราจะไปดูใหรูกอนวาแก
นั่งทําอะไรอยู ดําริดังนี้แลว ก็ไมสามารถจะดํารงอยูไดจึงเสด็จไปพระราชอุทยาน.
ฝายพระโพธิสัตวไดนั่งเย็บจีวรอยู พระราชาพรอมดวยบริวาร
เล็กนอย คอย ๆ เสด็จเขาไปไมใหมีเสียงพระบาท พระโพธิสัตวไมได
แลดูพระราชา เย็บจีวรเรื่อยไป พระราชาเขาพระทัยวา พระดาบสนี้
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โกรธจึงไมปราศรัยกับเรา แลดวยทรงสําคัญวา ดาบสโกงนี้ ทีแรกอวด
อางวา จักไมใหความโกรธเกิดขึ้น แมที่เกิดขึ้นแลวก็จักขมเสียโดยเร็ว
บัดนี้เปนผูกระดางดวยความโกรธ ไมปราศรัยกับเรา ดังนี้ จึงตรัส
คาถาที่ ๓ วา :ทานกลาวอวดอางไวในวันกอนอยางไร
หนอ วันนี้เปนเหมือนวามีกาํ ลัง ทําเปนไม
เห็น นั่งนิ่งเย็บสังฆาฏิอยูในบัดนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พลมฺหิว อปสฺสิโต คือเปนเหมือน
วาอาศัยกําลัง. บทวา ตุณฺหีกโต ไดแก ไมพูดคําอะไร ๆ. บทวา
สิพฺพมจฺฉสิ เทากับ สิพพฺ นฺโต อจฺฉสิ แปลวา เย็บอยู.
พระมหาสัตวไดฟงดังนั้น จึงคิดวา พระราชานี้เขาพระทัยวา
ที่เราไมปราศรัยก็ดวยอํานาจความโกรธ เราจักทูลความที่เราไมลุอํานาจ
ความโกรธที่เกิดขึ้นใหทรงทราบในบัดนี้ แลวกลาวคาถาที่ ๔ วา :ความโกรธเกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว ยัง
ไมเสือ่ มคลายไป เมื่ออาตมภาพยังมีชีวิตอยูก็
ยังไมหาย แตอาตมภาพไดหามกันแลวโดย
พลัน เหมือนฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น.
พึงทราบเนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา :-
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ขาแตมหาบพิตร ความโกรธเกิดขึ้นแลวแกอาตมภาพ ความ
โกรธนั้นครัน้ เกิดขึ้นแลว
ยังไมเสื่อมคลายไปจากอาตมภาพอีก
อาตมภาพไมไดใหความโกรธนั้น เขาไปตั้งอยูในหทัยได เมื่ออาตมภาพ
ยังมีชีวิตอยู ความโกรธนั้นก็ยังไมตายดวยประการฉะนี้ แตอาตมภาพ
ไดหามกันแลวโดยฉับพลัน เหมือนเมล็ดฝนหาใหญชําระลางธุลีฉะนั้น.
พระราชาทรงสดับ ดังนั้นแลวทรงดําริวา ดาบสนี้พูดหมายถึง
ความโกรธเทานั้น หรือหมายถึงศิลปะอะไร ๆ อยางอื่นดวย เราจัก
ถามทานดูกอน เมื่อจะตรัสถาม ไดตรัสคาถาที่ ๕ วา :ความโกรธเกิดขึ้นแกทานแลว ยังไม
เสื่อมคลายไปเปนอยางไร เมื่อทานยังมีชีวิต
อยู ความโกรธก็ยังไมหายเปนอยางไร ทาน
ไดหามกันความโกรธ เหมือนฝนหาใหญชําระ
ลางธุลีฉะนั้น เปนไฉน ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินฺเต อุปฺปชฺชิโน มฺุจิ ความวา
ความโกรธเกิดขึ้นแกทานดวยยังไมเสื่อมคลายไปแลวดวย เปนอยางไร ?
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นแลว กลาววา มหาบพิตร ความโกรธ
มีโทษมากมายอยางนี้ เพราะประกอบดวยความพินาศใหญ ความโกรธ
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ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแลวแกอาตมภาพ แตวาอาตมภาพไดหามกันความ
โกรธที่เกิดขึ้นแลวไดดวยเมตตาภาวนา ดังนี้แลว เมื่อจะประกาศโทษ
ในความโกรธ จึงกลาวคาถาเหลานี้วา :เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแลว บุคคลยอม
ไมเห็นประโยชนตนประโยชนผูอื่น เมื่อความ
โกรธไมเกิดขึ้น บุคคลยอมเปนไดดี ความ
โกรธนั้นเกิดขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อม
คลายไป ความโกรธเปนอารมณของคนไร
ปญญา.
ชนทั้งหลายยอมยินดีดวยความโกรธที่
เกิดขึน้ แลว ชือ่ วาเปนศัตรูแกตัวเอง หาความ
ทุกขใสตัว ความโกรธนั้นเกิดขึ้นแกอาตมภาพ
แลว ยังไมเสื่อมคลายไป ความโกรธเปน
อารมณของคนไรปญญา.
อนึ่ง เมือ่ ความโกรธเกิดขึ้น บุคคล
ยอมไมรูจักประโยชนตน ความโกรธนั้นเกิด
ขึ้นแกอาตมภาพแลว ยังไมเสื่อมคลายไป
ความโกรธเปนอารมณของคนไรปญญา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 827

ผูที่ถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมละ
ทิ้งกุศลเสีย และจะซัดสายประโยชนแมมา
มายได เขาประกอบดวยเสนาคือกิเลสหมูใหญ
ที่นากลัว มีกําลังสามารถปราบผูอันใหอยูใ น
อํานาจได ความโกรธนั้นยังไมเสื่อมคลายไป
จากอาตมภาพ ขอถวายพระพร.
ธรรมดาไฟยอมเกิดขึน้ ที่ไมสีไฟอัน
บุคคลสีอยู ไฟเกิดขึ้นแตไมใด ยอมเผาไม
นั้นเองใหไหม.
ความโกรธยอมเกิดขึน้ แกคนพาล ผู
โฉดเขลาไมรูจริง เพราะความแข็งดี แมเขา
ก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาลน.
ความโกรธยอมเจริญขึ้นแกผูใด ดุจไฟ
เจริญขึ้นในกองหญาแลไมฉะนั้น ยศของ
บุคคลนั้นยอมเสือ่ มไป เหมือนพระจันทรขาง
แรม ฉะนั้น.
ความโกรธของผูใดสงบลงได ประดุจ
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ไฟที่ไมมีเชื้อฉะนัน้
ยศของผูนั้นยอมเต็ม
เปยม เหมือนพระจันทรขางขึน้ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ปสฺสติ คือ ยอมไมเห็นแม
กระทั่งประโยชนตน จะปวยกลาวไปใยถึงประโยชนผูอื่น. บทวา สาธุ
ปสฺสติ ไดแก ยอมเห็นประโยชนทงั้ ๒ คือประโยชนตน ประโยชน
ผูอื่นไดดี. บทวา ทุมฺเมธโคจโร คือ เปนสถานที่รองรับของบุคคล
ผูไรปญญาทั้งหลาย. บทวา ทุกฺขเมสโน คือ อยากไดทุกขใสตัว.
บทวา สทตฺถ ไดแก สิ่งที่เปนประโยชนของตน คือความเจริญ
ทั้งโดยอรรถและโดยธรรม. บทวา ปรกฺกเร ไดแก ทําประโยชน
ที่เกิดขึ้นแลวอยางไพบูลยใหเปนของคนอื่น ทานทั้งหลายจงนําออกไป
อาตมภาพไมตองการสิ่งนี้.
บทวา ส ภีมเสโน ความวา เขาประกอบดวยเสนาคือกิเลสหมู
ใหญที่จะใหภัยเกิดขึ้น. บทวา ปมทฺที คือ เพราะคาที่ตนเปนผูมีเสนา
คือกิเลสหนา จึงเปนผูสามารถที่จะจับสัตวทั้งหลายแมเปนอันมากมา
ปราบปรามดวยการกระทําใหอยูในอํานาจของตนได. บทวา น เม
อมฺุจิตฺถ ความวา ไมไดหลุดพนไปจากสํานักของอาตมภาพ อีกอยาง
หนึ่ง ความวา ไมตั้งอยูในหทัยของอาตมภาพ ดุจน้ํานมไมตั้งอยูโดย
ความเปนนมสม เพียงชั่วครูฉะนั้น ดังนี้ก็มี.
บทวา กฏสฺมึ มตฺถมานสฺมึ ไดแก อัน บุคคลสีอยูดวยไมสีไฟ
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บาลีวา มตฺถมานสฺมึ ดังนี้ ก็ม.ี บทวา ยสฺมา ความวา ไฟ
เกิดขึ้นแตไมใด ก็เผาไมอันนั้นเอง. ไฟชื่อวา คินิ.
บทวา พาลสฺส อวิชานโต เทากับ พาลสฺส อวิชานนฺตสฺส
แปลวา ผูโงเขลา ไมรูจริง. บทวา สารมฺภา ชายเต ความวา ความ
โกรธยอมเกิดขึ้นแกคนผูทําการฉุดมาฉุดไปวา ฉันวาทานเพราะความ
แข็งดี อันมีเพราะทําใหเกินกวาเหตุเปนลักษณะ ดุจไฟปาเกิดขึ้นเพราะ
การเสียดสีแหงไมสีไฟ ฉะนั้น.
บทวา โสป เตเนว ความวา แมเขาคือคนพาล ก็ถูกความ
โกรธนั่นแหละเผาลน ดุจไมถูกไฟเผาอยูฉะนั้น. บาทคาถาวา อนินฺโท
ธูมเกตุว แปลวา ดุจไฟที่ไมมีเธอฉะนั้น. บทวา ตสฺส เปนตน ความวา
ยศที่บุคคลผูประกอบดวยอธิวาสนขันตินั้นไดแลว ยอมเต็มเปยมเหมือน
พระจันทรขางขึ้น ฉะนั้น.
พระราชาทรงฟงธรรมกถาของพระมหาสัตวแลว ทรงยินดีรับสั่ง
ใหอํามาตยคนหนึ่งนํานางปริพพาชิกามา แลวตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ
โดยที่ไมมีความโกรธ ขอทานทั้งสองจงดํารงอยูดวยความสุข เกิดแต
บรรพชาอยูในพระราชอุทยานนี้เถิด ขาพเจาจะชวยพิทักษรักษาโดย
ชอบธรรมแกทานทั้ง ๒ ครั้นแลวไดขอขมาโทษนมัสการแลวเสด็จหลีก
ไป บรรพชิตทั้งสองนั้นได อยู ณ พระราชอุทยานนั่นเอง ตอมานาง
ปริพพาชิกาถึงมรณภาพ พระโพธิสัตว เมื่อนางปริพพาชิกาถึงมรณภาพ
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แลวก็เขาถิ่นหิมพานตไป ทําอภิญญาและสมาบัติใหเกิด เจริญพรหมวิหาร ๔ แลวไปสูพรหมโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจจะ ภิกษุมักโกรธไดดํารงอยูในอนาคามิผล
พระทศพลทรงประชุมชาดกวา นางปริพพาชิกาในครั้งนั้น ไดมาเปน
มารดาพระราหุลในบัดนี้ พระราชาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท
ในบัดนี้ สวนปริพพาชกไดมาเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาจุลลโพธิชาดกที่ ๕
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๖. มัณฑัพยชาดก
วาดวยความรักที่มีตอบุตร
[๑๓๘๐] เราเปนผูมีความตองการบุญ ไดมีจิต
เลื่อมใสประพฤติพรหมจรรยอยูเพียง ๗ วัน
เทานั้น ตอจากนั้นมา แมเราจะไมมีความใคร
บรรพชา ก็ทนประพฤติพรหมจรรยของเราอยู
ไดถึง ๕๐ กวาป ดวยความสัตยอันนี้ ขอความ
สวัสดีจงมีแกยญ
ั ญทัตตกุมาร พิษจงคลายออก
ยัญญทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิด.
[๑๓๘๑] เพราะเหตุที่เราเห็นแขกในเวลาทีม่ าถึง
บานเพื่อจะพักอยู บางครั้งไมพอใจจะใหพัก
เลย แมสมณพราหมณผูเปนพหูสูต ก็ไมทราบ
ความไมพอใจของเรา แมเราไมประสงคจะให
ใหได ดวยความสัตยนี้ขอความสวัสดี จงมี
แกยญ
ั ญทัตตกุมาร พิษจงคลายออก ยัญญทัตต
กุมารจงรอดชีวิตเถิด.
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[๑๓๘๒] ลูกรัก อสรพิษที่ออกจากโพรงกัดเจา
นั้นมีเดชมาก ไมเปนที่รักของแมในวันนี้เลย
อสรพิษนั้นกับบิดาของเจา ไมแปลกกันเลย
ดวยความสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแก
ยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลายออก ยัญญทัตต
กุมารจงรอดชีวิตเถิด.
[๑๓๘๓] ก็นักพรตทั้งหลายเปนผูสงบระงับ ฝก
ฝนตนแลว ยอมเวนรอบนอกจากทานกัณหะ
แลวทีจ่ ะเปนผูทนฝนใจประพฤติพรหมจรรย
ไมมีเลย ดูกอนทานทีปายนะ ทานเกลียดชัง
อะไร จึงสูฝนใจประพฤติพรหมจรรยอยูได.
[๑๓๘๔] บุคคลออกบวชดวยศรัทธาแลว กลับเขา
บานอีก เปนคนเหลวไหล เปนคนกลับกลอก
เราเกลียดตอถอยคําเชนนี้ จึงสูฝนใจประพฤติ
พรหมจรรยอยูนี้เปนฐานะที่วิญูชนสรรเสริญ
และเปนฐานะของสัตบุรุษทั้งหลาย เราเปนผู
กระทําบุญดวยประการฉะนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 833

[๑๓๘๕] ทานเลี้ยงดูสมณพราหมณ และคนเดิน
ทาง ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวน้ําและภิกษาหาร เรือนของทานนี้บริบูรณดวยขาวและน้ํา
เปนเหมือนบอน้ํา เออ ก็ทานเกลียดตอถอยคํา
อะไรแมไมประสงคก็ใหทานนี้ได.
[๑๓๘๖] บิดามารดาและ ปู ยา ตา ยาย ของเรา
เปนคนมีศรัทธาเปนทานบดี รูห ลักนักปราชญ
เราอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กําหนดใจไววา อยาไดเปนคนตัดธรรมเนียม
แหงตระกูลภายหลัง เราเกลียดถอยคําเชนนี้
แมไมประสงคก็ใหทานนี้ได.
[๑๓๘๗] ดูกอนนางผูมีรางกายงาม เรานําเจาผูยัง
เปนสาวรุน มีปญ
 ญายังไมสามารถ มีแต
ตระกูลญาติ แมเจาก็ยังไมเคยแสดงความไม
รักใครเรา เจาไมมีความรักใครปฏิบัติเราอยู
เออก็นางผูเจริญ การที่เจาอยูรวมกับเราเห็น
ปานนี้ได เพราะเหตุอะไร ?
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[๑๓๘๘] ตั้งแตไหนแตไรนานมาแลว อันภรรยา
ที่มีสามีบอย ๆ มิไดมีในตระกูลนี้ ดิฉันอนุวัตร
ตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กําหนดใจไว
วา ขออยาใหเปนคนตัดธรรมเนียมของตระกูล
ในภายหลังเลย ดิฉันเกลียดตอถอยคําเชนนี้
แมจะไมมีความพอใจก็ปฏิบัตทิ านได.
[๑๓๘๙] ขาแตทานมัณฑัพยะ วันนี้ดิฉันพูด
ถอยคําที่ไมควรจะพูด ขอทานจงอดโทษถอย
คํานั้นใหแกดิฉัน เพราะเห็นแกลูกเถิด สิ่งอื่น
อะไร ๆ ในโลกนี้ทจี่ ะรักเทาบุตรมิไดมี ยัญญทัตตบุตรของเรานี้ก็ไดรอดชีวิตแลว.
จบ มัณฑัพยชาดกที่ ๖
อรรถกถากัณหทีปายนชาดกที่ ๖

๑

พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สตฺตาหเมวาห
ดังนี้ สวนเนื้อเรื่องจักมีแจงในกุสราชชาดก.
๑. บาลี เปน มัณฑัพยชาดก.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 835

พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอกระสัน
จริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา จริงพระเจาขา ดังนี้ จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เมื่อครั้งพระพุทธเจายังไมเกิดขึ้น โบราณกบัณฑิตไดบวชในลัทธิ
นอกพุทธศาสนา ไมมีความยินดี ยังประพฤติพรหมจรรยอยูไดกวา
๕๐ ป ไมแสดงความที่ตนกระสันใหปรากฏแกใคร ๆ เพราะกลัวหิริโอตตัปปะจะทําลายเธอบวชในศาสนาที่จะนําออกจากทุกขเห็นปานนี้ ตั้ง
อยูเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาผูเปนครูเชนเรา เหตุไรจึงทําความ
กระสันใหปรากฏในทามกลางบริษัท ๔ เหตุไรจึงไมรักษาหิริโอตตัปปะ
ของตนไว แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวา โกสัมพิกะ ครองราชสมบัติอยูในพระนครโกสัมพีแควนวังสะ ครั้งนัน้ นิคมแหงหนึ่ง
มีพราหมณสองคนมีสมบัติคนละ ๘๐ โกฏิ เปนสหายรักกันเห็นโทษ
ในกามคุณใหทานเปนการใหญ แลวทั้ง ๒ ก็ละกาม ทั้ง ๆ ที่มหาชน
กําลังรองไหคร่ําครวญอยู ไดออกไปสรางอาศรมบวชอยูในถิน่ หิมพานต
เที่ยวแสวงหาเผือกมันผลไมเลี้ยงชีพอยู ๕ ป ยังไมสามารถทําฌานให
เกิดขึ้นได ครั้นลวงไป ๕๐ ป เพื่อตองการจะเสพรสเค็มรสเปรี้ยว
จึงเที่ยวไปตามชนบทถึงแควนกาสี. ณ หมูบานแหงหนึ่งในแควนกาสี
นั้น ทานทีปายนดาบสมีสหายคฤหัสถอยูคนหนึ่ง ชื่อมัณฑัพยะ ทั้งสอง
ดาบสไดไปเยี่ยมเขา เขาเห็นสองดาบสนั้นแลวก็มีความยินดี สราง
บรรณศาลาถวายแลวบํารุงดวยปจจัย ๔ สองดาบสอยูที่นั้น ๓ , ๔
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พรรษา แลวลานายมัณฑัพยะ เที่ยวจาริกไปถึงเมืองพาราณสี อาศัย
อยูในอธิมุตติกสุสาน ทีปายนดาบสอยู ณ ที่นนั้ พอควรแกอัธยาศัย
แลว ก็กลับไปสูสํานักสหายนั้นอีก แตมัณฑัพยะดาบสยังอยูที่ปาชา
นั่นเอง.
อยูมาวันหนึ่ง โจรคนหนึ่งขโมยของภายในเมือง ถือเอาทรัพย
ออกไป เมื่อเจาของเรือนและเจาหนาที่ตื่นขึ้นรูวาขโมย ก็พากันตามจับ
จึงหนีออกทางทอน้ํา รีบวิ่งเขาปาชาทิ้งหอทรัพยไวที่ประตูบรรณศาลา
แหงพระดาบสแลวหนีไป พวกมนุษยที่ตามจับเห็นหอทรัพยเขาจึงคุก
คามวา ไอชฎิลราย กลางคืนเจาเที่ยวขโมยเขา กลางวันทําถือเพศดาบส
อยู ทุบตีแลวจับตัวนําสงพระราชา พระราชาไมทรงพิจารณากอน
รับสั่งใหราชบุรุษเอาตัวไปเสียบหลาวเสีย พวกราชบุรุษนําตัวไปเสียบ
หลาวไมตะเคียนที่ปาชานั้น เสียบหลาวไมเขา จึงเปลี่ยนเอาหลาวไม
สะเดาเสียบก็ไมเขาอีก เอาหลาวเหล็กเสียบก็ไมเขา ดาบสจึงใครครวญดู
บุพกรรมของตน ลําดับนั้น ทานก็เกิดญาณเครื่องระลึกชาติได ใช
ญาณนั้นใครครวญดูก็ไดรูแลว ถามวา ก็อะไรเปนบุพกรรมของทาน
ตอบวา การเอาหนามไมทองหลางเสียบแมลงวัน เปนบุพกรรม
ของทาน นัยวา ในภพกอนทานเกิดเปนบุตรนายชางไม ไปถากไมกับ
บิดา จับแมลงวันมาตัวหนึ่งแลวเอาหนามไมทองหลางมาเสียบ บาป
กรรมนั้นเองมาถึงเขา ทานรูตัววา ไมอาจพนบาปกรรมนี้ได จึงได
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กลาวกะราชบุรุษวา ถาทานตองการจะเอาหลาวเสียบเราจงเอาหลาวไม
ทองหลาง พวกราชบุรษุ ก็การทําตามเสียบเขาแลวก็วางคนซุมรักษาอยู
แลวหลีกไป พวกที่ซุมรักษาอยูไดคอยดูผูที่จะมาหาดาบส.
ครั้งนั้น ทีปายนดาบสคิดวา เราไมไดพบสหายนานแลว จึงมา
สํานักของทานมัณฑัพยะดาบส ไดฟงขาวในระหวางทางในวันนั้นเองวา
มัณฑัพยะดาบสถูกหลาวเสียบ ก็ไป ณ ที่นั้นแลวยืนอยู สวน
ขางหนึ่งถามวา เพื่อน ! ทานไดทําผิดอยางไรหรือ ? เมื่อดาบสนั้นตอบ
วา เราไมไดทําผิด จึงถามวา ทานอาจจะรักษาใจตนไมใหมีความ
ขุนเคืองไดหรือไม ? มัณฑัพยะดาบสตอบวา เพื่อน ! ผูที่จับเรามาสง
พระราชาเรามิไดมีใจขุนเคืองเลยทีปายนดาบสกลาววา เมื่อเปนเชนนั้น
รมเงาของผูมีศีลเชนทานเปนความสุขสําหรับเรา แลวเขาไปนั่งพิง
หลาวอยู หยาดโลหิตที่ออกจากตัวมัณฑัพยะดาบสก็หยดลงตองทีปายน
ดาบส หยาดโลหิตเหลานั้นหยดลงที่สรีระอันมีสีดุจทอง แหงดําไปทั้งตัว
ตั้งแตนั้นมา ทานจึงไดนามเริ่มตนวากัณหทิปายนะ ทานนั่งพิงหลาว
นั้นเองตลอดคืนยังรุง วันรุงขึ้นพวกคนรักษาจึงไปกราบทูลเหตุการณ
นั้นแตพระราชา พระราชาทรงพระดําริวา เรื่องนี้เราทําลงไปโดยไม
พิจารณา จึงรีบเสด็จไปที่นั้น แลวตรัสถามทีปายนดาบสวา ดูกอน
บรรพชิต เหตุไรทานจึงนั่งพิงหลาวอยู ? ทีปายนดาบสตอบวา มหาบพิตร อาตมภาพนั่งรักษาดาบสนี้อยู ก็มหาบพิตรทรงทราบแลวหรือ
วาดาบสนี้ทําผิดหรือไมไดทําผิด จึงไดลงพระราชอาญาอยางนี้ พระราชา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 838

ตรัสบอกวาลงโทษไปโดยไมพิจารณา พระดาบสจึงกลาวแกพระราชาวา
มหาบพิตร ธรรมดาพระราชาควรจะพิจารณากอนแลวจึงการทําดังนี้
แลวแสดงธรรมวา คฤหัสถผูบริโภคกาม ถาเปนคนเกียจครานแลว
ไมดีดังนี้เปนตน.
พระราชาทรงทราบวา มัณฑัพยะดาบสไมมีความผิดจึงรับสั่งให
ถอนหลาวออก พวกราชบุรุษไมสามารถจะถอนหลาวออกได มัณฑัพยะ
กราบทูลพระราชาวา มหาบพิตร อาตมภาพถึงความพินาศยอยยับ
อยางนี้ดวยอํานาจกรรมที่ไดทําไวแตปางกอน ไมมีใครอาจถอนหลาว
ออกจากตัวอาตมภาพได ถาพระองคมีพระราชประสงคจะพระราชทาน
ชีวิตแกอาตมภาพไซร ก็จงโปรดใหเอาเลื่อยมาตัดหลาวนี้ใหเสมอหนัง
พระราชารับสั่งใหการทําตามนั้น ภายในรางกายไดมีหลาวอยูภายใน
เรื่อยมา.
ไดยินวา ครั้งนั้น ดาบสนั้นเอาหนามทองหลางเรียว ๆ เสียบ
กนแมลงวัน หนามทองหลางติดอยูในตัวแมลงวัน แตแมลงวันไม
ตายเพราะถูกเสียบ ตายเมื่อหมดอายุของตน ฉะนั้น ดาบสนี้จึงไม
ตาย พระราชาทรงนมัสการพระดาบสทั้งสองใหขมาโทษแลว นิมนต
ใหอยูในพระราชอุทยาน ทรงบํารุงแลว ตั้งแตนั้นมามัณฑัพยะดาบส
ไดชื่อเติมหนาวา อาณิมัณฑัพยะทานอาศัยพระราชาอยูในพระราช-
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อุทยานนั้น สวนทีปายนดาบสรักษาแผลมัณฑัพยดาบสหายดีแลว ไป
สํานักนายมัณฑัพยะผูเปนสหายคฤหัสถของตน.
บุรุษผูหนึ่งเห็นทีปายนดาบสนั้นเขาไปสูบรรณศาลา จึงบอกแก
นายมัณฑัพยะผูเปนสหาย นายมัณฑัพยะนั้นไดฟงขาวก็ยินดี พาบุตร
ภรรยาถือเครื่องสักการะมีของหอมดอกไมและเครื่องลูบไลเปนตน เปน
อันมากไปสูบรรณศาลา ไหวทีปายนดาบสแลว ลางเทาทาน้ํามันให
ถวายน้ําปานะใหดื่มแลวนั่งฟงขาวอาณิมัณฑัพยะดาบส ครั้งนั้นบุตรของ
เขาชื่อยัญญทัตตกุมารเลนลูกขางอยูในที่สุดที่จงกรม ก็ที่จอมปลวกแหง
หนึ่งใกลบรรณศาลานั้น มีอสรพิษตัวหนึ่งอาศัยอยูลูกขางที่กุมารปา
เหนือพื้นดินไดเขาไปตกถูกศีรษะอสรพิษในโพรงจอมปลวก กุมารนั้น
ไมรูจึงเอามือลวงเขาไปในโพรง ครานั้นอสรพิษเดือดดาลเขาจึงกัด
เอามือ เขาสลบลมลง ณ ที่นั้นดวยกําลังอสรพิษ ลําดับนั้น มารดา
บิดารูวาลูกถูกอสรพิษกัดจึงยกกุมารขึ้นแลวอุมมาที่พระดาบสใหนอนลง
แทบเทาแลวกลาววา ทานเจาขา ธรรมดาบรรพชิตยอมจะรูโอสถหรือ
ปริต ขอทานไดโปรดทําบุตรของขาพเจาใหหายโรคเถิด พระดาบส
กลาววา เราไมรูโอสถ เราเปนบรรพชิตจักทําเวชกรรมไมได พระดาบส
ถูกเขาขอรองวา ถาเชนนั้น ขอทานไดตั้งเมตตาในกุมารทําสัตยาธิษฐาน
เถิด จึงรับวา ดีแลวเราจักทําสัจกิริยาแลววางมือลงที่ศีรษะยัญญทัตตกุมาร จึงไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :-
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เราเปนผูมคี วามตองการบุญ ไดมีจิต
เลื่อมใสประพฤติพรหมจรรยอยูเพียง ๗ วัน
เทานั้น ตอจากนัน้ มา แมเราจะไมมีความใคร
บรรพชา ก็ทานประพฤติพรหมจรรยของเราอยู
รูถึง ๕๐ กวาป ดวยความสัตยอันนี้ ขอความ
สวัสดีจงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลายออก
ยัญญทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อถาปร ย จริต ความวา
เพราะฉะนั้น ตอจาก ๗ วันนั้นมาแมเราจะไดมีความใคร ก็ทนประพฤติ
พรหมจรรยของเราอยูได. บทวา อากามโก วาป คือไมปรารถนา
บรรพชาเลย. บทวา เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ความวา ถาวา
ความที่แหงใคร ๆ เปนผูอันเราผูทนอยูดวยความไมพอใจถึง ๕๐ กวาป
ไมบอกแลวเปนสัจจะไซร ดวยความสัตยนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก
ยัญญทัตตกุมาร ขอยัญญทัตตกุมารจงกลับไดชีวิตเถิด.
พรอมกับสัจกิริยา พิษในกายตอนบนของยัญญทัตตกุมารก็ตกเขา
แผนดินหมด กุมารลืมนัยนตาขึ้นดูมารดาบิดาเรียกวา แม แลวพลิกนอน.
ลําดับนั้น กัณหทีปายนดาบสจึงกลาวกะบิดาของกุมารนั้นวา กําลังของ
เรา เราทําไดเทานั้น ทานจงทํากําลังของตนบางเถิด เขากลาววา
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เราจักทําสัจกิริยาบาง แลววางมือลงที่หนาอกบุตร จึงไดกลาวคาถา
ที่ ๒ วา :เพราะเหตุที่เราเห็นแขกในเวลาที่มาถึง
บานเพื่อจะพักอยู บางครั้งไมพอใจจะใหพัก
เลย แมสมณพราหมณผูเปนพหูสูต ก็ไมทราบ
ความไมพอใจของเรา แมเราไมประสงคจะให
ก็ใหได ดวยความสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมี
แกยญ
ั ญทัตตกุมาร พิษจงคลายออก ยัญญทัตต
กุมารจงรอดชีวิตเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาสกาเล คือในเวลาที่แขกมาถึง
บานเพื่อตองการจะพักอยู. บทวา น จาป เม อปฺปยต อเวทุ
ความวา ก็แมสมณพราหมณที่เปนพหูสูตก็ไมทราบเหตุ. คืออาการอัน
ไมเปนที่พอใจนี้ของเราวา ผูนี้ไมพอใจจะให ผูนี้ไมพอใจพวกเรา
ดวยคํานี้บิดาของกุมารยอมแสดงวา เราคงแลดูดวยสายตาอันแสดง
ความรักอยู. บทวา เอเตน สจฺเจน อธิบายวา ถาเราแมใหทาน
ก็ไมเธอผลของทานใหดวยความไมพอใจของตน และชนเหลาอื่นก็ไม
ทราบเหตุคืออาการอันไมเปนที่พอใจของเราไซร ดวยความสัตยนี้ ขอ
ความสวัสดีจงมีแกยัญญทัตตกุมารเถิด.
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เมื่อบิดาทําสัจกิริยาอยางนี้แลว พิษในกายตอนเหนือสะเอวก็ตก
เขาแผนดิน กุมารลุกขึ้นนั่งไดแตยังยืนไมได ลําดับนั้น บิดาไดกลาว
กะมารดาของกุมารนั้นวา ที่รัก เราไดทํากําลังของเราแลว ทีนี้เจาจง
ทําสัจกิริยาใหบุตรลุกขึ้นเดินได มารดากลาววา ขาแตนายความสัตยของ
ฉันก็มีอยูอยางหนึ่งแตไมอาจกลาวตอหนานาย บิดากลาววา อยางไร ๆ
ก็กลาวไปเถอะที่รัก จงทําบุตรของเราใหหายโรค นางรับคําวา ดีแลว
เมื่อกระทําสัจกิริยา จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :ลูกรัก อสรพิษที่ออกจากโพรงกัดเจา
นั้นมีเดชมาก ไมเปนที่รักของแมในวันนี้เลย
อสรพิษนั้นกับบิดาของเจา ไมแปลกกันเลย
ดวยความสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแก
ยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลายออก ยัญญทัตต
กุมารจงรอดชีวิตเถิด.
มารดารองเรียกบุตรวา ตาต ในคาถานั้น.
บทวา ปหูตเตโช คือมีพิษกลา. บทวา พิฬารา คือจากชอง.
อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา อุทธฺ จฺจ คือออกแลว
อธิบายวา เลื้อยขึ้นมาจากโพรงจอมปลวก. บทวา ปตรฺจ เต คือ
ในบิดาของเจาถึงในอรรถกถา บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
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ขอนี้มีอธิบายวา แนะลูกยัญญทัตต อสรพิษนั้นก็ไมแปลกอะไร
กับบิดาของเจา โดยไมเปนที่รักของแมเลยเหมือนกัน ก็แหละเวนความ
ไมเปนที่รักนั้นเสีย ความแปลกอะไรที่แมเคยใหเจารูยอมไมมีในวันนี้
ถาขอนี้เปนความสัตยไซร ดวยความสัตยอันนี้ขอความสวัสดีจงมีแกเจา
เถิด.
พรอมกับสัจกิริยา พิษทั้งหมดก็ตกลงเขาแผนดิน ยัญญทัตตเมื่อ
รางกายหมดพิษแลวลุกขึ้นเริ่มจะเลนตอไป เมื่อบุตรลุกขึ้นไดแลว
อยางนี้ นายมัณฑัพยะเมื่อถามถึงอัธยาศัยของทีปายนดาบส จึงไดกลาว
นักพรตทัง้ หลายเปนผูสงบระงับ ฝก
ฝนตนแลว ยอมเวนรอบนอกจากทานกัณหะ
แลวทีจ่ ะเปนผูทนฝนใจประพฤติพรหมจรรย
ไมมีเลย ดูกอนทานทีปายนะ ทานเกลียดชัง
อะไร ? จึงสูฝนใจประพฤติพรหมจรรยอยูได.
พึงทราบความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา
อิสรชนทั้งหลายมีกษัตริยเปนตน เหลาใดเหลาหนึ่งละกามเสีย
แลวจึงบวชในโลกนี้ ชนเหลานั้น นอกจากทานกัณหะ คือชนเหลาอื่น
เวนทานกัณหะผูเจริญ ที่ชื่อวาจะเปนผูทนฝนใจประพฤติพรหมจรรย
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ยอมไมมีก็ทานเหลานั้นทั้งหมด ชื่อวาเปนผูสงบเพราะระงับกิเลสดวย
ฌานภาวนา ชื่อวาเปนผูฝกแลว เพราะฝกจักษุทวารเปนตนใหพนจาก
พยศหมดพิษ ยินดียิ่งแลวจึงประพฤติพรหมจรรยอยูได ทานทีปายนะ
ผูเจริญ ก็ทานเกลียดชังความชั่วเพราะเหตุอะไร จึงสูฝนใจประพฤติพรหมจรรยอยูได ทําไมจึงไมสึกมาครองเรือนเลา ?
เมื่อพระดาบสจะบอกเรื่องราวแกเขา จึงไดกลาวคาถาที่ ๕ วา :บุคคลออกบวชดวยศรัทธาแลว กลับเขา
บานอีก เปนคนเหลวไหล เปนคนกลับกลอก
เราเกลียดตอถอยคําเชนนี้ จึงสูฝนใจประพฤติ
พรหมจรรยอยูนี้เปนฐานะที่วิญูชนสรรเสริญ
และเปนฐานะของสัตบุรุษทั้งหลาย เราเปนผู
กระทําบุญดวยประการฉะนี้.
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงคําเปนคาถานั้นวา :เราเกลียดถอยคําเชนนี้วา บุคคลเชื่อกรรมอันคําและผลแหง
กรรม ละสมบัติเปนอันมากออกบวชแลวกลับมาเพื่อสิ่งที่ตนละอีก บุคคล
นี้นั้นเปนคนเหลวไหลหนอ เปนคนกลับกลอกเหมือนเด็กชาวบานหนอ
แมจะไมปรารถนาเพราะกลัวหิริและโอตตัปปะของตนจะทําลาย ก็ตอง
ทนประพฤติพรหมจรรยไป ก็ธรรมดาวาบรรพชาและบุญนั้นแมนิด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 845

หนอย ก็เปนฐานะที่วิญูชนทั้งหลาย คือบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจา
เปนตนสรรเสริญอยางยิ่ง และเปนฐานะที่อยูของสัตบุรุษทั้งหลายเหลา
นั้น เราเปนผูกระทําบุญดวยประการฉะนี้ คือดวยเหตุแมนี้ แมจะ
รองไหจนน้ําตานองหนา ก็ฝนใจประพฤติพรหมจรรยอยูได.
พระดาบสครั้นบอกอัธยาศัยของตนอยางนี้แลว เมื่อจะยอนถาม
นายมัณฑัพยะ จึงไดกลาวคาถาที่ ๖ วา :ทานเลี้ยงดูสมณพราหมณ และคนเดิน
ทาง ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวน้ําและภิกษาหาร เรือนของทานนี้บริบูรณดวยขาวและน้ํา
เปนเหมือนบอน้ํา เออ ก็ทานเกลียดตอถอยคํา
อะไรแมไมประสงคก็ใหทานนี้ได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกขฺ  คือใหภิกษาหารอยางอุดม
สมบูรณแกสมณพราหมณและคนเดินทางทั้งหลายผูเที่ยวไปอยู. บทวา
โอปานภูตว คือเหมือนบอน้ําสาธารณะซึ่งเขาขุดไวในทางหลวง ๔
แพรง.
ลําดับนั้น นายมัญฑัพยะเมื่อจะบอกอัธยาศัยของตน จึงกลาว
คาถาที่ ๗ วา :บิดา มารดาและ ปู ยา ตา ยาย ของเรา
เปนคนมีศรัทธาเปนทานบดี รูห ลักนักปราชญ
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เราอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กํา
หนดใจไววา อยาไดเปนคนตัดธรรมเนียม
แหงตระกูลภายหลัง เราเกลียดถอยคําเชนนี้
แมไมประสงคก็ใหทานนี้ได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสุ สัมพันธกบั บทวา สทฺธา
นี้ อธิบายวา ไดเปนผูมีศรัทธาแลว. บทวา อหุ เปนตน ความวา
เปนผูมีศรัทธายิ่งกวานั้น ยิ่งเปนใหญในทานดวย เปนผูสองเนื้อความ
แหงคําที่ทานกลาววา ขอทานทั้งหลายจงกลาว จงกระทําดังนี้ใหแจมแจง
ดวย. บทวา ต กูลวตฺต คือตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น ถึงใน
อรรถกถาก็มบี าลีอยางนี้ เหมือนกัน. บาทคาถาวา มาห กุเล อนฺติมคนฺธิโน อหุ ความวา นายมัณฑัพยะแสดงวา เรากําหนดใจไววา
ขอเราอยาไดเปนคนสุดทายเขาทั้งหมดในตระกูลของตนดวย อยาไดเปน
คนตัดธรรมเนียมแหงตระกูลดวยดังนี้ เกลียดวาทะวาเปนคนตัดธรรมเนียมแหงตระกูลภายหลังนั้น แมไมประสงคเลย ก็ใหทานนีไ้ ด.
ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้แลว นายมันฑัพยะเมื่อจะถาม
ภรรยาของตน จึงไดกลาวคาถาที่ ๘ วา :ดูกอนนางผูมีรางกายงาม เรานําเจาผูยัง
เปนสาวรุน มีปญญายังไมสามารถ มาแต
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ตระกูลญาติ แมเจาก็ยังไมเคยแสดงความไม
รักใครเรา เจาไมมีความรักใครปฏิบัติเราอยู
เออ ก็นางผูเจริญการที่เจาอยูรวมกับเราเห็น
ปานนี้ได เพราะเหตุอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสมตฺถปฺ คือผูยังเปนยาว
นอย ๆ มีปญ
 ญายังไมสามารถที่จะจับจาย. คําวา ยนฺตานยึ ตัดบทเปน
ย ต อานยึ มีอธิบายวา เรานําเจาผูยังเปนยาวรุนมาจากตระกูล
แหงญาติ. บทวา อฺตฺร กามา ปริจารยนฺตา ความวา เจาไม
มีความรักใคร แมปฏิบตั ิเราอยูดวยความไมเต็มใจก็ไมใหเรารูวาตนไม
มีความรักตลอดกาลประมาณเทานี้ คือแสดงความรักใครปรนนิบัติเรา
แลว. บทวา เกนวณฺเณน แปลวา ดวยเหตุอะไร นายมัณฑัพยะ
รองเรียกภรรยาวานางผูเจริญ. บทวา เอวรูโป ความวา การที่เจา
อยูรวมกับเราผูมีความปฏิกูลเสมอดวยอสรพิษเห็นปานนี้อยูได คือเปน
ดุจวาอยูรวมกับคนที่รักไดอยางไร ?
ลําดับนั้น เมื่อภรรยาจะบอกแกสามี จึงไดกลาวคาถาที่ ๙ วา :ตั้งแตไหนแตไรนานมาแลว อันภรรยา
ที่มีสามีบอย ๆ มิไดมีในตระกูลนี้ ดิฉันอนุวัตร
ตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กําหนดใจไว
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วา ขออยาใหเปนคนตัดธรรมเนียมของตระกูล
ในภายหลังเลย ดิฉันเกลียดตอถอยคําเชนนี้
แมจะไมมีความพอใจก็ปฏิบัตทิ านได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารา ทูเร เปนไวพจนของ
กันและกัน นางเมื่อจะแสดงธรรมเนียมนั้นวา นานมาก จึงกลาว
อยางนี้. ศัพทวา อิธ เปนเพียงนิบาต ความวา ในกาลไหน ๆ ก็ไมมี
บทวา ปรปรา คือที่เปลีย่ นผูชายบอย ๆ.
ขอนี้มีอรรถกถาธิบายวา นาย ตั้งแตไหนแตไรนานมาแลว
จนกระทั่งถึง ๗ ชั่วตระกูล อันภรรยาที่มีสามีบอย ๆ มิไดมีในตระกูล
แหงญาติของดิฉันเลย แมหญิงบางคนจะทั้งกะสามีแลวก็ไมเคยที่จะควา
เอาชายอื่นมาเปนสามีเลย. บทวา ต กูลวตฺต ดิฉันเมื่อจะอนุวัตร
ตามธรรมเนียมของตระกูล คือตามประเพณีของตระกูลนั้น กําหนดใจ
ไววา ขอเราอยาพึงเปนหญิงกลับกลอกคนสุดทายในตระกูลของตนเถิด
เกลียดวาทะวา เปนหญิงตัดธรรมเนียมของตระกูลคนสุดทายในตระกูล
นั้น แมจะไมมีความพอใจก็ปฏิบัติ ทานได คือเปนผูทําความขวนขวาย
เปนผูบําเรอใกลเทาทานได.
ครั้นนางไดกลาวอยางนี้แลว จึงคิดวาความลับที่ไมควรจะกลาว
ตอหนาสามี เราไดกลาวแลวเขาคงโกรธเรา เราจะขอโทษเขา ตอหนา
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พระดาบสผูเขาถึงตระกูลของเรา เมื่อจะใหสามีอดโทษ จึงไดกลาวคาถา
ที่ ๑๐ วา :ขาแตทานมัณฑัพยะ. วันนี้ดิฉันพูด
ถอยคําที่ไมควรจะพูด ขอทานจงอดโทษถอย
คํานั้นใหแกดิฉัน เพราะเห็นแกลูกเถิด สิ่งอื่น
อะไร ๆ ในโลกนี้ที่จะรักเทาบุตรมิไดมี ยัญญ
ทัตตบุตรของเรานี้ก็ไดรอดชีวิตแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต ขมต แปลวา จงอดโทษ
ถอยคํานั้น. บทวา ปุตฺตเหตุ มมชฺช ความวา ขอทานจงอดโทษ
ถอยคําที่ฉันพูดแลวนั้น เพราะเหตุแหงบุตรนี้ในวันนี้เถิด. บทวา
โส โน อย ความวา ฉันพูดคํานั้นเพราะเหตุแหงบุตรคนใด บุตร
ของเราคนนั้นก็ไดรอดชีวิตแลว เพราะบุตรคนนี้รอดชีวิตแลวนั่นแหละ
ขอทานจงอดโทษแกดิฉัน ตั้งแตวันนี้ไปดิฉันจักเปนผูตกอยูในอํานาจ
ของทาน.
ลําดับนั้น นายมัณฑัพยะไดกลาวกะภรรยาวา ลุกขึ้นเถิด ที่รกั
เราอดโทษใหเจา ตั้งแตนี้ไปเจาอยาไดมีจิตกระดาง แมเราก็จะไมเกลียด
เจา พระดาบสโพธิสัตวกลาวกะนายมัณฑัพยะวา อาวุโส การที่ทาน
หาทรัพยไดมาโดยลําบาก แลวบริจาคทานโดยไมเชื่อกรรมและผลแหง
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กรรมนั้นเปนการไมสมควร แตนี้ไปทานจงเชื่อกรรมและผลแหงกรรม
ใหทานเถิด นายมัณฑัพยะรับคําวา ดีแลว แลวกลาวกะพระดาบส
โพธิสัตววา ทานผูเจริญ ทานดํารงอยูในความเปนทักขิไณยบุคคลของ
ขาพเจาไมมีความยินดี ประพฤติพรหมจรรยเปนการไมสมควร ตั้งแต
นี้ไปขอทานจงทําจิตใหเลื่อมใส มีจติ บริสุทธิ์ ยินดีในฌาน ประพฤติ
พรหมจรรยโดยลักษณะที่ขาพเจาทําสักการะแกทานในบัดนี้แลว จะได
รับผลมากเถิด แลวสองสามีภรรยาก็นมัสการพระมหาสัตว แลวลุกจาก
อาสนะไป ตั้งแตนั้นมาภรรยาก็มีความเสนหาในสามีเปนอยางดี นาย
มัณฑัพยะก็มีจิตเลื่อมใสถวายทานดวยศรัทธา พระโพธิสัตวก็บรรเทา
ความเบื่อหนายเสียได ทําฌานและอภิญญา ใหเกิดแลวเปนสิ่งมีพรหมโลก
เปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสัน ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล พระทศพลทรงประชุมชาดกวา นายมัณฑัพยะในครั้งนั้น ไดมา
เปนพระอานนทในบัดนี้ ภรรยาในครั้งนั้น ไดมาเปนนางวิสาขาใน
บัดนี้ บุตรในครั้งนั้น ไดมาเปนพระราหุลในบัดนี้ อาณิมัณฑัพยะ
ดาบส ไดมาเปนพระสารีบุตรในบัดนี้ สวนกัณหทีปายนดาบสในครั้ง
นั้น คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถากัณหทีปายชาดกที่ ๖
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๗. นิโครธชาดก
วาดวยการคบหากับคนดี
[๑๓๙๐] ขาแตพระองคผูทรงพระนามวานิโครธ
ทานสาขะเสนาบดีพูดวา เราไมรูจักคนนี้เลยวา
เปนใครกัน หรือเปนเพื่อนของใคร พระองค
จะทรงเขาพระทัยอยางไร.
[๑๓๙๑] ลําดับนั้น บุรุษผูทําตามคําของทานสาขะ
เสนาบดีเขาจับคอ ตบหนาขาพระองคขับไส
ออกไป.
[๑๓๙๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร
ธรรมอันไมประเสริฐเชนนี้. อันทานสาขะเสนาบดีผูเปนเพื่อนเกาของพระองค เปนคนมีความ
คิดทราม เปนคนอกตัญูประทุษรายมิตร ได
กระทําแลว.
[๑๓๙๓] ดูกอนสหาย เรื่องนีเ้ ราไมรูเลย แมใคร ๆ
ก็มิไดบอกเรา ทานมาบอกเราแลววา ทาน
สาขะเสนาบดีฉุดคราทาน.
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[๑๓๙๔] ทานเปนคนทําเพื่อนใหมีชีวิตอยูสบายดี
ทานเปนคนใหอิสริยยศ คือความเปนใหญใน
หมูม นุษยแกเรา และแกสาขะเสนาบดีทั้งสอง
คน เราไดรับความสําเร็จเพราะทาน ในขอนี้
เราไมมีความสงสัยเลย.
[๑๓๙๕] กรรมทีบ่ ุคคลทําในอสัตบุรุษ ยอม
ฉิบหายไมงอกงามเหมือนพืชที่บุคคลหวานลง
ในไฟยอมถูกไฟไหมไมงอกงาม ฉะนั้น.
[๑๓๙๖] สวนกรรมที่บุคคลทําในคนกตัญู มีศีล
มีความประพฤติประเสริฐ ยอมไมฉิบหายไป
เหมือนพืชที่บุคคลหวานลงในนาดี ฉะนั้น.
[๑๓๙๗] ราชบุรษุ ทั้งหลาย จงฆาสาขะเสนาบดี ผู
ชั่วชามักหลอกลวง มีความคิดอยางอสัตบุรุษ
คนนี้เสียดวยหอกทั้งหลาย เราไมอยากใหมัน
มีชีวติ อยูเลย.
[๑๓๙๘] ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคไดโปรด
อดโทษใหแกเขาเถิด ชีวิตของคนตายแลวไม
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อาจจะนํากลับคืนมาได ขอไดทรงโปรดอดโทษ
แกอสัตบุรุษเถิดพระพุทธเจาขา ขาพระองคไม
อยากใหฆาเขา.
[๑๓๙๙] ควรคบแตทานนิโครธเทานั้น ไมควร
เขาไปคบเจาสาขะอยู ตายเสียในสํานักทาน
นิโครธประเสริฐ วา เปนอยูในสํานักเจาสาขะ
จะประเสริฐอะไร.
จบ นิโครธชาดกที่ ๗
อรรถกถานิโครธชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา น จาหเมต
ชานามิ ดังนี.้
ไดยินวา วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่อง
พระเทวทัต ที่ภิกษุทั้งหลายตักเตือนวา ดูกอนทานเทวทัต พระศาสดา
ทรงมีพระอุปการะแกเธอมา เพราะเธอไดอาศัยพระองค จึงได
บรรพชาอุปสมบท ไดเรียนพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก และไดฌาน
แมลาภสักการะของเธอก็เกิดแตพระทศพลทั้งนั้น พระเทวทัตยังยก
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สลากหญาขึ้นประกาศวา อุปการคุณแมเพียงเทานี้เราก็ไมแลเห็นวา
พระสมณโคดมกระทําใหแกเรา ดังนี้ พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร ? เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่พระเทวทัตเปนอกตัญูประทุษรายมิตร แม
ในกาลกอน พระเทวทัตก็เปนคนอกตัญูประทุษรายเหมือนกัน แลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระเจามคธราชครองราชสมบัติอยูในนครราชคฤห
ครั้งนั้นเศรษฐีเมืองราชคฤหไดขอธิดาของเศรษฐีในชนบทมาใหเปน
ภรรยาของบุตรตน นางนั้นเปนหญิงหมัน ตอมาภายหลังตระกูลนั้นก็
เสื่อมลาภสักการะลง เขาพูดกันใหนางนั้นไดยินวา เมื่อหญิงหมันมาอยู
เรือนลูกชายเรา วงศตระกูลจักเจริญไดอยางไร นางไดฟงคํานั้นจึงคิดวา
ชางเถอะ เราจักทํามีครรภลวงคนเหลานี้ แลวกลาวถามหญิงพี่เลี้ยงที่
ไววางใจ ถึงวิธีการของหญิงมีครรภวา ธรรมดาหญิงที่มีครรภจะตองทํา
อยางไรบาง ? ครั้นไดฟงแลว เมื่อถึงคราวมีระดูก็ปกปดเสีย แสดงกิริยา
ของหญิงแพทอง มีชอบของเปรี้ยวเปนตน ในเวลาที่มือเทาบวมจึงทุบ
หลังมือหลังเทาใหนูน เอาผาเกาพันทองใหโตขึ้นทุกวัน ๆ ทําหัวนมให
ดํา แมจะทําสรีรกิจก็ไมทําตอหนาคนอื่นนอกจากหญิงพี่เลี้ยงคนนั้น แม
สามีก็ไดชวยบริหารครรภแกนางอยูมาได ๙ เดือนดวยอาการอยางนี้
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นางจึงลาพอผัวแมผัวจะไปคลอดบุตร ณ เรือนบิดาในชนบท แลวก็
ขึ้นรถออกจากเมืองราชคฤหเดินทางไปดวยบริวารใหญ.
ขางหนานาง มีพวกเกวียนไปพวกหนึ่ง นางไปถึงที่ซึ่งพวกเกวียน
หยุดพักแลวไปในเวลาอาหารเชา วันหนึ่งหญิงเข็ญใจคนหนึ่งที่อาศัยไป
ในพวกเกวียนนั้น ตลอดบุตรที่โคนตนไทรตนหนึ่งในกลางคืน ครั้น
รุงเชาเมื่อพวกเกวียนออกเดินทาง จึงคิดวา เราเวนพวกเกวียนเสียแลว
ไมอาจไปได แลเมื่อเรายังมีชีวิตอยูก็อาจที่จะไดบุตร ดังนี้แลวจึงเอารถ
และครรภมลทินมาราดลงที่ควงขายตนไทรแลวทิ้งบุตรไป เทวดาไดมา
อารักขาทารกไว เพราะทารกนั้นไมใชสัตวสามัญ คือองคพระโพธิสัตว
ทีเดียว แลครั้งนั้น พระโพธิสัตวไดมาถือปฏิสนธิเชนนั้น.
เวลาเชา หญิงหมันไดไปถึงที่นั้นในเวลาอาหารเชา คิดวาจักทํา
สรีรกิจจึงไปที่โคนตนไทรกับหญิงพี่เลี้ยงนั้น เห็นทารกมีวรรณะดังทอง
จึงพูดกับพี่เลี้ยงวา กิจของเราสําเร็จแลว แลวก็แกผาพนทองออก เอา
โลหิตและครรภมลทินทาหนาขาแลวบอกวาตนคลอดบุตร ทันใดนั้นพวก
บริวารชนตางพากันราเริงยินดี ชวยกันเอามานกั้นใหนาง แลวมีหนังสือ
สงไปนครราชคฤห ลําดับนั้น พอผัวแมผัวของนางมีหนังสือสงไปวา
เมื่อคลอดแลวก็ไมตองไปตระกูลบิดาจงกลับมาที่นี้เถิด นางจึงกลับเขา
นครราชคฤหทันที เมื่อจะรับขวัญตั้งชื่อทารก ญาติทั้งหลายตั้งชื่อให
วา นิโครธกุมาร เพราะเกิดที่โคนตนไทร ในวันเดียวกันนั้นหญิง
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สะใภของอนุเศรษฐีก็ไปตระกูลบิดามารดาเพื่อจะคลอดบุตร ไดคลอด
บุตรที่ใตกิ่งไมแหงหนึ่งในระหวางทาง พวกญาติไดตั้งชื่อใหทารกนั้นวา
สาขกุมาร และในวันเดียวกันนั้น ภรรยาของชางชุนที่อาศัยมหาเศรษฐี
อยู ก็คลอดบุตรที่ระหวางกองผาขี้ริ้ว พวกญาติจึงตั้งชื่อใหทารกนั้นวา
โปติกะ.
มหาเศรษฐีทราบวา ทารกทั้งสองคนนั้นเกิดในวันที่นิโครธกุมารเกิด จึงนํามาบํารุงเลี้ยงไวรวมกับนิโครธกุมาร กุมารทั้งสามนั้น
เติบโตมาพรอม ๆ กัน ครั้นเจริญวัยแลวจึงไปเมืองตักกศิลาเรียนศิลปะ
สองบุตรเศรษฐีใหทรัพยเปนคาสอนแกอาจารยคนละพัน แตโปติกกุมารคอยรับเรียนศิลปะในสํานักนิโครธกุมาร เมื่อกุมารทั้งสามสําเร็จ
การศึกษาแลว จึงลาอาจารยออกเที่ยวไปตามชนบท ถึงเมืองพาราณสี
โดยลําดับ นอนอยู ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง.
ครั้งนั้น เปนคราวที่พระเจาพาราณสีเสด็จสวรรคตไดเจ็ดวัน
พวกเสนามาตยใหตีกลองประกาศทั่วนครวา วันพรุงนี้จักเสี่ยงบุศยราชรถ ขณะที่เพื่อนรักทั้ง ๓ พากันนอนหลับอยูที่โคนตนไม โปติกะลุกขึ้น
เวลาเชามืด นั่งนวดฟนเทานิโครธกุมารอยู บนตนไมนั้นมีไกนอนอยู
สองตัว ไกตัวบนถายอุจจาระลงถูกไกตัวลาง ลําดับนั้น ไกตัวลางจึง
ถามไกตัวบนวา ใครถายอุจจาระ ไกตัวบนตอบวา เพื่อนอยาโกรธเลย
เราไมรูจึงถายลง ไกตัวลางตอวาไกตัวบนวา เจาสัตวราย เจาเขาใจวา
ตัวขาเปนที่ถายอุจจาระของเจาหรือ เจาไมรูจักความดีของขาหรือ ? ไก
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ตัวบนกลาวกะไกตัวลางนั้นวา เจาสัตวราย เมื่อขาซึ่งเปนผูไมรูยอมรับ
แลววาถายเอง เจายังโกรธอยูอีก อะไรนะที่เปนความดีของเจา ไกตัว
ลางตอบวา ผูใดฆาเราแลวกินเนื้อ ผูนั้นจะไดทรัพยพันหนึ่งแตเชา
ทีเดียว ฉะนั้นขาจึงถือตัวนัก ไกตัวบนกลาวกะไกตัวลางนั้นวา เจาสัตว
ราย ดวยเหตุเพียงเทานี้ เจายังถือตัวได เรานี่สิถา ใครฆาแลวกินเนื้อ
กลามของเรา เขาจะไดเปนพระราชาแตเชาทีเดียว คนที่กินเนื้อกลาง ๆ
จะไดเปนเสนาบดี คนที่กินเนื้อติดกระดูก จะไดเปนขุนคลัง โปติกะ
ไดยินถอยคําของไกทั้งสองนั้น จึงคิดวาจะเปนประโยชนอะไรดวยทรัพย
พันหนึ่ง ราชสมบัติเทานั้นประเสริฐ จึงคอย ๆ ขึ้นตน ไมไปจับไกตัวที่
นอนบนลงมาฆา ยางบนถานไฟแลวฉีกเนื้อกลามใหนิโครธกุมาร ให
เนื้อกลาง ๆ แกสาขกุมาร ตัวเองบริโภคเนื้อติดกระดูก ก็แลครัน้ บริโภค
กันแลว โปติกะจึงพูดวา เพื่อนนิโครธ วันนี้ทานจักไดเปนพระราชา
เพื่อนสาขะ วันนี้ทานจักไดเปนเสนาบดี สวนเราจักไดเปนขุนคลัง ถูก
สองสหายถามวา ทานรูไ ดอยางไร ? จึงเลาเรื่องราวใหฟงทุกประการ.
สามสหายนั้น ครัน้ ถึงเวลาบริโภคอาหารเชา ก็พากันเขาเมือง
พาราณสี บริโภคขาวปายาสที่ระคนดวยเนยใสและน้ําตาลกรวดที่เรือน
พราหมณคนหนึ่ง แลวออกจากเมืองเขาพระราชอุทยาน นิโครธกุมาร
นอนบนแผนศิลา สองกุมารนอนขางนอก ขณะนั้นพวกเสนามาตย
ทั้งหลายไดเอาเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑวางไว ภายในบุศยราชรถแลว
ปลอยไป ความพิสดารของการเรื่องบุศยราชรถนั้น จักมีแจงในมหา-
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ชนกชาดก บุศยราชรถไปถึงพระราชอุทยานก็หันกลับหยุดอยู ประหนึ่ง
วาเตรียมการคอยทาใหคนขึ้น ปุโรหิตคิดวา สัตวผูมีบุญคงจะมีในพระ
ราชอุทยาน จึงเขาพระราชอุทยาน เห็นกุมารเขาก็เลิกผาปลายเทาขึ้น
พิจารณาลายลักษณที่เทาทั้งสอง ก็ทราบชัดวา ราชสมบัติเมืองพาราณสี
ยังคงดํารงอยูตอไป กุมารนี้สมควรเปนราชาธิราชใหญยิ่งทั่วชมพูทวีป
จึงสั่งใหประโคมขึ้น.
นิโครธกุมารตื่นขึ้น เลิกผาคลุมหนาออก แลเห็นคนประชุม
กันมาก พลิกกลับมานอน ปลอยเวลาใหลวงเลยไปอีกหนอยหนึ่ง แลว
ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิบนแผนศิลา ลําดับนั้น ปุโรหิตคุกเขาลงกลาวกะ
นิโครธกุมารนั้นวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพราชสมบัติถึงแกพระองค
แลว เมื่อนิโครธกุมารกลาววา ดีแลว ก็จัดราชพิธีใหนั่งเหนือกองแกว
ณ ที่นั้น แลวอภิเษกตามราชประเพณี นิโครธกุมารนั้นครองราช
สมบัติแลว พระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกราชกุมาร แลวเสด็จเขา
พระนครดวยสักการะใหญ แมโปติกะก็ตามเสด็จเขาไปดวย จําเดิมแต
นั้นมา พระมหาสัตวไดครองราชสมบัติในนครพาราณสีโดยธรรม วัน
หนึ่งพระองคทรงระลึกถึงมารดาบิดา จึงกลาวกะสาขะวา แนะเพื่อน
เราไมอาจอยูโดยปราศจากมารดาบิดาได ทานพรอมดวยบริวารใหญจง
ไปหามารดาบิดาของเรามา. สาขเสนาบดีทูลปฏิเสธวา ขาพระองคไมมี
กิจที่จะตองไปในที่นั้น ตอจากนั้นพระราชารับสั่งโปติกะใหไปรับ โปติกกุมารรับพระราชบัญชาวา ไดพระเจาขา แลวก็ไป ณ ที่นั้น เขาไปหา
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พระชนกชนนีของพระเจานิโครธราช แจงวา นิโครธกุมารบุตรของ
ทานไดราชสมบัติแลว มาเถิดทานเราจักไป ณ ที่นั้น พระชนกชนนีจึง
หามวา อยาใหเราไปเลยสมบัติของเราก็มีอยูแลว. โปติกกุมารจึงมาบอก
มารดาบิดาของสาขเสนาบดี ทานทั้งสองนั้นก็ไมยอมไป จึงไดมาหา
มารดาบิดาของตน ออนวอนจะใหไปอยูดวย ทานทั้งสองนั้นก็หามเสีย
วา ลูกรัก เราจักขอเปนอยูดวยทําการชุนเชนนี้ อยาใหเราตองไปเลย
โปติกะกุมารครั้นไมไดมารดาบิดาไปแลว ก็กลับมายังเมืองพาราณสี คิดวา
จะไปพักที่เรือนของเสนาบดีใหหายเหนื่อย แลวจึงจะเขาเฝาพระเจานิโครธราชตอภายหลัง จึงไปที่ประตูเรือนเสนาบดี กลาวกะนายประตูวา
จงไปบอกทานเสนาบดีวา นายโปติกะสหายของทานมาหานายประตูได
ทําตามนั้น.
ฝายสาขเสนาบดีผูกเวรในโปติกุมารวา โปติกะนี้ไมใหราชสมบัติแกเรา ไปใหแกนโิ ครธกุมารผูสหายเสีย พอสาขเสนาบดีไดฟง
คํานั้นเทานั้นก็โกรธออกมาวาวา ใครเปนสหายของไอคนนี้ มันเปน
คนบา ลูกอีทาสี จงจับมันไปแลวใหบาวใชมือเทาศอกเขาทุบถองจับคอ
ใสออกไป โปติกกุมารนั้นคิดวา ไอสาขะมันไดตําแหนงเสนาบดีก็เพราะ
เรามันยังอกตัญูประทุษรายมิตร ใหคนทุบถองขับไลเรา แตทาน
นิโครธเปนบัณฑิตกตัญู เปนสัตบุรุษ เราจักไปเฝาทาน แลวไปยัง
ประตูพระราชวัง ใหนายประตูเขาไปกราบทูลแดพระราชาวา นัยวา
พระสหายของพระองคชื่อวาโปติกะมาเฝาอยูที่ประตู พระราชารับสั่งให
เขามา ครั้นทอดพระเนตรเห็นนายโปติกะมา ก็เสด็จลุกจากพระราช-
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อาสนออกตอนรับทรงปฏิสันถาร ตรัสสั่งใหชา งกัลบกมาแตงผมและ
หนวด แลวไหประดับเครื่องสรรพาภรณ และใหบริโภคโภชนะอันประณีตที่มีรสอันเลิศ แลวประทับตรัสดวยถามฉันมิตรกับโปติกะ ตรัสถาม
ถึงขาวคราวของพระชนกชนนี ทรงทราบวาทานไมยอมมา.
แมสาขเสนาบดีก็คิดวา นายโปติกะคงทําลายเราในสํานักพระราชา แตเมื่อเราไปเฝาเขาคงไมอาจกลาวโทษอะไร ๆ คิดดังนี้แลวจึงไปเฝา
ณ พระราชสํานักนั้นแหละ นายโปติกะไดกราบทูลพระราชาตอหนา
สาขเสนาบดีนั้นแลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระองคเหน็ด
เหนื่อยมาตามทาง คิดวาจะไปเรือนทานสาขะพักผอนแลวจักเขาเฝา แต
ทานสาขะกลาวกะขาพระองควา จําขาพระองคไมไดใหคนทุบถองจับคอ
ไสออกไป ขอพระองคไดทรงเชื่อดังนี้เถิด แลวกลาวคาถา ๓ คาถาวา :ขาแตพระองคผูทรงนามวานิโครธ ทาน
สาขะเสนาบดีพูดวา เราไมรูจักคนนี้เลยวา
เปนใครกัน หรือเปนเพื่อนของใคร พระองค
จะทรงเขาพระทัยอยางไร.
ลําดับนั้น บุรุษผูทําตามคําของทานสาขะ
เสนาบดีเขาจับคอ ตบหนาขาพระองคขับไส
ออกไป.
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ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร
กรรมอันไมประเสริฐเชนนี้อันทานสาขะเสนาบดีผูเปนเพื่อนเกาของพระองค เปนคนมีความ
คิดทราม เปนคนอกตัญูประทุษรายมิตร ได
กระทําแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินตฺ ิ มฺสิ ความวา ทานสาขเสนาบดีไดกลาวกะขาพระองคอยางใด พระองคจะทรงเขาพระทัยอยาง
นั้นหรือไม อธิบายวา ทานสาขเสนาบดีกลาวอยางนี้กะขาพระองค
พระองคจงทรงเชื่อหรือไม ?
บทวา คลวินีเตน คือ จบที่คอ. บทวา ทุพฺภินา ไดแกผู
ประทุษรายมิตร.
พระเจานิโครธราชไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสพระคาถา ๔ พระคาถาวา :ดูกอนสหาย เรือ่ งนี้เราไมรูเลย แมใคร ๆ
ก็มิไดบอกเรา ทานมาบอกเราแลววา ทาน
สาขะเสนาบดีฉุดคราทาน.
ทานเปนคนทําเพื่อนใหมีชีวิตอยูสบายดี
ทานเปนคนใหอิสริยยศ คือความเปนใหญใน
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หมูม นุษยแกเรา และแกสาขะเสนาบดีทั้ง ๒
คน เราไดรับความสําเร็จเพราะทาน ในขอนี้
เราไมมีความสงสัยเลย.
