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                                          พระสุตตันตปฎก 
 
                                         ขุททกนิกาย  ชาดก 
  

                                         เลมที่  ๓    ภาคที่  ๖  

 
      ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาพระองคนั้น 

 
                                     เอกาทสนิบาตชาดก 
 
                                       ๑.  มาตุโปสกชาดก 

                                  วาดวยเรื่องพญาชางเลี้ยงมารดา 
                             [๑๔๙๓] ไมออยชาง   ไมมูกมนั     ไมชางนาว 
              หญางวงชาง   ขาวฟาง   และลูกเดือย   งอกงามขึ้นแลว 
              เพราะพญาชางน้ันพลัดพรากไป  อนึ่ง  ตนกรรณิการ  
              ทั้งหลายท่ีเชิงเขาก็เผล็ดดอกบาน. 
                             [๑๔๙๔] พระราชาหรือพระราชกุมาร   ประทับ 
              นั่งบนคอพญาชางใด   ซึ่งไมมีความสะดุง   ยอมกําจัด 
              เสียซึ่งปจจามิตรท้ังหลาย  อสิรชนผูประดับดวยอาภรณ  
              อันงดงามผูหน่ึง  ยอมเลี้ยงดูพญาชางน้ันดวยกอนขาว.  
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                             [๑๔๙๕]  ดูกอนพญาชางตัวประเสริฐ    เชญิพอ 
              รบัเอาคําขาวเถิด   อยาผายผอมเลย    ราชกิจมีเปนอัน 
              มาก  ทานจะตองทําราชกิจเหลาน้ัน. 
                             [๑๔๙๖] นางชางน้ันเปนกําพรา   ตาบอด  ไมม ี
              ผูนาํทาง คงจะสะดุดตอไมลมลงตรงภูเขาจัณโฑรณะ 
              เปนแน. 
                             [๑๔๙๗] ดูกอนพญาชาง  นางชางตาบอดหาผูนํา 
              ทางมิได   คงจะสะดุดตอไมลมลงตรงภูเขาจัณโฑรณะ 
              นั้นเปนอะไรกับทานหรือ. 
                             เมื่อพราหมณเดินทางยืนขออยู   บัณฑิตทั้งหลาย 
              ไมกลาววาควรไป. 
                             [๑๔๙๘] ขาแตพระมหาราชา    นางชางตาบอด 
              ไมมีผูนําทาง     คงจะสะดุดตอไมลมลงตรงภูเขาชื่อ 
              จัณโฑรณะน้ัน  เปนมารดาของขาพระองค. 
                             [๑๔๙๙] พญาชางน้ียอมเลี้ยงดูมารดา    ทาน 
              ทั้งหลายจงปลอยพญาชางน้ันเสียเถิด      พญาชางตัว 
              ประเสริฐจงอยูรวมกับมารดา  พรอมดวยญาติทั้งหลาย 
              เถิด.               
                             [๑๕๐๐] พญาชางอันพระเจากาสีทรงปลอยแลว 
              พอหลุดพนจากเครื่องผูก  พักอยูครูหน่ึง  ไดไปยังภูเขา 
              จากนั้นเดินไปสูสระบัวอันเย็นที่เคยซองเสพมา  แลว 
              ดูดนํ้าดวยงวงมารดมารดา.  
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                             [๑๕๐๑] ฝนอะไรน้ีไมประเสริฐเลย    ยอมตก 
              โดยกาลท่ีไมควรตก  บุตรเกิดในตนของเราเปนผูบํารุง 
              เรา   ไปเสียแลว. 
                             [๑๕๐๒] เชิญทานลุกขึ้นเถิด  จะมัวนอนอยู 
              ทําไม    ฉันเปนลูกของแมมาแลว   พระเจากาสีผูทรง 
              พระปรีชาญาณ    มีบริวารยศใหญหลวงทรงปลอยมา 
              แลว. 
                             [๑๕๐๓] พระราชาพระองคใดทรงปลอยลูกของ 
              เราตัวประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญทุกเมื่อ   ขอ 
              พระราชาพระองคนั้นจงทรงพระชนมยนืนาน    ทรง 
              บํารงุแควนกาสีใหเจริญรุงเรืองเถิด. 
                                   จบมาตุโปสกชาดกท่ี  ๑  
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                           อรรถกถาเอกาทสนิบาต 
 
                          อรรถกถามาตุโปสกชาดก 
 
            พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร    ทรงพระ- 
ปรารภภิกษผูุเลี้ยงมารดา  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ตสฺส 
นาคสฺส  วิปฺปวาเสน  ดังนี้. 
            เรื่องปจจุบัน  เสมือนกับเรื่องสามชาดกน่ันเอง.  ก็พระศาสดาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายมาแลว    ตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธออยายกโทษภิกษุนี้เลย 
โปราณกบณัฑิตทั้งหลาย   แมบังเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   พรากจากมารดา 
ซูบซีดไป  เพราะอดอาหาร  ๗  วัน  แมไดโภชนะอันสมควรแกพระราชา   คิดวา 
พวกเราเวนจากมารดาเสีย   จักไมบริโภค    พอเหน็มารดา    กย็ึดถือเอาอาหาร 
ดังน้ีแลว   อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา  จึงนําอดีตนิทานมาวา 
            ในอดีตกาล    เมือ่พระเจาพรหมทัตเสวยพระราชสมบัติ    ในกรุง 
พาราณสี    ครั้งนั้นพระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดชาง    ในหิมวันตประเทศ 
ไดเปนสัตวเผือกปลอด   มีรูปงาม  นาชม  นาเลื่อมใส   สมบูรณดวยลักษณะ 
กระทําความเจริญโดยลําดับ    มชีาง  ๘๐,๐๐๐ เชือกเปนบริวาร.    สวนมารดา 
ของทานเปนชางบอด.    แตทานไดใหผลไม   มรีสอรอยแกชางท้ังหลาย   แลว 
สงไปยังสํานักของมารดา     ชางท้ังหลายไมไดใหแกมารดาเลย     เค้ียวกินดวย 
ตนเอง.    ทานกําหนดรูเรื่องนั้น     คิดวา    เราจักละโขลงแลว   เลี้ยงแตมารดา 
เทาน้ัน    ครัน้ถึงสวนแหงราตรี    เมื่อชางเหลาอ่ืนไมรูอยู     จึงพามารดาไปยัง 
เชิงเขา   ชื่อวา   จัณโฑรณะ   แลวพักมารดาไวที่ถ้ําแหงภูเขา   ซึ่งอยูติดแถบ  
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อีกขางหน่ึงแลวเลี้ยงดู.   ลําดับนั้น    พรานไพรชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึง  เปน 
คนหลงทาง    เมื่อไมอาจกําหนดทิศได    จึงรองไหดวยเสียงอันดังลั่น.   พระ- 
โพธิสัตวไดยินเสียงของพรานไพรนั้น   คิดวา  บุรุษนี้เปนคนไรที่พ่ึง   ขอท่ีเขา 
พึงพินาศไปในที่นี้   เมื่อเรายังอยู  ไมสมควรแกเราเลย  ดังนี้แลว   จึงไปหาเธอ 
เห็นเธอกําลังหนีไปดวยความกลัว   จึงถามวา  ดูกอนบุรุษผูเจริญ   ทานไมมีภัย 
เพราะอาศัยเรา     ทานอยาหนีไปเลย   เพราะเหตุไร   ทานจึงเท่ียวรองไหร่ําไร 
อยูเลา   เมื่อเขากลาววา  ขาแตนาย  กระผมเปนคนหลงทาง   วันนี้เปนวันที่  ๗ 
สําหรับผม   จึงกลาววา   ดูกอนบุรุษผูเจริญ   ทานอยากลัวเลย   เราจักวางทาน 
ไวในถิ่นมนุษย   ดังน้ีแลว   ใหเขานั่งบนหลังตน    นําออกจากปาแลวกลับไป. 
ฝายเขาเปนคนชั่วคิดวา   เราไปยังนครแลวจักทูลแกพระราชา  ดังน้ีแลว   จึงทํา 
ตนไมเปนเครื่องหมาย    ทําภูเขาเปนเครื่องหมาย    ไดออกไปยงักรุงพาราณสี. 
ในกาลน้ัน   ชางมงคลของพระราชาไดทํากาละไป.   พระราชาตรัสสั่งใหตีกลอง 
รองประกาศวา    ถาใคร  ๆ    เห็นชางตัวเหมาะ    ที่สงเสียงรองในที่ใดท่ีหน่ึง 
ผูนั้นจงบอก.     บุรุษน้ันเขาไปเฝาพระราชาแลว     ทลูวา    ขาแตสมมุติเทพ 
ขาพระองคไดเห็นพญาชาง      ตัวมีสีเผือกปลอด      เหมาะเพ่ือจะทําการฝก 
ขาพระองคจักแสดงหนทาง   ขอพระองค   จงสงนายหัตถาจารย   พรอมกบัขา- 
พระองค  ไปใหจับชางนั้นเถิด.    พระราชาตรัสรับคําแลวจึงตรัสวา   พวกเธอ 
จงทําผูนี้ใหเปนผูนําทาง  ไปยังปานําพญาชางที่บุรุษนี้พูดไว  ดังน้ีแลว   พรอม 
ดวยบุรุษนั้น     จึงสงนายหัตถาจารย    พรอมดวยบริวารเปนอันมาก.     นาย  
หัตถาจารยไปกับบุรุษน้ัน     เห็นชางพระโพธิสัตว    กําลังเขาไปยังท่ีซอนเรน 
กําลังถือเอาอาหาร.  ฝายพระโพธิสัตวเห็นนายหัตถาจารยแลวอธิษฐานวา   ภัยนี้  
ไมไดเกิดข้ึนจากผูอ่ืน    ชะรอยจักเกิดข้ึนจากสํานักบุรุษชั่วน้ีนัน้     ฝายเราแล  
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เปนผูมีกําลังมาก   และสามารถจะกําจัดชางไดต้ัง  ๑,๐๐๐  เชือก   ครั้นโกรธแลว 
สามารถจะนําพาหนะของนายทัพ    พรอมท้ังแวนแควนใหพินาศไปได   เพราะ 
ฉะน้ัน  วันนี้เขาเอาหอกตอกศีรษะเรา  เราก็ไมโกรธ  ดังนี้แลว  จึงนอมศีรษะลง 
ไดยืนนิ่งเฉย.    นายหัตถาจารยลงสูสระปทุม    เห็นความสมบูรณแหงลักษณะ 
ของพระโพธิสัตวนั้น  จึงกลาววา  มาเถอะพอ  แลวจับงวงอันเสมือนกับพวงเงิน 
ในวันที่ ๗ จึงถึงกรุงพาราณสี.     ฝายมารดาพระโพธิสัตว     เมื่อบุตรยังไมมา 
จึงคร่ําครวญวา   ชะรอยวา   พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา     นําเอา 
บุตรของเราไป   บัดนี ้  หมูปาไมนี้จักเจริญ   เพราะอยูปราศจากชางนั้น   ดังน้ี 
จึงไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                             ไมออยชาง ไมมูกมนั   ไมชางนาว   หญางวงชาง 
              ขาวฟาง  และลูกเดือย  งอกงามขึ้นแลวเพราะพญาชาง 
              นั้นพลัดพรากไป  อนึ่ง  ตนกรรณิการทั้งหลายที่เชิงเขา 
              ก็เผล็ดดอกบาน. 
                             พระราชาหรือพระราชกุมาร    ประทับน่ังบนคอ 
              พญาชางใด    ซึ่งไมมีความสะดุง    ยอมกาํจัดเสียซ่ึง 
              ปจจามิตรท้ังหลาย    อิสรชนผูประดับดวยอาภรณอนั 
              งดงามผูหน่ึง  ยอมเลี้ยงดูพญาชางน้ันดวยกอนขาว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา   วิรุฬฺหา  ไดแก   ชื่อวาความเจริญ 
ทานกลาวดวยอํานาจความหวังวา     ในขอนี้ไมมีความสงสัยเลย.     บทวา 
สลฺลกิโย  จ  กุฏชา  ไดแก  ไมออยชาง   และไมมูกมัน.  บทวา   กุรุวินฺท- 
กรวรา  ภิสสาม  ความวา  ไมชางนาว  หญางวงชาง   ขาวฟาง   และลูกเดือย. 
นางชางคร่ําครวญวา  กห็มูปาไมทั้งหมดนี้   จักเจริญในบัดนี.้  บทวา  นิวาเต  
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ไดแก  ที่เชิงภูเขา.    บทวา  ปุปฺผิตา  ทานอธิบายไววา  กิ่งไมทั้งหลายที่ไม 
ไดถูกบุตรของเราหักเค้ียวกิน    และตนกรรณิการก็จักผลิดอกบาน.    บทวา 
โกจิเทว   ไดแก   ในที่ใดท่ีหน่ึง   จะเปนบานหรือพระนครก็ตาม.    บทวา 
สุวณฺณกายุรา  ไดแก  พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา    ผูมีเครื่อง 
ประดับทําดวยทองคํา.   บทวา  ภรนติฺ  ปณฺเฑน  ความวา  ในวันนี้  จัก 
เลี้ยงพญาชางตัวเลี้ยงมารดา     ดวยปณฑะท่ีเจริญดีดวยโภชนะอันสมควรแก 
พระราชา. บทวา ยตฺถ  ความวา  พระราชาประทับนั่งบนหลังพญาชางเชือกใด. 
บทวา   กวจมภิเหสฺสติ  ความวา  พระราชาหรือพระราชกุมาร   จักเขาไปสู 
สงคราม  กําจัด   ทําลายเกราะของหมูขาศึก. ทานกลาวคําอธิบายไววา   พระราชา 
หรือพระราชกุมาร   ประทับนั่งในท่ีใด  คือ  บนหลังลูกของเรา    ไมมีความ 
สะดุงกลัว    จักทําลายเกราะของหมูขาศึก    วันนีพ้วกเขามีอาภรณอันลวนดวย 
ทองคํา   ยอมเลี้ยงพญาชางของเราน้ันดวยกอนขาว. 
            ฝายนายหัตถาจารย ดําเนินไปในระหวางทาง  สงสาสนไปถึงพระราชา 
พระราชาตรัสสั่งใหตบแตงพระนคร.     ฝายนายหัตถาจารย    นําพระโพธิสัตว 
ที่เขาประพรมดวยของหอม   ประดับตกแตงเขาไปยังโรงชาง   ใหลอมดวยมาน 
อันวิจิตร    ใหผูกเพดานอันวิจิตรไวขางบน     แลวใหกราบทูลแดพระราชา. 
พระราชาทรงนําโภชนะ    มีรสอันเลิศตาง ๆ  มาใหแกพระโพธิสัตว.    พระ- 
โพธิสัตวคิดวา   เราเวนมารดาเสีย   จักไมยอมรับอาหาร   ดังน้ีแลว   จึงไมรับ 
อาหาร.  ลําดับนั้น    พระราชาเม่ือจะทรงออนวอนพระโพธิสัตว   จึงตรัสคาถา 
ที่  ๓ วา 
                             ดูกอนพญาชางตัวประเสริฐ     เชิญพอรับเอาคํา 
              ขาวเถิด    อยาไดผายผอมเลย    ราชกิจมีเปนอันมาก  
              ทานจักตองทําราชกิจเหลาน้ัน.  
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            พระโพธิสัตวไดฟงดังน้ัน  จึงกลาวคาถาท่ี  ๔ วา 
                             นางชางน้ัน   เปนกาํพรา   ตาบอด  ไมมีผูนําทาง 
              คงจะสะดุดตอไมลมลงตรงภูเขาจัณโฑรณะเปนแน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สา   นูน   สา  แปลวา  ขาแตมหาราชเจา 
นางชางนั้น  เปนกําพราแนนอน.    บทวา  กปฺปณิกา  ไดแก   เปนกําพรา 
เพราะพลัดพรากจากบุตร.  บทวา  ขาณุ  ไดแก  ทอนไมที่โคนลมลงในท่ีนัน้  ๆ. 
บทวา   ฆฏเฏติ  ความวา นางชางร่ําไรรําพัน   จึงไดสะดุดตรงที่นั้น  ๆ  เปนแน. 
บทวา  จณฺโฑรณ  ปติ  ความวา  นางชางเดินบายหนาสูภูเขาชื่อวา  จัณโฑรณะ 
คร่ําครวญอยูที่เชิงเขา. 
            ลําดับนั้น   พระราชาเม่ือจะตรัสถามพระโพธิสัตว  จึงตรัสคาถาที่ ๕ วา 
                             ดูกอนพญาชาง  นางชางตาบอดหาผูนําทางมิได 
              คงจะสะดุดตอไมลมลงตรงภูเขาจัณโฑรณะน้ัน   เปน 
              อะไรกับทานหรอื  ? 
            พระโพธิสัตว  กลาวคาถาที่  ๖  วา 
                             ขาแตพระมหาราชา  นางชางตาบอดไมมีผูนาํทาง 
              คงจะสะดุดตอไมลมลงตรงภูเขา  ชื่อ  จณัโฑรณะนั้น 
              เปนมารดาของขาพระองค. 
            พระราชา   ทรงสดับเนื้อความแหงคาถาที่  ๖  นั้น   เมื่อจะใหปลอยไป 
จึงตรัสคาถาท่ี  ๗  วา 
                             พญาชางน้ี  ยอมเลีย้งดูมารดา   ทานท้ังหลายจง 
              ปลอยพญาชางน้ันเสียเถิด   พญาชางตัวประเสริฐจงอยู 
              รวมกับมารดา  พรอมดวยญาติทั้งหลายเถิด.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โยย  ภรติ ความวา พญาชางนี้  กลาววา 
ขาแตพระมหาราชา     ขาพระองคเลี้ยงมารดาตาบอด     เวนขาพระองคเสีย 
มารดาของขาพระองค  ก็จักถึงความส้ินชีวิต   เวนมารดาเสีย   ขาพระองคไมมี 
ความตองการดวยความเปนใหญเลย   วันนี้   เมื่อมารดาของขาพระองคไมได 
อาหารเปนวันที่ ๗ เพราะฉะนั้น  ทานทั้งหลายจงปลอยพญาชางที่เลี้ยงมารดาน้ี 
พญาชางนั้นจงมาอยูรวมกับมารดา  พรอมดวยญาติทั้งหมด.   
            อภิสมัพุทธคาถาที่ ๘  และที่  ๙  มีดังนี้ 
                             พญาชาง   อันพระเจากาสีทรงปลอยแลว    พอ 
              หลุดพนจากเครื่องผูก    พักอยูครูหน่ึง   ไดไปยังภูเขา 
              จากนั้นเดินไปสูสระบัวอันเย็น  ที่เคยสองเสพมา  แลว 
              ดูดนํ้าดวยงวงมารดมารดา. 
            ไดยนิวา    พญาชางนั้นพนจากเครื่องผูก    พักอยูหนอยหน่ึง    แลว 
แสดงธรรมแกพระราชา    ดวยทศพิธราชธรรมคาถาแลวใหโอวาทวา    ขาแต 
พระมหาราชา     ขอพระองคจงอยาเปนผูประมาทเลย    อันมหาชนบูชาอยูดวย 
เครื่องสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน   ออกจากพระนคร ถึงสระปทุมนั้น 
ในขณะนั้นน่ันเอง   คิดวา   เราไมใหมารดาของเรารับเอาอาหาร    เราเองก็จัก 
ไมรับ    ดังน้ีแลว     จึงถือเอารากเหงาบัวเปนอันมาก     จึงใชงวงดูดน้ําจนเต็ม 
ออกจากท่ีเรนในถ้ํา  ไปยงัสํานักมารดา   ตัวนอนอยูที่ประตูถ้ํา  รดนํ้าบนศีรษะ 
เพ่ือใหรางของมารดาไดสัมผัส     เพราะอดอาหารมาต้ัง  ๗  วัน.    พระศาสดา 
เมื่อจะทรงทําใหแจงซ่ึงความน้ัน    จึงไดตรัสคาถา ๒  คาถาเหลาน้ี.   ฝายมารดา 
ของพระโพธิสัตว    จึงวากลาวเธอดวยความสําคัญวา   ฝนตก   แลวกลาวคาถา 
ที่  ๑๐ วา  
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              ฝนอะไรนี้    ไมประเสริฐเลย    ยอมตกโดยกาล 
              ที่ไมควรตก  บตุรเกิดในตนของเรา  เปนผูบํารุงเราไป 
              เสียแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺรโช   ไดแก   เกิดในตน. 
            ลําดับนั้น     พระโพธิสัตว    เมื่อจะใหมารดาสบายใจ    จึงกลาวคาถา 
ที่  ๑๑  วา 
                             เชิญทานลุกขึ้นเถิด  จะมัวนอนอยูทําไม  ฉันเปน 
              ลูกของแมมาแลว     พระเจากาสีผูทรงพระปรีชาญาณ 
              มีบริวารยศใหญหลวง  ทรงปลอยมาแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อาคโต  ตฺยาห   ตัดเปน   อาคโต   เต 
อห.  บทวา  เวเทเหน  ไดแก  สมบรูณดวยญาณ.   บทวา   ยสสสฺินา  ไดแก 
มีบริวารมาก.    อธิบายวา  ฉันถูกพระราชาน้ัน   แมจับโดยความที่ฉันเปนชาง 
มงคลพนแลว   บัดนี ้   ฉันมายังสํานักของแม    แมจงลุกข้ึน    รบัอาหารเถิด.   
            นางชางดีใจ  เมื่อจะทําอนุโมทนาแดพระราชา  จึงกลาวคาถาสุดทายวา 
                             พระราชาพระองคใด  ทรงปลอยลูกของเรา   ตัว 
              ประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญทุกเมื่อ    ขอ 
              พระราชาพระองคนั้น  จงทรงพระชนมยืนนาน  ทรง 
              บํารงุแควนกาสีใหเจริญรุงเรืองเถิด. 
            ครั้งน้ัน      พระราชาทรงเลื่อมใสในพระคุณของพระโพธิสัตว    ทรง 
รับสั่งใหสรางโรงชางไมไกลแตเมืองนิลีนิ   จึงทรงเริ่มต้ังภัตตาหารไวเนืองนิตย 
เพ่ือพระโพธิสัตว  และมารดา.    ครั้นภายหลัง   พระโพธิสัตว  เมื่อมารดาทํา  
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กาละแลว  ไดทําการบริหารรางกายของมารดาแลว   ไปสูอาศรมชื่อ    กรณัฑกะ 
ก็ในท่ีนั้น    ฤาษีจํานวน   ๕๐๐  ลงจากภูเขาหิมพานตมาอยู.    พระโพธิสัตวได 
ถวายปวัตตทานนั้นแดฤาษีเหลาน้ัน.     พระราชาทรงรับสั่งใหสรางรูปปฏิมา 
อันสําเร็จดวยศิลามีรูปเทาพระโพธิสัตวแลว   ไดใหมหาสักการะเปนไป.   ประ- 
ชาชนชาวชมพูทวีป  ประชุมกันเปนประจําป  ไดทําการฉลองชาง. 
            พระศาสดา   ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    จึงประกาศสัจจะ 
ทั้งหลาย    ประชุมชาดกวา    พระราชาในกาลน้ัน   ไดเปนพระอานนท  
บุรุษชั่วไดเปนพระเทวทัต   นายหัตถาจารยไดเปนพระสารีบตุร   นางชาง 
นั้นไดเปนพระนางมหามายาเทวี    สวนชางเชือกประเสริฐ    ซึง่เลี้ยงดู  
มารดา  คือเรานั่นเอง  ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                         จบอรรถกถามาตุโปสกชาดก 
 