กรรมทีบ่ คุ คลทําในอสัตบุรุษ ยอม
ฉิบหายไมงอกงามเหมือนพืชที่บุคคลหวานลง
ในไฟยอมถูกไฟไหมไมงอกงาม ฉะนั้น.
สวนธรรมที่บุคคลทําในคนกตัญู มีศีล
มีความประพฤติประเสริฐ ยอมไมฉิบหายไป
เหมือนพืชที่บุคคลหวานลงในนาดี ฉะนั้น.
บรรดาเหลานั้น บทวา สสติ แปลวา บอกกลาว. บทวา
กฑฺฌน กต ไดแก ทําการฉุดครา กลาวคือ การฉุดมาฉุดไปโดยโบย
และทุบตี. บทวา สขีน สาชีวงฺกโร ความวา ดูกอนโปติกะผูสหาย ทาน
เปนคนทําเพื่อนใหมีชีวิตอยูสบาย. คือเปนผูใหความอยูเกิดขึ้นแกเพื่อน.
บทวา มม สาขสฺส จูภย คือ แกเราและแกสาขเสนาบดีผูเปนเพื่อน
กันทั้ง ๒ คน. บทวา ตฺว โนปสฺสริย ความวา อนึ่ง ทานเปน
ผูใหอิสริยยศแกพวกเรา คือพวกเราไดอิสริยยศนี้เพราะทาน. บทวา
มหคฺคต ความวา คือความเปนใหญ.
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แลเมื่อพระเจานิโครธราชกําลังตรัสอยูอยางนี้ สาขเสนาบดีได
ยืนอยู ณ ทีน่ ั่นเอง ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามเขาวา ทานสาขะ
ทานจําโปติกะนี้ไดไหม ? สาขเสนาบดีไดนั่งอยู พระองคเมื่อจะลง
พระราชอาญาแกเขา ไดตรัสพระคาถาที่ ๘ วา :ราชบุรุษทัง้ หลาย จงฆาสาขะเสนาบดี ผู
ชั่วชามักหลอกลวง มีความคิดอยางอสัตบุรุษ
คนนี้เสียดวยหอกทั้งหลาย เราไมอยากใหมัน
มีชีวติ อยูเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชมฺม แปลวา ผูเลวทราม. บทวา
เนกติก แปลวา ผูหลอกลวง.
นายโปติกะไดฟงดังนั้น คิดวา ไอคนพาลนี้จงอยาฉิบหายเพราะ
เราเลย จึงกลาวคาถาที่ ๙ วา :ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคไดโปรด
อดโทษใหแกเขาเถิด ชีวิตของคนตายแลวไม
อาจจะนํากลับคืนมาได ขอไดทรงโปรดอดโทษ
แกอสัตบุรุษเถิดพระพุทธเจาขา พระองคไม
อยากใหฆาเขา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขมตสฺส คือ ขมตทสฺส ความวา
ขอพระองคไดโปรดอดโทษใหแกอสัตบุรุษนี้เถิด. บทวา ทุปฺปฏิอานยา
คือ อันชีวิตของคนที่ตายอันใคร ๆ ไมอาจที่จะนํากลับคืนมาได.
พระราชาไดทรงสดับถอยคําของโปติกะแลว ก็ทรงยกโทษให
สาขะ พระองคประสงคจะพระราชทานตําแหนงเสนาดีแกนายโปติกะ
แตเขาไมประสงค ลําดับนั้น พระองคจึงทรงพระราชทานตําแหนงขุน
คลัง เพิ่มอํานาจใหมีหนาที่ตรวจตราราชการทั้งหมด ไดยินวา ฐานันดร
เชนนั้น แตกอนไมเคยมีเพิ่งมีขึ้นแตนั้นมา ตอมาทานขุนคลังโปติกะ
เจริญดวยบุตรธิดา กลาวสอนบุตรธิดาของตนดวยคาถาสุดทายวา :ควรคบแตทานนิโครธเทานั้น ไมควร
เขาไปคบเจาสาขะอยู ตายเสียในสํานักทาน
นิโครธประเสริฐกวา เปนอยูในสํานักเจาสาขะ
จะประเสริฐอะไร.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาแสดงแลว ตรัส
วา ดูกอน. ภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอน พระเทวทัตก็เปนคนอกตัญู
อยางนี้แหละ แลวทรงประชุมชาดกวา สาขเสนาบดีในครั้งนั้นไดมา
เปนพระเทวทัตในบัดนี้ โปติกะขุนคลังในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท
ในบัดนี้ สวนพระเจานิโครธราชในครั้งนั้น ไดมาเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถานิโครธชาดกที่ ๗
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๘. ตักกลชาดก
วาดวยการเลี้ยงดูบิดามารดา
[๑๔๐๐] ขาแตพอ มันนก มันเทศ มันมือเสือ และ
ผักทอดยอด ก็มไิ ดมี พอตองการอะไร จึง
ขุดหลุมอยูคนเดียว ในปากลางปาชาเชนนี้เลา.
[๑๔๐๑] แนะพอ ปูของเจาทุพพลภาพมากแลว
ถูกกองทุกขอันเกิดจากโรคภัยหลายอยางเบียดเบียน วันนี้พอจะฝงปูของเจานั้นเสียในหลุม
เพราะพอไมปรารถนาจะใหปูของเจามีชีวติ อยู
อยางลําบากเลย.
[๑๔๐๒] พอไดความดําริอันลามกนี้แลว กระทํา
กรรมอันหยาบชาอันลวงเสียซึ่งประโยชน ดูกอนพอ เมื่อพอแกลงก็จักไดรับกรรมเชนนี้
จากลูกบาง แมลูกเองก็จะอนุวัตรตามเยี่ยง
ตระกูลนั้น จักฝงพอเสียในหลุมบาง.
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[๑๔๐๓] แนะพอ เจากลาวกระทบกระเทียบขู
เข็ญพอดวยวาจาหยาบคาย เจาเปนลูกที่เกิด
แตอกของพอ แตหาไดมีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอไม.
[๑๔๐๔] ขาแตพอ มิใชวาฉันจะไมมีความเกื้อกูล
อนุเคราะหแกพอ แมฉันก็มีความเกื้อกูลอนุเคราะหแตพอ แตเพราะฉันไมกลาจะหามพอ
ผูทําบาปกรรมโดยตรงได จึงไดพูดกระทบกระเทียบเชนนั้น.
[๑๔๐๕] ทานสวิฏฐกะ ผูใดเปนคนมีธรรมอัน
ลามก เบียดเบียนมารดาหรือบิดา ผูไมประ
ทุษราย ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา ยอมเขาถึง
นรกโดยไมตองสงสัย.
[๑๔๐๖] ทานสวิฏฐกะ ผูใ ดบํารุงเลี้ยงมารดาบิดา
ดวยขาวน้ํา ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา เขาถึง
สุคติโดยไมตองสงสัย.
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[๑๔๐๗] แนะพอ เจาจะเปนผูไมมีความเกื้อกูล
อนุเคราะหแกพอก็หาไม เจาชื่อวาเปนผูมี
ความเกื้อกูลอนุเคราะหแกพอแลว แตพอถูก
แมของเจาวากลาว จึงไดกระทํากรรมที่หยาบ
คายเชนนี้.
[๑๔๐๘] หญิงชั่วผูเปนเมียของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของตัวฉัน พอจงขับไลไปเสียจาก
เรือนของตน เพราะแมจะทําทุกขอยางอื่นมา
ใหพออีก.
[๑๔๐๙] หญิงชั่วผูเปนเมียของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของตัวฉัน ซึ่งมีใจบาปนั้น ถูก
ทรมานดังชางพังที่นายควาญฝกใหอยูในอํานาจ
แลว จงกลับมาเรือนเถิด.
จบ ตักกลชาดกที่ ๘
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อรรถกถาตักกลชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
บุรุษผูเลี้ยงบิดาคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา น ตกฺกลา
สนฺติ ดังนี้.
ไดยินวา บุรุษนั้นเปนลูกคนสุดทองในตระกูลยากจนตระกูล
หนึ่ง เมื่อมารดาตายแลว เขาลุกขึ้นแตเชา ทําการปฏิบัติบิดามีใหไม
สีฟนแลน้ําบวนปากเปนตน จัดอาหารมีขาวยาคูแลภัตเปนอาทิ โดย
สมควรแกทรัพยที่ตนไดมาดวยการรับจางและการไถ บํารุงเลี้ยงบิดา
ครั้งนั้น บิดาพูดกะเขาวา ลูกรัก เจาคนเดียวทําการงานทั้งภายในภาย
นอก พอจักนํานางกุลทาริกามาใหเจาสักคนหนึ่ง นางจักไดชวยทําการงานในเรือน. เขากลาววา ขาแตพอ ขึ้นชื่อวาสตรีมาเรือนแลว คงจัก
ไมทําความสุขใจใหแกฉันและพอได ขอพออยาไดคิดเชนนี้เลยฉันจัก
เลี้ยงดูพอจนตลอดชีวิต เมื่อพอลวงลับไปแลวฉันจักบวช. ลําดับนั้น
บิดาไดนํานางกุลทาริกาคนหนึ่งมาใหทั้ง ๆ ที่เขาไมตองการเลย นางไดมี
อุปการะและเคารพยําเกรงตอพอผัวและผัว ฝายผัวก็ยินดีตอนางวา เปน
ผูอุปการะตอบิดาของตน จึงนําของที่ชอบ ๆ ใจ ซึ่งไดมา ๆ มามอบให
แมนางก็ไดนอมนําเขาไปใหพอผัวทั้งสิ้น.
ตอมา นางคิดวา สามีของเราไดอะไรมา ก็มิไดใหแกบิดา ให
แกเราผูเดียวเทานั้น เขาคงไมมีความรักในบิดาเปนแน เราจักใชอุบาย
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อยางหนึ่งทําตาแกนี้ใหเปนที่เกลียดชังแหงสามีเรา แลวใหขับเสียจาก
เรือน. ตั้งแตนั้นมา นางก็ไดทําเหตุที่ยั่วใหพอผัวโกรธ เปนตนวา
เมื่อจะใหน้ํา ก็ใหน้ําเย็นเกินไปบาง รอนเกินไปบาง ใหอาหารเค็มจัด
บางจืดไปบาง ใหภัตดิบ ๆ สุก ๆ บาง แฉะเกินไปบาง ดังนี้ เมื่อพอ
โกรธ นางก็กลาวคําหยาบวา ใครจักอาจปฏิบัติตาแกนี้ได. แลวกอการ
ทะเลาะขึ้น แลแกลงขากกอนเขฬะเปนตน ในที่ทั่ว ๆ ไป แลวฟอง
สามีวา ทานจงดูการกระทําของบิดา เมื่อฉันกลาววา พออยาทําอยาง
นี้ ๆ พอก็โกรธ ทานจะใหพออยูในเรือนนี้หรือจะใหฉันอยู. เขาได
กลาวกะนางวา นองรัก เจายังเปนยาวอยูอาจที่จะเปนอยูในที่ใด ๆ ก็ได
พอของฉันแกแลว เมื่อเจาไมอาจอดกลั้นแกได ก็จงออกจากบานนี้ไป
นางมีความกลัวหมอบลงแทบเทาพอผัวขอขมาโทษวา ตั้งแตนี้ไปฉันจัก
ไมทําอยางนี้อีก. แลวนางก็เริ่มปฏิบัติตามปกติดังกอน.
ลําดับนั้น อุบาสกตั้งแตวันที่ถูกภรรยารบกวนบิดาใหเดือดรอน
ก็มิไดไปฟงธรรมในสํานักพระศาสดา ตอเมื่อภรรยาดํารงเปนปกติแลว
จึงไดไป ที่นั้นพระศาสดาตรัสถามเขาวา อุบาสก เหตุไร ? ทานจึงไม
มาฟงธรรมถึง ๗ วัน. เขาไดกราบทูลเหตุการณใหทรงทราบ. พระศาสดาตรัสวา ในกาลนี้เทานั้นที่ทานไมเชื่อถอยคําของภรรยา ไมขับ
บิดาออกจากเรือน แตในกาลกอนทานเชื่อถอยคําของภรรยาของทาน
นําบิดาไปปาชาผีดิบขุดหลุมฝงบิดา เราตถาคตเกิดเปนบุตรมีอายุ ๗ ขวบ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 870

แสดงคุณของมารดาบิดา หามการฆาบิดาไดในเวลาที่จะตาย คราวนั้น
ทานเชื่อฟงถอยคําของเรา ปฏิบัติบิดาจนตลอดชีวิต แลวไปเกิดใน
สวรรค โอวาทที่เราใหไวนี้นั้น แมทานไปเกิดในภพอื่นก็ไมละวาง
ดวยเหตุนี้ทานจึงไมเชื่อถอยคําของภรรยา ไมขับไลบิดาออก ในบัดนี้
อุบาสกนั้นทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว พระองคจึงทรงนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี. ณ บานของชาวกาสีตําบล ๑ ตระกลแหง ๑ มีบุตรนอย
คนเดียว ชือ่ สวิฏฐกะ เขาบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาอยู ตอมาเมื่อมารดา
ลวงลับไปแลว ก็บํารุงเลี้ยงบิดา เรือ่ งทั้งหมดตอไปนี้ เหมือนเนื้อเรื่อง
ปจจุบันนั่นแหละ ในทีน่ ี้จะกลาวแตเนื้อความที่แปลก ดังตอไปนี้
ครั้งนั้น หญิงนั้นกลาววา ทานจงดูการกระทําของบิดาเถิด เมื่อฉัน
กลาววา อยาทําอยางนี้ ๆ ก็โกรธ. แลวกลาวตอไปวา ขาแตนาย บิดา
ของทานดุกับหยาบคาย กอการทะเลาะอยูเรื่อยแกแกคร่ําครา พยาธิ
เบียดเบียน ไมชาก็จักตาย ฉันไมอาจอยูรวมเรือนกับแกได ในวัน
สองวันนี้แกตองตายแน ทานจงนําแกไปปาชาผีดิบขุดหลุมแลวเอาแกใส
เขาไปในหลุม เอาจอบทุบศีรษะใหตาย เอาฝุนกลบขางบนแลวจงมา.
นายสวิฏฐกะถูกภรรยารบเราอยูบอย ๆ จึงกลาววา แนะหลอน
ขึ้นชื่อวาการฆาคน เปนกรรมหนัก ฉันจักฆาบิดาอยางไรได. นาง
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กลาววา ฉันจักบอกอุบายแกทาน นายสวิฏฐกะกลาววา จงบอกมากอน
นางจึงบอกวา ขาแตนาย ทานจงไปที่บิดานอน ในเวลาเชามืด ทํา
เสียงดังใหคนทั้งหมดไดยิน แลวกลาววา ขาแตพอ ลูกหนี้ของพอมี
อยูที่บานโนน เมื่อฉันจะไปแตลําพังเขาจะไมให เมื่อพอลวงลับไปแลว
เงินจักสูญ พรุงนี้เรานั่งบนยานไปดวยกันแตเชาทีเดียว. ดังนี้แลวนาย
จงลุกขึ้นตามเวลาที่บิดาบอกไว เทียมยานใหแกนั่งบนยานแลวนําไปปา
ชาผีดิบ ขุดหลุมแลวทําเปนเสียงโจรปลน ฆาแกแลวผลักลงหลุมทุบ
ศีรษะแลวอาบน้ํามาเรือน. นายสวิฏฐกะคิดวา อุบายนี้เขาที. จึงรับคํา
ของนางแลวตระเตรียมยานที่จะไป ก็นายสวิฏฐกะมีบุตรอยูคนหนึ่งมีอายุ
๗ ขวบ เปนเด็กฉลาดเฉียบแหลม. เขาฟงคําของมารดา จึงคิดวา มารดา
ของเรามีธรรมลามกยุบิดาเราใหทําปตุฆาต เราจักไมใหบิดาเราทําปตุฆาต. แลวก็คอย ๆ ยองเขาไปนอนอยูกับปู. ครันไดเวลาที่บิดาบอกไว
นายสวิฏฐกะเทียมยานแลวกลาววา มาเถิดพอ เราไปสะสางลูกหนี้กัน
เถิด. แลวใหบิดานั่งบนยาน กุมารไดขึ้นยานกอนแลว นายสวิฏฐกะ
ไมอาจหามบุตรได จึงตองพาไปปาชาผีดิบดวย ใหบิดาและกุมารพักอยู
ณ ที่แหงหนึ่งกับยาน ตนเองลงถือจอบและตะกรา เริ่มจะขุดหลุม ๔
เหลี่ยม ณ ที่ลับแหงหนึ่ง แมกุมารก็ลงแลวไปสํานักบิดาทําเปนไมรู
เริ่มคําพูดกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพอ มันนก มันเทศ มันมือเสือ และ
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ผักทอดยอด ก็มไิ ดมี พอตองการอะไร จึง
ขุดหลุมอยูคนเดียวในปากลางปาชาเชนนี้เลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตกฺกลา สนฺติ ไดแก มันนก
ก็ไมมี. มันเทศ ชื่อวา อาลุปานิ. มันมือเสือ ชือ่ วา วิลาลิโย.
ผักทอดยอด ชื่อวา กลมฺพานิ.
ลําดับนั้น บิดาไดกลาวคาถาที่ ๒ ตอบบุตรวา :แนะพอ ปูของเจาทุพพลภาพมากแลว
ถูกกองทุกขอันเกิดจากโรคภัยหลายอยางเบียด
เบียน วันนี้พอจะฝงปูของเจานั้นเสียในหลุม
เพราะพอไมปรารถนาจะใหปูของเจามีชีวติ อยู
อยางลําบากเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกพฺยาธีหิ คือ ถูกทุกขอัน
เกิดจากพยาธิหลายอยางเบียดเบียนแลว. บทวา น หิสฺส ต ความวา
เพราะวา พอไมปรารถนาจะใหปูของเจานั้นมีชีวิตอยูอยางลําบากเชนนั้น
พอเขาใจวา ความตายของปูเทานั้นประเสริฐกวามีชีวิตอยูเห็นปานนี้
จึงจักฝงปูของเจานั้นเสียในหลุม.
กุมารไดฟงดังนั้น จึงกลาวกึ่งคาถาวา:-
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พอไดความดําริอันลามกนี้แลว กระทํา
กรรมที่หยาบชา อันลวงเสียซึ่งประโยชน.
พึงทราบความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา ขาแตพอทานคิดวา
เราจักเปลื้องบิดาออกจากทุกข จึงผูกไวดวยมรณทุกข ชื่อวา กระทํา
กรรมอันหยาบชา อันลวงเสียซึ่งประโยชน เพราะไดความดําริอันลามก
นี้ และเพราะกาวลวงประโยชนดวยอํานาจแหงความดํารินั้นตั้งอยู.
ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้แลวก็ฉวยจอบจากมือบิดา ตั้งทาจะ
ขุดหลุมอีกหลุมหนึ่งในที่ใกล ๆ กัน. ลําดับนั้น บิดาจึงเขาไปถามกุมาร
นั้นวา ลูกรัก เจาจะขุดหลุมทําไม ? เมื่อกุมารจะตอบบิดา ไดกลาว
คาถาที่ ๓ วา :ขาแตพอ เมื่อพอแกลง ก็จกั ไดรับกรรม
เชนนี้จากลูกบาง แมลูกเองก็จะอนุวัตรตาม
เยี่ยงตระกูลนั้น จักฝงพอเสียในหลุมบาง.
พึงทราบเนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้นวาขาแตพอแมลูกก็จัก
ฝงพอเสียในหลุมอีกหลุมหนึ่ง ในเวลาที่พอแกบาง อธิบายวา พอ
เพราะเหตุนี้แล เมื่อพอแกลง ก็จักไดรับกรรมเชนนี้ ในหลุมที่ขุดไวนี้
จากตัวลูกบาง แมลกู เองก็จะอนุวัตรตามเยี่ยงตระกูลนั้น คือ ที่พอให
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เปนไปแลวนั้น คือเมื่อเจริญวัยแลว อยูกินกับภริยา ก็จักฝงพอเสียใน
หลุมบาง.
ลําดับนั้น บิดาไดกลาวคําถาที่ ๔ แกกุมารวา :แนะพอ เจามากลาวกระทบกระเทียบขู-
เข็ญพอดวยวาจาหยาบคาย เจาเปนลูกที่เกิด
แตอกของพอ แตหาไดมีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกุพฺพมาโน แปลวา ขูเข็ญ.
บทวา อาสชฺช แปลวา กระทบกระเทียบ.
เมื่อบิดากลาวอยางนี้แลวกุมารผูเปนบัณฑิต จึงกลาวคาถา ๓
คาถา คือคาถาโตตอบคาถา ๑ คาถา อุทาน ๒ คาถาวา :ขาแตพอ มิใชวาฉันจะไมมีความเกือ้ กูล
อนุเคราะหแกพอ แมฉันก็มีความเกื้อกูลอนุเคราะหแกพอ แตเพราะฉันไมกลาจะหามพอ
ผูทําบาปกรรมโดยตรงได จึงไดพูดกระทบกระเทียบเชนนั้น.
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ทานสวิฏฐกะ ผูใ ดเปนคนมีธรรมอัน
ลามก เบียดเบียนมารดาหรือบิดา ผูไมประ
ทุษราย ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา ยอมเขาถึง
นรกโดยไมตองสงสัย.
ทานสวิฏฐกะ ผูใ ดบํารุงเลี้ยงมารดาบิดา
ดวยขาวน้ํา ผูนั้นครั้นตายไปภายหนา เขาถึง
สุคติโดยไมตองสงสัย.
บิดาครั้นไดฟงธรรมกถาของบุตรดังนั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๘
วา :แนะพอ เจาจะเปนผูไมมีความเกือ้ กูล
อนุเคราะหแกพอก็หาไม เจาชื่อวาเปนผูมี
ความเกื้อกูลอนุเคราะหแกพอแลว แตพอถูก
แมของเจาวากลาว จึงไดกระทํากรรมทีห่ ยาบคายเชนนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหฺจ เต มาตรา คือ อหป
เต มาตรา อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
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กุมารไดฟงดังนั้นแลว กลาววา ขาแตพอ ธรรมดาสตรีเมื่อเกิด
โทสะขึ้นขมไวไมไดเลย จึงทําชั่วบอย ๆ ควรที่พอจะขับแมของฉันไปเสีย
ไมใหทําชั่วเชนนี้อีกได แลวกลาวคาถาที่ ๙ วา :หญิงชั่วผูเปนเมียของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของตัวฉัน พอจงขับไลไปเสียจาก
เรือนของตน เพราะแมจะนําทุกขอยางอื่นมา
ใหพออีก.
นายสวิฏฐกะไดฟงคําของบุตรผูเปนบัณฑิตแลว มีความโสมนัส
กลาววา เราไปกันเถิดลูก แลวขึ้นนั่งบนยานกับบุตรและบิดาไปบาน.
ฝายหญิงอนาจารนั้นก็ราเริงยินดีวา คนกาลกรรณีออกจากเรือน
เราไปแลว. จึงเอามูลโคสดมาทาเรือนหุงขาวปายาสแลวคอยแลดูทางที่
ผัวจะมา ครั้นเห็นมาทั้ง ๓ คนก็โกรธวา พาคนกาลกรรณีทอี่ อกไป
กลับมาอีกแลว. จึงคําวา เจาคนราย เจาพาคนกาลกรรณีที่ออกไปแลว
กลับมาอีกทําไม ? นายสวิฏฐกะไมพูดอะไร ๆ ปลดยานแลวจึงพูดวา
คนอนาจาร เจาวาอะไร ? แลวทุบนางนั้นเสียเต็มที่ กลาววา แตนี้ไป
เจาอยาเขามาเรือนนี้ แลวจับเทาลากออกไป ครั้นไลภรรยาไปแลว ก็
อาบน้ําใหบิดากับบุตร แมตนเองก็อาบ แลวบริโภคขาวปายาสพรอมกัน
ทั้ง ๓ คน หญิงใจบาปนั้นไปอยูเรือนผูอื่นได ๒ , ๓ วัน.
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ในกาลนั้น บุตรกลาวกะบิดาวา ขาแตพอแมฉันคงยังไมรูสํานึก
ดวยการถูกลงโทษเพียงเทานี้ พอจงแกลงพูดวา จะไปขอลูกสาวลุงใน
ตระกูลโนนมาปรนนิบัติตัวกับบิดาและบุตร เพื่อทําใหแมฉันเกอ แลว
ถือเอาของหอมและดอกไมเปนตนขึ้นยานไปเที่ยวอยูตามทองนา แลว
กลับมาเวลาเย็น. นายสวิฏฐกะไดกระทําตามทุกประการ สตรีในตระกูล
ที่คุนเคยบอกหญิงนั้นวา ไดยินวา ผัวของเธอไปบานโนน เพื่อนําหญิง
อื่นมาเปนภริยา.
หญิงนั้นสะดุงกลัววา ฉิบหายละเราคราวนี้ เราไมมีโอกาสอีก
แน คิดวา จะออนวอนบุตรดูสักครั้ง. จึงแอบไปหาบุตร หมอบลง
แทบเทากลาววา ลูกรัก เวนเจาเสียแลว คนอื่นไมเปนที่พึ่งของแมได
ตั้งแตนี้ไปแมจะปฏิบัติพอและปูของเจาราวกะพระเจดียที่ประทับไว เจา
จะชวยใหแมไดเขามาอยูในเรือนนี้อีก. กุมารกลาววา ดีแลวแม ถาแม
ไมทําเชนนี้อีก ฉันจักชวย แมอยาประมาท. ครัน้ เวลาบิดามา. ได
กลาวคาถาที่ ๑๐ วา :หญิงชั่วผูเปนเมียของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของตัวฉัน ซึ่งมีใจบาปนั้น ถูก
ทรมานดังชางพังที่นายควาญฝกใหอยูในอํานาจ
แลว จงกลับมาเรือนเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาต เปนตน ความวา ขาแตพอ
บัดนี้ หญิงชั่วผูเปนเมียของพอ ซึ่งกอเหตุวุนวายนั้น ถูกทรมานดัง
ชางพังที่นายควาญฝกใหอยูในอํานาจ สิ้นพยศแลว. บทวา ปุนราวชาตุ
คือ จงกลับมาสูเรือนนี้อีกเถิด.
กุมารนัน้ ครั้นแสดงธรรมแกบิดาดังนี้แลว ก็ไปนํามารดามา
นางขอขมาโทษผัวและพอผัวแลว ตั้งแตนั้นมาก็ประกอบดวยธรรม
เครื่องขม ปฏิบัติผัวพอผัวและลูกเปนอยางดี สองผัวเมียตั้งอยูในโอวาท
ของลูก ทําบุญมีทานเปนตน แลวไดไปเกิดในสวรรค.
พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจธรรม บุรุษผูเลี้ยงบิดา ไดดํารงอยูใน
โสดาปตติผล พระทศพลทรงประชุมชาดกวา บิดาบุตรและหญิงสะใภ
ในครั้งนั้น ไดมาเปนบิดาบุตรและหญิงสะใภในบัดนี้ สวนกุมารผูเปน
บัณฑิตในครั้งนั้น ไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาตักกลชาดกที่ ๘
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๙. มหาธัมมปาลชาดก
วาดวยเหตุที่ไมตายในวัยหนุม
[๑๔๑๐] อะไรเปนวัตรของทาน อะไรเปนพรหมจรรยของทาน การที่คนหนุม ๆ ไมตายนี้ เปน
ผลแหงกรรมอะไรที่ทานประพฤติดีแลวดูกอน
พราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความนี้แกเรา
เหตุไรหนอ คนหนุม ๆ ของพวกทานจึงไม
ตาย.
[๑๔๑๑] พวกเราประพฤติธรรม ไมกลาวมุสา
งดเวนธรรมชั่ว งดเวนธรรมอันไมประเสริฐ
ทั้งหมด เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ ของ
พวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๒] พวกเราฟงธรรมของอสัตบุรุษและของ
สัตบุรุษแลว เราไมชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ
เลย ละอสัตบุรุษเสีย ไมละสัตบุรุษ เพราะเหตุ
นั้นแหละ คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๓] กอนที่เริม่ จะใหทาน พวกเราเปนผูตั้งใจ
ดี แมกําลังใหกม็ ใี จผองแผว ครั้นใหแลวก็
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ไมเดือดรอนภายหลัง เพราะเหตุนั้นแหละ คน
หนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๔] พวกเราเลี้ยงดูสมณะ พราหมณ คน
เดินทาง วณิพก ยาจก และคนขัดสนทั้งหลาย
ใหอมิ่ หนําสําราญดวยขาวน้ํา เพราะเหตุนั้น
แหละ คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๕] พวกเราไมนอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไม
นอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติพรหมจรรย
นอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนั้นแหละ
คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๖] พวกเราทั้งหมดงดเวนจากการสัตว
งดเวนสิ่งของที่เขาไมใหในโลก ไมดื่มของเมา
ไมกลาวปด เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ
ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๗] บุตรที่เกิดในภรรยาผูมีศีลดีเหลานั้น เปน
ผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต เรียนจบไตรเพท
เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ ของพวกเรา
จึงไมตาย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 881

[๑๔๑๘] มารดาบิดา พี่นองหญิงชาย บุตร ภรรยา
และเราทุกคนประพฤติธรรมมุงประโยชนใน
โลกหนา เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ
ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๑๙] ทาสทาสี คนที่อาศัยเลี้ยงชีวิต คนรับใช
คนทํางานทั้งหมด ลวนแตประพฤติธรรมมุง
ประโยชนในโลกหนา เพราะเหตุนั้นแหละ
คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
[๑๔๒๐] ธรรมแลยอมรักษาผูป ระพฤติธรรม ธรรม
บุคคลประพฤติดีแลว ยอมนําสุขมาให นี้
เปนอานิสงส ในธรรมที่ประพฤติดีแลว ผู
ประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ.
[๑๔๒๑] ธรรมแลยอมรักษาผูป ระพฤติธรรม
เหมือนรมใหญในฤดูฝน ฉะนัน้ ธรรมปาละบุตรของเรา อันธรรมคุม ครองแลว กระดูกที่
ทานนําเอามานี้ เปนกระดูกสัตวอื่น บุตรของ
เรายังมีความสุข.
จบ มหาธัมมปาลชาดกที่ ๙
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อรรถกถามหาธัมมปาลชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อเสด็จพระนครกบิลพัสดุครั้งแรก ประทับอยู ณ
นิโครธาราม ทรงปรารภความไมทรงเชื่อของพระพุทธบิดา ในพระราชนิเวศน จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา กินฺเต วต ดังนี้.
ความยอวา ครั้งนั้นพระเจาสุทโธทนมหาราชถวายขาวยาคูและ
ของเคี้ยว แดพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุ ๒๐,๐๐๐ เปนบริวาร
ในพระราชนิเวศนของพระองค
เมื่อทรงกระทําสัมโมทนียกถาใน
ระหวางภัต ไดตรัสวา พระเจาขา เวลาที่พระองคทําความเพียรอยู มีหมู
เทวดามายืนอยูในอากาศบอกแกหมอมฉันวา สิทธัตถกุมารโอรสของ
พระองคสิ้นพระชนมเสียแลว เพราะเสวยพระกระยาหารนอย เมื่อ
พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร พระองคทรงเชื่อหรือ ? จึงตรัสวา
หมอมฉันไมเชื่อดอก พระเจาขา ยังหามเทวดาที่ยืนกลาวอยูในอากาศ
เสียอีกวา พระโอรสของเรายังไมไดเปนพระพุทธเจาที่โคนตนโพธิ์แลว
จะยังไมปรินิพพาน พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร ในบัดนี้ พระองค
จักทรงเชื่อไดอยางไร แมในครั้งกอน ครั้งหมอมฉันเกิดเปนมหาธรรมปาลกุมาร เมื่ออาจารยทิศาปาโมกขเอากระดูกแพะมาแสดงบอกวา บุตร
ของทานตายเสียแลว นีก่ ระดูกบุตรของทาน พระองคก็มิไดทรงเชื่อ
กลาวกับอาจารยวา ในตระกูลของเรานี่จะตายกําลังหนุมนั้นเปนไมมี
ก็เหตุไร ในบัดนี้ พระองคจักทรงเชื่อเลา ? พระพุทธบิดาทูลอารารนา
ใหตรัสเรื่องราว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูใ นพระ นครพาราณสี ไดมีบานธรรมปาลคามในแควนกาสี บานนั้นที่ไดชื่อ
อยางนั้น เพราะเปนที่อยูของตระกูลธรรมบาลพราหมณที่อยูอาศัยใน
บานนั้น ปรากฏชื่อวาธรรมบาล เพราะเหตุที่รักษาธรรม คือกุศลกรรมบถ ๑๐ ในตระกูลของเขาชั้นทาสและกรรมกรก็ใหทานรักษาศีล
ทําอุโบสถกรรม.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลนั้น ไดนามวา ธรรมปาลกุมาร ครั้นเจริญวัยแลว บิดาไดใหทรัพยพันหนึ่ง สงไปเรียน
ศิลปะ ณ เมืองตักกศิลา ธรรมปาลกุมารไป ณ ทีน่ ั้นแลว เรียนศิลปะ
ในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข ไดเปนหัวหนามาณพพวกอันเตวาสิก
๕๐๐ คน ครั้งนั้นบุตรคนโตของอาจารยตายลง อาจารยมีศิษยมาณพ
แวดลอม พรอมดวยหมูญาติรองไหคร่ําครวญอยู ทําฌาปนกิจศพบุตร
ในปาชา ทั้งอาจารยทั้งศิษยและหมูญาติตางรองไหคร่ําครวญอยู ณ ที่นั้น
ธรรมปาลบุตรคนเดียวเทานั้น ไมรอ งไห ไมคร่ําครวญ เมื่อมาณพ
๕๐๐ คนนัน้ มาจากปาชาแลว ไดพากันไปนั่งรําพันอยูในสํานัก
อาจารยวา นาเสียดาย มาณพหนุมสมบูรณดวยมารยาทเห็นปานนี้
พลัดพรากจากมารดาบิดา ตายเสียแตยังหนุมทีเดียว ธรรมปาลกุมาร
กลาววา เพื่อน ทานทั้งหลายกลาววายังหนุม ก็เหตุไรเลาจึงไดตายกัน
เสียแตยังหนุม เวลาหนุมยังไมควรตายมิใชหรือ ? มาณพเหลานั้น
กลาวกะธรรมปาลกุมารวา แนะเพื่อน ทานไมรูจักความตายของสัตว
เหลานี้ดอกหรือ ?
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ธรรมปาลกุมาร เรารู แตไมมีใครตายแตยังหนุม ตายกัน
เมื่อแกแลวทั้งนั้น.
มาณพทั้งหลาย สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง มีแลวกลับไมมี มิใช
หรือ ?
ธรรมปาลกุมาร จริง สังขารไมเที่ยง แตสัตวทั้งหลาย ไมตาย
แตยังหนุม ตายกันเมื่อแกแลว ถึงซึ่งความไมเที่ยง.
มาณพทั้งหลาย แนะเพื่อนธรรมปาละ ในเรือนของทานไมมี
ใครตายหรือ ?
ธรรมปาลกุมาร ที่ตายแตยังหนุมไมมี มีแตตายกันเมื่อแกแลว
ทั้งนั้น.
มาณพทั้งหลาย ขอนี้เปนประเพณีแหงตระกูลของทานหรือ ?
ธรรมปาลกุมาร ถูกแลว เปนประเพณีแหงตระกูลของเรา.
มาณพทั้งหลาย ไดฟงถอยคําของธรรมปาลกุมารดังนั้นแลว จึง
พากันบอกแกอาจารย อาจารยเรียกธรรมปาลกุมารมาถามวา พอธรรมปาละ. ไดยนิ วา ในตระกูลของทาน คนไมตายกันแตยังหนุม จริง
หรือ ? ธรรมปาลกุมารตอบวา จริง ทานอาจารย อาจารยฟงคําของ
เขา แลวคิดวา กุมารนี้พูดอัศจรรยเหลือเกิน เราจักไปสํานักบิดาของ
กุมารนี้ถามดู ถาเปนจริง เราจักบําเพ็ญธรรมเชนนั้นบาง อาจารยนั้น
ครั้นทําฌาปนกิจศพบุตรเสร็จแลว ลวงมาได ๗ , ๘ วัน ไดเรียก
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ธรรมปาลกุมารมาสั่งวา แนะพอ เราจักจากไป เจาจงบอกศิลปะแก
มาณพเหลานี้ จนกวาเราจะกลับมา สั่งแลวก็เก็บกระดูกแพะตัว ๑
มาลางเอาใสกระสอบ ใหคนรับใชผู ๑ ถือตามไป ออกจากเมืองตักกศิลาไปโดยลําดับ ถึงบานนั้น เที่ยวถามถึงเรือนของมหาธรรมปาละวา
หลังไหน รูแ หงแลวก็ไปยืนอยูที่ประตู.
พวกทาสของพราหมณที่เห็นกอน ตางก็รับรมรับรองเทาจากมือ
ของอาจารย และรับกระสอบจากมือของคนรับใช เมื่ออาจารยกลาววา
พวกทานจงไปบอกบิดาของกุมารวา อาจารยของธรรมปาลกุมารบุตร
ของทานมายืนอยูที่ประตู พวกทาสรับคําวา ดีแลว แลวก็พากันไปบอก
พราหมณรีบไปที่ใกลประตู เชื้อเชิญวา มาขางนี้เถิดทาน แลวนํา
อาจารยขึ้นเรือน ใหนั่งบนบัลลังก ทํากิจทุกอยางมีลางเทาเปนตน
อาจารยบริโภคอาหารแลว เวลานั่งสนทนากันอยูตามสบาย จึงแสรง
กลาววา ทานพราหมณ ธรรมปาลกุมารบุตรของทานเปนคนมีสติปญญา
เรียนจบไตรเพทและศิลปะ ๑๘ ประการแลว แตไดตายเสียแลวดวยโรค
อยาง ๑ สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ทานอยาเศราโศกไปเลย.
พราหมณตบมือหัวเราะดังลั่น เมื่ออาจารยถามวา ทานพราหมณ
ทานหัวเราะอะไร ? ก็ตอบวา ลูกฉันยังไมตาย ที่ตายนั้นจักเปนคนอื่น
อาจารยกลาววา ทานพราหมณ ทานไดเห็นกระดูกบุตรของทานแลว
จงเชื่อเถิด แลวนํากระดูกออกกลาววา นี่กระดูกบุตรของทาน พราหมณ
กลาววา นี้จักเปนกระดูกแพะหรือกระดูกสุนัข แตลูกฉันยังไมตาย
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เพราะในตระกูลของเรา ๗ ชั่วโคตรมาแลว ไมมีใครเคยตายแตยังหนุม
เลย ทานพูดปด ขณะนั้น คนทั้งหมดไดตบมือหัวเราะกันยกใหญ
อาจารยเห็นความอัศจรรยนั้น แลวมีความโสมนัส เมื่อจะถามวา ทาน
พราหมณ ในประเพณีตระกูลของทานที่คนหนุม ๆไมตาย ถาไมมีเหตุ
คงไมอาจเปนไปได เพราะเหตุไร คนหนุม ๆ จึงไมตาย ? ดังนี้ ได
กลาวคาถาที่ ๑ วา :อะไรเปนวัตรของทาน อะไรเปนพรหมจรรยของทาน การที่คนหนุม ๆ ไมตายนี้ เปน
ผลแหกรรมอะไรที่ทานประพฤติดีแลว ดูกอน
พราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความนี้แกเรา
เหตุไรหนอ คนหนุม ๆ ของพวกทานจึงไม
ตาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วต คือเปนวัตตสมาทาน. บทวา
พฺรหฺมจริย คือเปนพรหมจรรยอันประเสริฐสุด. บทวา กิสฺส
สุจิณฺณสฺส ความวา การที่คนหนุม ๆ ในตระกูลของพวกทานไมตาย
เปนผลแหงสุจริตอยางไหน ?
พราหมณไดฟงดังนั้นแลว เมื่อจะพรรณนาคุณานุภาพที่เห็น
เหตุใหคนหนุมในตระกูลนั้นไมตาย จึงกลาวคาถาเหลานี้วา :-
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พวกเราประพฤติธรรม ไมกลาวมุสา
งดเวนธรรมชั่ว งดเวนกรรมอันไมประเสริฐ
ทั้งหมด เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ ของ
พวกเราจึงไมตาย.
พวกเราฟงธรรมของอสัตบุรุษและของ
สัตบุรุษแลว เราไมชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ
เลย ละอสัตบุรุษเสีย ไมละสัตบุรุษ เพราะเหตุ
นั้นแหละ คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
กอนที่เริม่ จะใหทาน พวกเราเปนผูตั้งใจ
ดี แมกําลังใหกม็ ใี จผองแผว ครั้นใหแลวก็
ไมเดือดรอนภายหลัง เพราะเหตุนั้นแหละ คน
หนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
พวกเราเลีย้ งดูสมณะ พราหมณ คน
เดินทาง วณิพก ยาจก และคนขัดสนทั้งหลาย
ใหอมิ่ หนําสําราญดวยขาวน้ํา เพราะเหตุนั้น
แหละ คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
พวกเราไมนอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไม
นอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติพรหมจรรย
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นอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนั้นแหละ
คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
พวกเราทัง้ หมดงดเวนจากการฆาสัตว
งดเวนสิ่งของที่เขาไมใหในโลก ไมดื่มของเมา
ไมกลาวปด เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ
ของพวกเราจึงไมตาย.
บุตรที่เกิดในภรรยาผูมศี ีลดีเหลานั้น เปน
ผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต เรียนจบไตรเพท
เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ ของพวกเรา
จึงไมตาย.
มารดาบิดา พี่นองหญิงชาย บุตร ภรรยา
และเราทุกคนประพฤติธรรมมุงประโยชนใน
โลกหนา เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุม ๆ
ของพวกเราจึงไมตาย.
ทาส ทาสี คนที่อาศัยเลี้ยงชีวิต คนรับใช
คนทํางานทั้งหมด ลวนแตประพฤติธรรมมุง
ประโยชนในโลกหนา เพราะเหตุนั้นแหละ
คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมฺจราม ไดแก ประพฤติ
ธรรม คือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ กุศลกรรมทุกอยางเปนตนวา
พวกเราไมปลงสัตวโดยที่สุดแมมดดําจากชีวิต เพราะเหตุแหงชีวิตตน
และไมมองดูสิ่งของของผูอื่นดวยโลภจิต อันบัณฑิตพึงพรรณนาให
พิสดาร ก็ในคาถานี้ พราหมณกลาวถึงการพูดมุสา แตกลาวไวดวย
สามารถแหงอกุศลกรรมที่สูงขึ้นวา ขึ้นชื่อวาบาปที่บุคคลผูมักพูดเท็จ
จะไมทํายอมไมมี ไดยินวา บุคคลเหลานั้น ไมพูดเท็จ แมดวยประสงค
จะใหหัวเราะ.
บทวา ปาปานิ ไดแก กรรมอันลามกที่เปนเหตุใหเขาถึงนรก
แมทุกอยาง. บทวา อนริย ไดแก งดเวนกรรมที่เวนจากความเปน
กรรมอันประเสริฐ คือที่ไมดี ไดแก ไมบริสุทธิ์ทั้งหมด. หิ อักษร
ในคําวา ตสฺมา หิ อมฺห นี้เปนเพียงนิบาต อธิบายวา เพราะเหตุนี้
คนหนุม ๆ ของพวกเราจึงไมตาย คือขึ้นชื่อวา อกาลมรณะในระหวาง
ยอมไมมีแกพวกเรา บาลีวา ตสฺมา หิ อมฺห ดังนี้ก็มี. บทวา สุโณม
เปนตน ความวา ไดยนิ วา พวกเรา ธรรมอันแสดงกุศลของสัตบุรุษ
ก็ฟง. ธรรมอันแสดงอกุศลของอสัตบุรุษก็ฟงทั้งนั้น แตพวกเราก็เปน
สักแตวาฟงธรรมนั้นแลวเทานั้น ไมชอบใจธรรมของอสัตบุรุษนั้นเลย
แตไมใหมีการทะเลาะหรือวิวาทกับอสัตบุรุษเหลานั้น แมฟงแลว ไดแลว
ก็ประพฤติตามสัตบุรุษ ไมละสัตบุรุษแมสักขณะเดียว ละอสัตบุรุษ
คือบาปมิตรเสียแลว เปนผูซองเสพแกกัลยาณมิตรเทานั้น.
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บทวา สมเณ มย พฺราหฺมเณ ความวา ดูกอนพราหมณ
พวกเราเลี้ยงดู สมณพราหมณ คือพระปจเจกพุทธเจาผูมีบาปอันสงบ
แลวแล มีบาปอันลอยแลวบาง สมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรมที่เหลือ
บาง ชนที่เหลือมีมารเดินทางเปนตนบาง ใหอมิ่ หนําสําราญดวยขาว
น้ํา ก็ในพระบาลีคาถานี้ก็มาตามหลังคาถาวา ปุพฺเพว ทานา เหมือน
กัน. บทวา นาติกฺกมาม ความวา พวกเราไมนอกใจภรรยาของตน
กระทํามิจฉาจารในหญิงอื่นในภายนอก. บทวา อฺตฺร ตาหิ ความวา
พวกเราประพฤติพรหมจรรยในหญิงที่เหลือ นอกจากภรรยาของตน
แมภรรยาของพวกเราก็เปนไปในชายที่เหลืออยางนี้เหมือนกัน บทวา
ชายเร แปลวา ยอมเกิด. บทวา สุตตฺ มาสุ คือในหญิงผูสูงสุด ผูมี
ศีลดีทั้งหลาย.
ขอนี้มีอธิบายวา บุตรเหลาใดของพวกเราเกิดในหญิงผูสูงสุด
ผูมีศีลสมบูรณเหลานั้น บุตรเหลานั้นยอมเปนผูมีประการอยางนี้ คือ
เปนผูฉลาดเปนตน ความตายในระหวางจักมีแกบุตรเหลานั้น แตที่
ไหนเลา แมเพราะเหตุนั้น คนหนุม ๆ ในตระกูลของพวกเราจึงไมตาย.
บทวา ธมฺมฺจราม ไดแก ประพฤติสุจริตธรรม ๓ ประการ เพื่อ
ประโยชนแกปรโลก. หญิงรับใชทงั้ หลาย ชื่อวา ทาสี.
ในที่สดุ พราหมณก็ไดแสดงคุณของผูประพฤติธรรม ดวยคาถา
๒ คาถาเหลานี้ วา :-
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ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรม
ที่บุคคลประพฤติดีแลว ยอมนําสุขมาให นี้
เปนอานิสงส ในธรรมที่ประพฤติดีแลว ผู
ประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ.
ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม
เหมือนรมใหญในฤดูฝน ฉะนัน้ ธรรมปาละบุตรของเรา อันธรรมคุม ครองแลว กระดูกที่
ทานนําเอามานี้ เปนกระดูกสัตวอื่น บุตรของ
เรายังมีความสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รกฺขติ ความวา ธรรมดาวา ธรรม
ที่บุคคลรักษาแลวนี้ ยอมกลับรักษาซึ่งบุคคลผูมีธรรมอันตนรักษา
แลว. บทวา สุขมาวหาติ คือ ยอมนําสุขในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
กับนิพพานสุขมาให. บทวา น ทุคฺคตึ คือยอมไมไปสูทุคติ อัน
ตางดวยทุคติมีนรกเปนตน.
พราหมณนั้นแสดงวา ดูกอนพราหมณ พวกเรารักษาธรรม
อยางนี้ แมธรรมก็รกั ษาพวกเราเหมือนกัน. บทวา ธมฺเมน คุตฺโต
คืออันธรรมที่ตนรักษาอันเชนกับดวยรมใหญคุมครองแลว. บทวา
อสฺญสฺส อฏีนิ ความวา ก็กระดูกที่ทานนํามานี้ จักเปนกระดูก
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ของสัตวอื่น คือของแพะก็ตามของสุนัขก็ตาม ทานจงทิ้งกระดูกเหลานั้น
เสีย บุตรของเรายังมีความสุข.
อาจารยไดฟงดังนั้น จึงกลาววา การมาของขาพเจาเปนการ
มาดี มีผล ไมไรผล แลวมีความยินดี ขอขมาโทษกะบิดาธรรมปาละ
แลวกลาววา นี้เปนกระดูกแพะ. ขาพเจานํามาเพื่อจะลองทาน บุตร
ของทานสบายดี ทานจงใหธรรมที่ทา นรักษาแกขาพเจาบาง ดังนี้แลว
เขียนขอความลงในสมุด อยูในที่นั้น ๒,๓ วันแลว ไปเมืองตักกศิลา
ใหธรรมปาลกุมารศึกษาศิลปะทุกอยาง แลวสงไปดวยบริวารใหญ.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแก พระเจาสุทโธทนมหาราชแลว ทรงประกาศสัจธรรมในเวลาจบสัจจะ พระเจาสุทโธทนมหาราชไดดํารงอยูในอนาคามิผล พระทศพลทรงประชุมชาดก
วา มารดาบิดาในครั้งนั้น ไดมาเปนพุทธมารดาพุทธบิดาในบัดนี้
อาจารยในครั้งนั้น ไดมาเปนพระสารีบุตรในบัดนี้ บริษัทในครั้งนั้น
ไดมาเปนพุทธบริษัทในบัดนี้ สวนธรรมปาลกุมาร ไดมาเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหาธัมมปาลชาดกที่ ๙
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๑๐. กุกกุฏชาดก
วาดวยพนศัตรูเพราะรูเทานั้น
[๑๔๒๒] บุคคลไมพึงคุนเคยในคนทําบาป คน
มักพูดเหลาะแหละ คนมีปญ
 ญาคิดแตประโยชนตน คนแสรงทําสงบเสงี่ยมแตภายนอก.
[๑๔๒๓] มีคนพวก ๑ มีปกติเหมือนโคกระหาย
น้ําทําทีเหมือนจะกล้ํากลืนมิตรดวยวาจา แตไม
ใชดวยการงาน ไมควรคุนเคยในคนเชนนี้.
[๑๔๒๔] คนพวก ๑ เปนคนชูมือเปลา พัวพัน
อยูแตดวยวาจา เปนมนุษยกระพี้ ไมมีความ
กตัญู ไมควรนัง่ ใกลคนเชนนั้น.
[๑๔๒๕] บุคคลไมควรคุนเคยตอสตรีหรือบุรุษผู
มีจิตกลับกลอก ไมทําความเกี่ยวของใหแจงชัดดวยเหตุตาง ๆ.
[๑๔๒๖] ไมควรคุน เคยกับบุคคล ผูหยั่งลงสู
กรรมอันไมประเสริฐ เปนคนไมแนนอน กํา-
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จัดคนไมเหลือกหนา เหมือนดาบที่เขาลับแลว
ปกปดไว ฉะนั้น.
[๑๔๒๗] คนบางพวกในโลกนี้ คอยเพงโทษ
เขาไปหาดวยอุบายตาง ๆ ดวยคําพูดอันคมคาย
ซึ่งไมตรงกับน้ําใจ ดวยสามารถแหงคนเทียม
มิตร แมคนเชนนีก้ ็ไมควรคุนเคย.
[๑๔๒๘] คนมีความคิดชั่วเชนนั้น พบเห็นอามิส
หรือทรัพยเขา ณ ที่ใด ยอมคิดประทุษราย
และครั้นไดแลวก็ละสหายนั้นไป.
[๑๔๒๙] มีคนจํานวนมากที่ปลอมเปนมิตรมาคบ
หา บุคคลพึงละบุรุษชั่วเหลานัน้ เสีย เหมือน
ไกละเหยี่ยว ฉะนัน้ .
[๑๔๓๐] อนึ่ง บุคคลใดไมรูเทาเหตุที่เกิดขึ้นได
ฉับพลัน หลงไปตามอํานาจศัตรู บุคคลนั้น
ยอมเดือดรอนในภายหลัง.
[๑๔๓๑] สวนบุคคลใดรูเทาทันเหตุที่เกิดขึ้นได
ฉับพลัน บุคคลนัน้ ยอมพนจากการเบียดเบียน
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ของศัตรู เหมือนไกพนจากเหยี่ยว ฉะนั้น.
[๑๔๓๒] คนผูมีปญ
 ญาเครื่องพิจารณา ควรเวน
บุคคลผูไมตั้งอยูในธรรม มักทําการกําจัดอยู
เปนนิตย เหมือนแรวที่เขาดักไวในปาเชนนั้น
เสียใหหางไกล เหมือนไกในปาไผละเวน
เหยี่ยว ฉะนั้น.
จบ กุกกุฏชาดกที่ ๑๐
อรรถกถากุกกุฏชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภ
ความพยายามปลงพระชนม จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา นาสฺมเส
กตปาปมฺหิ ดังนี้.
ความยอวา ภิกษุทงั้ หลายสนทนากันในธรรมสภาถึงความไมดี
ของพระเทวทัตวา อาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตทําอุบายเพื่อจะปลงพระชนมพระทศพล ดวยการวางนายขมังธนูเปน. พระศาสดาเสด็จมา
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่อง
อะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้นที่พระเทวทัตพยายามฆาเรา แม
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ในกาลกอนพระเทวทัตก็พยายามฆาเราเหมือนกัน แลวไดทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวาโกสัมพิกะครองราชสมบัติ
อยูในพระนครโกสัมพี. ครั้งนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนไก ณ
ปาไผแหงหนึ่ง มีไกหลายรอยเปนบริวารอยูในปา. เหยี่ยวตัวหนึ่งอยู
ณ ที่ใกล ๆ กันนั้น มันใชอุบายจับไกกินทีละตัว ๆ กินจนหมด นอก
จากพระโพธิสัตวอยูตัวเดียว เปนผูไมประมาท เที่ยวหาอาหารตามเวลา
แลวก็เขาไปอยู ณ เชิงไผ. เหยี่ยวนั้นไมอาจจับไกพระโพธิสัตวนั้นได
จึงคิดวา เราจักใชอุบายอยางหนึ่งลอลวงจับไกนั้นกินใหได. แลวเขา
ไปแอบอยูที่กิ่งไมใกล ๆ กันนั้น กลาววา แนะพญาไกผูเพื่อน ทาน
กลัวเราเพราะเหตุไร ? เราตองการทําความคุนเคยกับทาน ประเทศชื่อ
โนนสมบูรณดวยอาการ เราทั้งสองไปหาอาหารกันที่นั้น แลวจักอยู
อยางมีความรักใครกันและกัน.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวกลาวกะเหยี่ยววา แนะเพื่อนเราจะมี
ความคุนเคยกะเจาไมได เจาไปเถิด. เหยี่ยวถามวา แนะเพื่อน ทาน
ไมเชื่อเราเพราะเราเคยทําความชั่วมาแลว. ตั้งแตนี้ไปเราจักไมทําเชน
นั้นอีก พระโพธิสัตวตอบวา เราไมตองการสหายเชนเจา เจาจงไป
เสียเถิด. พระโพธิสัตวหามเหยี่ยวทํานองนี้ถึง ๓ ครั้ง แลวสงเสียงขัน
กองปาวา ใคร ๆ ไมควรทําความคุนเคยกับผูที่ประกอบดวยลักษณะ
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เชนนี้ ดังนี้ เมื่อเทวดาทั้งหลายพากันแซซองสาธุการ เมื่อจะเริ่ม
ธรรมกถาไดกลาวคาถาเหลานี้วา :บุคคลไมพึงคุนเคยในคนทําบาป คน
มักพูดเหลาะแหละ คนมีปญญาคิดแตประโยชนตน คนแสรงทําสงบเสงี่ยมแตภายนอก.
มีคนพวก ๑ มีปกติเหมือนโคกระหาย
น้ํา ทําที่เหมือนจะกล้ํากลืนมิตรดวยวาจา แต
ไมใชดวยการงานไมควรคุนเคยในคนเชนนั้น.
คนพวก ๑ เปนคนชูมอื เปลา พัวพัน
อยูแตดวยวาจา เปนมนุษยกระพี้ ไมมีความ
กตัญู ไมควรนัง่ ใกลคนเชนนั้น.
บุคคลไมควรคุนเคยตอสตรีหรือบุรุษผู
มีจิตกลับกลอก ไมทําความเกี่ยวของใหแจงชัดดวยเหตุตาง ๆ.
ไมควรคุนเคยกับบุคคล ผูหยั่งลงสู
ธรรมอันไมประเสริฐ เปนคนไมแนนอน กําจัดคนไมเลือกหนา เหมือนดาบที่เขาลับแลว
ปกปดไว ฉะนั้น.
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คนบางพวกในโลกนี้ คอยเพงโทษเขา
ไปหาดวยอุบายตาง ๆ ดวยคําพูดอันคมคาย
ซึ่งไมตรงกับน้ําใจ ดวยสามารถแหงคนเทียม
มิตร แมคนเชนนี้ก็ไมควรคุนเคย.
คนมีความคิดชั่วเชนนั้น พบเห็นอามิส
หรือทรัพยเขา ณ ที่ใด ยอมคิดประทุษราย
และครั้นไดแลวก็ละสหายนั้นไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาสฺมเส แปลวาไมพึงคุนเคย อีก
อยางหนึ่ง พระบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน มีคําที่ทานกลาวไววา บุคคลไม
ควรคุนเคย. บทวา กตปาปมฺหิ คือ ในคนทําบาปไวครั้งแรก. บทวา
อลิกวาทิเน คือ ไมพึงคุนเคยแมในคนที่มักพูดเท็จ เพราะวา ขึ้น
ชื่อวาบาปที่บุคคลผูมักพูดเท็จนั้นไมพึงทํา ยอมไมมี.
บทวา นาสฺมเส อตฺตตฺถปฺมฺหิ ความวา บุคคลใดมี
ปญญาคิดแตประโยชนตนเทานั้น คือ ไมไดคบดวยสามารถแหงเสนหา
แตมีความตองการทรัพยเหลานั้นจึงคบ แมในบุคคลผูมีปญญาคิดแต
ประโยชนตนนั้น ก็ไมควรคุนเคย. บทวา อติสนฺเต ไดแก ใน
บุคคลผูแสรงทําสงบเสงี่ยมดวยการแสดงความสงบในภายนอก ทั้ง ๆ
ที่ความสงบในภายในไมมีอยูเลย คือ ในบุคคลผูหลอกลวง ผูปกปด
การงาน ผูเชนกับอสรพิษที่ปกปดรู.
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บทวา โคปปาสกชาติกา คือ ราวกะมีชาติกระหายน้ําแหงโค
ทั้งหลาย อธิบายวา เปนเชนกับดวยโคที่กระหายน้ํา พระโพธิสัตวแสดง
ความนี้ไววา เปรียบเหมือนโคตัวที่กระหายน้ําลงสูทาแลวดื่มน้ําจนเต็ม
ปาก แตไมกระทําสิ่งที่ควรกระทําแกน้ําอีกฉันใด บุคคลบางพวกก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ทําที่จะกล้ํากลืนมิตรดวยคําอันออนหวานวา จะทํา
สิ่งโนนสิ่งนี้ให แตแลวก็ไมกระทําสิ่งที่ควรแกคําอันไพเราะ ความคุนเคยในบุคคลเชนนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายอันใหญหลวง.
บทวา สุกฺขฺชลิปคฺคหีตา คือ เปนคนชูมอื อันเปลา. บทวา
วาจาย ปลิคณ
ุ ฺิตา คือ ปกปดดวยคําวา จักใหจักทําสิ่งนั้น. บทวา
มสุสฺเผคฺคู ความวา มนุษยผูหาแกนสารมิไดเห็นปานนี้ ชื่อวา
เปนมนุษยกระพี้. บทวา นาสิเท ไดแก ไมควรนั่งใกลคือ ไมควร
เขาไปใกลในบุคคลนั้นเห็นปานนี้.
บทวา ยสฺมึ นตฺถิ ความวา อนึ่ง ความกตัญูไมมีในบุคคล
ใด แมในบุคคลนั้น ก็ไมควรนั่งใกล. บทวา อฺฺจิตฺตาน
ไดแก ผูประกอบดวยจิตอันไมแนนอน อธิบายวา ผูมีจิตกลับกลอก.
พระโพธิสัตวแสดงความนี้ไววา บุคคลไมควรคุนเคยตอสตรีหรือบุรุษ
ผูเห็นปานนี้.
บทวา นานา วิกตฺวา สสคฺค พระโพธิสัตวแสดงวา แม
บุคคลใดกระทําความเกี่ยวของใหแจงชัด คือ กระทําใหมั่นดวยเหตุตาง ๆ
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เพื่อจะทําอันตรายดวยโวหารวา ใคร ๆ ไมอาจเพื่อไมเขาไปทําสิ่งที่ไมเปน
อันตรายแกเขาได. ดังนี้แลวทําอันตรายในภายหลัง บุคคลแมเชนนั้น
ก็ไมควรคุนเคย คือ ไมควรสนิทสนม.
บทวา อนริยกมฺม โอกฺกนฺต ไดแก ผูหยั่งลงสูกรรมของผู
ไมประเสริฐ คือ ผูทุศีลทั้งหลายดํารงอยู. บทวา อิต ไดแก ผูไม
มั่นคง คือ ผูมีคําพูดอันไมแนนอน.
บทวา สพฺพฆาติน คือ ผูไดโอกาสแลวทําการกําจัดบุคคลไม
เลือกหนา. บทวา นิสิตว ปฏิจฺฉนฺน คือ เหมือนดาบที่ลับแลว ปกปด
ไวดวยฝกหรือเศษผาฉะนั้น. บทวา ตาทิสป ความวา บุคคลไมควร
คุนเคย คนผูมใี ชมิตรผูเปนคนเทียมมิตรแมเห็นปานนี้.
บทวา สาขลฺเยน คือ ดวยดาพูดอันคมคาย. บทวา อเจตสา
แปลวา อันไมตรงกับน้ําใจ จริงอยู คําพูดของบุคคลเหลานั้นเทานั้น
กลมกลอม สวนจิตกระดางหยาบคายคนบางพวกในโลกนี้คอยเพงโทษ
เขาไปหาดวยอุบายตาง ๆ. บทวา ตาทิสป ความวา คนใดเปนเชนกับ
ดวยคนผูมีใชมิตรผูเปนคนเทียมมิตรเหลานั้น คนแมเชนนั้นก็ไมควร
คุนเคย.
บทวา อามิส ไดแก ของควรเคี้ยวและของควรบริโภค. บทวา
ธน ไดแก สิ่งของที่เหลือตั้งตนแตขาเตียง. บทวา ยตฺถ ปสฺสติ
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คือ เห็น ณ ที่ใดในเรือนของสหาย. บทวา ทุพภฺ ึ กโรติ ไดแก
ใหจิตคิดประทุษรายเกิดขึ้น คือ นําทรัพยนั้นไป. บทวา ตฺจ หิตฺวาน
คือ ครั้นไดก็ละสหายแมนั้นไป.
พญาไกไดกลาวคาถา ๗ คาถาดวยประการดังนี้ :พระศาสดาผูเปนธรรมราชา ไดทรงภาษิตอภิสัมพุทธคาถา ๔
คาถาดังนี้วา :มีคนเปนจํานวนมาก ที่ปลอมเปนมิตร
มาคบหา บุคคลพึงละบุรุษชัว่ เหลานั้นเสีย
เหมือนไกละเหยี่ยว ฉะนั้น.
อนึ่ง บุคคลใดไมรูเทาเหตุที่เกิดขึ้นได
ฉับพลัน หลงไปตามอํานาจศัตรู บุคคลนั้น
ยอมเดือนรอนในภายหลัง.
สวนบุคคลใดรูเทาทันเหตุที่เกิดขึ้นได
ฉับพลัน บุคคลนั้นยอมพนจากการเบียดเบียน
ของศัตรู เหมือนไกพนจากเหยี่ยว ฉะนั้น.
คนผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ควรเวน
บุคคลผูไมตั้งอยูในธรรม มักทําการกําจัดอยู
เปนนิตย เหมือนแรวที่เขาดักไวในปา เชนนั้น
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เสียใหหางไกล เหมือนไกในปาไผละเวน

เหยีย่ ว ฉะนั้น.
เหยี่ยว ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชเห กาปุริเส เหเต ความวา
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตพึงละบุรุษชั่วเหลานั้นเสีย ก็ หิ อักษรในพระคาถานี้เปนเพียงนิบาต.
บทวา ปจฺฉา จ มนุตปฺปติ คือ ยอมเดือดรอนในภายหลัง
บทวา กูฏมิโวฑฺฑิต คือ เหมือนแรวที่เขาดักไวในปาเพื่อตองการ
จะใหเนื้อในปามาติดฉะนั้น. บทวา นิจฺจวิธสการิน แปลวา ผูมัก
ทําการกําจัดอยูเปนนิจ. บทวา วสกานเน แปลวา ในปาไผ นรชน
ผูมีปญญาเครื่องพิจารณา ควรเวนบาปมิตร ผูมักทําการกําจัดเสีย
เหมือนไกในปาไผละเวนเหยี่ยว ฉะนั้น.
พระยาไกนั้นครั้นกลาวคาถาแลว เรียกเหยี่ยวมาขูวา ถาเราจัก
อยูในที่นี้ เราจักตอบแทนการกระทําของเจา แมเหยี่ยวก็ไดหนีจากที่
นั้นไปในที่อื่น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอนพระเทวทัตก็พยายามฆาเราอยางนี้
ดังนี้แลวทรงประชุมชาดกวา เหยี่ยวในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัตใน
บัดนี้ สวนพญาไกในครั้งนั้น. ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากุกกุฏชาดกที่ ๑๐
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๑๑. มัฏฐกุณฑลิชาดก
วาดวยคนรองไหถึงคนตายเปนคนโงเขลา
[๑๔๓๓] ทานประดับแลวดวยอาภรณตาง ๆ มี
ตางหูเกลี้ยงเกลา ทัดทรงระเบียบดอกไม
ลูบไลกระแจะจันทนสีเหลือง ทานมีทุกข
อะไรหรือ จงมากอดอกคร่ําครวญอยูในกลาง
ปา.
[๑๔๓๔] เรือนรถงามแพรวพราว แลวไปดวย
ทองคําของเรามีอยูแ ลว เราหาลอทั้ง ๒ ของ
เรือนรถนั้นยังไมได ดวยความทุกขอนั นั้น
เราจักตายเปนแน.
[๑๔๓๕] ทานตองการรถชนิดไร รถทําดวย
ทองคํา แกวมณี โลหะ หรือรูปยะ จงบอก
รถชนิดนั้นแกเราเถิด เราจะทํารถใหแกทา น
จะหาลอทั้งคูใสใหเสร็จ.
[๑๔๓๖] พระจันทรและพระอาทิตยทั้ง ๒ งาม
ผองใสอยูในวิถีทั้ง ๒ ลอยไปในอากาศ รถ
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ทองของเรายอมงามดวยพระจันทร และพระอาทิตยนั้นอันเปนคูลอ.