                                   ๒. ชุณหชาดก  
 

                      วาดวยการคบบัณฑิตและคบคนพาล  

                             [๑๕๐๔]   ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน   ขอ 
              พระองคทรงสดับคําของขาพระองค   ขาพระองคมาถึง 
              ในที่นี้ดวยประโยชนในพระเจาชุณหะ   ขาแตพระองค 
              ผูประเสริฐวาสัตว  ๒  เทาท้ังหลาย     เมือ่พราหมณ 
              เดินทางไกลยืนอยู     บัณฑิตท้ังหลายไมควรพูดวา 
              พระราชาควรเสด็จเลยไป.  
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                             [๑๕๐๕]  ดูกอนพราหมณ     ขาพเจากําลังรอฟง 
              อยู   ทานมาถึงในท่ีนี้ดวยประโยชนอันใด    จงบอก 
              ประโยชนอันนั้น    หรือวาทานปรารถนาประโยชน 
              อะไรในขาพเจาจึงมาในที่นี้    เชิญทานพราหมณบอก 
             มาเถิด. 
                             [๑๕๐๖]  ขอพระองคโปรดพระราชทานบานสวย 
              ๕  ตําบลแกขาพระองค     ทาสี   ๑๐๐  คน    โค   ๗๐๐ 
              ทองเน้ือดี   ๑,๐๐๐   แทง   ขอไดทรงโปรดประทานภรรยา 
              ผูพริ้มเพราแกขาพระองค  ๒  คน. 
                             [๑๕๐๗]  ดูกอนพราหมณ       ตบะอันมีกําลังกลา 
              ของทานมีอยูหรือ หรือวามนตขลังของทานมีอยู  หรือ 
              วายักษบางพวกผูเชื่อฟงถอยคําของทานมีอยู   หรือวา 
              ทานยังจําไดถึงประโยชนที่ทานทําแลวแกเรา. 
                             [๑๕๐๘]  ตบะของขาพระองคมิไดมี     แมมนต 
              ของขาพระองคก็มิไดมี   ยักษบางพวกผูเชื่อฟงถอยคํา 
              ของขาพระองคก็ไมมี   อนึ่ง    ขาพระองคก็จําไมไดถึง 
              ประโยชน   ทีข่าพระองคทําแลวแกพระองค   กแ็ตวา 
              เมื่อกอนไดมีการพบปะกันเทาน้ันเอง. 
                             [๑๕๐๙]  ขาพเจารูอยูวา    การเห็นนี้เปนการเห็น 
              ครั้งแรก  นอกจากน้ี    ขาพเจาจําไมไดถึงการพบกันใน 
              ครั้งใดเลย    ขาพเจาถามถึงเรื่องน้ัน    ขอทานจงบอก 
              แกขาพเจาวา  เราไดเคยพบกันเมื่อไรหรอืท่ีไหน.  
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                             [๑๕๑๐]  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    พระองค 
              และขาพระองคไดอยูกันมาแลวในเมืองตักกศิลา   อัน 
              เปนเมืองท่ีรื่นรมยของพระเจาคันธารราช    พระองค 
              กบัขาพระองคไดกระทบไหลกันในความมืด    ม ี
              หมอกทึบในนครน้ัน    ขาแตพระองคผูเปนจอม- 
              ประชาชน     พระองคและขาพระองคยืนกันอยูในท่ี 
              ตรงนั้น   เจรจาปราศรัยดวยคําอันใหระลกึถึงกันที่ตรง 
              นั้นแล    เปนการพบกันแหงพระองคและขาพระองค 
              ภายหลังจากน้ันมิไดมี   กอนแตนั้นก็ไมมี. 
                             [๑๕๑๑]  ดูกอนพราหมณ     การสมาคมกบัสัป- 
              บรุษุยอมมีในหมูมนุษยบางครั้งบางคราว    บณัฑิต 
              ทั้งหลายยอมไมทําการพบปะกัน   ความสนิทสนม หรือ 
              คุณที่กระทําไวแลวในกาลกอนใหเสื่อมสญูไป. 
                        [๑๕๑๒]  สวนคนพาลท้ังหลาย   ยอมทําการพบ 
              ปะกัน  ความสนิทสนม  หรอืคุณท่ีเขาทําไวในกาลกอน 
              ใหเสื่อมสูญไป  คุณท่ีทําไวในคนพาลท้ังหลาย   ถึงจะ 
              มากมายก็ยอมเสื่อมไปหมด   เพราะวาคนพาลท้ังหลาย 
              เปนคนอกตัญู. 
                        [๑๕๑๓]  สวนนักปราชญทั้งหลาย    ยอมไมทํา 
              การพบปะกัน  ความสนิทสนม  หรือคุณท่ีเขาทําไวใน 
              กาลกอนใหเส่ือมสูญไป    คุณที่ทําไวในนักปราชญ   
              ทั้งหลาย    ถึงจะนอยก็ยอมไมเส่ือมหายไป   เพราะวา  
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              นักปราชญทั้งหลายเปนผูความกตัญูดี   ขาพเจาจะ 
              ใหบานสวย   ๕   ตําบลแกทาน  ทาสี  ๑๐๐ คน  โค  ๗๐๐ 
              ทองเน้ือดี  ๑,๐๐๐  แทง   และภรรยาผูพริ้มเพรา ๒ คน 
              มีชาติและตระกูลเสมอกัน    แกทาน. 
                             [๑๕๑๔] ขาแตพระราชา  การสมาคมกับสัตบุรุษ 
              ยอมเปนอยางน้ี    ขาแตพระองคผูเปนใหญในกาสิกรัฐ 
              ขาพระองคบรบิูรณไปดวยสมบัติ    มีบานสวยเปนตน 
              เหมอืนพระจันทรต้ังอยูทามกลางแหงหมูดาวท้ังหลาย 
              ฉะน้ัน   การสังคมกับพระองคนั่นแล    เปนอันวาขา- 
              พระองคไดแลวในวันนี้เอง. 
                                 จบชณุหชาดกที่  ๒ 
 