[๑๔๓๗] ดูกอนมาณพ ทานเปนพาลแท ทานใด
ปรารถนาสิ่งที่เขาไมปรารถนากัน เราเขาใจ
วาทานนั้นจักตายเสียเปลา ทานจักไมได
พระจันทรและพระอาทิตยเลย.
[๑๔๓๘] แมความอุทัยแลอัสดงของพระจันทร
และพระอาทิตยนั้นก็ยังปรากฏอยู สีสรรวรรณะ และวิถที างของพระจันทรและพระอาทิตยทั้ง ๒ ก็ยังปรากฏอยู สวนบุคคลผู
ลวงลับไปแลว ยอมไมปรากฏเลย บรรดาเรา
๒ คนผูคร่ําครวญอยู ใครเลาหนอจะเปนคน
โงเขลายิ่งกวากัน.
[๑๔๓๙] แนะมาณพ ทานพูดจริง บรรดาเรา
ทั้ง ๒ ผูคร่ําครวญอยู เรานี่แหละเปนคน
โงเขลายิ่งกวาทาน เราปรารถนาผูตายไปยัง
ปรโลกแลว เหมือนเด็กรองไหอยากไดพระจันทรฉะนั้น.
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[๑๔๔๐] นาสรรเสริญ ทานมารดเราผูเรารอนให
สงบระงับดับความกระวนกระวายทั้งปวงได
เหมือนบุคคลดับไฟที่ติดเปรียบดวยน้ําฉะนั้น.
[๑๔๔๑] ทานไดถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของ
เราออกไดแลว ไดบรรเทาความโศกถึงบุตร
ของเราผูถูกความโศกครอบงําแลวหนอ.
[๑๔๔๒] ดูกอนมาณพ เราเปนผูถอนลูกศรได
แลว ปราศจากความโศก ไมมคี วามขุนมัว เรา
จะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟง
ถอยคําของทาน.
จบ มัฏฐกุณฑลิชาดกที่ ๑๑
อรรถกถามัฏฐกุณฑลิชาดกที่ ๑๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กุฎมพีผูหนึ่งซึ่งลูกตาย จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา อลงฺกโต มฏกุณฑลี ดังนี้.
ไดยินวา ในพระนครสาวัตถี บุตรนอยนารักของกุฎมพีผูเปน
พุทธอุปฐากคนหนึ่งไดตายลง กุฎม พีเพียบดวยความเศราโศกถึงบุตร
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ไมอาบน้ําไมบริโภคอาหาร ไมดูแลการงาน ไมไปที่บํารุงพระพุทธเจา
บนเพออยูอยางเดียววา ลูกรัก เจาจากพอไปกอนแลวเปนตน.
พระศาสดาตรวจดูสัตวโลกเวลาใกลรุง ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของกุฎมพีนั้น ครั้นรุงขึ้น พระองคทรงแวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี พอฉันเสร็จทรงสงภิกษุทั้งหลาย
กลับ พระองคทรงมีพระอานันทเถระเปนปจฉาสมณะ ไดเสด็จไปที่ประตู
เรือนกุฎมพีนั้น คนทั้งหลายบอกแกกุฎมพีวา พระศาสดาเสด็จมา.
ลําดับนั้นคนในเรือนของกุฎมพีไดปูลาดอาสนะ แลวนิมนตพระศาสดา
ใหประทับนั่ง ชวยกันประคองกุฎมพีมาเฝาพระศาสดา กุฎมพีถวาย
บังคมแลวนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง. พระศาสดาทรงใชพระวาจาเยือกเย็น
กอปรดวยพระกรุณาทักทายแลวตรัสถามวา. อุบาสก ทานเศราโศกถึง
บุตรนอยหรือ ? เมื่อกุฎมพีกราบทูลวา ถูกแลวพระเจาขา พระองค
ตรัสวา อุบาสก โบราณกบัณฑิต เมื่อลูกตายก็เพียบดวยความเศราโศก
เที่ยวไป ครั้นไดฟงถอยคําของบัณฑิตรูโดยถองแทวา เปนฐานะที่ไม
ควรจะได แลวก็มิไดเศราโศกแมนอยหนึ่งเลย กุฎมพีนั้นทูลอาราธนา
ใหตรัสเรื่องราว แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูในพระนคร
พาราณสี บุตรของพราหมณผูมีสมบัติมากคนหนึ่ง เมื่ออายุได ๑๕, ๑๖ ป
ถูกพยาธิชนิดหนึ่งเบียดเบียน ตายไปเกิดในเทวโลก ตั้งแตบุตรนั้นตาย
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พราหมณไปปาชาคุยเขี่ยกองฟอนคร่ําครวญอยู เลิกละการงานทุกอยาง
เฝาแตเที่ยวเศราโศก. เทพบุตรพิจารณาดูเห็นดังนั้น ทรงดําริวา เราจัก
ทําอุปมาอยางหนึ่งระงับความโศก ครั้นเวลาพราหมณไปปาชาคร่ําครวญ
อยูจึงแปลงเพศเปนบุตรของพราหมณนั้น ประดับดวยอาภรณทุกอยาง
ยืนอยู ณ ประเทศแหงหนึ่ง เอามือทั้ง ๒ ไวเหนือศีรษะรองไหดวย
เสียงอันดัง. พราหมณไดยินเสียงจึงแลดูเทพบุตรจําแลงนั้น กลับได
ความรักในบุตร จึงไดเขาไปใกลเทพบุตร เมื่อจะถามวา พอมาณพ
เหตุไรเจาจึงมารองไหคร่ําครวญอยูกลางปาชานี้ จึงไดกลาวคาถาที่ ๑
วา :ทานประดับแลวดวยอาภรณตาง ๆ มี
ตางหูเกลี้ยงเกลา ทัดทรงระเบียบดอกไม
ลูบไลกระแจะจันทนสีเหลือง ทานมีทุกข
อะไรหรือ จึงมากอดอกคร่ําครวญอยูในกลาง
ปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลงฺกโต คือประดับแลวดวย
อาภรณตาง ๆ. บทวา มฏกุณฺฑลี คือประกอบดวยตางหูอันเกลี้ยง
เกลา ซึ่งมีรปู รางอันสําเร็จแลว. บทวา มาลธารี คือทัดทรงระเบียบ
ดอกไมอันไพจิตร. บทวา หริจนฺทนุสฺสโท คือลูบไลดวยจันทนมีสี
ดังทอง. บทวา วนมชฺเฌ คือในกลางปาชา. บทวา กึ ทุกขฺ โิ ต ตุว
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ความวา พราหมณกลาววา ทานมีความทุกขอะไรหรือจงบอกมา เรา
จะใหสิ่งที่ทานตองการแกทาน.
ลําดับนั้น มาณพเทพบุตรเมื่อจะบอกแกพราหมณ จึงกลาว
คาถาที่ ๒ วา :เรือนรถงามแพรวพราว แลวไปดวย
ทองคําของเรามีอยูแ ลว เราหาลอทั้ง ๒ ของ
เรือนรถนั้นยังไมได ดวยความทุกขอันนัน้
เราจักตายเปนแน.
เมื่อพราหมณจะรับหาให จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :ทานตองการรถชนิดไร รถทําดวย
ทองคํา แกวมณี โลหะ หรือรูปยะ จงบอก
รถชนิดนั้นแกเราเถิด เราจะทํารถใหแกทา น
จะหาลอทั้งคูใสใหเสร็จ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาวท ความวา ทานตองการรถ
ชนิดไร ? ชอบใจรถชนิดไร ? จงบอกรถชนิดนัน้ เถิด เราจะทํารถให
แกทาน. บทวา ปฏิปาทยามิ คือเราจะใหทานไดรับลอทั้งคูที่เหมาะ
แกเรือนรถ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 909

พระศาสดาผูตรัสรูแลว ไดตรัสดวยคาถาที่มาณพฟงดังนั้นแลว
จึงไดกลาวคาถา วา :พระจันทรและพระอาทิตยทั้ง ๒ งาม
ผองใสอยูในวิถีทั้ง ๒ ลอยไปในอากาศ รถ
ทองของเรายอมงามดวยพระจันทร และพระอาทิตยนั้นอันเปนคูลอ.
พราหมณ จึงกลาวคาถาที่เหลือตอจากนั้น วา :ดูกอนมาณพ ทานเปนพาลแท ทานได
ปรารถนาสิ่งที่เขาไมปรารถนากัน เราเขาใจ
วาทานนั้นจักตายเสียเปลา ทานจักไมได
พระจันทรและพระอาทิตยเลย.
พึงทราบอธิบายในคาถาที่พราหมณกลาว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปตฺถย แปลวา อันเขาไมพึง
ปรารถนากัน.
ลําดับนั้น มาณพ จึงไดกลาวคาถา วา :แมความอุทัยแลอัสดงของพระจันทร
และพระอาทิตยนั้นก็ยังปรากฏอยู สีสรร
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วรรณะ และวีถีทางของพระจันทรและพระอาทิตยทั้ง ๒ ก็ยังปรากฏอยู สวนบุคคลผู
ลวงลับไปแลว ยอมไมปรากฏเลย บรรดาเรา
๒ คนผูคร่ําครวญอยู ใครเลาหนอจะเปนคน
โงเขลายิ่งกวากัน ?
พึงทราบอธิบายในคาถาที่มาณพกลาว.
การขึ้นและการอัสดง ชื่อวา คมนาคมน ในคาถานั้น.
สีสรรนั่นแหละ ชือ่ วา วณฺณธาตุ ในคําวา อุภเยตฺถ วีถิโย
นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ คือแมภูมิเปนที่ไปและเปนที่มาของพระจันทร
และพระอาทิตยทั้ง ๒ ยอมปรากฏอยูในอากาศวา นี้เปนวิถขี องพระจันทรนี้เปนวิถีของพระอาทิตย.
บทวา เปโต ปน ความวา สวนสัตวผูไปแลวสูปรโลก
ยอมไมปรากฏเลย. บทวา โก นุ โข ความวา เมื่อเปนเชนนั้น
บรรดาเรา ๒ คนผูคร่ําครวญอยู ใครเลาหนอจะเปนคนเขลายิ่งกวากัน.
เมื่อมาณพกลาวอยูอยางนี้ พราหมณกําหนดความได จึงได
กลาวคาถา วา :แนะมาณพ ทานพูดจริง บรรดาเรา
ทั้ง ๒ ผูคร่ําครวญอยู เรานี่แหละเปนคน
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โงเขลายิ่งกวาทาน เราปรารถนาผูตายไปยัง
ปรโลกแลว เหมือนเด็กรองไหอยากไดพระจันทรฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา จนฺท วิย ทารโก ความวา
เด็กชาวบานวัยหนุม พึงรองไหเพื่อตองการพระจันทรดวยกลาววา ทาน
ทั้งหลายจงใหพระจันทรแกเราเถิด ดังนี้ ฉันใด แมเราก็ปรารถนาผูตาย
ไปยังปรโลกแลวฉันนั้นเหมือนกัน.
พราหมณหายเศราโศกดวยถอยคําของมาณพ เมื่อจะกลาวชม
เชยมาณพ จึงไดกลาวคาถาที่เหลือวา :นาสรรเสริญ ทานมารดเราผูเรารอนให
สงบระงับดับความกระวนกระวายทั้งปวงได
เหมือนบุคคลดับไฟที่ติดเปรียบดวยน้ําฉะนั้น.
ทานไดถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของ
เราออกไดแลว ไดบรรเทาความโศกถึงบุตร
ของเราผูถูกความโศกครอบงําแลวหนอ.
ดูกอนมาณพ เราเปนผูถอนลูกศรได
แลว ปราศจากความโศก ไมมคี วามขุนมัว เรา
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จะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟง
ถอยคําของทาน.
ลําดับนั้น มาณพกลาวสอนพราหมณวา ทานพราหมณทาน
รองไหเพื่อประโยชนแกบุตรคนใด บุตรคนนั้นคือตัวขาพเจาเปนบุตร
ของทาน ขาพเจาเกิดในเทวโลกตั้งแตนี้ทานอยาไดเศราโศกถึงเรา จง
ใหทาน รักษาศีล กระทําอุโบสถกรรมดังนี้แลว ไปสูวมิ านของตน
แมพราหมณก็ดีตั้งอยูในโอวาทของมาณพนั้น ทําบุญมีใหทานเปนตน
ตายแลวไปเกิดในเทวโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจจะ กุฎมพีดํารงอยูในโสดาปตติผล พระทศพลทรงประชุมชาดกวา เทพบุตรผูแสดงธรรมในครั้งนั้น คือเรา
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามัฏฐกุณฑลิชาดกที่ ๑๑
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๑๒. พิลารโกสิยชาดก
วาดวยใหทานไมไดเพราะเหตุ ๒ อยาง
[๑๔๔๓] สัตบุรษุ ทั้งหลายแมไมหุงกินเอง ได
โภชนะมาแลว ก็ไมปรารถนาจะบริโภคผูเดียว
ทานหุงโภชนะไวมิใชหรือ การที่ทานไมใหนั้น
ไมสมควรแกทาน.
[๑๔๔๔] บุคคลใหทานไมไดดวยเหตุ ๒ อยางนี้
คือความตระหนี่ ๑ ความประมาท ๑ บัณฑิต
ผูรูแจงเมื่อตองการบุญพึงใหทานแท.
[๑๔๔๕] คนผูตระหนี่กลัวความยากจน ยอมไม
ใหอะไร ๆ แกผใู ดเลย ความกลัวจนนั่นแหละ
จะเปนภัยแกคนผูไมให คนตระหนี่ยอมกลัว
ความอยากขาวอยากน้ํา ความกลัวนั่นแหละ
จะกลับมาถูกตองคนพาลทั้งในโลกนี้และโลก
หนา.
[๑๔๔๖] เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงครอบงํามลทิน
กําจัดความตระหนี่เสียแลว พึงใหทานเถิด
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เพราะบุญยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายใน
โลกหนา.
[๑๔๔๗] ทานผูใหใหไดยาก เพราะตองครอบงําความตระหนี่กอนแลวใหได การทําทานนั้น
ทํายากแท อสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไมทํางาน
ตามที่สัตบุรุษทําแลว ธรรมของสัตบุรุษอันคน
อื่นรูไดยาก.
[๑๔๔๘] เพราะเหตุนั้น การไปจากโลกนี้ของ
สัตบุรุษกับอสัตบุรุษจึงตางกัน อสัตบุรษุ ยอม
ไปนรก สัตบุรษุ ยอมไปสวรรค.
[๑๔๔๙] บัณฑิตพวก ๑ ใหไทยธรรมแมมีสวน
เล็กนอยได สัตวบางพวกแมมีไทยธรรมมากก็
ใหไมได ทักษิณาทานที่บุคคลใหจากของเล็ก
นอย ก็นับวาเสมอดวยการใหจาํ นวนพัน.
[๑๔๕๐] แมผูใดเที่ยวไปขออาหารมา ผูนนั้ ชื่อวา
ประพฤติธรรม อนึ่ง บุคคลผูเลี้ยงบุตรและ
ภรรยาของตน เมือ่ ไทยธรรมมีนอย ก็เฉลีย่ ให
แกสมณะและพราหมณ บุคคลนั้นชื่อวาประ-
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พฤติธรรม เมื่อคนตั้งแสนฆาสัตวมาบูชาแก
คนผูควรบูชาจํานวนพัน อิสรภาพนับตั้งแสน
นั้น ยอมไมถึงแมเสี้ยวแหงผลทานของตน
เข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดยชอบใหอยู.
[๑๔๕๑] เพราะเหตุ ? ยัญนี้ก็ไพบูลยมีคามาก
จึงไมเทาคาแหงผลทานที่บุคคลใหโดยชอบ
ธรรมเลา ไฉนอิสรภาพนับดวยแสนของผู
ที่บูชามากมายหลายพันนั้น จึงไมเทาแมสวน
เสี้ยวแหงผลทานของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรม
ใหเกิดโดยชอบใหอยู.
[๑๔๕๒] เพราะวาคนบางคนตั้งอยูในกาย กรรม
เปนตน อันไมเสมอกัน ทําสัตวใหลําบากบาง
ฆาใหตายบาง ทําใหเศราโศกบาง แลวจึงให
ทานทักษิณาทานนั้น มีหนาชุมไปดวยน้ําตา
พรอมทั้งอาชญา จึงไมเทาถึงสวนเสี้ยวแหงผล
ทานที่บุคคลใหแลวโดยชอบธรรม เพราะอยาง
นี้อิสรภาพนับดวยแสน ของผูที่บูชามากมาย
หลายพันเหลานั้น จึงไมเทาถึงสวนเสี้ยวแหง
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ผลทานของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดย
ชอบใหอยู.
จบ พิลารโกสิยชาดกที่ ๑๒
อรรถกถาพิลารโกสิยชาดกที่ ๑๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูมีทานเปนเครื่องปลื้มใจรูป ๑ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มี
คําเริ่มตนวา อปจนฺตาป ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุรูปนัน้ ฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
แลว บวชในพระศาสนา จําเดิมแตบวชแลว เปนผูมีทานเปนเครื่อง
ปลื้มใจ มีอธั ยาศัยยินดีในการใหทาน ยังไมไดใหบิณฑบาตที่ตกลงใน
บาตรแกผูอื่นกอนแลวก็ไมฉัน โดยที่สุดไดแมน้ําดื่มมา ยังไมใหแกผูอื่น
แลวก็ไมดี ไดเปนผูยินดียิ่งในทานดวยอาการอยางนี้.
ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายพากันพรรณนาคุณของภิกษุรูปนั้น ใน
ธรรมสภา พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรง
ทราบแลว รับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวา
เธอมีทานเปนเครื่องปลื้มใจ มีอัธยาศัยยินดีในการใหทาน จริงหรือ ?
เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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เมื่อกอนภิกษุนี้ไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส แมแตหยดน้ํามันก็ไม
เอาปลายหญาคาจิ้มใหใคร คราวนั้นเราทรมานเขาทําใหหมดพยศ ให
ตั้งอยูในผลแหงทานแมในภพตอ ๆ มา ก็ยังละทานวัตรนั้นไมได ภิกษุ
ทั้งหลายทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลเศรษฐี เจริญวัยแลวรวบรวมทรัพย
ไวไดมา ครั้นบิดาลวงลับไปก็ไดตําแหนงเศรษฐี วันหนึ่งตรวจตราดู
ทรัพยสมบัติแลวคิดวา ทรัพยยังปรากฏอยู แตผูที่ทําใหทรัพยเกิดขึ้น
ไมปรากฏ เราควรสละทรัพยนี้ใหทาน จึงใหสรางโรงทานบําเพ็ญทาน
เปนการใหญตลอดชีวิต กาลเมื่อจะสิ้นอายุไดใหโอวาทแกบุตรไววา
เจาอยาตัดทานวัตรนี้เสีย แลวตายไปเกิดเปนทาวสักกะ ณ ดาวดึงส
พิภพ. แมบตุ รของเศรษฐีนั้นก็ใหทานเชนนั้นเหมือนกัน แลวกลาว
สอนบุตรครั้นสิ้นอายุ ไดเกิดเปนจันทเทพบุตร บุตรของเขาไดเกิดเปน
สุริยเทพบุตร บุตรของเขาไดเกิดเปนมาตลีสังคาหกเทพบุตร. บุตรของ
เขาไดเกิดเปนคนธรรพเทพบุตร ชื่อปญจสิขะ. แตบุตรชั้นที่ ๖ เปนคน
ไมมีศรัทธา มีจิตกระดางไมรักการใหทานเปนคนตระหนี่. เขาใหคน
รื้อโรงทานเผาเสีย ใหโบยตีพวกยาจกไลไปสิ้น แมหยาดน้ําผึ้งก็ไมริน
ใหแกใคร ๆ ดวยหญาคา.
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ในกาลครั้งนั้น ทาวสักกเทวราชตรวจตราดูบุพกรรมของ
พระองค ใครครวญวา วงศทานของเรายังเปนไปอยูหรือไมหนอ ทรง
ทราบวา บุตรของเราบําเพ็ญทานเกิดเปนจันทเทพบุตร, บุตรของจันทเทพบุตรเกิดเปนสุริยเทพบุตร, บุตรของสุริยเทพบุตรเกิดเปนมาตลี
เทพบุตร บุตรของมาตลีเทพบุตรเกิดเปนปญจสิขเทพบุตร แตบุตรชั้นที่
หกไดตัดวงศทานนั้นเสีย ครั้งนั้น พระองคไดทรงมีพระดําริวา เราจัก
ทรมานเศรษฐีผูมีใจลามกนี้ใหรูจักผลทานแลวจักมา พระองคจึงรับสั่ง
ใหหาจันทสุริย มาตลีและปญจสิขเทพบุตรมาตรัสวา ดูกอนสหายเศรษฐี
ที่ ๖ ในวงศของพวกเราตัดวงศตระกูลขาดเสียแลว ใหเผาโรงทาน ให
ขับไลพวกยาจกไปเสีย ไมใหอะไรแกใคร ๆ มาเถิดทานทั้งหลาย พวก
เราจักไปทรมานเศรษฐีนั้น ดังนี้แลวไดเสด็จไปยังกรุงพาราณสีพรอม
ดวยเทพบุตรทั้ง ๔ นั้น.
ขณะนั้น เศรษฐีไปเฝาพระราชา แลวมาแลดูระหวางถนน
อยูที่ซุมประตูที่ ๗ ทาวสักกะตรัสกะเทพบุตรทั้ง ๔ วา เวลาเราเขา
ไปแลว ทานทั้งหลายจงตามเขาไปโดยลําดับ ดังนี้แลวไปยืนอยูในสํานัก
เศรษฐีตรัสวา ดูกอนมหาเศรษฐีผูเจริญ ทานจงใหโภชนะแกขาพเจา
บาง เศรษฐีกลาววา ทานพราหมณที่นี้ไมมีภัตสําหรับทาน ไปที่อื่นเถิด
ทาวสักกะตรัสวา ทานมหาเศรษฐีผูเจริญ เมื่อพราหมณทั้งหลายขอภัต
ทานควรให เศรษฐีตอบวา ทานพราหมณ ภัตนี้หุงสุกแลวก็ดี ที่จะ
พึงหุงก็ดี ไมมีในเรือนของเรา ทานจงไปที่อื่นเถิด. ทาวสักกะตรัสวา
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ทานมหาเศรษฐี เราจักกลาวสรรเสริญทานอยางหนึ่งทานจงฟง เศรษฐี
ตอบวา เราไมตองการความสรรเสริญของทาน ทานจงไปเถิดอยายืน
อยูที่นี้เลย ทาวสักกะทําเปนไมไดยินคําของเศรษฐี ไดตรัสคาถา ๒
คาถาวา :สัตบุรษุ ทัง้ หลายแมไมหุงกินเอง ได
โภชนะมาแลว ก็ไมปรารถนาจะบริโภคผูเดียว
ทานหุงโภชนะไวมิใชหรือ การที่ทานใหน้นั
ไมสมควรแกทาน.
บุคคลใหทานไมไดดวยเหตุ ๒ อยางนี้
คือความตระหนี่ ๑ ความประมาท ๑ บัณฑิต
ผูรูแจงเมื่อตองการบุญพึงใหทานแท.
ความแหงคาถาเหลานั้นวา ทานมหาเศรษฐีผูเจริญ สัตบุรุษ
ทั้งหลายผูสงบแลว แมไมหุงกินเองก็ปรารถนาจะใหโภชนะแมที่ไดมา
แลวดวยภิกขาจาร ยอมไมบริโภคผูเดียว.
บทวา กิเมว ตฺว ความวา ทั้ง ๆ ที่ทานหุงอยูก็ไมให. บทวา
น ต สม ความวา การที่ทานไมใหนั้น ไมสมควรคือไมเหมาะแกทาน.
ก็บุคคลใหทานไมไดดวยเหตุ ๒ อยางคือ ความตระหนี่ ๑ ความ
ประมาท ๑ ก็มนุษยผูเปนบัณฑิต ผูร ูแจง ผูเชนกับดวยทาน เมื่อ
ตองการบุญควรใหทานทีเดียว.
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เศรษฐีไดฟงคําทาวสักกะแลวกลาววา ถาเชนนั้นทานจงเขาไป
นั่งที่เรือนเถิด จักไดหนอยหนึ่ง ทาวสักกะไดเขาไปนั่งสวดสรรเสริญ
อยู. ลําดับนัน้ จันทเทพบุตรไดมาขอภัตกะเศรษฐีนั้นและเมื่อเศรษฐี
กลาววา ภัตสําหรับทานไมมีจงไปเสียเถิด จึงกลาววา ทานมหาเศรษฐี
พราหมณคน ๑ นั่งอยูแลวภายในเรือน เห็นจะมีสวดพราหมณกระมัง
เราจักเขาไปสวดบาง แมเศรษฐีจะกลาววา ไมมีสวดพราหมณทาน
จงออกไป ก็กลาววา ทานมหาเศรษฐีเชิญทานฟงบทสรรเสริญกอน
แลวกลาวคาถา ๒ คาถาวา :คนผูตระหนี่กลัวความยากจน ยอมไม
ใหอะไร ๆ แกผูใดเลย ความกลัวจนนั่นแหละ
จะเปนภัยแกคนผูไมให คนตระหนี่ยอมกลัว
ความอยากขาวอยากน้ํา ความกลัวนั่นแหละ
จะกลับมาถูกตองคนพาลทั้งในโลกนี้และโลก
หนา.
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงครอบงํามลทิน
กําจัดความตระหนี่เสียแลว พึงใหทานเถิด
เพราะบุญยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายใน
โลกหนา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ภายติ ความวา ยอมกลัว
ความอยากขาวอยากน้ําใดวา เราใหแกชนเหลาอื่นเสียแลว ก็จักกลาย
เปนคนอยากขาวอยากน้ําเสียเอง. บทวา ตเมว เปนตน ความวา
ความกลัว กลาวคือความอยากขาวอยากน้ํานั่นแหละ จะกลับมาถูกตอง
คือเบียดเบียนคนพาลนั้น ทั้งในโลกนี้และโลกหนาในที่ที่เขาเกิดแลว
เขาจะถึงความยากจนอยางที่สุด. บทวา มลาภิภู คิดครอบงํามลทินคือ
ความตระหนี่.
เศรษฐีไดฟงคําของจันทเทพบุตรแมนั้นแลวกลาววา ถาเชนนั้น
ทานจงเขาไปจักไดหนอยหนึ่ง จันทเทพบุตรเขาไปนั่งใกลทาวสักกะ
ตอจากนั้นสุริยเทพบุตรปลอยใหเวลาลวงไปหนอยหนึ่งแลวมา เมื่อขอ
ภัตไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ทานผูใหใหไดยาก เพราะตองครอบงํา
ความตระหนี่กอนแลวจึงใหได การทําทานนั้น
ทํายากแท อสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไมทําทาน
ตามที่สัตบุรุษทําแลว ธรรมของสัตบุรุษอันคน
อื่นรูไดยาก.
เพราะเหตุนั้น การไปจากโลกนี้ของ
สัตบุรุษกับอสัตบุรุษจึงตางกัน อสัตบุรุษยอม
ไปนรก สัตบุรุษยอมไปสวรรค.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุททฺ ท ความวา ขึ้นชื่อวาทาน
บุคคลใหไดยาก เพราะผูที่จะใหทานนั้นตองครอบงําความตระหนี่เสีย
กอนจึงใหได. บทวา ทุกฺกร ความวา การทําทานนั้นทํายากแทคลาย
กับการรบศึก. บาทคาถาวา อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ ความวา พวก
อสัตบุรุษไมรูจักผลแหงทาน ก็ไมเดินตามทางที่พวกสัตบุรุษเหลานั้น
ดําเนินไปแลว. บทวา สต ธมฺโม ความวา ธรรมของสัตบุรุษคือ
พระโพธิสัตวทั้งหลาย อันคนอื่นรูไดยาก. บทวา อสนฺโต ความวา
พวกอสัตบุรุษไมใหทานดวยอํานาจแหงความตระหนี่ ยอมไปสูนรก.
เศรษฐีไมเห็นวาจะหยิบเอาของที่ควรหยิบยื่นใหไปได จึงกลาว
วา ถาเชนนัน้ ทานจงเขาไปนั่งอยูในสํานักพราหมณทั้งหลาย จักได
หนอยหนึ่ง. ตอแตนั้นมาตลีเทพบุตรปลอยใหเวลาลวงไปหนอยหนึ่งแลว
มาขอภัต ในระหวางที่เศรษฐีตอบวา ไมมีนั่นแหละ ไดกลาวคาถาที่ ๗
วา :บัณฑิตพวก ๑ ใหไทยธรรมแมมสี วน
เล็กนอยได สัตวบางพวกแมมีไทยธรรมมากก็
ใหไมได ทักษิณาทานที่บุคคลใหจากของเล็ก
นอย ก็นับวาเสมอดวยการใหจาํ นวนพัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมฺเปเก ปเวจฺฉนฺติ มีอธิบายวา
ดูกอนมหาเศรษฐี บุรุษผูเปนบัณฑิตบางพวก ยอมแบงปน คือยอมให
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ไทยธรรมแมนอย. บทวา พหุนา เปนตน ความวา สัตวบางพวก
แมมีไทยธรรมมากก็ใหไมได คือไมใหเลย.
ทานที่บุคคลเชื่อกรรมเชื่อผลแหงกรรมแลวใหชื่อวาทักษิณา.
บทวา สหสฺเสน สม ความวา ทักษิณาทานแมประมาณขาว
สักทัพพีเดียวที่บุคคลใหแลวอยางนี้ ก็นับวาเสมอกับดวยการใหจํานวน
ตั้งพัน คือเปนเชนกับ ดวยการใหจํานวนตั้งพันนั่นเทียว เพราะมีผลมาก.
เศรษฐีกลาวกะมาตลีเทพบุตรแมนั้นวา ถาเชนนั้น ทานจงเขา
ไปนั่งเถิด ตอจากนั้นปญจสิขเทพบุตรปลอยใหเวลาลวงไปหนอยหนึ่ง
แลวมาขอภัต เมื่อเศรษฐีกลาววา ไมมีไปเสียเถิด จึงกลาววา เราไม
เลยไป ในเรือนนี้เห็นจะมีสวดพราหมณกระมัง เมื่อจะเริ่มธรรมกถา
แกเศรษฐี จึงกลาวคาถาที่ ๘ วา :แมผูใดเที่ยวไปขออาหารมา ผูนั้นชื่อวา
ประพฤติธรรม อนึ่ง บุคคลผูเลี้ยงบุตรและ
ภรรยาของตน เมือ่ ไทยธรรมมีนอย ก็เฉลีย่ ให
แกสมณะและพราหมณ บุคคลนั้นขอวาประพฤติธรรม เมื่อคนตั้งแสนฆาสัตวมาบูชาแก
คนผูควรบูชาจํานวนพัน อิสรภาพนับตั้งแสน
นั้น ยอมไมถึงแมเสี้ยวแหงผลทานของตน
เข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดยชอบใหอยู.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺม ไดแกธรรมคือสุจริต ๓
ประการ. บทวา สมุจฉฺ ก ความวา แมผูใดเที่ยวไปขออาหารดิบแล
สุกตามบานก็ตาม นําผลาผลมาแตปาก็ตาม ผูนนั้ ชื่อวาประพฤติธรรม
นั้นแล. บทวา ทารฺ จ โปส ความวา อนึ่ง บุคคลผูเลี้ยงบุตรและ
ภรรยาของตน. บทวา ทท อปฺปกสฺมึ ความวา แมเมื่อไทยธรรม
มีนอย เมือ่ เฉลี่ยใหแกสมณะและพราหมณผูตั้งอยูในธรรม ชื่อวา
ประพฤติอยูซึ่งธรรม. บทวา สตสหสฺสาน สหสฺสยาคิน ความวา
ยัญที่คนตั้งแสนฆาสัตวอื่นมาบูชาแกคนที่ควรบูชาจํานวนพัน คือ เมื่อ
อิสรชนตั้งแสนบูชาแกคนที่ควรบูชาจํานวนพันอยู.
บทวา กลฺลป มาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เต ความวา อิสรภาพ
นับตั้งแสนนั้น คือ ยัญที่บูชาแกคนที่ควรบูชาจํานวนพัน ยอมไมถึง
เสี้ยวที่ ๑๖ แหงผลทานของทุคคตมนุษย ผูยังไทยธรรมใหเกิดขึ้นโดย
ธรรมสม่ําเสมอใหอยู.
ลําดับนั้น เศรษฐีไดกําหนดฟงถอยคําของปญจสิขเทพบุตรแลว
ที่นั้นเศรษฐีเมื่อจะถามถึงเหตุแหงการบูชาอันไรผล กะปญจสิขเทพบุตร
นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๙ วา :เพราะเหตุไร ยัญนี้กไ็ พบูลยมีคามาก
จึงไมเทาคาแหงผลทานที่บุคคลใหโดยชอบ
ธรรมเลา ? ไฉนอิสรภาพนับดวยแสนของผู
ที่บูชามากมายหลายพันนั้น จึงไมเทาแมสวน
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เสี้ยวแหงผลทานของตนเข็ญใจผูยังไทยธรรม
ใหเกิดโดยชอบใหอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺโ ความวา การใหและการ
บูชา. ชื่อวาไพบูลยดวยสามารถแหงการบริจาคทรัพยนับดวยแสน และ
ชื่อวามีคามาก เพราะมีผลไพบูลย บทวา สเมน ทินฺนสฺส ความวา
เพราะเหตุไรจึงไมเทาคาแหงผลทานที่บุคคลใหโดยชอบธรรมเลา ? บทวา
กถ สหสฺสาน ความวา ดูกอนพราหมณ ไฉนอิสรภาพนับดวยแสน
ของคนที่บูชาจํานวนพัน ๆ คือ ของคนจํานวนมากมายหลายพัน จง
ไมถึงเสี้ยวที่ ๖ แหงผลทานของทุคคตมนุษยคนเดียว ผูยังไทยธรรม
ใหเกิดโดยธรรมแลวใหอยู.
ลําดับนั้น ปญจสิขเทพบุตรเมื่อจะกลาวแกเศรษฐีนั้น ไดกลาว
คาถาสุดทายวา :เพราะวาคนบางพวกตั้งอยูในกายกรรม
เปนตน อันไมเสมอกัน ทําสัตวใหลําบากบาง
ฆาใหตายบาง ทําใหเศราโศกบาง แลวจึงให
ทาน ทักขิณาทานนั้น. มีหนาชุมไปดวยน้ําตา
พรอมทั้งอาชญา จึงไมเทาถึงสวนเสี้ยวแหงผล
ทานที่บุคคลใหแลวโดยชอบธรรม เพราะอยาง
นี้อิสรภาพนับดวยแสน ของผูที่บูชามากมาย
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หลายพันเหลานั้น จึงไมเทาถึงสวนเสี้ยวแหง
ผลทานของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกิดโดย
ชอบใหอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสเม คือ ตั้งอยูในกายกรรมเปน
ตนอันไมเสมอกัน. บทวา ฆตฺวา คือ ทําสัตวใหลําบาก. บทวา วธิตฺวา
คือ ทําสัตวใหตาย. บทวา โสจยิตฺวา คือ ทําสัตวใหมีความเศราโศก.
เศรษฐีนั้น ฟงธรรมกถาของปญจสิขเทพบุตรแลว กลาววา
ถาเชนนั้นไปเถิดทานจงเขาไปนั่งในเรือน จะใหหนอยหนึ่ง ปญจสิขเทพบุตรไดไปนั่งในสํานักของพราหมณเหลานั้น ลําดับนั้น พิลารโกสิย
เศรษฐีเรียกทาสีคน ๑ มาสั่งวา เจาจงใหขาวลีบแกพราหมณเหลานี้
คนละทะนาน นางทาสีถือทะนานขาวเปลือกเขาไปหาพราหมณแลว
กลาววา ทานทั้งหลายจงเอาขาวเปลือกเหลานี้ไปหุงกิน ณ ทีใ่ ดที่หนึ่ง
พราหมณทั้งหลายกลาววา พวกเราไมตองการขาวเปลือก พวกเรา
ไมจับตองขาวเปลือก นางทาสีบอกเศรษฐีวา ไดยินวาพราหมณทั้งหลาย
ไมจับตองขาวเปลือก เศรษฐีกลาววา ถาเชนนัน้ เจาจงใหขาวสารแก
พราหมณเหลานั้น นางทาสีไดถือเอาขาวสารไปใหพวกพราหมณแลว
กลาววา ทานพราหมณทั้งหลาย ขอพวกทานจงรับเอาขาวสารเถิด
พราหมณทั้งหลายกลาววา พวกเราไมรับของดิบ นางทาสีบอกเศรษฐี
วา ขาแตนายไดยินวา พราหมณทั้งหลายไมรับของบิดา เศรษฐีกลาววา
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ถาเชนนั้น
เจาจงคดขาวสําหรับโคกินใสกระโหลกไปใหแกพวก
พราหมณเหลานั้น นางทาสีไดคดขาวสุกสําหรับโคกินใสกระโหลกไป
ใหพราหมณเหลานั้นแลว พราหมณทั้ง ๕ ปนขาวเปนคํา ๆ ใสปาก
ทําใหขาวติดคอแลวกลอกตาไปมานอนทําเปนตายหมดความรูสึก ทาสี
เห็นดังนั้นคิดวา พราหมณจักตาย. จึงกลัวไปบอกเศรษฐีวา ขาแตนาย
พราหมณเหลานั้น ไมอาจจะกลืนขาวสําหรับโคไดตายหมดแลว.
เศรษฐีนั้นคิดวา คราวนี้คนทั้งหลายจักติเตียนเราวา เศรษฐีนี้
มีใจชั่ว ใหนางทาสีใหขาวสําหรับโคแกพวกพราหมณผูสุขุมาลชาติ
พวกพราหมณเหลานั้นไมอาจกลืนขาวนั้นได จึงตายหมด ลําดับนั้น
เศรษฐีจึงกลาวกะทาสีวา เจาจงรีบไปเอาขาวสําหรับโคในกระโหลก
เหลานั้นมาเสีย แลวจงคดขาวสาลีที่โอชารสไปใหใหม นางไดกระทํา
ตามนั้นแลว เศรษฐีเรียกพวกคนเดินถนนมาบอกวา เราใหทาสีนํา
อาหารตามที่เราเคยบริโภคไปใหพวกพราหมณเหลานี้ พราหมณเหลานั้น
มีความโลภบริโภคคําใหญ ๆ จึงติดคอตาย ทานทั้งหลายจงรูวา เราไมมี
ความผิด แลวใหประชุมบริษัท.
เมื่อมหาชนประชุมกันแลว พราหมณทั้งหลายลุกขึ้นแลดูมหาชน
แลวกลาววา ทานทั้งหลายจงดูเศรษฐีนี้กลาวเท็จ เศรษฐีกลาววาไดให
ขาวสําหรับตนบริโภคแกพวกเรา ความจริงเศรษฐีไดใหขาวสําหรับโค
กินแกพวกเรากอน เมื่อพวกเราทําเปนนอนตาย จึงใหทาสีไปคดขาวนี้
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สงมาให กลาวดังนี้แลวจึงคายขาวที่อมไวในปากลงบนพื้นดินแสดงแก
มหาชน มหาชนพากันติเตียนเศรษฐีวา แนะคนอันธพาลเจาทําวงศ
ตระกูลของตนใหพินาศ ใหเผาโรงทาน ใหจับคอพวกยาจกขับไลไป
บัดนี้เมื่อจะใหขาวแกพวกพราหมณสุขุมาลชาติเหลานี้ ไดเอาขาวสําหรับ
โคกินให เมื่อเจาจะไปปรโลก เห็นจะเอาสมบัติในเรือนของเจาผูกคอ
ไปดวยกระมัง.
ขณะนั้น ทาวสักกะถามมหาชนวา ทานทั้งหลายรูไหมวาทรัพย
ในเรือนนี้เปนของใคร มหาชนตอบวาไมรู ทาวสักถะถามวา พวกทาน
เคยไดยินไหมวาครั้งกระโนน ในพระนครนี้มีมหาเศรษฐี เมืองพาราณสี
สรางโรงทานแลวบําเพ็ญทานเปนการใหญ มหาชนตอบวา ถูกแลว
พวกเราไดยิน ทาวสักกะกลาววา เราคือเศรษฐีคนนั้น ครัน้ ใหทาน
แลวไปเกิดเปนทาวสักกเทวราช แมบุตรของเราก็มิไดทําลายวงศตระกูล
ไดใหทานแลวเกิดเปนจันทเทพบุตร บุตรของจันทเทพบุตรเกิดเปน
สุริยเทพบุตร บุตรของสุริยเทพบุตรเกิดเปนมาตลีเทพบุตร บุตรของ
มาตลีเทพบุตรเกิดเปนคนธรรพเทพบุตรชื่อปญจสิขะ บรรดาเทพบุตร
เหลานั้น ผูนี้คือจันทเทพบุตร ผูนี้คอื สุริยเทพบุตร ผูนี้คือมาตลีสังคาหกเทพบุตร คือผูนี้คนธรรพเทพบุตร ชื่อปญจสิขะ ผูเปนบิดาของ
เศรษฐีผูมีใจลามกนี้ กุศลทานที่มีคุณมากอยางนี้ บัณฑิตควรทําแท
ขณะกําลังกลาวอยู เพื่อจะตัดความสงสัยของมหาชน เทพบุตรทั้งหลาย
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จึงเหาะไปในอากาศ ยืนเปลงรัศมีกายงามรุงเรืองอยูดวยอานุภาพอันยิ่ง
ใหญ พระนครทั้งสิ้นไดเปนเหมือนสวางไสวอยู.
ทาวสักกะเรียกมหาชนมาตรัสวา พวกเราจะทิพยสมบัติของตน
มา ก็เพราะพิลารโกสิยเศรษฐีผูมีใจลามก. ผูสบื สกุลวงศคนสุดทายนี้
เศรษฐีใจลามกคนนี้ ทําลายวงศตระกูลของตน ใหเผาโรงทาน ใหจับ
คอพวกยาจกขับไลไป ตัดวงศของพวกเราเสีย เขาไมใหทานไมรักษา
ศีล จะพึงเกิดในนรก พวกเรามาเพื่ออนุเคราะหเศรษฐีนี้ เมื่อจะทรง
ประกาศคุณแหงทาน ไดแสดงธรรมแกมหาชน.
แมพิลารโกสิยเศรษฐี ก็ไดประคองอัญชลีขึ้นเหนือเศียร ให
ปฏิญญาแกทาวสักกะวา ขาแตพระองคตั้งแตนี้ไป ขาพระองคจักไมทํา
ลายวงศตระกูลที่มีมาแตโบราณ จักบําเพ็ญทาน ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ถายังไมไดใหอาหารที่ไดมา แมที่สดุ จนน้ําและไมชําระฟนแกผอู ื่นกอน
ขาพระองคจักไมบริโภคเลย ทาวสักกะทรงทรมานเศรษฐีนั้นทําใหหมด
พยศ ใหตั้งอยูในศีล ๕ แลวพาเทพบุตรทั้ง ๔ ไปสูวิมานของตน ๆ
แมเศรษฐีนั้นครั้นดํารงอยูตลอดชีวิตแลว ก็ไดไปเกิดในดาวดึงสพิภพ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนภิกษุนี้ไมมีศรัทธา ไมใหทานแกใคร ๆ
แกเราไดทรมานเธอใหรูจักผลทานอยางนี้ แมเกิดในภพตอ ๆ มาก็ยังละ
จิตคิดจะใหทานนั้นไมได แลวทรงประชุมชาดกวา เศรษฐีในครั้งนั้น
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ไดมาเปนภิกษุผูเปนทานบดีรูปนี้ ในบัดนี้ จันทเทพบุตรในครั้งนั้นได
มาเปนพระสารีบุตรในบัดนี้ สุริยเทพบุตรในครั้งนั้น ไดมาเปนพระโมคคัลลานะในบัดนี้ มาตลีเทพบุตรในครั้งนั้น ไดมาเปนพระกัสสป
ในบัดนี้ ปญจสิขเทพบุตรในครั้งนั้น ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาพิลารโกสิยชาดกที่ ๑๒
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๓. จักวากชาดก
วาดวยนกจักรพราก
[๑๔๕๓] ดูกอนจักรพราก ทานมีสีสวย รูปงาม
รางกายแนนแฟน มีสีแดงดังทอง ทรวดทรง
งาม ใบหนาผุดผอง.
[๑๔๕๔] ทานจับอยูที่ฝงคงคา เห็นจะไดกิน
อาหารอยางนี้ คือปลากา ปลากระบอก ปลา
หมอ ปลาเคา ปลาตะเพียนกระมัง.
[๑๔๕๕] ดูกอนสหาย สิ่งอื่นนอกจากสาหราย
และแหนแลว เรามิไดถือเอาเนื้อสัตวบกหรือ
สัตวนามากินเปนอาหารเลย สาหรายและแหน
เทานั้นเปนอาหารของเรา.
[๑๔๕๖] ดูกอนสหาย เราไมเชื่อวาอาหารของ
นกจักรพรากเปนอยางนี้ แมเรากินอาหารที่
คลุกเคลาดวยเกลือและน้ํามันในบาน.
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[๑๔๕๗] ซึ่งเปนอาหารที่ปรุงดวยเนื้ออันสะอาด
ทํากินกันในหมูม นุษย ดูกอนนกจักรพราก
ถึงสระนั้นสีของเราก็ไมเหมือนทาน.
[๑๔๕๘] ทานเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย จึงตอง
คอยมองดูผูที่ผูกเวรในตน เพียงแตจะกินก็
สะดุงแลว เพราะเหตุนั้น สีกายของทานจง
จึงเปนเชนนี้.
[๑๔๕๙] แนะทานธังกะ ทานเปนผูถูกคนทั่วโลก
โกรธเคือง อาหารที่ทานไดมาดวยกรรมอัน
ลามก ยอมไมอมิ่ ทอง เพราะเหตุนั้น สีกาย
ของทานจึงเปนเชนนี้.
[๑๔๖๐] ดูกอนสหาย สวนเรามิไดเบียดเบียน
สัตวทั้งปวงมากิน มีความขวนขวายนอย ไมมี
ใครรังเกียจ ใจไมหอเหี่ยว ภัยแตที่ไหน ๆ
ก็มิไดมี.
[๑๔๖๑] ทานนั้นจงสรางอานุภาพ ละปกติคือ
ความทุศีลของตนเสีย อยาเบียดเบียนใคร
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เที่ยวไปในโลก จะเปนที่รักของชาวโลกเชน
ตัวเรา.
[๑๔๖๒] ผูใดไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา ไมทํา
ทรัพยใหเสื่อมเอง ไมใชผูอื่นทําใหเสื่อม มี
เมตตาจิตในสัตวทั่วไป ผูนั้นยอมไมมีเวรกับ
ใคร.
จบ จักกวากชาดกที่ ๑๓
อรรถกถาจักกวากชาดกที่ ๑๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุเหลาะเเหละรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา วณฺณวา
อภิภูโปสิ ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุรูปนัน้ ไมอิ่มดวยปจจัยมีจีวรเปนตน เที่ยวแสวง
หาอยูวาสังฆภัตมีที่ไหน กิจนิมนตมีที่ไหน เปนตน พอใจอยูใน
เรื่องอามิสเทานั้น ครั้งนั้นภิกษุผูมีศีลเปนที่รักหวังจะอนุเคราะหเธอ
จึงกราบทูลกะพระศาสดา พระศาสดารับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถาม
วา ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูเหลาะแหละจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้น
กราบทูลวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุเธอบวชในศาสนา
ที่จะนําออกจากทุกขเห็นปานนี้ เหตุไรจึงเปนผูเหลาะแหละ ขึ้นชื่อวา
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ความเหลาะแหละเปนเรื่องลามกมาก แมในกาลกอนเธอก็อาศัยความ
เหลาะแหละไมรูจักอิ่มดวยศพชางเปนตน ในเมืองพาราณสี ตองเขา
ไปในปาใหญดังนี้แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล
เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูใน
เมืองพาราณสี มีกาเหลาะแหละตัว ๑ ไมรูจักอิ่มดวยศพชางเปนตน
ในเมืองพาราณสี จึงคิดวาปาเปนเชนไรหนอ แลวไปปาไมสันโดษดวย
ผลาผลในปานั้น เที่ยวไปถึงฝงแมน้ําคงคา เห็นนกจักรพราก ๒ ตัว
ผัวเมียแลวคิดวา นกเหลานี้งามเหลือเกิน นกเหลานี้เห็นจะกินเนื้อ
ปลามากที่ฝงแมน้ําคงคานี้ แมเราก็ควรจะถามนกเหลานี้ แลวกินอาหาร
ของนกเหลานี้ จะเปนผูมีวรรณะงาม คิดแลวก็ไปจับอยูใกล ๆ นก
จักรพรากเหลานั้นเมื่อจะถามนกจักรพราก จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ดูกอนจักรพราก ทานมีสีสวย รูปงาม
รางกายแนนแฟน มีสีแดงดังทอง ทรวดทรง
งาม ใบหนาผุดผอง.
ทานจับอยูที่ฝงคงคา เห็นจะไดกิน
อาหารอยางนี้ คือปลากา ปลากระบอก ปลาหมอ ปลาเคา ปลาตะเพียนกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆโน คือมีรางกายแนน. บทวา
สฺชาตโรหิโต คือมีสีแดงที่เกิดแลวดวยดี ดังทองสีแดง. บทวา
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ปาฏีน คือ ปลากา ชือ่ วา ปาฏีนะ. บทวา ปาวุส ไดแกปลา
กระบอก บาลีวา ราวุส ดังนี้ก็มี. บทวา พลชฺช ไดแกปลาหมอ.
บทวา มุชฺ โรหิต. ไดแกปลาเคาและปลาตะเพียน. กา ถามวา ทาน
เห็นจะไดกินอาหารเห็นปานนี้ ? นกจักรพราก เมื่อจะปฏิเสธคําของกานั้น
จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ วา :ดูกอนสหาย สิ่งอื่นนอกจากสาหราย
และแหนแลว เรามิไดถือเอาเนื้อสัตวบกหรือ
สัตวน้ํามากินเปนอาหารเลย สาหรายและแหน
เทานั้นเปนอาหารของเรา.
พึงทราบความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา ดูกอนสหาย สิ่งอื่น
นอกจากสาหรายและแหนแลว เรามิไดถือเอาเนื้อสัตวบกหรือสัตวน้ํา
มาบริโภคเปนอาหารเลย ดูกอนสหาย ก็สาหรายและแหนเทานั้นเปน
อาหารของเรา.
ลําดับนั้น กา จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ดูกอนสหาย เราไมเชื่อวาอาหารของ
นกจักรพรากเปนอยางนี้ แมเรากินอาหารที่
คลุกเคลาดวยเกลือและน้ํามันในบาน.
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ซึ่งเปนอาหารที่ปรุงดวยเนื้ออันสะอาด
ทํากินกันในหมูม นุษย ดูกอนนกจักรพราก
ถึงกระนั้นสีของเราก็ไมเหมือนทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถา ตุว เปนตน ความวา สี
ของเราไมเหมือนทานผูซึ่งเพียบพรอมดวยความงามอันเลอเลิศ มีสีดุจ
ทอง ดวยเหตุนั้น เมื่อทานบอกวามีสาหรายและแหนเปนอาหาร เรา
จึงไมเชื่อ.
ลําดับนั้น นกจักรพรากเมื่อจะบอกเหตุที่ทําใหวรรณะเศราหมอง
แสดงธรรมแกกานั้น จึงไดกลาวคาถาที่เหลือวา :ทานเบียดเบียนสัตวทั้งหลายจึงตองคอย
มองดูผูที่ผูกเวรในตน เพียงแตจะกินก็สะดุง
กลัว เพราะเหตุนั้น สีกายของทานจึงเปน
เชนนี้.
แนะทานธังกะ ทานเปนผูถูกคนทั่วโลก
โกรธเคือง อาหารที่ทานไดมาดวยธรรมอัน
ลามก ยอมไมอมิ่ ทอง เพราะเหตุนั้น สีกาย
ของทานจึงเปนเชนนี้.
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ดูกอนสหาย สวนเรามิไดเบียดเบียน
สัตวทั้งปวงมากิน มีความขวนขวายนอย ไมมี
ใครรังเกียจ ใจไมหอเหี่ยว ภัยแตที่ไหน ๆ
ก็มิไดมี.
ทานนั้นจงสรางอานุภาพ ละปกติคือ
ความทุศีลของตนเสีย อยาเบียดเบียนใคร
เที่ยวไปในโลก จะเปนที่รักของชาวโลกเชน
ตัวเรา.
ผูใดไมฆาเอง ไมใชใหผอู ื่นฆา ไมทํา
ทรัพยใหเสื่อมเอง ไมใชผูอื่นทําใหเสื่อม มี
เมตตาจิตในสัตวทั่วไป ผูนั้นยอมไมมีเวรกับ
ใคร ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺปสฺส ความวา แนะเพื่อน
กา ทานเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย จึงตองคอยแลดูจิตที่คิดผูกเวรในตน
ซึ่งเกิดขึ้นในผูอื่น. บทวา มานุสึ ปช ไดแกเบียดเบียน คือทําราย
สัตวทั้งหลาย. บทวา อุตฺรสฺโต คือกลัวแลว. บทวา ฆสสี แปลวา
จะกินเพราะเหตุนั้น วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้.
นกจักรพรากรองเรียกกาวา ดูกอนธังกะ โภชนะ ชื่อวา ปณฑะ
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บทวา อหึส สพฺพปาณิน ความวา นกจักรพรากกลาววา
สวนเรามิไดเบียดเบียนสัตวทั้งปวงมากิน. บทวา โส กรสฺสุ อานุภาว
ความวา แมทานนั้นจะทําความเพียรของตน ละความทุศีล กลาวคือ
ปกติของตนเสีย. บทวา อหึสาย คือเปนผูประกอบดวยอหิงสา
เที่ยวไปในโลก. บทวา ปโย โหหิสิ มมฺมิว ความวา เมื่อเปนอยางนี้
ทานยอมจะเปนที่รักของชาวโลกเชนตัวเรานั้นเทียว. บทวา น ชินาติ
คือไมทําทรัพยใหเสื่อมเอง. บทวา น ชาปเย คือไมใชใหผูอื่นทํา
ทรัพยใหเสื่อม. บทวา เมตฺตโส คือมีเมตตาจิตอันเปนสวนแหง
ความรัก. บทวา น เกนจิ ความวา ขึ้นชื่อวาเวรของผูนั้น ยอม
ไมมีกับใคร ๆ แมสักคนเดียว.
ฉะนั้น ทานตองการเปนที่รักของโลกพรอมทั้งเทวโลก ก็จงงด
เวนจากเวรทั้งหมด นกจักรพรากแสดงธรรมแกกาดวยประการฉะนี้.
กากลาววา ทานไมบอกอาหารของตนแกเรา แลวก็รอง กา กา บิน
ไปรอนลง ณ พื้นที่ที่เจือดวยอุจจาระในกรุงพาราณสี.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูเหลาะแหละดํารงอยูในอนาคามิผล พระทศพลทรงประชุมชาดกวา กาในครั้งนั้น ไดมาเปนภิกษุ
ผูเหลาะแหละในบัดนี้ นางนกจักรพรากในครั้งนั้น ไดมาเปนมารดา
พระราหุลในบัดนี้ สวนนกจักรพรากในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจักกวากชาดกที่ ๑๓
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๑๔. ภูริปญหาชาดก
วาดวยคนไมดี ๔ จําพวก
[๑๔๖๓] ดูกอนทานผูมีปญญากวางขวาง ไดยินวา
คําที่ทานอาจารยเสนอกลาวนั้นเปนความจริง
ทานเปนผูมีปญญา มีสริ ิ มีความเพียร มี
ความคิดมั่นคง แมทานเปนผูมีปญญา มีสิริ
มีความเพียรมีความคิดมั่นคงเชนนั้น ก็ปอ งกันความเขาถึงอํานาจแหงความฉิบหายไมได
ทานจึงตองกินขาวแดงไมมีแกง.
[๑๔๖๔] เราทําความสุขเดิมของเราใหเจริญได
ดวยความยาก เมือ่ พิจารณากาลอันควรและไม
ควรจึงหลบอยูตามความพอใจ เปดชองประโยชนใหแกตน ดวยเหตุนั้นเราจึงยินดีดวย
ขาวแดง.
[๑๔๖๕] ก็เรารูจกั กาลเพื่อกระทําความเพียร ทรง
ประโยชนใหเจริญดวยความรูของตน องอาจ
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อยูเหมือนความองอาจแหงราชสีหฉะนั้น ทาน
จักไดเห็นเราพรอมดวยความสําเร็จนั้นอีก.
[๑๔๖๖] ก็บุคคลบางพวก แมจะมีความสุขก็ไม
ทําบาป บุคคลอีกพวก ๑ ไมทําบาป เพราะ
เกรงกลัวตอการเกี่ยวของดวยความติเตียน
ทานเปนคนสามารถมีความคิดวางขวาง เหตุไร
จึงไมทําทุกขใหเกิดแกเรา.
[๑๔๖๗] บัณฑิตทั้งหลายยอมไมประพฤติธรรม
อันเปนบาป เพราะเหตุแหงความสุขของตน
ถูกทุกขกระทบแลว แมจะพลาดพลั้งลงไปก็
สงบอยูไดไมละทิ้งธรรม เพราะความรักและ
ความชัง.
[๑๔๖๘] บุคคลควรถอนตนผูเข็ญใจขึ้น ดวย
เพศที่ออนแอ หรือแข็งแรงอยางใดอยางหนึ่ง
ภายหลังจึงประพฤติธรรม.
[๑๔๖๙] บุคคลนอนหรือนั่งที่รม เงาแหงตนไมใด
ไมพึงหักกานกิ่งแหงตนไมนั้น เพราะบุคคลผู
ประทุษรายมิตรเปนคนชั่วชา.
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[๑๔๗๐] บุรษุ รูแจงธรรมแตสํานักอาจารยใด อนึ่ง
การทีส่ ัตบุรุษทั้งหลาย กําจัดความสงสัยของ
บุรษุ นั้นนั่นแหละ ชื่อวาเปนดังเกาะหรือเปน
ที่พึ่งพาของบุรุษนั้น คนมีปญ
 ญาไมพึงละมิตรภาพกับอาจารยเชนนั้น.
[๑๔๗๑] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณเปนคนเกียจครานไมดี บรรพชิตผูไมสํารวมระวังไมดี พระราชาไมทรงพิจารณาเสียกอนแลว ประกอบ
ราชกิจไมดี บัณฑิตมักโกรธก็ไมดี.
[๑๔๗๒] ขาแตพระราชา กษัตริยควรพิจารณา
กอนแลว จึงคอยประกอบราชกิจ ไมพิจารณา
กอน ไมควรประกอบราชกิจ พระยศและ
พระเกียรติ ยอมเจริญแกพระราชา ผูท รง
พิจารณาเสียกอน แลวจึงประกอบราชกิจ.
จบ ภูริปญ
 หาชาดกที่ ๑๔
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อรรถกถาภูริปญหาชาดกที่ ๑๔
ภูริปญหาชาดกนี้ มีคําเริ่มกันวา สจฺจ กิร ดังนี้ จักมีแจง
ในมหาอุมมังคชาดกแล.
จบ อรรถกถาภูริปญหาชาดกที่ ๑๔
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๑๕. มหามังคลชาดก
วาดวยมงคล
[๑๔๗๓] นรชนรูว ิชาอะไรก็ดี รูสุตะทั้งหลายอะไร
ก็ดี กระซิบถามกันวา อะไรเปนมงคลในเวลา
ปรารถนามงคล นรชนนั้นจะทําอะไร จึงจะเปน
ผูอันความสวัสดีคุมครองแลว ทั้งในโลกนี้
และโลกหนา.
[๑๔๗๔] เทวดาและพรหมทั้งปวง ทีฆชาติและ
สรรพสัตวทั้งหลาย อันบุคคลใดออนนอม
อยูเปนนิจดวยเมตตา บัณฑิตทั้งหลายกลาว
เมตตาของบุคคลนั้นแล วาเปนสวัสดิมงคล
ในสัตวทั้งหลาย.
[๑๔๗๕] ผูใดประพฤติถอมตนแกสัตวโลกทั้งปวง
แกหญิงและชายพรอมทั้งเด็ก เปนผูอดทนตอ
ถอยคําชั่วราย ไมกลาวลําเลิกถึงเรื่องเกา ๆ
บัณฑิตทั้งหลายกลาวความอดกลั้นของผูนั้นวา
เปนสวัสดิมงคล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 944

[๑๔๗๖] ผูใดเปนผูมีปญญาดี มีความรูปรุโปรง
ในเมือ่ เหตุเกิดขึ้นไมดูหมิ่นมิตรสหายทั้งหลาย
ดวยศิลปะ สกุล ทรัพย และดวยชาติ
บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมดูหมิ่นสหายของผู
นั้น วาเปนสวัสดิมงคลในสหายทั้งหลาย.
[๑๔๗๗] สัตบุรษุ ทั้งหลายเปนผูชอบพอคุนเคย
กัน เปนมิตรแทของผูใด ผูม ีคําพูดมั่นคง
อนึ่ง ผูใด เปนผูไมประทุษรายมิตร แบงปน
ทรัพยของตนใหแกมิตร บัณฑิตทั้งหลายกลาว
การไดประโยชนเพราะอาศัยมิตร และการ
แบงปนของผูนั้น วาเปนสวัสดิมงคลในมิตร
ทั้งหลาย.
[๑๔๗๘] ภรรยาของผูใดมีวัยเสมอกัน อยูร วมกัน
ดวยความปรองดอง ประพฤติตามใจกัน เปน
คนใครธรรม ไมเปนหญิงหมัน มีศลี โดย
สมควรแกสกุล รูจักปรนนิบัติสามี บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวคุณความดีในภรรยาของผูนั้น วา
เปนสวัสดิมงคลในภรรยาทั้งหลาย.
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[๑๔๗๙] พระราชาผูเปนเจาชีวิต ทรงพระอิสริยยศ ทรงทราบความสะอาด และความขยัน
หมั่นเพียรของราชเสวกคนใด และทรงทราบ
ราชเสวกคนใด ดวยความเปนผูไมราวรานกับ
พระองค และทรงทราบราชเสวกคนใดวา มี
ความจงรักภักดีตอพระองค บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวคุณความดีของ ราชเสวกนั้น ๆ วา เปน
สวัสดิมงคลในพระราชาทั้งหลาย.
[๑๔๘๐] บุคคลใดมีศรัทธาใหขาวน้ํา ใหดอกไม
ของหอม และเครื่องลูบไล มีจิตเลื่อมใส
บันเทิงใจ บัณฑิตทั้งหลายกลาวคุณขอนั้น
ของบุคคลนั้นแล วาเปนสวัสดิมงคลในสวรรค
ทั้งหลาย.
[๑๔๘๑] สัตบุรษุ ทั้งหลาย ผูร ูแจงดวยญาณ ผู
ยินดีแลวในสัมมาปฏิบัติ เปนพหูสูต แสวง
หาคุณเปนผูมีศีล ยังบุคคลใดใหบริสุทธิด์ วย
อริยธรรม บัณฑิตทั้งหลายยกยองความดีของ
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สัตบุรุษนั้น วา เปนสวัสดิมงคลในทามกลาง
พระอรหันต.
[๑๔๘๒] ความสวัสดีเหลานี้แล ผูรูสรรเสริญ
แลว มีสุขเปนผลกําไรในโลก นรชนผูมีปญ
 ญา
พึงเสพความสวัสดีเหลานั้นไวในโลกนี้ ก็ใน
มงคล มีประเภท คือ ทิฏฐมงคล สุตมงคล
และมุตมงคล มงคลสักนิดหนึ่งที่จะเปนมงคล
จริง ๆ ไมมเี ลย.
จบ มหามังคลชาดกที่ ๑๕
อรรถกถามหามังคลชาดกที่ ๑๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
มหามงคลสูตร จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา กึสุ นโร ดังนี้.
ความพิสดารวา ในพระนครราชคฤห บุรุษผู ๑ อยูทามกลาง
มหาชน ทีป่ ระชุมกัน ณ เรือนรับแขก พูดขึ้นวา วันนี้มงคลกิริยาจะ
มีแกเรา ดังนี้ แลวลุกขึ้นเดินไปดวยกรณียกิจอยาง ๑ บุรุษอีกคน
๑ ไดฟงคําบุรุษนั้นแลว กลาววา บุรุษนี้กลาววา มงคล แลวก็ไปเสีย
อะไรหนอที่ชื่อวามงคล ? บุรุษอีกคน ๑ นอกจาก ๒ คนที่กลาวแลว
กลาววา การเห็นรูปเปนมงคลอยางยิ่ง ความจริงคนบางคนลุกขึ้นแต
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เชาทีเดียว ไดเห็นโคเผือกก็ดี หญิงมีครรภนอนอยูก็ดี ปลาตะเพียน
ก็ดี หมอเต็มดวยน้ําก็ดี เนยขนก็ดี เนยใสก็ดี ผาใหมก็ดี ขาวปายาส
ก็ดี การเห็นอยางนี้ ชื่อวาเปนมงคล นอกจากนี้ไมชื่อวาเปนมงคล คน
บางพวกก็พากันยินดีถอยคําที่ผูนั้นพูดวา พูดถูก.
อีกคน ๑ คัดคานวา นั่นไมใชมงคล การสดับฟงชื่อวาเปน
มงคล คนบางคนไดฟงคําคนกลาววา สมบูรณ เจริญ สบาย บริโภค
เคี้ยวกิน ดังนี้ การไดฟงอยางนี้ ชื่อวาเปนมงคล นอกจากนั้นไม
ชื่อวาเปนมงคล คนบางพวกก็พากันยินดีถอยคํานี้ผูนั้นพูดวา พูดถูก.
อีกคน ๑ คัดคานวา นั้นไมใชมงคล การจับตองชื่อวาเปน
มงคล ความจริงคนบางคนลุกขึ้นแตเชาทีเดียว ไดจับตองแผนดินหรือ
หญาเขียว ๆ โคมัยสด ผาที่สะอาด ปลาตะเพียน ทอง เงิน หรือ
โภชนะ การจับตองอยางนี้ชื่อวาเปนมงคล นอกจากนี้ไมชื่อวาเปน
มงคล คนบางพวกก็พากันยินดีถอยคําที่ผูนั้นพูดวา พูดถูก. คนทั้งหลาย
ไดมีความเห็นแตกตางกัน เปน ๓ จําพวก ๓ อยางนี้ คือ พวกทิฏฐมังคลิกะ พวกสุตมังคลิกะ และพวกมุตมังคลิกะ ตางไมอาจมีความเห็น
รวมกันได เทวดาทั้งหลายตั้งตนแตภุมมเทวดาตลอดถึงพรหมโลก ก็
ไมรูโดยถองแทวา สิ่งนี้เปนมงคล.