                             อรรถกถาชุณหชาดก 
            พระศาสดา    เม่ือทรงประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร    ทรง 
พระปรารภพรท่ีพระอานนทเถระไดแลว   จึงตรัสพระคาถานี้   มีคําเริ่มตน 
วา   สุโณห ิ มยฺห  วจน  ชนินฺท  ดังน้ี. 
            ดังจะกลาวโดยพิสดาร  ในปฐมโพธิกาล   พระผูมีพระภาคเจา    มิได 
มีอุปฏฐากประจําตลอด   ๒๐  ป.    บางคราวพระนาคสมาลเถระ    ก็อุปฏฐาก 
พระผูมีพระภาคเจา   บางคราวพระนาคิตะ   บางคราวพระอุปวาณะ   บางคราว  
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พระสุนักขัตตะ    บางคราวพระจุนทะ    บางคราวพระสาคตะ   บางคราวพระ-  
เมฆิยะ. 
            ภายหลังวันหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัส 
วา    ภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้เราเปนผูแกแลว     ภิกษุบางพวก    เมื่อเรากลาววา 
จะไปทางนี้    แลวพากันไปเสียทางอ่ืน    บางพวกทิ้งบาตรและจีวรของเราไวที่ 
พ้ืนดิน   พวกเธอจงรูภิกษุรูปหน่ึง   ผูจะเปนอุปฏฐากประจําตัวเรา   ทรงหาม 
พระสารีบุตรเถระเปนตน    ที่พากันลุกข้ึนกระทาํอัญชลีดวยเศียรเกลาวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองค  จักอุปฏฐาก  ขาพระองค  จักอุปฏฐาก    ดังน้ี 
ดวยพระดํารัสวา  ความปรารถนาของพวกเธอ  ถึงท่ีสุดแลวพอละ.   ลําดับนั้น 
ภิกษุทั้งหลาย  จึงกลาวกะทานพระอานนทเถระวา  อาวุโส  ทานจงวิงวอนการ 
อุปฏฐากเถิด.   พระเถระขอพร ๘ ประการ  คือ  ปฏิเสธ ๔   และขอวิงวอน  ๔ 
เหลาน้ีคือ   ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาพระผูมีพระภาคเจา    จักไมประทานจีวร 
ที่พระองคไดแลวแกขาพระองค จักไมใหบิณฑบาต จักไมใหอยูในพระคันธกุฎี 
เดียวกัน    จักไมพาขาพระองคไปยังท่ีที่นิมนต  ก็ถาพระผูมีพระภาคเจา   จักไป 
ยังที่นิมนต  ที่ขาพระองครับไว   ถาขาพระองคจักไดเพ่ือใหบริษัทที่มา   จาก 
นอกแวนแควน    นอกชนบท   เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ขอใหไดเขาเฝาใน 
ขณะที่มาแลวทีเดียว    ขอใหขาพระองคจักไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ในขณะที่ 
ขาพระองคเกิดความสงสัย   ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมอันใด   ในที่  
ลับหลังขาพระองคกลับมาแลว   ขอไดแสดงธรรมนั้น     แกขาพระองคอีก   ดวย 
อาการอยางนี้    ขาพระองคจึงจักอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจานั้น.     ฝายพระผูมี 
พระภาคเจา   ก็ไดประทานแกเธอแลว.    ต้ังแตนั้นมา    พระอานนทเถระก็ได 
เปนอุปฏฐากประจํา   เปนเวลา  ๒๕  ป.    พระเถระไดรับสถาปนาในเอตทัคคะ  
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ในฐานะ  ๕  ประกอบดวยสัมปทา  ๗  เหลาน้ี  คือ  อาคมสัมปทา  อธิคม- 
สัมปทา  ปุพพเหตุสัมปทา  อัตถัตถปริปุจฉาสัมปทา  ติฏฐวาสสัมปทา 
โยนิโสมนสิการสัมปทา   และพุทธุปนิสสยสัมปทา   ไดรับมรดกคือพร 
๘ ประการ ในสํานักของพระพุทธเจาทั้งหลาย  ไดปรากฏชัดในพระพุทธศาสนา 
ไดปรากฏเหมือนพระจันทรลอยเดนในทองฟา.  ภายหลังวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย 
สนทนากันในโรงธรรมสภาวา    อาวุโส    พระตถาคตไดใหพระอานนทเถระ 
อ่ิมหนําดวยการประทานพร.    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้  พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ   เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
ใหทรงทราบ จึงตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  มิใชในบัดนีอ้ยางเดียวเทาน่ันเอง    แมใน 
กาลกอน  เราก็ใหพระอานนทอ่ิมหนําดวยพรแลว    ในกาลกอนน่ันเอง   เราก็ 
ไดใหสิ่งท่ีเธอขอรองเหมือนกัน  ดังนีแ้ลว   จึงนําอดีตนิทานมาตรัสวา 
            ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  ในกรุงพาราณสี 
พระโพธิสัตวไดเปนพระราชโอรสของทาวเธอ   ทรงพระนามวา  ชุณหกมุาร 
ทรงศึกษาศิลปะในกรุงตักกศิลา   ใหการประกอบเนือง ๆ แกอาจารย   ในเวลา 
มืดคํ่าตอนกลางคืน   ออกจากเรือนของอาจารย    รีบไปท่ีอยูของตน    เม่ือไม 
เห็นพราหมณคนใดคนหนึ่ง   ผูเที่ยวภิกษาจารไปยังท่ีอยูของตน   จึงตีตุมภัตร 
ของพราหมณนั้นแตกไป.   พราหมณลมลงรองไห.   กุมารกลับไดความกรุณา 
จึงจับมือพราหมณนั้นใหลุกข้ึน.  พราหมณกลาววา  เธอมาทําลายภาชนะภิกษา 
องเราทําไม   จงใหคาภัตตาหารแกเรา.   กุมารกลาววา  พราหมณ   บัดนี ้ เรา 
ไมอาจจะใหคาภัตตาหารน้ันแกทานได    ก็เราแลเปนโอรสของพระเจากาสี   ม ี
นามวา   ชุณหกุมาร   เมื่อเราดํารงอยูในรัชสมบัติ     ทานพึงมาขอทรัพยเราได 
จบการศึกษาแลว   ไหวอาจารยแลวไปยังกรุงพาราณสี  แสดงศิลปะแกพระบิดา.  
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พระบิดาทรงคิดวา    เราเม่ือยังมีชีวิตอยูไดเห็นบุตรแลว     เราจักเห็นบุตรนั้น 
ไดเปนพระราชา  ดังนี้แลว   จึงอภิเษกไวในรัชสมบัติ.   พระองคเปนพระราชา 
มีพระนามวา   ชุณหะ ครองราชสมบัติโดยธรรม, พราหมณทราบเรื่องนั้นแลว 
จึงคิดวา  บัดนี้เราจักใหพระราชานําคาภัตตาหารมาแกเรา  จึงไปยังกรุงพาราณสี 
มองเห็นพระราชากําลังทําประทักษิณพระนครท่ีตบแตงไวนั่นแล    จึงยืนอยูใน 
ที่สูงแหงหนึ่งแลว   เหยียดมือออกไปใหชัยชนะ.    พระราชาเสด็จเลยไป   โดย 
ไมเหลียวดูเลย.    พราหมณรูวาทาวเธอมิไดเห็น   เมื่อจะยกเรื่องข้ึน   จึงกลาว 
คาถาท่ี  ๑  วา 
                             ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน     ขอพระองค 
              จงทรงสดับคําของขาพระองค  ขาพระองคมาถึงในท่ีนี้  
              ดวยประโยชนในพระเจาชุณหะ     ขาแตพระองคผู 
              ประเสริฐกวาสัตวสองเทาท้ังหลาย   เมื่อพราหมณเดิน 
              ทางไกลยืนอยู  บัณฑิตทั้งหลายไมควรพูดวา  พระราชา 
              ควรเสด็จเลยไป. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    ดวยบทวา  ชุณฺหมหฺ ิ พราหมณยอมแสดงวา 
ขาแตมหาราชเจา    ขาพระองค   มาถึงในท่ีนี้ดวยประโยชนอันหนึ่ง   ในทานผู 
ชื่อวา   ชุณหะ   มิไดมาโดยไรเหตุผล.    บทวา   อทิฺธิเก   ไดแก   มาส้ินระยะ 
กาลนาน.   บทวา  คนฺตพฺพ   ความวา  บัณฑิตท้ังหลาย  ไมไดกลาวมาแลว 
และยอมไมกลาววา   พระราชาควรเสด็จเลยไป    โดยไมเหลียวแลดูพราหมณผู 
เดินทางไกล   คือ   ผูมาส้ินระยะกาลนานขอรองอยู. 
            พระราชา   ทรงสดับคําของเธอแลว    จึงเอาขอเพชรขมชาง    ไดตรัส 
คาถาท่ี ๒ วา  
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                             ดูกอนพราหมณ   ขาพเจากําลังรอฟงอยู    ทาน 
              มาถึงในท่ีนี้ดวยประโยชนอันใด    จงบอกประโยชน 
              อันนั้น    หรือวาทานปรารถนาประโยชนอะไร    ใน 
              ขาพเจาจึงมาในที่นี้  เชิญทานพราหมณบอกมาเถิด. 
            ศัพทวา   อีฆ   ในคาถาน้ัน    เปนนิบาตใชในอรรถวา    ประทวง. 
ตอแตนั้น    จึงไดกลาวคาถาท่ีเหลือดวยอํานาจคําโตตอบ     ของพราหมณกับ 
พระราชาวา 
                             ขอพระองคโปรดพระราชทานบานสวย  ๕  ตําบล 
              แกขาพระองค   ทาสี   ๑๐๐   คน  โค ๗๐๐  ตัว  ทองเนื้อดี 
              ๑,๐๐๐  แทง ขอไดทรงโปรดประทานภรรยาผูพริ้มเพรา 
              แกขาพระองค  ๒  คน. 
                             ดูกอนพราหมณ    ตบะอันมีกําลังกลาของทานมี 
              อยูหรือ   หรือวามนตขลังของทานมีอยู    หรือวายักษ 
              บางพวกผูเชื่อฟงถอยคําของทานมีอยู    หรือวาทานยัง 
              จําไดถึงประโยชนที่ทานทําแลวแกเรา. 
                             ตบะของขาพระองคมิไดมี     แมมนตของขา- 
              พระองคมิไดมี     ยักษบางพวกผูเช่ือฟงถอยคําของ 
              ขาพระองคก็ไมม ี  อนึ่ง     ขาพระองคก็จําไมไดถึง 
              ประโยชน  ที่ขาพระองคทําแลว   แกพระองค  ก็แตวา 
              เมื่อกอนไดมีการพบปะกันเทาน้ันเอง. 
                             ขาพเจารูอยูวา    การเห็นนี้เปนการเห็นครั้งแรก 
              นอกจากน้ี   ขาพเจาจําไมไดถึงการพบกันในครั้งใดเลย  
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              ขาพเจาถามถึงเรื่องน้ัน     ขอทานจงบอกแกขาพเจาวา 
              เราไดเคยพบกันเมื่อไรหรือท่ีไหน. 
                             ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    พระองคและขา- 
              พระองคไดอยูกันมาแลวในเมืองตักกศิลา      อันเปน 
              เมืองท่ีรื่นรมยของพระเจาคันธารราช    พระองคกับขา 
              พระองคไดกระทบไหลกัน   ในความมืด  มีหมอกทึบ 
              ในนครน้ัน      ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน 
              พระองคและขาพระองคยืนกันอยูในที่ตรงนั้น   เจรจา 
              ปราศรัยดวยคําอันใหระลึกถึงกันที่ตรงนั้นแล   เปนการ 
              พบกันแหงพระองคเเละขาพระองค   ภายหลังจากน้ัน 
              มิไดมี  กอนแตนั้นก็ไมมี. 
                             ดูกอนพราหมณ     การสมาคมกบัสัปบุรุษยอมม ี
              ในหมูมนษุยบางครั้งบางคราว  บัณฑิตท้ังหลายยอมไม 
              ทําการพบปะกัน  ความสนทิสนม  หรือคุณท่ีกระทําไว 
              แลวในกาลกอน    ใหเส่ือมสูญไป. 
                             สวนคนพาลท้ังหลาย     ยอมทําการพบปะกัน 
              ความสนิทสนม   หรือคุณท่ีเขาทําไวในกาลกอน  ให 
              เส่ือมสูญไป  คุณที่ทําไวในคนพาลท้ังหลาย  ถึงจะมาก 
              มายก็ยอมเสื่อมไปหมด  เพราะวาคนพาลทั้งหลาย  เปน 
              คนอกตัญู.  
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                             สวนนักปราชญทั้งหลาย  ยอมไมทําการพบปะกัน 
              ความสนิทสนม   หรือคุณท่ีเขาทําไวในกาลกอน   ให 
              เส่ือมสูญไป  คุณที่ทําไวในนักปราชญทั้งหลาย  ถึงจะ 
              นอยก็ยอมไมเส่ือมหายไป  เพราะวานักปราชญทั้งหลาย 
              เปนผูมีความกตัญูดี  ขาพเจาจะใหบานสวย  ๕   ตําบล 
              แกทาน  ทาสี  ๑๐๐  คน โค   ๗๐๐  ตัว   ทองเน้ือดี  ๑,๐๐๐ 
              แทง   และภรรยาผูพริ้มเพรา  ๒  คน  มีชาติและตระกูล 
              เสมอกัน  แกทาน. 
                             ขาแตพระราชา   การสมาคมกบัสัตบุรุษ  ยอมเปน 
              อยางน้ี  ขาแตพระองคผูเปนใหญในกาลิกรัฐ  ขาพระ- 
              องคบริบูรณไปดวยสมบัติ    มีบานสวยเปนตน  เหมอืน 
              พระจันทรต้ังอยูทามกลางแหงหมูดาวท้ังหลาย   ฉะน้ัน 
              การสังคมกับพระองคนั่นแล      เปนอันวาขาพระองค 
              ไดแลวในวันนี้เอง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   สาทิสี    ความวา    ขอพระองคจงทรง 
ประทานภริยาผูพริ้งพรอมดวยรูป    ผูมีผิวพรรณ   มีชาติตระกูล   และประเทศ 
นั้นนั่นแล     ผูมียศใหญสองนาง    ผูเปนเชนเดียวกันกับขาพระองค.     บทวา 
ภีสรูโป   ความวา  ดูกอนพราหมณ   ตบกรรมอันไดแกคุณแหงศีลและอาจาระ 
ของทาน   มีเรี่ยวแรงหรืออยางไร.   บทวา   มนฺตา   น ุ เต   ความวา   หรือ 
มนตอันขลังยิ่งนัก      อันใหสําเร็จประโยชนทุกอยางของทานมีอยู.      บทวา 
อสฺสกา      ความวา     พวกยักษผูกระทําตามถอยคํา     ผูใหสิ่งท่ีทานมุงมาด 
ปรารถนา    บางจําพวกของทานมีอยู.    บทวา   กตฺต  ความวา   ทานถามวา  
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ทานยังนึกถึงประโยชนอะไร ๆ   ที่ทานทําไวแกขาพเจา.   บทวา  สงฺคติมตฺต 
ความวา     พราหมณกราบทูลวา   เหตุเพียงการมาพบกันกับพระองค   ไดมีแก 
ขาพระองคในครั้งกอน.    บทวา  ชานโต   เม  ความวา  นี้เปนการเห็นครั้ง 
แรกของทานกับขาพเจาผูรูอยู.    บทวา   น   ตาภชิานามิ   ความวา   เราไมรู 
จักทาน.  บทวา  ติมิสฺสทาย  ไดแก   กลางคืนอันมืดมิด.  บทวา  เต  ตตฺถ 
ตฺวาน  ความวา  เราเหลาน้ัน   ยืนอยูในที่ที่ไหลตอไหลกระทบกันนั้น.  บทวา 
วีติสาริมฺห  ตตฺถ  ความวา พราหมณกราบทูลวา  ในที่ตรงนั้นนั่นแหละ พวก 
เราไดยังถอยคําอันควรที่จะพึงระลึกใหหลั่งไหล      คือ   ขาพระองคกราบทูลวา 
ภาชนะภิกษาของขาพระองค  อันพระองคทุบแตกแลว   ขอพระองคจงประทาน 
คาภัตตาหารแกขาพระองค   พระองคตรัสวา   บัดนี้  ขาพเจาไมสามารถจะใชคา 
ภัตตาหารแกทานได      แตขาพเจาเปนโอรสของพระเจากาสี      ชื่อวา 
ชุณหกุมาร     เมื่อขาพเจาดํารงอยูในราชสมบัติ      ทานคอยมาทวงทรัพยกับ 
ขาพเจา   สาราณียกถาน้ี    พวกเราไดกระทํากันไดแลว.    บทวา   สาเยว  โน 
สงฺคติมตฺตมาสิ      ความวา   พราหมณแสดงวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
พวกเรามีเพียงไดพบปะระหวางกันและกัน  คือไดพบกันเพียงครูเดียว.    บทวา 
ตโต     ความวา    ภายหลงัหรือกอนแตนั้น     คือ   จากมิตรภาพชั่วครูนั้น 
ที่จะเรียกไดวาเปนการพบปะของพวกเรา    ไมเคยมีครั้งไหนเลย.    บทวา 
น  ปณฺฑิตา  ความวา  ดูกอนพราหมณ  อันทานผูชือ่วาเปนบัณฑิตท้ังหลาย 
ยอมไมทําใหการพบปะเพียงชั่วครูนั้นหรือ     หรอืการคุนเคยกันตลอดกาลนาน 
คุณท่ีทานทําไวในกาลกอนอะไรๆ    เส่ือมสูญไป.    บทวา   พหุป    แปลวา 
แมมากมาย.    บทวา   อกตฺุรูปา   ความวา   เพราะเหตุที่พวกคนพาล   ม ี
สภาวะเปนคนอกตัญู   ฉะน้ัน   อุปการคุณท่ีทานทําไวในพวกคนพาลนั้น   ถึงจะ 
มีมากก็ยอมเส่ือมสูญไป. บทวา สุกตฺรูปา  คือ มีสภาวะรูอุปการคุณท่ีทาน 
ทําแลวดวยดี.  หิ  อักษรในคําวา  ตถา  หิ  ทั้งในท่ีนี ้ ทั้งในท่ีนั้น  มีการณะเปน  
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อรรถ.  บทวา  ททามิ  เต  ความวา  พระราชาเม่ือพระราชทานตามท่ีพราหมณ 
ทูลขอ    จึงไดตรัสวาอยางนั้น.    พราหมณเมื่อทําอนุโมทนาแดพระราชาจึงได 
กราบทูลคาถาวา    เอว   สต   เปนอาทิ   คือ  ชื่อวา   การรวมสมาคม   ไดแก 
การพบปะกับสัตบุรุษ     คือทานผูเปนคนดีทั้งหลายแมเพียงครั้งเดียวก็ยอมเปน 
อยางนี้.   ริว   อักษรในบทวา   นกฺขตฺตราชาริว   เปนเพียงนิบาต.    บทวา 
ตารกาน   ไดแก  ในทามกลางแหงดวงดาวท้ังหลาย.  พราหมณทูลพระราชาวา 
กาสิปติ   อธบิายวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ผูเปนใหญในกาสีรัฐ    ดวง- 
จันทรสถิตอยูในทามกลางแหงหมูดาว      คือมีกลุมแหงดวงดาวแวดลอมยอม 
เปลงปลั่ง    จําเดิมแตวันปาฏิบทจนถึงวันเพ็ญ   ฉันใด  แมขาพระองคก็ฉันนั้น 
วันนี้กําลังเปยมดวยบานสวยเปนตนท่ีพระองคพระราชทานให.    บทวา   ตยา 
หิ   เม   ความวา    การสังคมกับพระองค    แมขาพระองคไดแลวในครั้งกอน 
ก็เปนเหมือนกับไมได   แตในวันนี้   เพราะมโนรถของขาพระองคสําเร็จ    การ 
สังคมกับพระองค  เปนอัน  ชื่อวาอันขาพระองคไดแลวท้ังน้ัน    พราหมณทูลวา 
ผลแหงไมตรีจิตกับพระองคของขาพระองคสําเร็จแลว. 
            พระโพธิสัตว  ไดประทานยศใหญแกพราหมณนั้น. 
            พระศาสดา   ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ไมใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   แมในครัง้กอน  เราก็เคยใหพระอานนท 
อ่ิมเอิบดวยพรเหมือนกัน  ดังนี้แลว   จึงประชุมชาดกวา  พราหมณในกาลน้ัน 
ไดเปนพระอานนท   สวนพระราชาไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                            จบอรรถกถาชุณหชาดก  
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                              ๓.  ธรรมเทวปุตตชาดก  
 