ทาวสักกะทรงพระดําริวา ในโลกพรอมทั้งเทวโลก ผูอื่นนอกจาก
พระผูมีพระภาค ชื่อวาสามารถที่จะกลาวแกมงคลปญหานี้ไดไมมี เรา
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จักเขาเฝาพระผูมีพระภาคทูลถามปญหานี้ ครั้นถึงเวลาราตรี ทาวเธอ
จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวประคองอัญชลี ทลถามปญหา
ดวยคาถาวา พหู เทวา มนุสฺสา จ ดังนี้ เปนตน ลําดับนั้น
พระศาสดาตรัสมหามงคล ๓๘ ประการ ดวยคาถา ๒ คาถา แก
ทาวสักกะ เมื่อมงคลสูตรจบลง เทวดาประมาณแสนโกฏิ ไดบรรลุ
พระอรหัต ที่เปนพระโสดาบันเปนตน นับไมถว น ทาวสักกะทรงสดับ
มงคลแลว เสด็จไปวิมานของพระองค.
เมื่อพระศาสดาตรัสมงคลแลว มนุษยพรอมทั้งเทวดาก็พากัน
ยินดีวา ตรัสถูก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายประชุมกันสรรเสริญพระคุณ
ของพระศาสดาในธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย พระศาสดาทรงแก
มงคลปญหาซึ่งพนวิสัยของผูอื่น ตัดความรําคาญใจของมนุษยและเทวดา
เสียได ดุจยังดวงจันทรใหตั้งขึ้นในทองฟาฉะนั้น อาวุโสทั้งหลาย
พระตถาคตทรงมีพระปญญามากถึงเพียงนี้ พระศาสดาเสด็จมาตรัสถาม
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร ?
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การแกมงคลปญหาของเราผูบรรลุสัมโพธิญาณแลวในบัดนี้ ไมนาอัศจรรย เรานัน้ เมื่อครั้งยังเปนพระโพธิสัตว ประพฤติจริยธรรมอยู
ไดกลาวแกมงคลปญหา ตัดความสงสัยของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เสียได ดังนี้ แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดอุบัติในตระกูลพราหมณผูสมบูรณดวย
ทรัพยสมบัติในนิคมตําบล ๑ มารดาบิดาไดตั้งชื่อใหวา รักขิตกุมาร
รักขิตกุมารนั้น ครั้นเจริญวัย เรียนศิลปะที่เมืองตักกศิลาสําเร็จแลว
มีภรรยา เมื่อมารดาบิดาลวงลับไป จึงตรวจตราทรัพยสมบัติ แลวเกิด
ความสังเวชใจ ไดใหทานเปนการใหญ ละกามเสีย บวชในดินแดน
หิมพานต ยังฌานและอภิญญาใหเกิด มีเผือกมันและผลไมในปาเปน
อาหาร อยู ณ ประเทศแหง ๑ พระโพธิสัตวไดมีอันเตวาสิกมาเปน
บริวารมากขึ้น โดยลําดับถึง ๕๐๐ คน.
อยูมาวัน ๑ ดาบสเหลานั้นเขาไปหาพระโพธิสัตวนมัสการ
แลวกลาววา ขาแตทานอาจารย สมัยเมื่อเปนฤดูฝน ขาพเจาทั้งหลาย
จักลงจากหิมวันตประเทศ จาริกไปตามชนบท เพื่อเสพรสเค็มและรส
เปรี้ยว ดวยอาการอยางนี้ รางกายของพวกขาพเจาจักแข็งแรง ทั้งจัก
เปนการพักแขงดวย เมื่อพระโพธิสัตวกลาววา ถาเชนนั้น พวกทาน
จงไปกันเถิด เราจักอยูที่นี่แหละ ดาบสเหลานั้นจึงนมัสการพระโพธิสัตว แลวลงจากดินแดนหิมพานต จาริกไปถึงพระนครพาราณสี อยู
ในพระราชอุทยาน สักการะและความนับถือไดมีแกดาบสเหลานั้นเปน
อันมาก.
ภายหลังวัน ๑ มหาชนประชุมกันที่เรือนรับแขกในพระนครพาราณสี ตั้งมงคลปญหาขึ้น ขอความทั้งหมดพึงทราบตามนัยแหงเรื่อง
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ในปจจุบันนั้นแหละ ก็ในคราวนั้นมหาชนไมเห็นผูที่สามารถจะแก
มงคลปญหา ตัดความสงสัยของพวกมนุษยได จึงพากันไปพระราชอุทยาน ถามมงคลปญหากะหมูฤาษี ฤาษีทั้งหลายจึงปรึกษากะพระราชา
วา มหาบพิตร อาตมาทั้งหลายไมอาจแกมงคลปญหานี้ได แตอาจารย
ของพวกอาตมา ชื่อวารักขิตดาบส เปนผูมีปญญามาก อยู ณ ดินแดน
หิมพานต ทานจักแกมงคลปญหานี้อยางจับใจของมนุษยและเทวดา
ทั้งหลาย พระราชาตรัสวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ชื่อวาดินแดน
หิมพานตใกลและไปยาก พวกขาพเจาไมอาจไปที่นั้นได ถาจะใหดีแลว
พระผูเปนเจาทั้งหลายนี่แหละจงไปสํานักอาจารย ถามปญหาแลวเรียน
จําไวกลับมาบอกแกพวกขาพเจา.
ดาบสเหลานั้นรับวา ดีแลว แลวไปสํานักอาจารยนมัสการแลว
เมื่ออาจารยทําปฏิสันถารแลวถามถึงคุณธรรมของพระราชาและชนบทที่
จาริกไป จึงกราบเรียนอุบัติเหตุแหงทิฏฐมงคลเปนตนนั้นตั้งแตตนมา
แลวประกาศความที่พระราชาอาราธนา และตนอยากจะรูปญหา จึง
มาหาอาจารย วิงวอนวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอโอกาส
ขอทานจงกลาวมงคลปญหาทําใหแจมแจงแกขาพเจาทั้งหลายเถิด ลําดับ
นั้น. ดาบสอันเตวาสิกผูใหญ เมื่อจะถามอาจารย จึงกลาวคาถาที่ ๑
วา :นรชนรูวชิ าอะไรก็ดี รูสุตะทั้งหลายอะไร
ก็ดี กระซิบถามกันวา อะไรเปนมงคลในเวลา
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ปรารถนามงคล นรชนนั้นจะทําอยางไร จึงจะ
เปนผูอันความสวัสดีคุมครองแลว ทั้งในโลกนี้
และโลกหนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเล ไดแก ในเวลาปรารถนา
มงคล. บทวา วิชฺช ไดแก เวท. บทวา สุตาน ไดแก ปริยัติ
ที่ตนควรศึกษา. ศัพทวา จ ในคําวา อสฺมึ จ นี้ เปนเพียงนิบาต.
บทวา โสตฺถาเนน ไดแก มงคลอันเปนเครื่องนําความสวัสดีมาให.
ขอนี้มีอธิบายวา ขาแตทานอาจารยนรชนรูเวทอะไร ในบรรดา
เวท ๓ อยางก็ดี รูสุตตปริยัติอะไรในระหวางสุตะทั้งหลายก็ดี เมื่อ
ตองการมงคลยังกระซิบถามกันอยูวา อะไรเปนมงคลในเวลาปรารถนา
มงคล นรชนนั้นจะทําอยางไร คือในการกระซิบถามกันเปนตนเหลา
นั้น จะทําอยางไร คือโดยนิยามอยางไร จึงจะเปนผูอันความสวัสดี
คืออันมงคลที่ปราศจากโทษคุมครองแลว คือรักษาแลว ทัง้ ในโลกนี้
และโลกหนา ขอทานใหถือเอาประโยชนโลกนีแ้ ละประโยชนโลกหนา
แสดงอธิมงคลแกขาพเจาทั้งหลายเถิด.
ครั้นอันเตวาสิกผูใหญถามมงคลปญหาอยางนี้แลว พระมหาสัตวเมื่อจะตัดความสงสัยของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แสดงมงคล
ดวยพุทธลีลาวา นี้ดวย นี้ดวย เปนมงคล จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :-
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เทวดาและพรหมทั้งปวง ทีฆชาติและ
สรรพสัตวทั้งหลาย อันบุคคลใดออนนอม
อยูเปนนิจดวยเมตตา บัณฑิตทั้งหลายกลาว
เมตตาของบุคคลนั้นแล วาเปนสวัสดิมงคล
ในสัตวทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ไดแก อันบุคคลใด. บทวา
เทวา ไดแก กามาวจรเทพทั้งหมด ตั้งตนแตภุมมเทพ. บทวา ปตโร จ
ไดแก รูปาวจรพรหมที่เหนือชั้นขึ้นไปกวาภุมมเทพนั้น. บทวา สิรึสปา
ไดแก ทีฆชาติทั้งหลาย. บทวา สพฺพภูตานิ จาป ไดแก สัตว
ทั้งหลาย แมทุกจําพวกที่เหลือจากที่ระบุแลว. บทวา เมตฺตาย นิจฺจ
อปจิตานิ โหนฺติ ความวา สัตวทั้งปวงเหลานั้น อันบุคคลใดออนนอม
คือนับถืออยูดวยเมตตาภาวนา อันถึงความเปนอัปปนา ซึ่งเปนไปแลว
ดวยสามารถแหงการแผไปตลอด ๑๐ ทิศ. บทวา ภูเตสุ เว ความวา
บัณฑิตทั้งหลายกลาวเมตตาภาวนานั้นของบุคคลนั้นวา เปนสวัสดิมงคล
ในบรรพสัตวทั้งหลาย คือเปนมงคลที่ปราศจากโทษ อันเปนไปแลว
ตลอดกาลนิรันดร.
จริงอยู บุคคลผูมีปกติอยูดวยเมตตา ยอมเปนที่รักของสัตว
ทั้งหลายทั้งปวง เปนผูไ มกําเริบเพราะความเพียร ดวยเหตุดังกลาวนี้
บุคคลนั้น จึงเปนผูอันมงคลนี้รักษาคุมครอง.
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พระมหาสัตว ครั้นแสดงมงคลที่ ๑ ดังนี้แลว เมื่อจะแสดง
มงคลที่ ๒ เปนตน จึงกลาวคาถาทั้งหลายเหลานี้วา :ผูใดประพฤติถอมตนแกสัตวโลกทั้งปวง
แตหญิงและชายพรอมทั้งเด็ก เปนผูอดทนตอ
ถอยคําชั่วราย ไมกลาวลําเลิกถึงเรื่องเกา ๆ
บัณฑิตทั้งหลายกลาวความอดกลั้นของผูนั้นวา
เปนสวัสดิมงคล.
ผูใดเปนผูมีปญญาดี มีความรูปรุโปรง
ในเมือ่ เหตุเกิดขึ้น ไมดูหมิ่นมิตรสหายทั้งหลาย
ดวยศิลปะ สกุล ทรัพย และดวยชาติ
บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมดูหมิ่นสหายของผู
นั้น วาเปนสวัสดิมงคลในสหายทั้งหลาย.
สัตบุรษุ ทัง้ หลายเปนผูชอบพอคุนเคย
กัน เปนมิตรแทของผูใด ผูม ีคําพูดมั่นคง
อนึ่ง ผูใด เปนผูไมประทุษรายมิตร แบงปน
ทรัพยของตนใหแกมิตร บัณฑิตทั้งหลายกลาว
การไดประโยชนเพราะอาศัยมิตร และการ
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แบงปนของผูนั้น วาเปนสวัสดีมงคลในมิตร
ทั้งหลาย.
ภรรยาของผูใดมีวัยเสมอกัน อยูร ว มกันดวยความปรองดอง ประพฤติตามใจกัน เปน
คนใครธรรม ไมเปนหญิงหมัน มีศีลโดย
สมควรแกสกุล รูจักปรนนิบตั ิสามี บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวคุณความดีในภรรยาของผูนั้น วา
เปนสวัสดีมงคลในภรรยาทั้งหลาย.
พระราชาผูเปนเจาชีวิต ทรงพระอิสริยยศ ทรงทราบความสะอาด และความขยัน
หมั่นเพียรของราชเสวกคนใด และทรงทราบ
ราชเสวกคนใด ดวยความเปนผูไมราวรานกับ
พระองค และทรงทราบราชเสวกคนใดวา มี
ความจงรักภักดีตอพระองค บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวคุณความดีของราชเสวกนั้น ๆ วา เปน
สวัสดิมงคลในพระราชาทั้งหลาย.
บุคคลใดมีศรัทธา ใหขา วน้ํา ใหดอกไม
ของหอม และเครื่องลูบไล มีจิตเลื่อมใส
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บันเทิงใจ บัณฑิตทั้งหลายกลาวคุณขอนั้น
ของบุคคลนั้นแล วาเปนสวัสดิมงคลในสวรรค
ทั้งหลาย.
สัตบุรษุ ทัง้ หลาย ผูรแู จงดวยญาณ ผู
ยินดีแลวในสัมมาปฏิบัติ เปนพหูสูต แสวง
หาคุณเปนผูมีศีล ยังบุคคลใดใหบริสุทธิด์ วย
อริยธรรม บัณฑิตทั้งหลายยกยองความดีของ
สัตบุรุษนั้น วา เปนสวัสดิมงคลในทามกลาง
พระอรหันต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิวาตวุตฺติ คือเปนผูมีความ
ประพฤติถอมตนแกสัตวโลกทั้งปวง ดวยความเปนผูมีจิตออนโยน. บทวา
ขนฺตา ทุรุตตฺ าน คือเปนผูอดกลั้นตอถอยคําชั่วรายที่ผูอื่นกลาว. บทวา
อปฺปฏิกูลวาที คือไมกระทําการถือเอาโดยความเปนคูวา ผูชอื่ โนนได
ดาเรา ผูชื่อโนนไดประหารเรา กลาวแตวาจาที่สมควรแกเหตุเทานั้น.
บทวา อธิวาสน ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวความอดกลั้นนี้ของ
ผูนั้น วาเปนสวัสดิมงคล คือเปนมงคลที่ปราศจากโทษ.
บทวา สหายมิตฺเต ไดแก ผูเปนสหายดวย ผูเปนทั้งสหาย
และมิตรดวย ในบุคคล ๒ จําพวกนั้น ผูที่เลนฝุน รวมกันมา ชื่อวา
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สหาย ผูที่อยูรวมกัน ๑๐ ป ๑๒ ป ชื่อวาเปนทั้งสหายและมิตร ไมดูหมิ่น
มิตรสหายเหลานั้น แมทั้งปวงดวยศิลปะอยางนี้วา เรามีศิลปะ พวก
เหลานี้ ไรศลิ ปะ หรือดวยสกุล กลาวคือกุลสมบัติอยางนี้วา เรามีสกุล
พวกเหลานี้ ไมมีสกุล หรือดวยทรัพยอยางนี้วา เรามั่งคั่ง พวกเหลานี้
เปนคนเข็ญใจ หรือดวยญาติอยางนี้วา เราถึงพรอมดวยญาติ พวก
เหลานี้เปนคนชาติชั่ว.
บทวา รุจิปฺโ ไดแก ผูมีปญญาดี คือมีปญ
 ญางาม. บทวา
อตฺถกาเล ไดแก ในเมือ่ มีความตองการ คือเหตุบางอยางเกิดขึ้น.
บทวา มตีมา ความวา ชื่อวา เปนผูมีความรูปรุโปรง เพราะเปน
ผูสามารถในการกําหนดพิจารณาประโยชน คือสิ่งที่ตองประสงค ไม
ดูหมิ่นสหายเหลานั้น. บทวา สหาเยสุ ความวา โบราณกบัณฑิต
ทั้งหลายกลาวการไมดูหมิ่นสหายของผูนั้น วาเปนสวัสดิมงคลในสหาย
ทั้งหลายโดยแท.
ถาเชนนั้น ผูนั้น ยอมเปนผูอันมงคลที่ปราศจากโทษคุมครอง
แลว ทั้งในโลกนี้และโลกหนา ในขอนั้น บัณฑิตพึงกลาวความสวัสดี
เพราะอาศัยสหายผูเปนบัณฑิต ดวยกุสนาลิกชาดก
บทวา สนฺโต ความวา สัตบุรษุ ทั้งหลายผูเปนบัณฑิต เปน
มิตรแทของผูใด บทวา สวิสฺสฏา ไดแก ผูถ ึงความคุนเคย ดวย
สามารถแหงการเขาไปสูเรือนแลว ถือเวลาสิ่งที่ตองการแลว. บทวา
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อวิสวาทกสฺส คือผูมีปกติกลาวไมคลาดเคลื่อน. บทวา น มิตฺตทุพภี
ความวา อนึ่ง ผูใดเปนผูไมประทุษรายมิตร. บทวา สวิภาคี ธเนน
คือกระทําการแบงปนทรัพยของตนใหแกมิตร. บทวา มิตฺเตสุ ความวา
บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไดประโยชน เพราะอาศัยมิตรและการแบงปน
ของผูนั้น วา ชื่อวาเปนสวัสดิมงคลในมิตรทั้งหลาย จริงอยู เขาผู
อันมิตรทั้งหลายเห็นปานนี้รักษาแลว ยอมถึงซึ่งความสวัสดีในขอนั้น
บัณฑิตพึงกลาวความสวัสดี เพราะอาศัยมิตรทั้งหลาย ดวยชาดกทั้งหลาย
มีมหาอุกกุสชาดกเปนตน.
บทวา ตุลฺยวยา ไดแก มีวัยเสมอกัน. บทวา สมคฺคา
ไดแก อยูรว มกันดวยความปรองดอง. บทวา อนุพฺพตา ไดแก
ประพฤติตามใจกัน. บทวา ธมฺมกามา ไดแก ชอบสุจริตธรรม ๓
ประการ. บทวา ปชาตา ไดแก มีปกติยังบุตรใหตลอด คือไมเปน
หญิงหมัน. บทวา ทาเรสุ ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววา มาตุคาม
ผูประกอบดวยคุณเหลานี้อยูในเรือน ยอมเปนสวัสดิมงคลของสามี ใน
ขอนั้น บัณฑิตพึงกลาวความสวัสดีเพราะอาศัยมาตุคามผูมีศีล ดวยมณิโจรชาดก สัมพุลชาดก และขัณฑหาลชาดก. บทวา โสเจยฺย แปลวา
ความเปนผูสะอาด. บทวา อเทฺวชฺฌตา ความวา ทรงทราบราชเสวก
คนใด ดวยความเปนผูไมราวรานกับพระองค คือดวยความเปนผูไม
ราวรานเปนใจ ๒ กับพระองคอยางนี้วา ราชเสวกนั้นจักไมแยกกับเรา
ออกไปเปน ๒ ฝาย.
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บทวา สุหทย มม ความวา และทรงทราบราชเสวกคนใด
วา ราชเสวกผูนี้มีความจงรักภักดีตอเรา. บทวา ราชูสุ เว ความวา
เมื่อเปนเชนนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาวคุณความดีของราชเสวกนั้น ๆ
ที่มีอยูในพระราชาทั้งหลาย วาเปนความสวัสดิมงคลโดยแท บทวา
ททาติ สทฺโธ คือเชื่อกรรมและผลแหงกรรมแลวให. บทวา สคฺเคสุ
เว ความวา เมื่อเปนเชนนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาวคุณขอนั้น
ของผูนั้นวา เปนสวัสดิมงคล คือเปนมงคลที่ปราศจากโทษในสวรรค
คือในเทวโลก บัณฑิตพึงกลาวอางขอนั้นดวยเรื่องเปรตและเรื่องวิมาน
เปรตใหพิสดาร. บทวา ปุนนฺติ วทฺธา ความวา สัตบุรุษทั้งหลาย
ผูรูแจงดวยญาณ ยังบุคคลใดใหบริสทุ ธิ์ คือใหหมดจดดวยอริยธรรม
บทวา สมจริยาย ไดแก ในสัมมาปฏิบตั ิ บทวา พหุสฺสุตา
ไดแก ผูสดับมากเพื่อปฏิเวธ. บทวา อิสโย ไดแก ผูแสวงหาคุณ.
บทวา สีลวนฺโต ไดแก ผูประกอบดวยอริยศีล. บทวา อรหนฺตมชฺเฌ
ความวา บัณฑิตทั้งหลายยอมยกยองความดีของสัตบุรุษนั้นวา เปน
สวัสดิมงคล อันจะพึงไดในทามกลางพระอรหันต จริงอยูพระอรหันต
ทั้งหลาย เมือ่ บอกมรรคที่ตนไดแลวใหผูอื่นปฏิบัติ ยอมยังบุคคลผูยินดี
ใหบริสุทธิ์ดว ยอริยธรรม แมผูนั้นก็เปนพระอรหันตเทียว.
พระมหาสัตวถือเอายอดแหงเทศนาดวยพระอรหัต แสดงมงคล
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แปดดวยคาถา ๘ คาถาอยางนี้แลว เมื่อจะสรรเสริญมงคลเหลานั้น จึง
กลาวคาถาสุดทายวา :ความสวัสดีเหลานั้นแล ผูรูสรรเสริญ
แลว มีสุขเปนผลกําไรในโลก นรชนผูมีปญ
 ญา
พึงเสพความสวัสดีเหลานั้นไวในโลกนี้ ก็ใน
มงคล มีประเภท คือ ทิฏฐมงคล สุตมงคล
และมุตมงคล มงคลสักนิดหนึ่งที่จะเปนมงคล
จริง ๆ ไมมีเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หิ มงฺคเล ความวา ก็ใน
มงคลมีประเภท คือ ทิฏฐมงคล สุตมงคล และมุตมงคลนั้น แมมงคล
นั้นสักนิดหนึ่ง ที่ชื่อวาเปนมงคลจริง ๆไมมีเลย ก็พระนิพพานอยาง
เดียวเทานั้น เปนปรมัตถมงคลจริง ๆ.
พระฤาษีทั้งหลายสดับมงคลเหลานั้นแลว พอลวงไปได ๗,
๘ วัน ก็พากันลาอาจารยไปในพระราชอุทยานนั้น พระราชาเสด็จ
ไปสํานักพระฤาษีเหลานั้น แลวถามปญหา พระฤาษีทั้งหลายไดกลาว
แกมงคลปญหา ตามทํานองที่อาจารยบอกมาแดพระราชา แลวมา
ดินแดนหิมพานต ตั้งแตนั้นมามงคลไดปรากฏในโลก ผูทปี่ ระพฤติใน
ขอมงคลทั้งหลาย ตายไปไดเกิดในสวรรค พระโพธิสัตวเจริญพรหมวิหาร ๔ พาหมูฤาษีไปเกิดในพรหมโลก.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ที่เรากลาวแกมงคลปญหา
แมในกาลกอน เราก็กลาวแกมงคลปญหามาแลว ดังนี้ แลวทรง
ประชุมชาดกวา หมูฤาษีในครั้งนั้น ไดมาเปนพุทธบริษัทในบัดนี้
อันเตวาสิกผูใหญผูถามมงคลปญหาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระสารีบุตร
ในบัดนี้ สวนอาจารยในครั้งนั้น ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหามงคลชาดกที่ ๑๕
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๑๖. ฆตบัณฑิตชาดก
วาดวยการดับความโศก
[๑๔๘๓] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ ขอพระองค
จงเสด็จลุกขึ้นเถิด จะมัวทรงบรรทมอยูท ําไม
ความเจริญอะไรจะมีแตพระองคดวยพระสุบิน
เลา พระภาดาของพระองคแมใด เสมอดวย
พระหทัย และเสมอดวยพระเนตรขางขวา ลม
ไดกระทบดวงหทัยของพระภาดานั้น ขาแต
พระองคผูมีพระเกศางาม ฆตบัณฑิตทรงเพอไป.
[๑๔๘๔] พระเจาเกสวราช ทรงสดับคําของโรหิเณยยอํามาตยนั้นแลว อัดอั้นพระหฤทัยดวย
ความโศกถึงพระภาดา มีพระวรกายกระสับ
กระสายเสด็จลุกขึ้น.
[๑๔๘๕] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนคนบา
เที่ยวบนเพออยูทั่วนครทวาราวดีนี้วา กระตาย
กระตาย ใครเขาลักกระตายของเจาไปหรือ ?
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[๑๔๘๖] เจาอยากไดกระตายทอง กระตายเงิน
กระตายแกวมณี กระตายสังขศีล หรือกระ
ตายแลวประพาฬประการใด เจาจงบอกแกเรา
เราจักใหเขาทําใหเจา ถาแมเจาไมชอบกระตาย
เหลานั้น ฝูงกระตายปาอื่น ๆ มีอยูในปา เราจัก
ใหเขานําเอากระตายเหลานั้นใหเจา เจาตอง
การกระตายชนิดไรเลา ?
[๑๔๘๗] ขาแตพระองคผูมีพระเกศางาม กระตาย
เหลาใดที่อาศัยอยูบนแผนดิน หมอมฉันไม
ปรารถนาสิ้นทั้งนั้น หมอมฉันปรารถนากระ
ตายจากดวงจันทร ขอพระองคไดทรงโปรด
สอยตระตายนั้นมาใหหมอมฉันเถิด.
[๑๔๘๘] นอง เจาปรารถนาสิ่งที่เขาไมพึงปรารถนา
กัน อยากไดกระตายจากดวงจันทร จักละชีวิต
ที่ยังดีไปเสียเปนแน.
[๑๔๘๙] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ ถาพระองค
ทรงทราบและตรัส สอนผูอื่นอยางนี้ไซร เหตุไร
พระองคจงทรงเศราโศกถึงพระราชโอรสผูสิ้น
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พระชนมไปแลวในกาลกอน จนกระทั่งถึงวัน
นี้เลา ?
[๑๔๙๐] มนุษยหรือเทวดาไมพึงไดฐานะอันใด
คือความมุงหวังวา บุตรของเราที่เกิดมาแลว
อยาตายเลย พระองคทรงปรารถนาฐานะอัน
นั้นอยู จะพึงทรงไดฐานะที่ไมควรไดแตที่ไหน
ขาแตพระองคผูกัณหวงศ พระองคทรงเศรา
โศกถึงพระโอรสองคใด ผูไปปรโลกแลวพระองคก็ไมสามารถจะนําพระโอรสนั้นมาไดดวย
มนต ยารากไม โอสถ หรือพระราชทรัพยเลย.
[๑๔๙๑] บุรษุ ผูเปนบัณฑิตเชนนี้ เปนอํามาตย
ของพระราชาพระองคใด พระราชาพระองค
นั้นจะมีความโศกมาแตไหน เหมือนฆตบัณฑิต
ดับความโศกของเราในวันนี้ ฆตบัณฑิตได
รดเราผูเรารอนใหสงบระงับ ดับความกระวน
กระวายทั้งปวงได เหมือนบุคคลดับไฟที่ติด
เปรียงดวยน้ําฉะนั้น ฆตบัณฑิตไดถอนลูกศร
ที่เสียบแทงหทัยของเราออกแลว ไดบรรเทา
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ความโศกถึงบุตรของเรา ผูถูกความเศราโศก
ครอบงําแลวหนอ เราเปนผูถอนลูกศรออกได
แลวปราศจากความโศก ไมขนุ มัว จะไมเศรา
โศกจะไมรองไห เพราะไดฟงคําของเจา นะ
นองชาย.
[๑๔๙๒] ผูมีปญญา มีใจกรุณา ยอมทําผูมีเศรา
โศกใหหลุดพนจากความเศราโศกได เหมือน
ฆตบัณฑิตทําพระเชษฐาผูเศราโศกใหหลุดพน
จากความเศราโศก ฉะนั้น.
จบ ฆตบัณฑิตชาดกที่ ๑๖
อรรถกถาฆตบัณฑิตชาดกที่ ๑๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กุฎมพีลูกตาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตันวา อุฏเหิ กณฺห
ดังนี้.
เนื้อเรื่องเหมือนกับ เรื่องมัฏฐกุณฑลีนั่นแหละ สวนในชาดกนี้
มีความยอดังตอไปนี้ :พระศาสดาเสด็จเขาไปหาอุบาสกนั้นแลวตรัสถามวา ดูกอ นอุบาสก ทานเศราโศกถึงลูกตายหรือ ? เมื่ออุบาสกกราบทูลวา ถูกแลวพระ-
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เจาขา พระองคจึงตรัสวา ดูกอนอุบาสก โบราณกบัณฑิตฟงถอยคํา
ของบัณฑิตแลว ไมเศราโศกถึงลูกทีต่ ายไปแลว ผูอันอุบาสกนั้นกราบ
ทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอ
ไปนี้.
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวามหาวังสะ ครองราช
สมบัติอยูในอสิตัญชนคร แควนกังสโคตรใกลอุตราปถประเทศ พระองค
มีพระราชโอรส ๒ พระองค องคหนึ่งพระนามวากังสะ องคหนึ่งพระนามวาอุปกังสะ มีพระราชธิดาองคหนึ่งพระนามวา เทวคัพภา ในวัน
ที่พระราชธิดานั้นประสูติ พราหมณผูทายลักษณะพยากรณไววา พระโอรสที่เกิดในพระครรภของพระนั่งเทวคัพภานั้น จักทํากังสโคตร
กังสวงศใหพินาศ พระราชาไมอาจใหสําเร็จโทษพระราชธิดาได เพราะ
ทรงสิเนหามาก แมพระเชษฐาทั้งสองก็ทรงทราบเหมือนกัน พระราชา
ดํารงราชสมบัติอยูตลอดพระชนมายุแลว เสด็จสวรรคตดวยประการฉะนี้
เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตแลว กังสราชโอรสไดเปนพระราชา อุปกังสราชโอรสไดเปนอุปราช ทั้ง ๒ พระองคทรงพระดําริวา ถาเราจักให
สําเร็จโทษภคินี เราก็จักถูกครหาเราจักไมใหภคินีนี้แกใคร ๆ จักเลี้ยง
ดูโดยไมใหมีสามี ดังนี้ ทั้ง ๒ พระองคจึงใหสรางปราสาทเสาเดียวให
ราชธิดาอยู ปราสาทนั้น นางทาสีนามวานันทโคปาไดเปนปริจาริกา
ของพระนาง ทาสนามวาอันธกเวณฑุ ผูเปนสามีของนางนันทโคปา
เปน ผูพิทักษรักษาพระนาง.
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ครั้งนั้น พระเจามหาสาครราช เสวยราชสมบัติอยูในอุตตรปถประเทศ พระองคมีพระราชโอรส ๒ พระองค องคหนึ่งพระนาม
วาสาคร องคหนึ่งพระนามวาอุปสาคร ก็ในบรรดาพระราชโอรส ๒
พระองคนั้น เมื่อพระชนกเสด็จสวรรคต สาครราชโอรสไดเปนพระราชา อุปสาครราชโอรสไดเปนอุปราช อุปสาครอุปราชนั้นเปนสหาย
ของอุปกังสอุปราช สําเร็จการศึกษาคราวเดียวกัน ในตระกูลอาจารย
คนเดียวกัน.
อุปสาครอุปราชไดทํามิดีมิงาม นางสนมกํานัลในของพระเจาพี่
สาครราช กลัวพระราชอาชญาหนีไปสํานักอุปกังสอุปราช ในแควน
กังสโคตร อุปกังสอุปราชพาเขาเฝาพระเจากังสราช พระเจากังสราช
ทรงประทานยศใหญแกอุปสาครอุปราช อุปสาครอุปราชเมื่อไปเฝา
พระราชา เห็นปราสาทเสาเดียว ซึ่งเปนที่ประทับของพระนางเทวคัพภา
จึงถามวานี่ที่อยูของใคร ครั้นทราบความนั้นแลว ก็มีจิตปฏิพัทธใน
พระนางเทวคัพภา.
วันหนึ่ง พระนางเทวคัพภาทอดพระเนตรเห็นอุปสาครอุปราช
ไปเฝาพระราชาพรอมกับอุปกังสอุปราช จึงตรัสถามวา นั่นใคร ทรง
ทราบจากนางนันทโคปาวา โอรสพระเจามหาสาครราชพระนามวา
อุปสาคร ก็มีจิตปฏิพัทธในอุปสาครอุปราชนั้น อุปสาครอุปราชใหสิน
บนนางนันทโคปา แลวกลาววา นองหญิง ทานอาจที่จักพาพระนาง
เทวคัพภามาใหเราไหม ? นางนันทโคปากลาววา ขอนั้นไมยากดอก
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นาย แลวก็บอกเรื่องนั้นแกพระนางเทวคัพภา ตามปกติพระนางก็มีจิต
ปฏิพัทธในอุปสาครอุปราชอยูแลว พอไดฟงดังนั้นก็รับวาดีแลว นาง
นันทโคปาใหสัญญาแกอุปสาครอุปราชใหขึ้นปราสาทในเวลาราตรี อุปสาครอุปราชไดรวมสังวาสกับพระนางเทวคัพภา โดยทํานองนั้นบอย ๆ
เขาพระนางไดตั้งครรภตอมาขาวพระนางทรงครรภก็ไดปรากฏขึ้นพระเชษฐาทั้งสองจึงถามนางนันทโคปา
นางนันทโคปาทูลขออภัยแลว
กราบทูลความลับนั้นใหทรงทราบ พระเชษฐาทั้ง ๒ พระองคทรงทราบ
แลว จึงปรึกษากันวา เราไมอาจที่จะสําเร็จโทษนองหญิงได ถาเธอ
คลอดพระธิดา เราจักไมสําเร็จโทษ แตถาเปนพระโอรส เราจักสําเร็จ
โทษเสีย แลวประทานพระนางเทวคัพภาแกอุปสาครอุปราช พระนาง
เทวคัพภาทรงครรภครบกําหนดแลวก็ประสูติพระธิดา พระเชษฐาทั้ง
สองทรงทราบแลวดีพระทัย ตั้งพระนามใหพระธิดานั้นวา อัญชนเทวี
ไดพระราชทานบานสวยชื่อโภควัฒมานะแกกษัตริยทั้ง ๒ อุปสาครอุปราช จึงพาพระนางเทวคัพภาไปประทับ ณ โภควัฒมานคาม พระนาง
เทวคัพภาก็ทรงครรภอีก แมนางนันทโคปาก็ตั้งครรภในวันนั้นเหมือน
กัน เมื่อหญิงทั้งสองมีครรภครบกําหนดแลว พระนางเทวคัพภาประสูติ
พระโอรส แมนางนันทโคปาก็คลอดธิดาในวันเดียวกันนั่นเอง พระนางเทวคัพภากลัวพระโอรสจะพินาศดวยราชภัย จึงสงพระโอรสไปให
นางนันทโคปา และใหนางนันทโคปานําธิดามาใหเปลี่ยนกันเลี้ยงเงียบ.
อํามาตยทั้งหลายกราบทูลความที่พระนางเทวคัพภาประสูติแลว
ใหพระเชษฐาทั้ง ๒ ทรงทราบ พระเชษฐาทั้ง ๒ พระองคนั้นตรัสถาม
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วา ประสูติโอรสหรือธิดา เมื่อไดรับตอบวา ธิดา จึงรับสั่งวา ถาเชนนั้น
ทานทั้งหลายจงเลี้ยงไวเถิด พระนางเทวคัพภาประสูติพระโอรสรวม ๑๐
องค นางนันทโคปาก็คลอดลูกหญิงรวม ๑๐ คน ไดเปลี่ยนใหกันเลี้ยง
ดวยอุบายนี้ โอรสของพระนางเทวคัพภาเจริญอยูในสํานักนางนันทโคปา ลูกหญิงของนางนันทโคปาเจริญอยูในสํานักของพระนางเทวคัพภา ใคร ๆ มิไดรูความลับเรื่องนั้น.
โอรสองคใหญของพระนางเทวคัพภา นามวาวาสุเทพ องคที่ ๒
นามวาพลเทพ องคที่ ๓ นามวาจันทเทพ องคที่ ๔ นามวาสุริยเทพ
องคที่ ๕ นามวาอัคคิเทพ องคที่ ๖ นามวาวรุณเทพ องคที่ ๗ นามวา
อัชชุนะ องคที่ ๘ นามวาปชชุนะ องคที่ ๙ นามวาฆตบัณฑิต องค
ที่ ๑๐ นามวาอังกุระ โอรสเหลานั้นไดปรากฏวาพี่นอง ๑๐ คนเปน
บุตรของอันธกเวณฑุทาส.
ตอมาโอรสเหลานั้น ครั้นเจริญวัยแลวมีกําลังเรี่ยวแรงมาก เปน
ผูหยาบชากลาแข็ง พากันเที่ยวปลนประชาชน แมคนนําบรรณาการ
ไปถวายพระราชา ก็พากันปลนเอาหมด ประชาชนประชุมกันรองทุกข
ที่พระลานหลวงวา พี่นอง ๑๐ คน ซึ่งเปนบุตรของอันธกเวณฑุทาส
ปลนแวนแควน พระราชารับสั่งใหเรียกตัวอันธกเวณฑุทาสมาตรัสคุก
คามวา เหตุไร ? เจาจึงปลอยใหลูกทําการปลน ดังนี้ เมื่อประชาชน
รองทุกขถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้งอยางนี้ พระราชาก็ทรงคุกคามอันธกเวณฑุ
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เขากลัวตอมรณภัย ทูลขออภัยโทษกะพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ กุมารเหลานั้นมิใชบุตรของขาพระองค เปนโอรส
ของอุปสาครอุปราช แลวกราบทูลความลับเรื่องนั้นใหทรงทราบ พระราชาทรงตกพระทัย ตรัสถามอํามาตยทั้งหลายวา เราจะใชอุบายอยางไร
จึงจักจับกุมารเหลานั้นได ? เมื่อพวกอํามาตยกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ กุมารเหลานั้นลําพองจิตดวยมวยปล้ํา ขาพระองคจักใหทํา
การตอสูขึ้นในพระนคร แลวใหจับกุมารเหลานั้นผูมาสูสนามยุทธฆา
เสีย ณ ที่นั้น ดังนี้ จึงรับสั่งใหเรียกนักมวยปล้ํามา ๒ คน คนหนึ่ง
ชื่อวานุระ อีกคนหนึ่งชื่อมุฏฐิกะ แลวใหตีกลองประกาศทั่วพระนครวา
จากวันนี้ไป ๗ วัน จักมีการตอสู ดังนี้แลวใหตระเตรียมสนามตอสูที่
พระลานหลวง ใหทําสังเวียนนั้นสนามตอสูแลวใหผูกธงและแผนผา.
เสียงเลาลือกันแซไปทั่วนคร ประชาชนพากันผูกลอเลื่อนและ
เตียงนอยใหญ วานุระแลมุฏฐิกะก็มายังสนามตอสู โหรอ งคําราม
ตบมือเดินไปมาอยู แมกุมารพี่นองทั้ง ๑๐ ก็มาแลวยื้อแยงตามถนนขาย
อาหาร ของหอมและเครื่องยอม แลวนุงหมผาสี แยงเอาของหอมตาม
รานขายของหอม แลดอกไมตามรานขายดอกไมมาประดับตัวทัดดอกไม
๒ หู โหรอ งคํารามตบมือเขาสนามตอสู ขณะนั้นวานุระเดินตบมืออยู
พลเทพเห็นดังนั้น จึงคิดวา เราจะไมถูกตองวานุระดวยมือ แลวไป
นําเชือกผูกชางเสนใหญมาแตโรงชาง โหรองคํารามแลวโยนเชือกไป
พันทองวานุระ รวบปลายเชือกทั้ง ๒ เขากัน โหรองยกขึ้นหมุนเหนือ
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ศีรษะแลวฟาดลงแผนดิน โยนไปนอกสังเวียน เมื่อวานุระตายแลว
พระราชารับสั่งใหมุฏฐิกะคนปล้ําทําการตอสูตอไป มุฏฐิกะลุกออกไปโห
รองคํารามตบมืออยู พลเทพทุบมุฏฐิกะจนกระดูกละเอียด เมื่อมุฏฐิกะ
กลาววา ทานเปนนักมวยปล้ํา ฉันไมใชนักมวยปล้ํา จึงตอบวา เรา
ไมเขาใจวาทานเปนนักมวยปล้ําหรือไมใชนักมวยปล้ํา แลวจับมือทั้ง ๒
ฟาดลงบนแผนดินใหตายแลวโยนไปนอกสังเวียน มุฏฐิกะเมื่อจะตายได
ตั้งความปรารถนาไววา ขอใหเราเปนยักษไดกินเพลเทพ ครัน้ เขาตายไป
แลวจึงเกิดเปนยักษอยูในดงชื่อกาฬมัตติกะ.
พระราชาเสด็จลุกขึ้นตรัสวา ทานทั้งหลายจงจับพี่นองทั้ง ๑๐
คนเหลานี้ใหได ขณะนั้น วาสุเทพขวางจักรไปตกถูกพระเศียรกษัตริย
สองพี่นองสิ้นพระชนม มหาชนพากันสะดุงหวาดกลัว หมอบลงแทบ
บาทของกุมารเหลานั้นดวยกลาววา ขอพระองคไดเปนที่พึ่งของพวกขาพระองคเถิด กุมารเหลานั้นครั้นปลงพระชนมพระเจาลุงทั้ง ๒ ก็ยืด
ราชสมบัติอสิตัญชนคร ยกมารดาบิดาขึ้นครองราชสมบัติแลวปรึกษา
กันวา เรา ๑๐ คนจักชิงราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งหมด แลวชวนกัน
ยกออกไปโดยลําดับ ถึงอยุชฌนครซึ่งเปนที่ประทับของพระเจากาลโยนกราชลอมเมืองไว ทําลายคายพังกําแพงเขาไปจับพระราชา ยึด
ราชสมบัติอยูในเงื้อมมือของตน แลวพากัน ไปถึงกรุงทวาราวดี.
ก็กรุงทวาราวดีนั้นมีสมุทรตั้งอยูขางหนึ่ง มีภูเขาตั้งอยูขางหนึ่ง
ไดยินวานครนั้นมีอมนุษยรักษา ยักษผูยืนรักษานครนั้น เห็นปจจามิตร
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แลวแปลงเพศเปนลา รองเสียงเหมือนลา ขณะนั้น นครทั้งสิน้ ก็เลื่อน
ลอยไปอยูบนเกาะเกาะ ๑ กลางสมุทร ดวยอานุภาพยักษ เมื่อพวก
ปจจามิตรไปแลว นครก็กลับมาประดิษฐานตามเดิมอีก แมคราวนั้น
ยักษเพศลานั้นรูวากุมาร ๑๐ คนพี่นองมา ก็รองเปนเสียงลาขึ้น นคร
ก็เลื่อนลอยไปประดิษฐานอยูบนเกาะ กุมารเหลานั้นไมเห็นนครก็พา
กันกลับ นครก็มาประดิษฐานอยูตามเดิมอีก กุมารเหลานั้นกลับมาอีก
ยักษเพศลาก็ไดทําเหมือนอยางนั้นอีก กุมารเหลานั้นเมื่อไมอาจชิงราชสมบัติในกรุงทวาราวดีได ก็พากันไปหากัณหทีปายนดาบสนมัสการแลว
ถามวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายไมอาจชิงราชสมบัติ ทวาราวดี
ขอทานไดบอกอุบายแกพวกขาพเจาสักอยางหนึ่ง เมื่อพระดาบสบอกวา
มีลาตัวหนึ่งเที่ยวอยูที่หลังคูแหงโนน ลานั้นเห็นพวกอมิตรแลวรองขึ้น
ขณะนั้น นครก็เลื่อนลอยไปเสีย ทานทั้งหลายจงจับเทาของลานั้น นี้
เปนอุบายที่จะใหทานถึงความสําเร็จดังนี้ กุมารทัง้ ๑๐ นมัสการพระดาบส แลวไปหมอบจับเทาของลาวิงวอนวา ขาแตนาย คนอื่นนอกจาก
ทานเสียแลวไมเปนที่พึ่งของพวกขาพเจาได กาลเมื่อพวกขาพเจายึดนคร
ขอทานอยางไดรองขึ้นเลย ยักษเพศลากลาววา เราไมอาจที่จะไมรอง
แตวาทาน ๔ คนจงมากอน จงถือเอาไถเหล็กใหญ ๆ แลวตอกหลัก
เหล็กใหญ ๆ ลงกับพื้นแผนดิน ที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ดาน กาลเมื่อนครจะ
เขยื่อนขึ้นจงจับไถแลวชวยกันเอาโซเหล็กที่ผูกกับไถลามไวกับหลักเหล็ก
นครจักไมอาจลอยไปได.
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กุมารเหลานั้นรับวาดีแลว ครัน้ เวลาเที่ยงคืนนั้น ก็พากันถือ
เอาไถแลวตอกหลักลงบนแผนดินที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ดานยืนอยู ขณะ
นั้น ยักษเพศลาก็รองขึ้น นครเริ่มจะเลื่อนลอย กุมารเหลานั้นยืนอยู
ที่ประตูเมื่อทั้ง ๔ ดาน จับไถเหล็ก ๔ คัน เอาโซเหล็กผูกกับไถลาม
ไวกับหลักเหล็ก นครก็ไมอาจเขยื้อนขึ้นได ลําดับนั้นกุมาร ๑๐ พี่นอง
ก็เขานคร ปลงพระชนมพระราชาแลวยึดราชสมบัติได กุมารเหลานั้น
ไดใชจักรปลงพระชนมพระราชาทั้งหมดในนคร ๖ หมื่น ๓ พันนคร
แลวมารวมกันอยูที่กรุงทวาราวดี แบงราชสมบัติเปน ๑๐ สวน แตหา
ทันนึกถึงอัญชนเทวีเชษฐภคินีไม ตอมานึกขึ้นไดจึงปรึกษากันใหมวา
จะแบงเปน ๑๑ สวน อังกุรกุมารพูดขึ้นวา ทานทั้งหลายจงใหสวนของ
เราแกอัญชนเทวีเชษฐภคินีเถิด เราจะทําการคาขายเลียงชีพ แตทาน
ทั้งหลายตองแบงสวยในชนบทของตนใหแกเราทุก ๆ คน พี่นอ ง ๙ องค
รับวา ดีแลว ดังนี้แลวมอบราชสมบัติสวนของอังกุรกุมารใหแกอัญชนเทวีเชษฐภคินี ไดเปนพระราชา ๙ องคกับเชษฐภคินี อยูดวยกัน ใน
กรุงทวาราดี สวนนองกุรกุมารไดทําการคาขาย.
เมื่อพระราชาพี่นองเหลานั้นเจริญดวยบุตรธิดาตอ ๆ มาอีกอยางนี้
ครั้นกาลลวงไปนาน พระราชมารดาบิดาก็สิ้นพระชนมลง ไดยินวา
อายุกาลของมนุษยในครั้งนั้นถึง ๒๐,๐๐๐ ป ครั้งนั้น พระปโยรสองค
๑ ของวาสุเทพมหาราชสิ้นพระชนม พระราชาทรงแตเศราโศกละ
สรรพกิจเสีย นอนกอดแครพระแทนบนเพออยู กาลนั้น ฆตบัณฑิตคิด
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วา เวนเราเสียแลว คนอื่นใครเลาชื่อวาสามารถกําจัดความโศกของพี่
ชายเรายอมไมมี เราจักใชอุบายกําจัดความโศกของพี่ชาย คิดดังนี้แลว
จึงทําเปนคนบาแหงนดูอากาศเดินบนไปทั่วเมืองวา ทานจงใหกระตาย
แกเรา ทานจงใหกระตายแกเรา ดังนี้ ขาวเลาลือกันไปทั่วเมืองวา ฆตบัณฑิตเปนบาเสียแลว.
เวลานั้น อํามาตยชื่อโรหิเณยยะไปเฝาพระเจาวาสุเทพ เมื่อจะ
เริ่มสนทนากับพระองค ไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพระองคผูกัณหวงศ ขอพระองค
จงเสด็จลุกขึ้นเถิด จะมัวทรงบรรทมอยูทําไม
ความเจริญอะไรจะมีแกพระองคดวยพระสุบิน
เลา พระภาดาของพระองคแมใด เสมอดวย
พระหฤทัย และเสมอดวยพระเนตรขางขวา
ลมไดกระทบดวงหทัยของพระภาดานั้น ขาแต
พระองคผูมีพระเกศางาม ฆตบัณฑิตทรงเพอไป.
โรหิเณยยะอํามาตย ทูลทักทายดวยโคตรวา ขาแตพระองคผู
กัณหวงศ ในคาถานั้น นัยวาพระวาสุเทพนั้น มีโคตรวากัณหายนะ.
บทวา โก อตฺโถ คือ ความเจริญชื่ออะไร. บทวา หทย จกฺขฺุจ
ทิกฺขิณ ความวา เสมอดวยพระหฤทัยดวย เสมอดวยพระเนตรขางขวา
ดวย. บทวา ตสฺส วาตา พลิยฺยนฺติ ความวา ลมกระทบดวงหทัย
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ของพระภาดานั่งอยู ณ ที่นี้. บทวา ชปฺปติ คือ ทรงเพอไปวา ทาน
ทั้งหลายจงใหกระตายแกเรา. บทวา เกสว ความวา ไดยินวาพระเจา
วาสุเทพนั้น ทรงปรากฏพระนามวา เกสว เพราะทรงมีพระเกษางาม
โรหิเณยยะอํามาตย ทูลทักทายพระเจาวาสุเทพดวยพระนามนั้น.
เมื่ออํามาตยทูลอยางนี้แลว พระศาสดาผูตรัสรูแลว ทรงทราบ
ความที่ฆตบัณฑิตมีจิตมั่นคง จึงตรัสพระคาถาที่ ๒ วา :พระเจาเกสวราช ทรงสดับคําของโรหิเณยยะอํามาตยนั้นแลว อัดอัน้ พระหฤทัยดวย
ความโศกถึงพระภาดา มีพระวรกายสระสับ
กระสายเสด็จลุกขึ้น.
พระราชาเสด็จลุกขึ้น รีบเสด็จลงจากปราสาทไปหาฆตบัณฑิต
จับหัตถทั้ง ๒ ไวแนน เมื่อจะเจรจากับฆตบัณฑิต ไดกลาวคาถา
ที่ ๓ วา :เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนคนบา
เที่ยวบนเพออยูทั่วนครทวาราวดีนี้วา กระตาย
กระตาย ใครเขาลักกระตายของเจาไปหรือ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกวล ทฺวารก อิม ความวา พระราชาตรัสถามวา เพราะเหตุไรเจาจึงเปนดังคนบา เที่ยวบนเพออยูทั่ว
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ทวาราวดีนครนี้วา กระตาย กระตาย ใครมาลักเอากระตายของเจาไป
หรือ ? คือกระตายของเจาใครลักไปแลวหรือ ?
เมื่อพระราชาตรัสอยางนี้แลว ฆตบัณฑิตก็ยังตรัสคํานั้นแหละ
อยูบอย ๆ พระราชาจึงตรัส ๒ คาถาอีกวา :เจาอยากไดกระตายทอง กระตายเงิน
กระตายแกวมณี กระตายสังขศีลา หรือกระตายแลวประพาฬประการใด เจาจงบอกแกเรา
เรารักใหเขาทําใหเจา ถาแมเจาไมชอบกระตาย
เหลานี้ ฝูงกระตายปาอื่น ๆ มีอยูในปา เราจัก
ใหเขานําเอากระตายเหลานั้นใหเจา เจาตอง
การกระตายชนิดไรเลา ?
พึงทราบความยอในพระคาถานั้น ดังนี้.
บรรดากระตายทั้งหลายมีกระตายทองเปนตนเหลานั้น เจาจง
บอกกระตายที่เจาตองการ เราจักใหเขาทําใหเจา ถาแมเจาไมชอบ
กระตายเหลานั้น ฝูงกระตายปาอื่น ๆ ก็มีอยูในปา เราจักใหเขานําเอา
กระตายเหลานั้นมาให ดูกอนทานผูมีพระพักตรอันงาม เจาตองการ
กระตายเชนไรจงบอกมา ?
ฆตบัณฑิตฟงพระดํารัสของพระราชาแลว จึงกลาวคาถาที่ ๖
วา :-
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ขาแตพระองคผูมีพระเกศางาม กระตาย
เหลาใดที่อาศัยอยูบนแผนดิน หมอมฉันไม
ปรารถนาสิ้นทั้งนั้น หมอมฉันปรารถนากระ
ตายจากดวงจันทร ขอพระองคไดทรงโปรด
สอยกระตายนั้นมาใหหมอมฉันเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอหร ไดแกใหหยั่งลง.
พระราชาทรงสดับถอยคําของฆตบัณทิตแลว ทรงโทมนัสวา
นองชายของเราเปนบาเสียแลวโดยไมตองสงสัย จึงกลาวคาถาที่ ๗ วา :นอง เจาปรารถนาสิ่งที่เขาไมพึงปรารถนา
กัน อยากไดกระตายจากดวงจันทร จักละชีวิต
ที่ยังดีไปเสียเปนแน.
พระราชาเมื่อจะทรงทักพระกนิษฐาจึง ตรัสวา นอง ในพระคาถานั้น ขอนี้มีอธิบายวา แนะพอทานใดปรารถนาสิ่งที่ไมควรปรารถนา
ทานนั้นผูเปนนองของเรา จักละชีวิตของตนที่ดียิ่งไปเสียเปนแน.
ฆตบัณฑิตฟงพระราชดํารัสแลว ยืนนิ่งอยูก ลาววา ขาแต
พระเจาพี่ เจาพี่ทรงทราบวาขาพระองคปรารถนากระตายจากดวงจันทร
ไมไดแลวจะตาย ก็เหตุไร เจาพี่จึงเศราโศกถึงโอรสที่สิ้นพระชนมไป
แลวเลา ? แลวกลาวคาถาที่ ๘ วา :-
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ขาแตพระองคผูกัณหวงศ ถาพระองค
ทรงทราบและตรัสสอนผูอื่นอยางนี้ไซร เหตุไร
พระองคจึงทรงเศราโศกถึงพระราชโอรสผูสิ้น
พระชนมไปแลวในกาลกอน จนกระทั้งถึงวัน
นี้เลา ?
คําวา เอว ในคาถานั้น มีอธิบายวา ถาพระองคทรงทราบ
อยางนี้วา ขึ้นชื่อวาของที่ไมควรได บุคคลก็ไมควรหวังดังนี้ไซร. บทวา
ยทฺมนุสาสสิ ความวา ผิวาพระองคทรงทราบอยูอยางนี้แหละ
ตรัสสอนผูอื่นอยู. บทวา. ปุเร เปนตน ความวา ฆตบัณฑิตกลาววา
เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงเศราโศกถึงพระราชโอรส
ผูสิ้นพระชนมไปแลว นับจากนี้ไปถึง ๔ เดือน จนกระทั้งถึงวันนี้เลา ?
ฆตบัณฑิตยืนอยูระหวางวิถีกราบทูลดังนี้วา ขาแตพระเจาพี่
หมอมฉันปรารถนาสิ่งที่เห็นปรากฏอยูแท ๆ แตเจาพี่ทรงเศราโศกเพื่อ
ทรงประสงคสิ่งที่มิไดปรากฏอยู เมือ่ จะแสดงธรรมถวายพระราชา ได
กลาวคาถา ๒ คาถาอีกวา :มนุษยหรือเทวดาไมพึงไดฐานะอันใด
คือความมุงหวังวา บุตรของเราที่เกิดมาแลว
อยาตายเลย พระองคทรงปรารถนาฐานะอัน
นั้นอยู จะพึงทรงไดฐานะที่ไมควรไดแตที่ไหน
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ขาแตพระองคผูกัณหวงศ พระองคทรงเศรา
โศกถึงพระโอรสองคใด ผูไปปรโลกแลวพระองคก็ไมสามารถจะนําพระโอรสนั้นมาไดดวย
มนต ยารากไม โอสถ หรือพระราชทรัพยเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย เปนตน ความวา ฆตบัณฑิต
แสดงวามนุษยหรือเทวดาไมพึงไดอีก คือไมอาจเพื่ออันไดฐานะอันใด
คือความมุงหวังอยางนี้วา บุตรของเราที่เกิดมาแลวอยาตายเลย พระองค
ทรงปรารถนาฐานะอันนั้นอยู จะพึงทรงใหฐานะที่ไมควรไดนั้น คือ
พระโอรสผูไปปรโลกแลวแตที่ไหน ? คือจะสามารถไดดวยเหตุอะไร ?
ไดแกไมสามารถจะไดฐานะที่ไมควรไดนั้น. อธิบายวา เพราะเหตุนั้น
ขึ้นชื่อวาสิ่งอันไมควรไดคือฐานะอันไมควรไดนั้น จะพึงไดแตที่ไหน.
บทวา มนฺตา คือ ดวยการรายมนต บทวา มูลเภสชฺช
คือ ดวยรากยา บทวา โอสเถหิ คือ ดวยโอสถชนิดตาง ๆ. บทวา
ธเนน วา คือ หรือดวยพระราชทรัพยนับดวย ๑๐๐ โกฏิ.
คํานี้มีอธิบายวา พระองคทรงเศราโศกถึงพระโอรสองคใดผูไป
ปรโลกแลว พระองคก็ไมสามารถจะนําพระโอรสนั้นมาไดแมดวยการ
รายมนตเปนตนเหลานั้น.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลวตรัสวา แนะพอฆตบัณฑิตคําที่
กลาวนี้ควรกําหนดไว ทานไดทําใหเราหายโศกแลว เมื่อจะสรรเสริญ
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ฆตบัณฑิต จึงตรัสพระคาถา ๔ พระคาถาวา :บุรุษผูเปนบัณฑิตเชนนี้ เปนอํามาตย
ของพระราชาพระองคใด พระราชาพระองค
นั้นจะมีความโศกนาแตไหน เหมือนฆตบัณฑิต
ดับความโศกของเราในวันนี้ ฆตบัณฑิตได
รดเราผูเรารอนใหสงบระงับ ดับความกระวน
กระวายทั้งปวงได เหมือนบุคคลดับไฟที่ติด
เปรียงดวยน้ําฉะนั้น ฆตบัณฑิตไดถอนลูกศร
ที่เสียบแทงหทัยของเราออกแลว ไดบรรเทา
ความโศกถึงบุตรของเรา ผูถกู ความเศราโศก
ครอบงําแลวหนอ เราเปนผูถอนลูกศรออกได
แลวปราศจากความโศก ไมขนุ มัว จะไมเศรา
โศก จะไมรองไห เพราะไดฟงคําของเจา นะ
นอง.
บรรดาคาถาเหลานั้น คาถาที่หนึ่งมีความยอดังนี้วา บุรษุ ผูเปน
บัณฑิตเชนนี้ เปนอํามาตยของพระราชาแมพระองคอื่นใด พระราชา
พระองคนั้น จะมีความโศกมาแตไหน เหมือนดังฆตบัณฑิต ยังเราผูถูก
ความเศราโศกถึงบุตรครอบงําแลวใหดับ คือใหเย็นไดแกใหตื่น เพื่อ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๕ - หนาที่ 980

ประโยชนแกการกําจัดความโศกฉะนั้น. คาถาที่เหลือมีเนื้อความดังกลาว
แลวนั่นแหละ.
ในอวสาน มีอภิสมั พุทธคาถา ซึ่งมีเนื้อความงายดังนี้วา :ผูมีปญญา มีใจกรุณา ยอมทําผูที่เศรา
โศกใหหลุดพนจากความเศราโศกได เหมือน
ฆตบัณฑิตทําพระเชษฐาผูเศราโศกใหหลุดพน
จากความเศราโศก ฉะนั้น.
เมื่อพระเจาวาสุเทพ ผูอันฆตบัณฑิตทําใหหมดความโศกแลว
อยางนี้ครองราชสมบัติอยู โดยลวงไปแหงกาลยืดยาวนาน พระกุมาร
โอรสของกษัตริยพี่นองทั้ง ๑๐ ปรึกษากันวา เขากลาวกันวา กัณหทีปายนดาบสผูมีตาดังทิพย พวกเราจักทดลองทานดูกอน จึงประดับกุมาร
เด็กผูชายคนหนึ่ง แสดงอาการเหมือนหญิงมีครรภ เอาลูกแกวมรกต
ผูกไวที่ทอง แลวนําไปหาพระดาบสถามวา ขาแตทานผูเจริญ เด็กหญิง
นี้จักคลอดหรือไม ? พระดาบสพิจารณาดูรูวา กาลวิบัติของกษัตริยพี่
นอง ๑๐ องคมาถึงแลว อายุสังขารของพวกเราเปนเชนไรหนอ ? ก็รูวา
จักตายวันนี้แน จึงกลาววา กุมารทัง้ หลาย พวกทานตองการอะไรดวย
เรื่องนี้ ถูกพวกกุมารเซาซี้วา ขอทานจงบอกแกพวกกระผมเถิด พระเจาขา จึงกลาววา ตอนี้ไป ๗ วัน กุมาริกาผูนี้จักคลอดปุมไมตะเคียน
ออกมา ดวยเหตุนั้นตระกูลของวาสุเทพจักพินาศ อนึ่ง ทานทั้งหลาย
จงเอาปุมไมตะเคียนนั้น ไปเผาแลวเอาเถาไปทิ้งในแมน้ํา ลําดับนั้น
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พระกุมารเหลานั้นกลาวกะพระดาบสวา ดูกอนชฎิลโกง ธรรมดาผูชาย
ออกลูกไดไมมีเลย แจวทํากรรมกรณชื่อตันตรัชชุกะ. ใหดาบสิ้นชีวิต
ในที่นั่นเอง.
กษัตริยพ ี่นองทั้งหลาย เรียกพระกุมารมาตรัสถามวา พวกเจา
ฆาพระดาบสเพราะเหตุไร ? ครั้นไดสดับเรื่องทั้งหมดแลวทรงหวาดกลัว
จึงรักษาเด็กนั้นไว ครัน้ ถึงวันที่ ๗ ใหเผาปุมตะเคียนที่ออกจากทอง
เด็กนั้น แลวเอาเถาไปทิ้งในแมน้ํา เถานั้นถูกน้ําพัดไปติดอยูที่ปากอาว
ขางหนึ่ง เกิดเปนตะไครน้ําขึ้นที่นั้น.
อยูมาวันหนึ่ง กษัตริยเหลานั้นชวนกันทรงสมุทรกีฬา เสด็จไป
ถึงปากอาวแลวใหปลูกมหามณฑปทรงเสวยทรงดื่ม ทรงหยอกเยากันที่
มหามณฑปซึ่งตกแตงงดงาม ใชพระหัตถและพระบาทถูกตองกันแต
เปนไปดวยอํานาจความเยยหยัน จึงทะเลาะกันยกใหญ แตกกันเปน
สองพวก ลําดับนั้น กษัตริยพระองคหนึ่ง เมื่อไมไดไมตะบองอยางอื่น
ก็ถือใบตะไครน้ําแตกอตะไครน้ําใบหนึ่ง ใบตะไครน้ํานั้น พอถูกจับเขา
เทานั้น ก็กลายเปนสากไมตะเคียน พระองคทรงตีมหาชนดวยสากนั้น
แลว สิ่งที่คนทั้งหมดจับดวยเขาใจวาเปนอยางอื่น ก็กลายเปนสากไป
หมด เขาจึงประหารกันและกันถึงความพินาศสิ้น เมื่อเขาเหลานั้นกําลัง
พินาศอยู กษัตริย องคคือ วาสุเทพ พลเทพ อัญชนเทวีภคินี และ
ปุโรหิต พากันขึ้นรถหนีไป พวกที่เหลือพากันพินาศหมด กษัตริย ๔
องคเหลานั้นขึ้นรถหนีไปถึงดงกาฬมัตติกะ ก็มฏุ ฐิกะคนปล้ํานั้นซึ่งตั้ง
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ความปรารถนาไวไดเกิดเปนยักษอยูในดงนั้น รูวา พลเทพมาก็เนรมิตร
บานขึ้นที่นั้น แปลงเพศเปนคนปล้ําเที่ยวโหรองคํารามตบมือทาทายวา
ใครตองการสู พลเทพพอเห็นเขาเหลานั้นก็กลาววา ขาแตพระเจาพี่
หมอมฉันจักสูกับบุรุษนี้เอง เมื่อวาสุเทพหามอยูนั่นแหละ ลงจากรถ
ตบมือเขาไปหายักษนั้น ลําดับนั้น ยักษจึงจับมือที่เหยียดออกแลวกิน
พลเทพเสียดุจเหงาบัว.
วาสุเทพรูวาพลเทพสิ้นชีวิต จึงพาภคินีและปุโรหิตเดินทางไป
ตลอดคืน พอรุงสวางก็ถึงปจจันตคามตําบลหนึ่ง สั่งภคินีและปุโรหิต
ไปยังบานสั่งวา จงหุงอาหารแลวนํามา ตัวเองเขาไปนอนซอนอยูที่กอ
ไมกอหนึ่ง ครั้งนั้น นายพรานคนหนึ่งชื่อชรา เห็นกอไมไหวๆ เขาใจวา
สุกรจักมีที่นั่น จึงพุงหอกไปถูกพระบาทวาสุเทพ เมื่อวาสุเทพตรัสวา
ใครแทงเรา นายพรานรูวาตนแทงมนุษย ก็ตกใจกลัว ปรารภจะหนีไป
พระราชาดํารงพระสติไวเสด็จลุกขึ้น ตรัสเรียกวา ดูกอนลุง อยากลัว
เลยจงมาเถิด ครั้นนายพรานมาแลว จึงตรัสถามวา ทานชื่ออะไร ?
เมื่อนายพรานตอบวา ขาแตนาย ขาพเจาชื่อชรา ก็ทรงทราบวา นัยวา
คนรุนกอนพยากรณเราไววา จักถูกนายชราแทงตาย วันนี้เราคงตาย
โดยไมตองสงสัย แลวตรัสกะนายชราวา ดูกอนลุง ทานอยากลัวเลย
จงมาชวยพันแผลที่เทาใหเรา ใหนายพรานชราพันปากแผลแลวก็สง
นายพรานนั้นไป เวทนามีกําลังไดเปนไปอยางแรงกลา พระราชา
ไมอาจจะเสวยพระกระยาหารที่ภคินีและปุโรหิตนํามาได ลําดับนั้น
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พระองคจึงตรัสเรียกชนทัง้ สองมาตรัสวา เราจักตายวันนี้ ก็ทานทั้ง ๒
เปนสุขุมาลชาติ ไมอาจจะทําการงานอยางอื่นเลี้ยงชีพได จงเรียนวิชา
นี้ไว แลวใหศึกษาวิชาอยางหนึ่ง แลวสงเขากลับไป พระองคสิ้นพระชนมอยู ณ ที่นั้นเอง กษัตริยพี่นองทั้งหมด นอกจากอัญชนเทวีแลว
ถึงความพินาศสิ้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนอุบาสก โบราณบัณฑิตฟงดวยคําของบัณฑิตแลว กําจัดความ
โศกถึงบุตรของตนออกได ทานอยาคิดถึงเขาเลย ดังนี้แลวทรงประกาศ
สัจธรรม เวลาจบสัจจะ อุบาสกดํารงอยูในโสดาปตติผล พระทศพล
ทรงประชุมชาดกวา โรหิเณยยอํามาตยในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท
ในบัดนี้ วาสุเทพในครั้งนั้น ไดมาเปนพระสารีบุตรในบัดนี้ พวกที่
เหลือนอกนี้ในครั้งนั้น ไดมาเปนพุทธบริษัทในบัดนี้ สวนฆตบัณฑิต
ในครั้งนั้น ไดมาเปนเราผูสัมมาสัมพุทธะเปดหลังคาคือกิเลสในโลกได
แลว ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาฆตบัณฑิตชาดกที่ ๑๖
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