                            วาดวยเร่ืองธรรมชนะอธรรม  

 
                             [๑๕๑๕]   ดูกอนอธรรมเทพบตุร  ฉันเปนผูสราง 
              ยศ   สรางบุญ   สรณะและพราหมณสรรเสริญทุกเมื่อ 
              อธรรมเอย  ฉันชื่อวาเปนฝายธรรม อันเทวดาและมนุษย 
              บชูาแลว  คูควรแกหนทาง ทานจงใหหนทางแกฉันเถิด. 
                             [๑๕๑๖]   ดูกอนธรรมเทพบุตร   เราชื่อวาอธรรม 
              ขึ้นสูยานแหงอธรรมอันมั่นคง ไมเคยกลัวใคร  มีกําลงั 
              เขมแข็ง     ธรรมเอย    เราจะพึงใหทางท่ีไมเคยใหใคร 
              แกทานในวันนี้  เพราะเหตุอะไรเลา. 
                             [๑๕๑๗]   ธรรมแลปรากฏกอน   ภายหลังอธรรม 
              จึงเกิดขึ้นในโลก   เราเปนผูเจริญกวา    ประเสริฐกวา 
              ทั้งเกากวา   ขอจงใหทางแกเราเถิด   นองเอย. 
                             [๑๕๑๘]   เราจะไมใหหนทางแกทาน  เพราะการ 
              ขอรองหรือเพราะความเปนผูสมควร     ในวันนี้เรา 
              ทั้งสองจงมารบกัน    แลวหนทางเปนของผูชนะใน 
              การรบ. 
                             [๑๕๑๙]   เราผูชื่อวาธรรม  เปนผูลือชาปรากฏไป 
              ทั่วทุกทิศ  มีกําลังมาก มียศประมาณไมได ไมมีผูเสมอ 
              เหมอืน ประกอบดวยคุณท้ังปวง   อธรรมเอย  ทานจัก 
              ชนะไดอยางไร. 
                             [๑๕๒๐]   เขาเอาฆอนเหล็กตีทองอยางเดียว   หา 



              ไดเอาทองตีเหล็กไม  ถาหากวาเราผูชื่อวาอธรรม  ฆา 
              ทานผูชื่อวาธรรมในวันนี้ได    เหล็กจะนาดู    นาชม 
              เหมอืนทองคํา  ฉะนั้น.  
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                             [๑๕๒๑] ดูกอนอธรรมเทพบุตร  ถาหากวาทาน 
              เปนผูมีกําลังในการรบไซร    ผูหลักผูใหญและครูของ 
              ทานมิไดมี  เราจะยอมใหหนทางอันเปนที่รักดวยอาการ 
              อันไมเปนที่รักของทาน   ทั้งจะขออดทนถอยคําชั่ว ๆ 
              ของทาน. 
                             [๑๕๒๒] อธรรมเทพบุตรไดฟงคําน้ีแลว  กเ็ปน 
              ผูมศีีรษะลงเบื้องตํ่า   มีเทาขึน้เบื้องสูง   ตกลงจากรถ 
              รําพันเพอวาเราปรารถนาจะรบก็ไมไดรบ  อธรรมเทพ 
              บุตรถูกตัดรอนเสียแลว  ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี. 
                             [๑๕๒๓] ธรรมเทพบุตรผูมีขนัติเปนกําลัง  มีจิต 
              เท่ียงตรง     มีกําลังมาก    มีความบากบั่นอยางแทจริง 
              ชํานะกําลังรบ ไดฆาอธรรมเทพบุตรฝงเสียในแผนดิน 
              แลว  ขึ้นสูรถของตนไปโดยหนทางนั่นเทียว. 
                             [๑๕๒๔] มารดาบิดาและสมณพราหมณ   ไมได 
              รบัความนับถือในเรือนของชนเหลาใด    ชนเหลาน้ัน 
              ครัน้ทอดท้ิงรางกายไวในโลกนี้    ตายไปแลวยอมตอง 
              พากันไปสูนรก  เหมือนอธรรมเทพบุตรผูมีศีรษะลงใน 
              เบื้องตํ่าตกไปแลว   ฉะนั้น. 
                             [๑๕๒๕] มารดา  บิดา และสมณพราหมณ  ไดรับ 
              ความนับถือเปนอยางดีในเรือนของชนเหลาใด     ชน 
              เหลาน้ัน    ครั้นทอดท้ิงรางกายไวในโลกนี้ตายไปแลว 
              ยอมพากันไปสุคติ   เหมือนธรรมเทพบตุรขึ้นสูรถของ 
              ตนไปสูเทวโลก  ฉะนั้น. 
                                 จบธรรมเทวปุตตชาดกท่ี  ๓  
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                          อรรถกถาธรรมเทวปุตตชาดก 
 
            พระศาสดา  เมื่อประทับอยู    ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงพระ 
ปรารภถึงการท่ีแผนดินสูบพระเทวทัต    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา  ยโสกโร  ปฺุกโรหมสมฺิ   ดังน้ี. 
            ความยอวา ในครั้งน้ันพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมสภาวา  อาวุโส 
ทั้งหลาย     พระเทวทัตกลับเกรี้ยวกราดกับพระตถาคตเจา    เลยถูกแผนดนิสูบ 
เสียแลว.    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ภิกษุท้ังหลาย    บดันี้พวกเธอนั่ง 
สนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ    เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบ   จึง 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทานั้น    ที่พระเทวทัตใหการ 
ประหารในชินจักรของเรา  ถกูแผนดินสูบ  แมในกาลกอน  เธอก็เคยใหประหาร 
ในธรรมจักร    ถูกแผนดินสูบบายหนาไปสูอเวจีมหานรก  ดังน้ีแลว   จึงไดนํา 
อดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้ 
            ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  ในกรุงพาราณสี 
พระโพธิสัตวบังเกิดเปนเทพบุตรนามวา  ธรรม  ในกามาวจรเทวโลก.   สวน 
พระเทวทัตเปนเทพบุตร  ชื่อวา  อธรรม.  ในเทวบุตรที่  ๒  องคนั้น  ธรรม 
เทพบุตรประดับดวยเครื่องอลังการอันเปนทิพย   ทรงรถทิพยอันประเสริฐ 
สนทนากันอยางสบาย  ที่ประตูเรือนของตน ๆ    กส็ถิตอยูในอากาศ  ณ   คาม 
นิคม  ชนบทและราชธานี  ในวันเพ็ญอันเปนวันอุโบสถ   ชวนหมูชนใหถือมั่น 
ซึ่งกุศลกรรมบถ   ๑๐  ประการวา     ทานท้ังหลายจงงดเวนจากอกุศลกรรมบถ 
๑๐  ประการ  มีปาณาติบาตเปนตน    พากันบําเพ็ญธรรม   คือการบํารุงมารดา  
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 ิดา  ทั้งสุจริตธรรม ๓ ประการท่ัวกันเถิด  เมื่อบําเพ็ญอยูอยางนี้   จักมีสวรรค 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา  เสวยยศอันยิ่งใหญ  ดังนี้  จึงกระทําประทักษิณชมพูทวีป. 
ฝายอธรรมเทพบุตร ชักชวนใหถืออกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประการ โดยนัยมอีาทิวา 
พวกเธอจงฆาสัตวกันเถิด   ดังน้ีแลว  จึงกระทําการเวียนซายชมพูทวีป  ลําดับนั้น 
รถของเทพบุตรเหลาน้ัน  ไดมาพบกันในอากาศ.  ตอมาพวกบริษัทของเทพบุตร 
เหลาน้ัน    ตางถามกันวา   พวกทานเปนฝายไหน   พวกทานเปนฝายไหนกัน. 
ตางตอบกันวา     พวกเราเปนฝายธรรมเทพบุตร     พวกเราเปนฝายอธรรม 
เทพบุตร  จึงตางพากันแยกทางหลีกเปน  ๒  ฝาย.   ฝายธรรมเทพบุตร   เรยีก 
อธรรมเทพบุตรมากลาววา   สหายเอย   เธอเปนฝายอธรรม   ฉันเปนฝายธรรม 
หนทางสมควรแกฉัน    เธอจงขับรถของเธอหลีกไป   จงใหทางแกฉันเถิด  แลว 
กลาวคาถาที่  ๑  วา 
                             ดูกอนอธรรมเทพบุตร    ฉันเปนผูสรางยศเปน 
              ผูสรางบุญ     สมณะและพราหมณพากันสรรเสริญ 
              ทุกเมื่อ   อธรรมเอย   ฉันชื่อวาเปนฝายธรรม    เปนผู 
              สมควรแกหนทาง     เปนผูอนัเทวดาและมนุษยพากัน 
              บชูา  ทานจงใหหนทางแกฉันเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ยโสกโร  ไดแก   ฉันเปนผูสรางยศให 
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     แมในบทท่ี  ๒  กน็ัยนี้เหมือนกัน.     บทวา 
สทตฺถุโต  คือ  ไดรับความชื่นชมทุกเม่ือ  สรรเสรญิอยูเปนนิตย.  
            ลําดับนั้น    อธรรมเทพบุตรกลาววา 
                             ดูกอนธรรมเทพบตุร   เราผูชื่อวาอธรรม  ขึน้สู 
              ยานแหงอธรรม    อันมั่นคงไมเคยกลัวใคร      กําลัง  
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              เขมแข็ง     ธรรมเอย    เราจะพึงใหทางท่ีไมเคยใหใคร 
              แกทานในวันนี้  เพราะเหตุอะไรเลา. 
                        ธรรมแลปรากฏกอน   ภายหลังอธรรมจึงเกิดขึ้น 
              ในโลก  เราเปนผูเจริญวา  ประเสริฐกวา   ทั้งเกากวา 
              ขอจงใหทางแกเราเถิด   นองเอย. 
                        เราจะไมใหหนทางแกทาน    เพราะการขอรอง 
              หรอืเพราะความเปนผูสมควร  ในวันนี้เราท้ังสองจงมา 
              รบกัน   แลวหนทางจะเปนของผูชนะในการรบ. 
                        เราผูชื่อวา  ธรรม  เปนผูลือชาปรากฏไปทั่วทุกทิศ 
              มีกาํลังมาก   มียศประมาณไมได   ไมมีผูเสมอเหมือน 
              ประกอบดวยคุณท้ังปวง  อบรมเอย   ทานจะชนะได 
              อยางไร. 
                        เขาเอาคอนเหล็กตีทองอยางเดียว  หาไดเอาทอง 
              มาตีเหล็กไม     ถาหากวาเราผูชื่อวา  อธรรม   ฆาทาน 
              ผูชือ่วาธรรม  ในวันนี้ได  เหล็กจะนาดูนาชมเหมือน 
              ทองคําฉะน้ัน. 
                        ดูกอนอธรรมเทพบุตร    ถาหากวาทานเปนผูมี  
              กําลงัในการรบไซร     ผูหลักผูใหญและครูของทาน 
              มิไดมี     เราจะยอมใหทนทางอันเปนที่รักดวยอาการ 
              อันไมเปนที่รักของทาน  ทั้งจะอดทนถอยคําชั่ว ๆ 
              ของทาน.  
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            คาถาท้ัง  ๖  นี ้   ทานกลาวไวดวยสามารถเปนคําโตตอบของเทพบุตร 
เหลาน้ันนั่นแล.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ส  กิสฺส   เหตุมหฺิ   ตวชฺชทชชฺ      ความวา 
ก็แล   ขาพเจาน้ันชื่อวา   อธรรม   ข้ึนรถอันเปนยานของอธรรมแลว     ไมเคย 
กลัวตอใคร   มีกําลัง   ธรรมเอย   เหตุไรในวันนี้   ขาพเจาจะใหทางที่ไมเคยให 
ใคร ๆ แกเจาเลา.  บทวา  ปุพฺเพ  ความวา  ธรรมคือกุศลกรรมบถ  ๑๐   ประการ 
ปรากฏแลวในโลกน้ีกอนทีเดียว   ในกาลเริ่มปฐมกัป    อธรรมเกิดข้ึนภายหลัง. 
ดวยบทวา   เชฏโ   จ   นี ้   ธรรมกลาววา    เพราะความท่ีธรรมบังเกิดกอน 
ฉันจึงเจริญกวา   ประเสรฐิกวา   เกากวา   สวนเธอเปนนอง   เหตุนั้น    เธอจง 
หลีกทางไป.  บทวา  นป   ปาฏิรูปา  ความวา  ขาพเจาจะไมขอยอมใหหนทาง 
แกเจาเด็ดขาด  จะดวยคําขอรอง  ดวยคําท่ีพูดสมควร  ดวยเหตุที่ควรใหหนทาง 
ทั้งน้ันแหละ.    บทวา   อนุสโฏ   ความวา   ฉันมีชือ่เสียงแผไปแลว   เลื่องลอื 
ไปแลว    ปรากฏเดนทั่วทุกทิศ  คือ  ในทิศใหญ  ๔   ทิศ   ในทิศนอย ๔  ทิศ.   
บทวา  โลเหน  ไดแก  ดวยคอนเหล็ก.  บทวา  หฺติ  แปลวา   จักฆาเสีย 
ใหได.   บทวา  ยุทฺธหโล  อธมฺม  ความวา   ถาเธอเปนผูมีกําลังในการรบ. 
บทวา  วุฑฺฒา  จ  คุรู  จ  ความวา   ถาทานเหลาน้ี   เปนผูหลักผูใหญ   ทาน 
เหลาน้ีเปนครู เปนบัณฑิตของทาน  อยางนี้ยอมมีไมได.  บทวา  ปยาปฺปเยน 
ความวา  ฉันเมื่อจะใหทั้งดวยอาการอันเปนที่รัก  ทั้งดวยอาการอันไมเปนที่รัก 
ก็จะใหทางอันเปนที่รักแกเธอ   ดวยอาการอันเปนท่ีรัก. 
            ก็แล   ในขณะที่พระโพธิสัตว  กลาวคาถานี้จบลงน่ันเอง  อธรรมก็ไม 
อาจจะดํารงอยูบนรถได  หกคะเมนตกลง  ณ  เบื้องปฐพี  ครั้นปฐพีเปดชองให 
ก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกน่ันแล.   พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงทราบเน้ือ 
ความนี้แลว   ไดเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  ไดตรัสคาถาที่เหลือ    ดังน้ีวา  
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                             อธรรมเทพบุตรไดฟงคําน้ีแลว   ก็เปนผูมีศีรษะ 
              ลงเบื้องตํ่า   มีเทาขึ้นเบื้องสุดตกลงจากรถ   รําพันเพอวา 
              เราปรารถนาจะรบก็ไมไดรบ     อธรรมเทพบุตรถูก 
              ตัดรอนเสียแลว   ดวยเหตุมปีระมาณเทาน้ี. 
                             ธรรมเทพบุตร  ผูมขีันติเปนกําลัง   มีจิตเท่ียงตรง 
              มีกาํลังมาก  มีความบากบั่นอยางแทจริง  ชํานะกําลังรบ 
              ไดฆาอธรรมเทพบุตร    ฝงเสียในแผนดินแลว  ขึ้นสูรถ 
              ของตน  ไปโดยหนทางน่ันแล. 
                             มารดาบิดาและสมณพราหมณ    ไมไดรับความ 
              นับถือในเรือน   ของชนเหลาใด    ชนเหลาน้ัน   ครั้น 
              ทอดท้ิงรางกายไวในโลกนี้     ตายไปแลวยอมตองพา 
              กันไปสูนรก   เหมือนอธรรมเทพบุตร   มีศีรษะลงใน 
              เบื้องตํ่า   ตกไปแลว  ฉะนั้น. 
                             มารดาบิดาและสมณพราหมณ  ไดรับความนับถือ 
              เปนอยางดีในเรือนของชนเหลาใด  ชนเหลาน้ัน    ครัน้ 
              ทอดท้ิงรางกายไวในโลกนี้ตายไปแลว   ยอมพากันไป 
              สูสคุติ   เหมือนธรรมเทพบตุรขึ้นสูรถของตนไปสู 
              เทวโลก  ฉะนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยทฺุธตฺถิโก   เว  ไดแก  เขามีความบนเพอ 
ดังน้ี.    ไดยนิวา   เขากําลังบนเพออยูนั่นแล    ตกจมแผนดินไปแลว.    บทวา 
เอตฺตาวตา    ความวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อธรรมจมแผนดินไปเพียงใด 
อธรรมชื่อวาถูกกําจัดแลวเพียงนั้น.  บทวา ขนฺติพโล  ความวา  ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย    อธรรมเทพบุตรจมแผนดินไปอยางนี้แลว     ธรรมเทพบุตรเปนผูมี 
กําลังคืออธิวาสนขันติ     ชํานะพลรบฆาแลวฝงไวในแผนดิน  ใหตกไป  มจิีต 
แนนอน  เพราะเกิดความคิดข้ึน  จึงข้ึนสูรถของตน  มีความบากบ่ันอยางแทจริง 
ไดไปตามหนทางนั่นแล.   บทวา  อสมฺมานิตา  แปลวา  อันเขาไมสักการะ. 
บทวา  สรีรเทห  ความวา  ไดทอดท้ิงกายกลาวคือสรีระในโลกนี้เอง.   บทวา 
นิรย  วชนฺติ  ความวา  ชนเหลาน้ัน   ผูสมควรแกสักการะ   อันคนชั่วใดไม 
สักการะในเรือน   เหลาคนชั่วเห็นปานนั้น    ยอมหกคะเมนลงสูนรก   เหมือน 
อธรรมเทพบุตร  เอาศีรษะตกลงไปเบ้ืองตํ่า   ฉะน้ัน.  บทวา   สคุตึ    วชนฺติ 
ความวา  เหลาบัณฑิตผูเปนเชนนั้น    อันผูใดสักการะแลว   ผูนั้นยอมไปสูสุคติ 
เหมือนธรรมเทพบุตรข้ึนสูรถรบไปเทวโลก  ฉะน้ัน. 
            พระศาสดา    ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ไมใชแตในบัดนี้อยางเดียวเทาน้ัน    แมในกาลกอน  พระเทวทัต  
ก็กราดเกรี้ยวโตกับเรา  ถูกแผนดินสูบไปแลว  จึงทรงประชุมชาดกวา   อธรรม 
เทพบุตรในกาลน้ัน  ไดเปนพระเทวทัต   แมบริษัทของอธรรมเทพบุตรนั้น 
ก็ไดเปนบริษัทของพระเทวทัต  สวนธรรมเทพบตุร  ก็คือเราตถาคตน่ันเอง 
สวนบริษัท   ไดมาเปนพุทธบริษัทนีน้ั่นแล. 
                            จบอรรถกถาธรรมเทวปุตตชาดก  
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                                  ๔.  อุทยชาดก 
 

                          วาดวยบารมี   ๑๐  ทัศ 
 
                             [๑๕๒๖]    ดูกอนพระนาง   ผูมีพระวรกายงามหาท่ี 
              ติมไิด   มชีวงพระเพลากลมกลึงผ่ึงผาย  ทรงวัตถาภรณ 
              อันสะอาด    เสด็จขึ้นสูปราสาทประทับน่ังอยูพระองค 
              เดียว   ดูกอนพระนางผูมีพระเนตรงามดังเนตรกินนร 
              หมอมฉันขอวิงวอนพระนาง  เราท้ังสองควรอยูรวมกนั 
              ตลอดคืนหน่ึงน้ี. 
                             [๑๕๒๗]    นครน้ีมีคูรายรอบ  มีปอมแลซุมประตู 
              มั่นคง มีหมูทหารถือกระบี่รกัษา   ยากท่ีใครๆ   จะเขาได 
              ทหารนักรบหนุมก็ไมมีเลย     เมื่อเปนเชนนี้      ทาน 
              ปรารถนามาพบขาพเจาดวยเหตุอะไรหนอ. 
                             [๑๕๒๘]    ดูกอนพระนางผูเลอโฉม    หมอมฉัน 
              เปนเทพบุตรมาในตําหนักของพระนาง  ดูกอนพระนาง 
              ผูเจริญ    เชิญพระนางชื่นชมกับหมอมฉนัเถิด  หมอมฉัน 
              จะถวายถาดทอง  อันเต็มดวยเหรียญทองแกนาง. 
                             [๑๕๒๙]    นอกจากเจาชายอุทัยแลว    ขาพเจาไม 
              พึงปรารถนาเทวดา   ยักษ  หรือมนษุยผูอื่นเลย  ดูกอน 
              เทพบุตรผูมีอานุภาพมาก  ทานจงไปเสียเถิด   อยากลับ 
              มาอีกเลย.  
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                             [๑๕๓๐]    ความยนิดีอันใดเปนที่สุดของผูบริโภค 
              กาม  สัตวทั้งหลายประพฤติไมสมควรเพราะเหตุแหง 
              ความยินดีอันใด  พระนางอยาพลาดความยินดี  ในทาง 
              อันสะอาดของพระนางนั้นเลย  หมอมฉนัขอถวายถาด 
              เงินอันเต็มดวยเหรียญเงินแกพระนาง. 
                             [๑๕๓๑]    ธรรมดาชายหมายจะใหหญิงเอออวย 
              ดวยทรัพย  ยอมประมูลราคาขึ้นจนใหพอใจ  ของทาน 
              ตรงกันขาม      ทานประมูลราคาโดยลดลงดังท่ีเห็น 
              ประจักษอยู. 
                             [๑๕๓๒]    ดูกอนพระนางผูมีพระวรกายงาม  อายุ 
              และวรรณะของหมูมนษุยในมนุษยโลกยอมเสื่อมลง 
              ดวยเหตุนั้นแล  แมทรัพยสําหรับพระนางก็จําตองลดลง 
              เพราะวันนี้พระนางชราลงกวาวันกอน  ดูกอนพระราช 
              บุตรีผูมีพระยศ   เมื่อหมอมฉันกําลังเพงมองอยูอยางน้ี 
              พระฉวีวรรณของพระนางยอมเสื่อมไป   เพราะวันคืน 
              ลวงไป ๆ ดูกอนพระราชบุตรผูมีปรีชา  เพราะเหตุนั้น 
              พระนางพึงประพฤติพรหมจรรยเสียวันนี้ทีเดียว จะได 
              มีพระฉวีวรรณงดงามย่ิงขึ้นอีก. 
                             [๑๕๓๓]    เทวดาทั้งหลายไมแกเหมือนมนุษยหรือ 
              เสนเอ็นในรางกายของเทวดาเหลาน้ันไมมหีรือ   ดูกอน 
              เทพบุตร  ขาพเจาขอถามทานผูมีอานุภาพมาก   รางกาย 
              ของเทวดาเปนอยางไร.  
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                             [๑๕๓๔]    เทวดาทั้งหลายไมแกเหมือนมนุษย 
              เสนเอ็นในรางกายของเทวดาเหลาน้ันไมม ี   ฉวีวรรณ 
              อันเปนทิพยของเทวดาเหลานั้น   ผุดผองย่ิงขึ้นทุก ๆ วัน 
              และโภคสมบัติก็ไพบูลยขึ้น. 
                             [๑๕๓๔]    หมูชนเปนอันมากในโลกน้ี  กลัวอะไร 
              เลา   จึงไมไปเทวโลกกัน    กห็นทางไปเทวโลกบัณฑิต 
              ทั้งหลายกลาวไวหลายดาน  ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพ 
              มาก  ขาพเจาขอถามทานวา บุคคลต้ังอยูในหนทางไหน 
              จึงจะไมกลัวปรโลก. 
                             [๑๕๓๖]    บุคคลผูต้ังวาจาและใจไวโดยชอบ   ไม 
              กระทําบาปดวยกาย  อยูครองเรือนอันมีขาวและน้ํามาก 
              เปนผูมีศรัทธา   ออนโยน   จาํแนกแจกทาน   รูความ 
              ประสงค   ชอบสงเคราะห   มีถอยคํากลมกลอม  ออน 
              หวาน   ผูต้ังอยูในคุณธรรมดงักลาวมานี้    ไมพึงกลัว 
              ปรโลก. 
                             [๑๕๓๗]    ขาแตเทพบุตร  ทานพรํ่าสอนขาพเจา 
              เหมอืนมารดาบดิา  ขาแตทานผูมีผิวพรรณงามย่ิง  ขาพ- 
              เจาขอถาม  ทานเปนใครหนอ  จึงมรีางกายสงางามนัก. 
                             [๑๕๓๘]    ดูกอนพระนางผูเลอโฉม   ขาพเจาเปน 
              พระเจาอุทัย   มาในท่ีนี้เพ่ือตองการจะเปลื้องขอผูกพัน 
              ขาพเจาบอกพระนางแลว  จะขอลาไป   ขาพเจาพนจาก 
              ขอผูกพันของพระนางแลว. 
                             [๑๕๓๙]    ขาแตพระลูกเจา     ถาพระองคเปน 
              พระเจาอุทัยเสด็จมา  ณ  ที่นี ้ เพ่ือตองการจะเปลื้องขอ  
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              ผูกพันไซร   ขาแตพระราชบุตร    ขอเชญิพระองคจง 
              โปรดพร่ําสอนหมอมฉัน  ดวยวิธีที่เราท้ังสองจะไดพบ 
              กันใหมอีกเถิด  เพคะ. 
                             [๑๕๔๐]  วัยลวงไปเร็วย่ิงนัก      ขณะก็เชนนั้น 
              เหมอืนกัน    ความต้ังอยูยั่งยืนไมมี   สัตวทั้งหลายยอม 
              จุติไปแนแท   สรรีะไมยั่งยืน   ยอมเสื่อมถอย   ดูกอน 
              พระนางอุทัย    เธออยาประมาท    จงประพฤติธรรม 
              พ้ืนแผนดินทั้งส้ินเต็มไปดวยทรัพย    ถาพึงเปนของของ 
              พระราชาพระองคเดียว    ไมมีผูอื่นครอบครอง    ถึง 
              กระนั้น        ผูทีย่ังไมปราศจากความกําหนัดก็ตองท้ิง 
              สมบัตินั้นไป    ดูกอนพระนางอุทัย    เธออยาประมาท 
              จงประพฤติธรรม  มารดา  บิดา  พ่ีชาย   นองชาย  พ่ีสาว 
              นองสาว  ภรรยาและสามีพรอมทั้งทรัพย   แมเขาเหลา 
              นั้นตางก็จะละท้ิงกันไป  ดูกอนพระนางอุทัย   เธออยา 
              ประมาท  จงประพฤติธรรม  ดูกอนพระนางอุทัย   เธอ 
              พึงทราบวา       รางกายเปนอาหารของสตัวอื่น ๆ  พึง 
              ทราบวา สุคติและทุคติในสงสารเปนที่พักชั่วคราวเธอ 
              อยาประมาท  จงประพฤติธรรมเถิด. 
                             [๑๕๔๑]  เทพบุตรพูดดีจริง     ชีวิตของสัตวทั้ง 
              หลายนอย   ทั้งลําเค็ญ    ทั้งนิดหนอย  ทัง้ประกอบไป 
              ดวยทุกข   หมอมฉันจักสละสุรุนธนนคร   แควนกาสี 
              ออกบวชอยูลําพังผูเดียว. 
                                    จบอุทยชาดกที่   ๔  
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                              อรรถกถาอุทยชาดก 
 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
พระปรารภภิกษุผูเบื่อหนาย   ไดตรสัพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา   เอกา 
นิสินฺนา  ดังนี้.  เรื่องจักมีแจงในกุสชาดกขางหนา. 
            ก็พระศาสดา  ตรัสถามภิกษุนั้นวา  ดูกอนภิกษุ  จริงหรือท่ีวาเธอเปน 
ผูเบื่อหนายแลว   เมื่อเธอกราบทูลวา  จริงพระเจาขา   จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
เหตุไรเลา เธอบรรพชาในพระศาสนา อันเปนที่นําสัตวออกจากทุกขเห็นปานน้ี 
ยังเปนผูเบื่อหนายดวยอํานาจกิเลส   แมแตบัณฑิตในปางกอน   เสวยราชสมบัติ  
ณ  สุรุนธนนคร มีบริเวณได  ๑๒ โยชน  อันมั่งค่ัง   ถึงจะอยูรวมหองกับหญิง 
ผูเทียบเทานางเทพอัปสร   ตลอด   ๗๐๐  ป  ก็ยังมิไดทําลายอินทรีย   แลดูดวย 
อํานาจความโลภเลย   ดังน้ีแลว   จึงทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้ 
            ในอดีตกาล    ครัง้พระเจากาสีเสวยราชสมบัติ  ณ  สุรนุธนนคร 
แควนกาสี.    พระองคไมเคยมีพระโอรสหรือพระธิดาเลย.  พระองคตรัสกับ 
พระเทวีทั้งหลายของพระองควา พวกเธอจงพากันปรารถนาบุตรเถิด. พระราช 
เทวี   รับพระราชดํารัสแลว     ไดทรงกระทําเชนน้ัน.    ครั้งน้ันพระโพธิสัตว 
จุติจากพรหมโลก    ถือปฏิสนธิในพระอุทรแหงพระอัครมเหสีของพระราชา. 
ลําดับนั้น   พระประยูรญาติ  ทรงขนานพระนามพระราชกุมารนั้นวาอุทัยภัทร 
เพราะทรงบังเกิดทําใหหทัยของมหาชนจําเริญ.    ในกาลท่ีพระราชกุมารทรง 
ยางพระบาทไปได  สัตวผูอ่ืนจุติจากพรหมโลก    บังเกิดเปนกุมาริกา  ในพระ 
อุทรของพระเทวี   พระองคใดพระองคหน่ึงของพระราชาพระองคนั้นแล.  พระ 
ประยูรญาติ   ทรงขนานพระนามพระราชกุมารีนั้นวา  อุทัยภัทรา.  พระราช  
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กุมารทรงจําเริญวัย    จบการศึกษาศิลปศาสตรทั้งหมด   แตทรงเปนพรหมจารี 
โดยกําเนิด      ไมทรงทราบเรื่องเมถุนธรรมแมดวยความฝน.      พระทัยของ 
พระองค  มิไดพัวพันในกิเลสทั้งหลายเลย. พระราชาทรงพระประสงคจะอภิเษก 
พระราชโอรส    ทรงสงขาวสาสนไปวา    พอลกูชาย    บัดนี้เปนกาลที่จะเสวย 
ความสุขในราชสมบัติของลูกละ  พอจักใหราชสมบัติทั้งหมดแกลูก   พระโพธิ- 
สัตวเจากราบทูลหามเสียวา  ขาพระองค   มิไดมีความตองการดวยราชสมบัติเลย 
จิตของขาพระองค   มิไดพัวพันในกองกิเลสเลย   เมื่อไดรับพระราชดํารัสเตือน 
บอย ๆ  เขา   จึงใหชางสรางรูปสตรี     สําเร็จดวยทองคําชมพูนุทอันเปลงปลั่ง 
แลวทรงสงขาวสาสนถวายแดพระราชบิดาและพระราชมารดาวา  ถาขาพระองค 
ไดพบเห็นผูหญิงงามเห็นปานน้ีไซร  ก็จักขอรับมอบราชสมบัติ.  พระราชบิดา 
และพระราชมารดาใหอํามาตยพาเอารูปทองคําน้ัน      ตระเวนไปทั่วชมพูทวีป 
เมื่อไมไดผูหญิงงามเชนนั้น  จึงตบแตงพระนางอุทัยภัทรา  ใหประทับอยูใน 
วังของพระราชกุมารน้ัน .   พระนางทรงขมรูปทองคํานั้นเสียหมดสิ้น.   ครัง้น้ัน  
พระราชบิดาและพระราชมารดา      ทรงอภิเษกพระโพธิสัตวเจา     กระทําพระ 
นองนางตางพระชนนีอุทัยภัทราราชกุมารี   ใหเปนอัครมเหสี  ทั้ง ๆ  ที่พระ 
ราชกุมาร   และพระราชกุมารี  ทั้ง ๒ พระองคนั้นมิไดปรารถนาเลย.  แตทัง้ ๒ 
พระองคนั้น     ก็ทรงประทับอยูดวยการอยูอยางพระพฤติพรหมจรรยนั่นแล. 
ครั้นกาลตอมา    พระราชบิดาและพระราชมารดาลวงลับไป    พระโพธิสตัวจึง 
ครอบครองราชสมบัติ.  แมทั้ง  ๒  พระองค  จะประทับรวมหองกัน   ก็มิได 
ทรงทําลายอินทรีย   ทอดพระเนตรกันดวยอํานาจความโลภเลย   ก็แตวา   ทรง 
กระทําขอผูกพันกันไววา   ในเราทั้ง   ๒  ผูใดส้ินพระชนมไปกอน   ผูนั้นตอง 
มาจากท่ีที่เกิดแลวบอกวา  ฉันเกิดในสถานท่ีโนนดังน้ี   เทาน้ัน.   ตอมาลวงได  
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๗๐๐ ป   นับแตเวลาไดอภิเษก     พระโพธิสัตวเจาก็สวรรคต.    ผูอ่ืนที่จะเปน 
พระราชาหามีไม    พระนางอุทัยภัทรา    พระองคเดียวทรงสําเร็จราชการแทน. 
หมูอํามาตยรวมกันปกครองราชสมบัติ   ฝายพระโพธิสัตวเจานั้น    ในขณะท่ีทรง 
จุติ   ทรงถึงความเปนทาวสักกะในดาวดึงสพิภพ     เพราะทรงมียศใหญยิ่ง  ไม 
สามารถจะทรงอนุสรณไดตลอดสัปดาห.     ดังน้ันเปนอันลวงไปถึง   ๗๐๐  ป 
ดวยการนับปของมนุษย  ทาวเธอจึงทรงระลึกได ทรงพระดําริวา  เราจักทดลอง 
พระราชธิดาอุทัยภัทรา    ดวยทรัพย     แลวเปลงสีหนาทแสดงธรรม    เปลือ้ง 
ขอผูกพันแลว   จึงมา.  ไดยินวา  ครั้งน้ันเปนเวลาท่ีมนุษยมีอายุได   ๑๐,๐๐๐ ป 
คืนวันนั้นเอง    พระราชธิดาพระองคเดียวเทาน้ัน   ประทับนั่งมิไดทรงไหวติง 
ทรงนึกถึงศีลของพระองคอยู   ในหองอันทรงพระสิริ  อันอลงกต   ณ   พ้ืนชั้น 
สูงสุดแหงพระมหาปราสาท   ๗    ชั้น    ในเมื่อราชบุรุษ     ปดพระทวารแลว 
วางพระองคเรียบรอยแลว.    ครั้งน้ันทาวสักกเทวราช    ทรงถือเอาถาดทองคํา 
๑ ใบ บรรจุเหรียญมาสกทองคําจนเต็ม ไปปรากฏพระกาย  ในหองพระบรรทม 
ทีเดียว    ประทับนั่ง  ณ   สวนขางหน่ึง.  เมื่อพระโพธิสัตวจะตรัสปราศรัยกบั 
พระนาง  จึงตรัสพระคาถาที่  ๑  วา 
                             ดูกอนพระนาง  ผูมีพระวรกายอันงดงามหาท่ีติมิ 
              ได  มีชวงพระเพลากลมกลึงผ่ึงผาย  ทรงวัตถาภรณอัน 
              สะอาด  เสด็จสูปราสาท  ประทับนั่งอยูเพียงพระองค- 
              เดียว  ดูกอนพระนางผูมีพระเนตรอันงดงาม  ดังเนตร 
              กินนร  หมอมฉนัขอวิงวอนพระนางเจา   เราท้ัง  ๒  ควร 
              อยูรวมกัน   ตลอดคืน  ๑  นี.้  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สจุิ   แปลวา  ทรงผาอันสะอาด.  บทวา 
ส ฺตูรุ   ทานอธิบายวา    มีพระเพลาทั้ง  ๒  ขาง    ประดิษฐานอยูดวยดี 
พระนางทรงหยุดการเคลื่อนไหว    ทรงพระภูษาอันสะอาด    ประทับนั่งลําพัง 
เพียงพระองคเดียว.    บทวา   อนินฺทิตงฺคี   ความวา  พระนางมีพระวรกาย 
หาที่ตําหนิมิได  ต้ังแตปลายพระบาทจรดปลายพระเกศา  คือมีพระสรีระอันทรง 
พระเสาวภาคยเปนเยี่ยม.   บทวา   กินนฺรเนตฺตจกฺขุ  ความวา  พระนางทรง 
มีพระเนตรท้ังคู    เปรียบไดกับดวงเนตรของกินนร   เพราะงดงามดวยมณฑล 
ทั้ง  ๓  และประสาทท้ัง  ๕.  บทวา   อิเมกรตฺตึ  ความวา  หมอมฉันขอวิงวอน 
ตลอดราตรี  ๑  นี้  คือคืนวันนี้   เราทั้งสองพึงอยูรวมกันในหองพระบรรทมอัน 
อลงกตนี้. 
            ลําดับนั้น   พระราชธิดา  ไดตรัสพระคาถา  ๒  พระคาถาวา 
                             พระนครนี้   มีคูรายรอบ   มีปอมและซุมประตู 
              มั่นคง  มหีมูทหารถือกระบี่รกัษา  ยากท่ีใคร ๆ  จะเขา 
              มาได   ทหารนักรบหนุม     กไ็มไดมีมาเลย   เมื่อเปน 
              เชนนี้  ทานปรารถนามาพบขาพเจาดวยเหตุอะไรหนอ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   โอกิณฺณนฺตรปริกฺข  ความวา   บุร ี
อันมีนามวา สุรุนธนะน้ี  มีบริเวณกวาง   ๑๒ โยชน  มีคูรายรอบค่ันเปนระหวาง 
เพราะเรียงรายดวยคูเปนชั้น ๆ  คือคูน้ํา   คูตม และคูแหง.  บทวา  ทฬฺหมณฺ-  
ฑาลโกฏก ความวา ประกอบดวยปอมและซุมประตู   อยางแข็งแรงครบครัน.   
บทวา ขคฺคหตฺเถหิ ความวา  มีทหารนับหม่ืน   ลวนถืออาวุธเฝาลอมแนนหนา. 
บทวา  ทุปฺปเวสมิท  ปุร  ความวา  บุรทีั้งสิ้นนี้ก็ดี  พระราชวังอันเปนที่อยู  
ของขาพเจา    ที่สรางไวภายในบุรีนั้นก็ดี   ทั้ง  ๒  แหง  ใคร ๆ  ไมอาจที่จะเขา  
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ไปได.   บทวา  อาคโม  จ   ความวา   อน่ึงเลา  ในพระนครน้ี    ในเวลาน้ี  
ข้ึนชื่อวา  การมาถึงของผูเปนนักรบผูสมบูรณดวยกําลัง   ผูหนุม   หรือผูกําลัง 
รุนหนุม  หรอืของผูอ่ืน  ที่นอมนําบรรณาการดังมากมายมา  ก็มิไดมี.  บทวา 
สงฺคม   ความวา   เมื่อเปนเชนนั้น    ทานแอบเขามาพบขาพเจาได   ในเวลาน้ี  
ดวยเหตุอะไรเลา. 
            ลําดับนั้น     ทาวสักกเทวราช   จึงตรัสพระคาถาท่ี  ๔ วา 
                             ดูกอนพระนางผูเลอโฉม   หมอมฉันเปนเทพบุตร 
              มาในตําหนักของพระนาง   ดูกอนพระนางผูเจริญ 
              เชญิพระนางชื่นชมกับหมอมฉันเถิด    หมอมฉันจัก 
              ถวายถาดทองคํา     อันเต็มเปยมดวยเหรียญทองคําแด 
              พระนาง. 
            คําอันเปนคาถานั้น   มีอธิบายวา ดูกอนพระนางผูเลอโฉม  คือจะพิศไหน 
กง็ามพรอม  หมอมฉันเปนเทพบุตรผูหน่ึง   มาถึงพระตําหนักนี้ไดดวยเทวตา- 
นุภาพ  วันนี้  เชิญพระองคทรงชื่นชมยินดีกับกระหมอมฉันเถิด  หมอมฉันจะ 
ถวายถาดทองคํา   อันเต็มเปยมดวยเหรียญมาสกทองคําน้ีแดพระนาง. 
            พระราชธิดาทรงสดับดังน้ันแลว  จึงตรัสพระคาถาท่ี  ๕  วา 
                             นอกจากเจาชายอุทัยแลว  ขาพเจาไมพึงปรารถนา 
              เทวดา  ยักษ   หรือมนุษยผูอืน่เลย   ดูกอนเทพบุตรผูม ี
              อานุภาพมาก   ทานจงไปเสียเถิด   อยากลับมาอีกเลย. 
            คําแหงคาถานั้นมีอธิบายวา   ดูกอนเทวราช   พนเสียจากพระอุทัยแลว 
ขาพเจาไมตองการผูอ่ืน     ไมวาจะเปนเทวดา     เปนยักษ    หรือเปนมนุษย 
เชิญทานน้ันไปเสียเถิด   อยาขืนอยูที่นี่เลย   ขาพเจาไมตองการบรรณาการท่ีทาน 
นํามาดอกนะ  ครั้นทานไปแลวอยาไดกลับมาที่นี่อีกเลย.  
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            ทาวสักกะ    ทรงสดับพระสุรสีหนาทของพระนางแลว    ทําทาคลายจะ 
ไมอยูไปแลว   ไดหายวับไปทรงที่นั้นนั่นเอง.  รุงข้ึนในเวลานั้นแหละ   ทาวเธอ 
ถือถาดเงินเต็มเปยมดวยเหรียญมาสกทองคํามา   เมื่อจะทรงสนทนากับพระนาง 
จึงตรัสพระคาถาที่  ๖ วา 
                             ความยนิดีอันใดอันเปนที่สูงสุดของผูบริโภคกาม 
              สัตวทั้งหลายประพฤติไมสมควร  เพราะเหตุแหงความ 
              ยินดีอันใด  พระนางอยาพลาดจากความยินดี   ในทาง 
              อันสะอาดของพระนางนั้นเลย   หมอมฉนัขอถวายถาด 
              เงิน  อันเต็มไปดวยเหรียญเงินแดพระนาง.๑  
            คําอันเปนคาถานั้น  มีอธิบายวา   ขาแตพระราชธิดา  ผูทรงพระเจริญ 
บรรดาความยินดีของฝูงสัตวผูบริโภคกาม     ชื่อวาความยินดีในกรรมคือเมถุน 
เปนสูงสุด    ความยินดีอันสูงสุดนี้ใดเลา      เพราะเหตุแหงความยินดีใดเลานะ 
ฝูงสัตวจึงพากันประพฤติธรรม  อันปราศจากความเหมาะสม  มีกายทุจริตเปนตน 
พระนางผูทรงพระเจริญ  ขอพระนางโปรดอยาพลาดจากความยินดีนั้น   ในทาง 
ที่สะอาดของพระนางเสียเลย     แมจะเปนการเสมอดวยพระนามก็ตามที.    แม 
หมอมฉันเมื่อมา   ก็มิไดมามือเปลา  วันวานนําถาดทองคําเต็มดวยเหรียญมาสก 
มา     วันนี้กน็ําถาดเงินเต็มดวยเหรียญทองคํามา     หมอมฉันขอถวายถาดเงิน 
เต็มดวยเหรียญทองนี้แดพระนาง. 
            พระราชธิดาทรงพระดําริวา  เทพบุตรนี้   เมื่อไดการสนทนาปราศรัย 
คงมาบอย ๆ คราวนี้เราจะไมพูดกะเขาละ.   พระนางไมไดตรัสคําอะไร  ๆ  เลย.  
ทาวสักกเทวราชทรงทราบความที่พระนางไมตรัส     ก็เลยหายวับไปตรงท่ีนั้น 
นั่นเอง  วันรุงข้ึน  พอถึงเวลานั้น   ก็ถอืถาดโลหะเต็มดวยเหรียญกระษาปณมา 
อรรถกถาวา  สุวณฺณมาสกปูร  เต็มดวยเหรียญทองคํา  
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ตรัสวา   พระนางผูทรงพระเจริญ    เชญิพระนางโปรดปรนปรอืหมอมฉันดวย 
ความยินดีในกามเถิด     หมอมฉันจะถวายถาดโลหะเต็มดวยเหรียญกระษาปณ 
แดพระนาง  วันนั้นพระราชธิดาตรัสพระคาถาที่  ๗  วา 
                             ธรรมดาวา     ชายหมายจะใหหญิงเอออวยดวย 
              ทรพัย    ยอมประมูลราคาขึน้   จนใหถึงความพอใจ 
              ของทานตรงกันขาม  ทานประมูลราคาลดลง   ดังท่ีเห็น 
              ประจักษอยู. 
            คําอันเปนคาถานั้น  มีอธิบายวา   บุรุษผูเจริญ  ทานชางโง   อันธรรมดา 
ชายหมายจะใหหญิงเอออวยปลงใจตกลงดวยทรพัย     เพราะเหตุแหงความยินดี 
ดวยอํานาจกิเลส   ยอมประมูล   พรรณนา   ชมเชย  ประเลาประโลมดวยทรัพย 
ที่มากกวา   จนเปนที่จุใจนาง   แตเทวสภาพน้ี   ของทานตรงกันขามเลย  เพราะ  
ทานนําทรัพยมาลดลงเรื่อย ๆ  ดังท่ีประจักษแกขาพเจา   คือวันกอนนําถาดทอง 
เต็มดวยเหรียญทองมา   วันที่สองนําถาดเงินเต็มดวยเหรียญทอง   วันที่สามนํา 
ถาดโลหะเต็มดวยเหรียญกระษาปณมา. 
            ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับดังนั้นแลว    จึงตรัสวา    ดูกอนพระนาง- 
ราชกุมารีผูทรงพระเจริญ    หมอมฉันเปนพอคาผูฉลาด    ยอมไมยังประโยชน 
ใหเสื่อมเสียไปโดยไรประโยชน    ถาพระนางพึงจําเริญดวยพระชนมายุ    หรือ 
ดวยพระฉวีวรรณไซร    หมอมฉันก็พึงนําบรรณาการมาเพ่ิมแดพระนาง    แต 
พระนางมีแตจะเสื่อมไปถายเดียว  เหตุนั้น   หมอมฉันจําตองลดจํานวนทรัพยลง 
ดังน้ีแลว   ทรงภาษิตคาถา  ๓  คาถาวา  
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                             ดูกอนพระนางผูมีพระวรกายอันงดงาม อายุและ 
              วรรณะของหมูมนุษยในมนุษยโลก    ยอมเสื่อมลง  ดวย 
              เหตุนั้นแล     แมทรัพยสําหรบัพระนางก็จําตองลดลง 
              เพราะวันนี้พระนางชราลงกวาวันกอน. 
                             ดูกอนพระราชบุตรีผูทรงพระยศ  เมื่อหมอมฉัน 
              กําลงัเพงมองอยูอยางน้ี     พระฉวีวรรณของพระนาง 
              ยอมเสื่อมไป  เพราะวันคืนลวงไป ๆ  ดูกอนพระราช- 
              บุตรีผูมีพระปรชีา เพราะเหตุนั้น  พระนางพึงประพฤติ 
              พรหมจรรยเสียแตวันนี้ทีเดียว    จะไดมพีระฉวีวรรณ 
              งดงามย่ิงขึ้นอีก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นหิิยฺยติ  ความวา   ก็แลอายแุละวรรณะ 
ของหมูมนุษย  ยอมเสื่อมถอยไป  เหมอืนดังน้ําท่ีลาดลงในผากรองน้ํา.  แทจริง 
หมูสัตวในมนุษยโลก    พากันเสื่อมอยูเรื่อย ๆ    โดยฐานะมีชีวิตผิวพรรณ 
ประสาทจักษุเปนตนทุก ๆ วัน.  บทวา   ชิณฺณตราสิ  ความวา  พระชนมายุ 
ของพระนาง    ที่เปนไปในวันที่หมอมฉันมาครั้งแรก    ยังไมถึงอายุวันวาน 
พระชนมายุที่เปนไปในวันที่หมอมฉันมาคราวแรก   ดับไปแลวในวันนั้นเอง 
เหมือนถูกตัดดวยจอบ    ถึงพระชนมายุที่เปนไปแลวในวันวานเลา   ก็ยังไมถึง 
วันนี้   คงดับไปในวันวานน่ันแหละ   เหมือนตัดเสียดวยจอบในวันวานทีเดียว 
เพราะเหตุนั้น   ในวันนี้  พระนางยอมทรงชราไปกวาท่ีเห็นในวันวาน.   บทวา 
เอว   เม   ความวา   เมื่อหมอมฉันเห็นอยูในวันวาน    เพงมองดูในวันนี้เลา 
พระฉวีวรรณเสื่อมไปกวาวันนั้นเปนไหน  ๆ.    บทวา    อโหรตฺตานมจฺจเย  
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ความวา    ต้ังแตบัดนี้ไป    เมื่อคืนวันลวงไป    เพราะลวงไปหลายวันหลายคืน 
พระฉวีวรรณจักตองเปนภาวะหาบัญญัติมิไดทีเดียว.  บทวา  อิมินาว   ความวา 
ดูกอนพระนางผูทรงพระเจริญ   เหตุนัน้    ถาพระนางพึงพระพฤติจริยธรรมอัน 
ประเสริฐ  คือ  ทรงถือบวชบําเพ็ญสมณธรรม  ดวยวัยนี้ทีเดียว  คือ  ในเมือ่ 
พระสรีระอันมีวรรณะเพียงดังทองนี้      ยังไมถกูชราปลนไปเสียกอน.    บทวา 
ภิยฺโย  วณฺณวตี   สิยา  ความวา  ก็พระนางพึงมีพระฉวีวรรณยิ่ง ๆ  ข้ึนไป 
เถิด. 
            ลําดับนั้น    พระราชธิดาตรัสพระคาถาตอไปวา 
                             เทวดาท้ังหลาย     ไมแกเหมือนมนุษยหรือไร 
              เสนเอ็นในรางกายของเทวดาเหลาน้ันไมมหีรือไร 
              ดูกอนเทพบุตร     ขาพเจาขอถามทานผูมีอานุภาพมาก 
              รางกายของเทวดาเปนอยางไรเลา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    สรีรเทโห  ความวา   รางกายคือสรีระ 
พระราชธิดาตรัสวา    สรรีะของทวยเทพยอมไมแกชราไดอยางไร    ขาพเจาขอ 
ถามทานในขอน้ี. 
            ลําดับนั้น     ทาวสักกเทวราช    เมื่อจะตรัสบอกแกพระนาง    จึงตรัส 
พระคาถาตอไปวา 
                             เทวดาท้ังหลาย    ไมแกชราเหมอืนพวกมนษุย 
              เสนเอ็นในรางกายของเทวดาเหลาน้ันไมม ี   ฉวีวรรณ 
              อันเปนทิพยของเทวดาเหลานั้น      ผุดผองย่ิงขึ้นทุก  ๆ 
              วัน   และโภคสมบัติก็ไพบูลยขึ้น.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ยถา  มนุสฺสา  ความวา   หมูมนุษย 
พากันแกชราเสื่อมทรุดโทรมดวยรูป   ดวยผิวพรรณ   ดวยโภคะ  ดวยประสาท 
มีจักษุประสาทเปนตน    ฉันใด   ทวยเทพไมเสื่อมไปฉันนั้น    เพราะวา   ในตัว 
ของทวยเทพเหลาน้ัน       แมแตเสนเอ็นก็ไมมีเลย      สรรีะจึงมีวรรณะเพียงดัง 
แทงทองที่มีแตเกลี้ยงเกลาถายเดียว.  บทวา  สุเว  สุเว  คือ  ทุก ๆ วัน.  บทวา 
ภิยฺยตโรว  ความวา  ผิวพรรณอันเปนทิพย   และโภคะท้ังหลายของทวยเทพ 
เหลาน้ัน  นบัวันแตจะย่ิงเปลงปลั่งและไพบูลยถายเดียว.    แทจริงในหมูมนุษย 
ความเสื่อมถอยทางรูป   เปนประจักษพยานวาเกิดแลวมานาน   ในหมูทวยเทพ 
รูปสมบัติที่ยิ่งข้ึน   และบริวารสมบัติที่มากข้ึน    เปนประจักษพยานวาเกิดแลว 
มานาน.  เทวโลกนั้นไดนามวา  มีความไมเสื่อมถอยเปนธรรมดา   ดวยประการ 
ฉะน้ี  เหตุนั้น    พระนางจึงยังไมถึงความชราทีเดียว   จงเสด็จออกผนวชเสียเถิด 
ครั้นจุติจากมนุษยโลก  อันมีแตความเสื่อมถอยเปนสภาวะเชนนี้แลว   จักเสด็จ 
ไปสูเทวโลก   อันมีแตสิ่งที่ไมรูจักเส่ือมถอยเปนสภาวะ   เห็นปานฉะนี้. 
            พระนางไดทรงสดับพระดํารัสพรรณนาถึงเทวโลก  ดงัน้ีแลว   เมื่อจะ 
ตรัสถามถึงทางไปเทวโลกน้ัน    จึงตรัสพระคาถาตอไปวา 
                             หมูชนเปนอันมากในโลกน้ี    กลวัอะไรเลา   จึง 
              ไมไปเทวโลกกัน     ก็หนทางไปยังเทวโลก   บัณฑิต 
              ทั้งหลายกลาวไวหลายดาน   ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพ 
              มาก   ขาพเจาขอถามทาน  บุคคลต้ังอยูในหนทางไหน 
              จึงไมกลัวปรโลก.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา  กีสูธ   ภีตา  นี้   พระราชธิดาตรัส 
ถามวา   ขาแตเทวราชเจา   ขาพเจาขอถามทาน  หมูชนตางโดยกษัตริยเปนตนนี้  
มิใชเล็กนอยเลย     พากันกลัวอะไรเสียเลา   คือ   เพราะหวาดกลัวอะไรกันเลา 
จึงไมพากันไปสูเทวโลก  จากมนุษยโลกอันมีแตสิ่งท่ีจะพึงเส่ือมถอยเปนสภาวะ. 
บทวา  มคฺโค  ไดแก  หนทางท่ีจะไปยังเทวโลก.  กใ็นขอน้ี  ใคร  ๆ  พึงต้ัง 
ปญหาวา  ใครนําอะไรมา   บัณฑิตทั้งหลายกลาวจําแนกความน้ีไว  ดวยอํานาจ 
เปนแดนตอคือลัทธิมิใชนอย   ทางแหงเทวโลกที่แนนอน   ทานกลาวอธิบายวา 
เปนทางอะไร.     บทวา   กตฺถ    ิโต   ความวา   ผูจะไปยังปรโลก    ดํารงอยู 
ในทางไหน   จึงจะไมหวาดกลัว. 
            ลําดับนั้น       เมื่อทาวสักกเทวราชจะตรัสบอกแกพระนาง     จึงไดตรัส 
พระคาถาตอไปวา 
                             บุคคลผูต้ังวาจาและใจไวโดยชอบ    ไมทําบาป 
              ดวยกาย   อยูครองเรือนอันมขีาวและน้ํามาก   เปนผูม ี
              ศรทัธา  ออนโยน  จําแนกแจกทาน   รูความประสงค 
              ชอบสงเคราะห   มีวาจานาคบเปนสหาย   มีวาจาออน- 
              หวาน    ผูต้ังอยูในคุณธรรมดังกลาวมานี้   ไมพึง 
              หวาดกลัวปรโลกเลย. 
            คําเปนคาถานั้น   มีอธิบายดังตอไปนี้  ดูกอนพระนางผูทรงพระเจริญ 
บุคคลใดต้ังวาจาและใจไวโดยชอบ   แมดวยท้ังกายก็มิไดกระทําบาปตาง  ๆ  คือ 
มาประพฤติยึดมั่นซึ่งกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประการเหลาน้ี   เมื่ออยูครองเรือนอันมี 
ขาวและนํ้ามากมาย   คือ   มีไทยธรรมเพียงพอ    ประกอบดวยความเชื่อม่ันวา 
วิบากแหงทานมีอยู    มีจิตออนโยน   ไดนามวา  ผูจําแนกแจกจาย   เพราะการ  
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จําแนกทานไดนามวาผูรูถอยคํา  เพราะทราบถึงการใหปจจัย  แกเหลาบรรพชิต 
ผูทองเท่ียวไปเพื่อภิกษาพากันกลาวไว    หมายความวา    เพราะทราบวาทะน้ี 
ชอบสงเคราะหกันดวยสังคหวัตถุ  ๔  ประการ   ไดนามวาผูมีวาจานาคบหาเปน 
สหาย   เพราะเปนผูพูดแตวาจาที่นารัก   ไดนามวา   ผูพูดออนหวาน    เพราะ 
กลาววาจาท่ีเปนประโยชน    บุคคลน้ันดํารงอยูในกองแหงคุณธรรมน้ี     คือน้ี  
ประมาณเทานี้   เมื่อจะไปยังปรโลก   ก็ไมตองหวาดกลัวเลย. 
            ลําดับนั้น     พระราชธิดาไดทรงสดับถอยคําของทาวเธอแลว     เมื่อจะ 
ทรงทําการชมเชย  จึงตรัสพระคาถาสืบไปวา 
                             ขาแตเทพบุตร   ทานพร่ําสอนขาพเจาเหมือนดัง 
              มารดาบิดา   ขาแตทานผูมีผิวพรรณงดงามย่ิง  ขาพเจา 
              ขอถาม ทานเปนใครกันหนอ  จึงมรีางกายสงางามนัก. 
            คําเปนคาถานั้น     มีอธิบายวา    มารดาบิดาพร่ําสอนลูกนอย   ฉันใด 
ทานก็พร่ําสอนขาพเจา  ฉันนั้น.    ขาแตทานผูมีผิวพรรณงดงามย่ิงนัก    คือผู 
ทรงรูปโฉมอันถึงความเปนผูงดงาม    ทานเปนใครกันเลาหนอ    จึงมีรางกาย 
สงางามอยางนี้. 
            ลําดับนั้น   พระโพธิสัตวจึงตรัสพระคาถาตอไปวา 
                             ดูกอนพระนางเจาผูเลอโฉม ขาพเจาเปนพระเจา 
              อุทยัมายังท่ีนี่  เพื่อตองการจะเปลื้องขอผูกพัน    ขาพเจา 
              บอกพระนางแลว    จะขอลาไป    ขาพเจาพนจากขอ 
              ผูกพันของพระนางแลว. 
            คําเปนคาถานั้น    มีอธิบายดังตอไปนี้   ดูกอนพระนางผูพิศดูนางดงาม 
ขาพเจาในภพกอนน้ันไดเปนสามีของเธอ   นามวาอุทัย    บังเกิดเปนทาวสักก-  
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เทวราชในดาวดึงสพิภพ    มาในท่ีนี้    มิใชมาดวยอํานาจกิเลส    แตดําริวาจัก 
ทดลองเธอดู    แลวจักเปลื้องขอผูกพัน    เปนอันมาตามขอผูกพัน  คือ    ตามขอ 
ตกลงท่ีทํากันไวในกาลกอน  บัดนี้ขาพเจาไดบอกเธอแลว  จะขอลาไป   ขาพเจา 
พนจากขอผูกพันของทานแลว. 
            พระราชธิดา ทรงดีพระทัย  ทรงเปลงพระราชเสาวนียวา ทูลกระหมอม 
พระองคคือพระเจาอุทัยภัทร   ดังน้ี   พลางก็มีพระกระแสพระอัสสุชลหลัง่ไหล 
ตรัสวา หมอมฉันไมสามารถจะอยูหางพระองคได โปรดทรงพร่ําสอนหมอมฉัน 
ตามท่ีหมอมฉันจะอยูใกลชิดพระองคไดเถิดเพคะ   ดังน้ีแลว    จึงตรัสพระคาถา 
ตอไปวา 
                             ขาแตพระราชสวามี   ถาพระองคเปนพระเจาอุทัย 
              เสด็จมา  ณ  ที่นี ้ เพ่ือตองการจะปลดเปลื้องขอผูกพัน 
              แลวไซร     ขาแตพระราชสวามี      ขอเชิญพระองคจง 
              โปรดพร่ําสอนหมอมฉัน  ดวยวิธีที่เราท้ัง  ๒  จะไดพบ 
              กันใหมอีกเถิดเพคะ. 
            ลําดับนั้น    เมื่อพระมหาสัตวเจาจะทรงพร่ําสอนพระนาง    จึงไดตรัส 
พระคาถา ๔ พระคาถาวา 
                             วัยลวงไปรวดเร็วย่ิงนัก   ขณะกเ็ชนนั้นเหมือนกัน 
              ความต้ังอยูยั่งยืนไมมี    สัตวทั้งหลายยอมจุติไปแนแท 
              สรรีะไมยั่งยืน  ยอมเสื่อมถอย  ดูกอนพระนางอุทัยภัทรา 
              เธออยาประมาท   จงประพฤติธรรมเถิด   พ้ืนแผนดิน 
              ทั้งหมดเต็มไปดวยทรัพย    ถาจะพึงเปนของของ 
              พระราชาแตเพียงพระองคเดียว  ไมมีผูอื่นครอบครอง  
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              ถึงกระนั้น      ผูที่ยังไมปราศจากความกําหนัด    ก็ตอง 
              ทิ้งสมบัตินั้นไป  ดูกอนพระนางอุทัยภัทรา  เธอจงอยา 
              ประมาท  จงประพฤติธรรมเถิด  มารดา  บิดา  พ่ีชาย 
              นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว  ภริยาและสามี   พรอมท้ัง 
              ทรพัย   แมเขาเหลาน้ัน   ตางก็จะละท้ิงกันไป   ดูกอน 
              พระนางอุทัยภัทรา    เธออยาประมาท    จงประพฤติ 
              ธรรมเถิด   ดูกอนพระนางอุทัยภัทรา   เธอพึงทราบวา 
              รางกายเปนอาหารของสัตวอื่น ๆ พึงทราบวาสุคติและ 
              ทุคติ   ในสงสารเปนที่พักพิงชั่วคราว    ขอเธอจงอยา 
              ประมาท  จงประพฤติธรรมเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อธิปตติ  ความวา  วัยยอมลวงไปรวดเร็ว 
เหลือเกิน  คือผานไปโดยพลัน.   บทวา   วโย   ไดแก   แมวัยทั้ง   ๓  มีปฐมวัย 
เปนตน.   บทวา  ขโณ  ตเถว  ไดแก  ทั้งอุปปาทขณะ  ฐิติขณะ  และภังคขณะ 
ยอมพลันลวงไปเชนนั้นเหมือนกัน  ดวยบทท้ังสองดังวามานี้  ทาวสักกเทวราช 
แสดงวา   ข้ึนชื่อวา   อายุสังขารของสัตวเหลาน้ี   เปนสภาวะแตกสลาย   ชื่อวา 
ยอมลวงไปโดยพลัน  เพราะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วยิ่งนักประดุจแมน้ํามีกระแส 
อันเชี่ยว  ฉะนั้น .   บทวา   าน   นตฺถิ   ความวา  ข้ึนชื่อวา   ความหยุดอยู 
แหงวัยและขณะทั้งสองน้ัน  ไมมีเลย แมดวยความปรารถนาวา   สังขารทั้งหลาย 
ที่เกิดข้ึนแลว   ไมแตกสลาย    ดํารงอยูดังน้ี   ก็ไมเปนไปได    สัตวแมทั้งปวง 
ต้ังตนแตพระผูมีพระภาคพุทธเจา    ยอมเคลื่อนไปแนนอน   คือโดยสวนเดียว 
เทาน้ัน    ทาวสักกเทวราช  ทรงบงถึงวา   เธอจงเจริญมรณสติอยางนี้วา   ความ 
ตายแนนอน  ความเปนอยูไมแนนอนเลย. บทวา ปริชียติ  ความวา  สรีระ 
อันมีพรรณะเพียงดังทองคําน้ี   คร่ําคราท้ังน้ันแล   เธอจงรูอยางน้ีเถิด.     บทวา  
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มา   ปมาท    ความวา   ดูกอนแมอุทัยภัทรา  เหตุนั้น  เธออยาถึงความประมาท 
เลย    จงเปนผูไมประมาท    ประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประการเถิด. 
บทวา  กสิณา  แปลวา  ทัง้ส้ิน.   บทวา   เอกสฺเสว   ความวา   ถาวาเปนของ 
พระราชาพระองคเดียวเทาน้ัน    แมจะเปนอดีต   อนาคต   ก็เปนอยู  ในพระราชา 
พระองคนั้นพระองคเดียว.    บทวา  ต  วา  วชิหติ  อวีตราโค    ความวา 
บุคคลผูตกอยูในอํานาจแหงตัณหา    คงไมอ่ิมดวยยศแมเพียงเทาน้ีเลย   จะตอง 
ทอดท้ิงแผนดินนั้นไป  ทัง้ ๆ ที่ยังไมหมดรักเลย  ในเวลาตาย  ทาวสักกเทวราช 
ระบุถึงวา  เธอจงรูวาตัณหาเปนธรรมชาติที่ไมรูจักเต็ม   ดวยอาการอยางนี้เถิด. 
บทวา   เตวาป   ความวา    บุคคลแมเหลาน้ัน    ยอมทอดท้ิงกันไป   คือ   ยอม 
พลัดพรากจากกันไป  มารดาบิดายอมทิ้งบุตร  บุตรทิ้งมารดาบิดา  ภริยาทิ้งสามี 
สามีทิ้งภริยา   ทาวสักกเทวราชระบุวา   เธอจงทราบวา   หมูสัตวตองพลัดพราก 
จากกัน  ดวยประการฉะน้ี.  บทวา  ปรโภชน  ความวา  เธอพึงทราบเถิดวา 
กายเปนอาหารของหมูสัตวเหลาอ่ืน   ตางดวยชนิดมีกาเปนตน.  บทวา  อติร-  
วาโส   ความวา   เธอพึงทราบเถิดวา   ในสงสารน้ี    สุคติคือที่เกิดของมนุษย 
และทุคติคือที่เกิดของสัตวดิรัจฉานนี้ใด     แมทั้งสองนั้น      เปนที่พักชั่วคราว 
แลว    จงไปประพฤติธรรม   อยาประมาทเสียนะ   การมาจากที่ตาง ๆ  แลวพบ 
กันในที่แหงเดียวกันของสัตวเหลาน้ัน    เปนการนิดหนอย  สตัวเหลาน้ี  อยูรวม 
กันชั่วกาลมปีระมาณเล็กนอยเทาน้ัน    เพราะฉะน้ัน     เธอจงเปนผูไมประมาท 
พระมหาสัตวเจา  ไดประทานโอวาทแกพระนาง   ดวยประการฉะน้ีแล. 
            ฝายพระนางทรงเลื่อมใส    ในธรรมกถาของทาวเธอ     เมื่อจะทําการ 
ชมเชย   จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                             เทพบุตร   ชางพูดดีจริง    ชีวิตของสัตวทั้งหลาย 
              นอยนัก   ทั้งลําเค็ญ     ทั้งนิดหนอย   ประกอบไปดวย  
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              ความทุกข  หมอมฉันจักสละสุรุนธนนคร  แควนกาสี 
              ออกบวช  อยูโดยลําพังแตผูเดียว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สาธุ   แปลวา   งามจริง.    บทวา  อปฺป 
มจฺจานชีวิต  ความวา  เทวราชน้ีเมื่อจะตรัส  ยอมตรัสวา  ชีวิตของหมูสัตว 
เปนของนอยนิด    ชางตรัสดีจริง ๆ   เพราะเหตุไร  ?   เพราะเหตุวา    ชีวิตนี้ 
ลําเค็ญเปนทุกข    ปราศจากความยินดี    ทั้งเปนของนิดหนอย   คือ   ไมมาก 
เปนของชั่วคราว  ก็ถาชีวิตท้ัง   ๆ ที่ลําเค็ญ   จะพึงเปนไปไดตลอดกาลนาน  ก็ 
เปนอันวา   ทั้ง ๆ  ที่เปนของนิดหนอย   จะพึงมีความสุขได  ก็แตวา  ชีวิตน้ี 
เปนทั้งลําเค็ญ       ทั้งนิดหนอยประกอบไว     คือพรอมรวมกันกับดวยวัฏทุกข 
ทั้งส้ิน.  บทวา  สาห  ตัดเปน  สา   อห.  บทวา  สรุุนฺธน  ความวา  พระนาง 
ตรัสวา   หมอมฉันนั้น    จักทิ้งพระนครสุรุนธนะ  และแควนกาสีไปผนวชแต 
โดยลําพังผูเดียว. 
            พระโพธิสัตวเจา  ประทานพระโอวาทแดพระนางแลว   เสด็จไปสูที่อยู 
ของพระองคตามเดิม.     ฝายพระนางพอรุงข้ึน    ก็ทรงมอบราชสมบัติใหพวก 
อํามาตยรับไว  ทรงผนวชเปนฤาษิณี  ในพระราชอุทยานอันนารื่นรมย  ภายใน 
พระนครน่ันเอง  ทรงประพฤติธรรม  ในที่สุดพระชนมายุ  ก็บังเกิดเปนบาท- 
บริจาริกา   ของพระโพธิสัตวเจาในดาวดึงสพิภพ. 
            พระศาสดา     ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประกาศสัจจะ 
ทั้งหลาย  ในเวลาจบสัจจะ  ภิกษุผูเบื่อหนายไดดํารงอยูในโสดาปตติผล   ทรง 
ประชุมชาดกวา  พระราชธิดาในครั้งนั้น    ไดมาเปนพระมารดาของพระ- 
ราหุล  สวนทาวสักกเทวราช  ก็คือเราตถาคตนั่นแล.                       
                                      จบอรรถกถาอุทยชาดก  
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                               ๕.  ปานียชาดก 
 

              วาดวยการทําบาปแลวรังเกียจบาปที่ทาํ  

 
                             [๑๕๔๒]    อาตมภาพเปนมิตรของชายคนหน่ึง 
              ไดบริโภคน้ําของมิตรท่ีเขาไมไดให     เพราะเหตุนั้น 
              ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา      เราทําบาปน้ันไวแลว 
              อยาไดกระทําบาปอีกเลย  เพราะเหตุนั้น  อาตมภาพจึง 
              ออกบวช. 
                             [๑๕๔๓]    ความพอใจบังเกิดขึน้แกอาตมภาพ 
              เพราะเห็นภรรยาของผูอื่น   เพราะเหตุนั้น   ภายหลัง 
              อาตมภาพรังเกียจวา    เราไดทําบาปน้ันไวแลว  อยาได 
              กระทําบาปน้ันอีกเลย    เพราะเหตุนั้น   อาตมภาพจึง 
              ออกบวช. 
                             [๑๕๔๔]    ขอถวายพระพรมหาบพิตร    โจร 
              ทั้งหลายจับโยมบิดาของอาตมภาพไวในปา  อาตมภาพ 
              ถูกโจรเหลาน้ันถาม    รูอยูไดแกลงพูดถึงโยมบิดาน้ัน 
              เปนอยางอื่นไป    เพราะเหตุนั้น     ภายหลังอาตมภาพ 
              รังเกียจวา  เราไดทําบาปน้ันไวแลว   อยาไดทําบาปน้ัน 
              อีกเลย  เพราะเหตุนั้น  อาตมภาพจึงออกบวช. 
                             [๑๕๔๕]    เมื่อพลกีรรมชื่อโสมยาคะปรากฏขึ้น 
              แลว     มนุษยทั้งหลายก็พากันกระทําปาณาติบาต 
              อาตมภาพไดยอมอนุญาตใหแกพวกเขา  เพราะเหตุนั้น  
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              ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา  เราไดทําบาปน้ันไวแลว 
              อยาไดทําบาปน้ันอีกเลย  เพราะเหตุนั้น    อาตมภาพจึง 
              ออกบวช. 
                             [๑๕๔๖]    ในกาลกอน    ชนท้ังหลายในหมูบาน 
              ของอาตมภาพ    สําคัญสุราและเมรัยวาเปนน้ําหวานจึง 
              ไดพากันด่ืมน้ําเมา เพ่ือความฉิบหายแกชนเปนอันมาก 
              อาตมภาพยอมอนุญาตใหแกเขา  เพราะเหตุนั้น   ภาย 
              หลังอาตมภาพรังเกียจวา  เราไดทําบาปน้ันไวแลว  อยา 
              ไดทําบาปน้ันอีกเลย    เพราะเหตุนั้น      อาตมภาพจึง 
              ออกบวช. 
                             [๑๕๔๗]    นาติเตียนแท   ซึ่งกามเปนอันมาก  ม ี
              กลิน่เหม็น   มีเสี้ยนหนามมาก  เราสองเสพอยู  ไมได 
              รบัความสุขเชนน้ัน. 
                             [๑๕๔๘]    กามท้ังหลายมีความพอใจมาก   สุขอื่น 
              ยิ่งกวากามไมมี   ชนเหลาใดสองเสพกามท้ังหลาย  ชน 
              เหลาน้ันยอมเขาถึงสวรรค. 
                             [๑๕๔๙]    กามท้ังหลายมีความพอใจนอย    ทุกข 
              อื่นยิ่งกวากามไมม ี    ชนเหลาใดซองเสพกามท้ังหลาย 
              ชนเหลาน้ันยอมเขาถึงนรก. 
                             [๑๕๕๐]    เหมือนดาบสท่ีลับคมดีแลวเชือด   เหมือน 
              กระบี่ที่ขัดดีแลวแทง    เหมือนหอกท่ีพุงปกอก   (เจ็บ 
              ปานใด )  กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน.  
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                             [๑๕๕๑]    หลมุถานเพลิงลุกโพลงแลว    ลึกกวา 
              ชั่วบุรุษ    ผาลที่เขาเผารอนอยูตลอดวัน  (รอนปานใด) 
              กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน. 
                             [๑๕๕๒]    เหมือนยาพิษชนิดรายแรง    น้ํามันที่ 
              เดือดพลาน  ทองแดงท่ีกําลังละลายควาง  (รอนปานใด) 
              กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน. 
                                    จบปานียชาดกท่ี  ๕ 
 
                               อรรถกถาปานียชาดก 
 
            พระศาสดา  เมื่อทรงประทับอยูที่พระเชตวันมหาวิหาร   ทรงพระ 
ปรารภถึงการขมกิเลส   จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา   มิตฺโต 
มิตฺตสฺส  ดังนี้. 
            ดังจะกลาวโดยพิสดาร     สมยัหน่ึง     คฤหัสถผูเปนสหายกันชาวกรุง 
สาวัตถี  ประมาณ  ๕๐๐ คน  ฟงพระธรรมเทศนาของพระตถาคตแลวบรรพชา 
ถึงอุปสมบท   พากันอยูภายในโกฏฐิสณัฐาคาร   ถงึเวลาเท่ียงคืน   ตางก็ตรึกถึง 
กามวิตก.   เรื่องทั้งหมดบัณฑิตพึงใหพิสดาร   โดยนัยที่กลาวไวแลวในหนหลัง 
นั่นแล.   แปลกแตวา  ครัน้ทานพระอานนทใหภิกษุสงฆประชุมกัน  โดยอาณัติ 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลว      พระศาสดาประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดถวาย 
ทรงกระทํามิใหเปนการเจาะจง   ไมตรสัวา   พวกเธอพากันตรึกถึงกามวิตกแลว 
ตรัสดวยสามารถเปนพระดํารัสสงเคราะห      แกภิกษุทั้งปวงวา     ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย   ข้ึนชื่อวากิเลส    เปนของเล็กนอยไมมีเลย    ธรรมดาวาภิกษุตองขม 
กิเลสที่เกิดแลว  ๆ  เสีย     บัณฑิตครั้งกอน     เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ 
ตางก็ขมกิเลสทั้งหลายเสียได    บรรลปุจเจกพุทธญาณ   ดังน้ีแลว     จึงทรงนํา 
อดีตนิทานมาตรัส  ดังตอไปนี้  
            ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  ในกรุงพาราณสี 
สหาย  ๒  คน  ในบานนอยตําบลหน่ึง  ในแควนกาสี   พากันถอืกระออมนํ้าดื่ม 
ไปสูไรในปา   วางไว   ณ   สวนขางหน่ึงแลวฟนไร    ในเวลากระหายนํ้าก็พากัน 
มาด่ืมน้ํา.   ในคน  ๒  คนนั้น  คนหน่ึงเมื่อมาก็เก็บนํ้าด่ืมของตนไวเสีย    ดืม่น้ํา 
จากกระออมของอีกคนหนึ่ง    ตอนเย็นออกจากปาแลว     ยืนอาบน้ําสํารวจดูวา 
วันนี้เราไดทําบาปอะไร ๆ ไว   ดวยกายทวารเปนตนบาง   มีหรือไม   เห็นการ 
ที่ขโมยน้ําของเพ่ือนกันด่ืม   ถึงความสลดใจคิดวา   ตัณหานี้   เมื่อเจริญคงโยน 
เราเขาไปในอบายทั้งหลายเปนแนแท     เราจักขมกิเลสอันนี้เสียใหได    กระทํา 
การขโมยน้ําของเพ่ือนกันดื่มนั้นใหเปนอารมณ    เจริญวิปสสนา    ทําปจเจก- 
พุทธญาณใหบังเกิดไดแลว  ยืนนึกถึงคุณท่ีตนไดรับอยู.  ลําดับนั้น   อีกคนหน่ึง 
อาบนํ้าแลวข้ึนมากลาวกะเขาวา มาเถิดสหาย  เราพากันไปเรือนเถิด.  เขาตอบวา 
เธอไปเถิด   ฉันไมมีจิตคิดถึงเรือน  เราเปนพระปจเจกพุทธเจาแลว.   เขากลาววา 
อันวาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย  ไมเปนอยางทานดอก.   ลําดับนั้น  ทานจึง 
ถามเขาวา   เปนเชนไรเลา.    เขาตอบวา   พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    มีผม 
เพียง  ๒  องคุลี   ครองผายอมนํ้าฝาด    พากันอยู   ณ   เง้ือมเขานันทมูลกะ   ใน 
ปาหิมพานตตอนเหนือ.  ทานลูบศีรษะ ในบัดดลนัน้เอง  เพศคฤหัสถของทาน 
ก็อันตรธานหายไป    กลบักลายเปนครองผา  ๒  ชัน้ที่ยอมแลว    คาดรัดประคด 
เชนกับสายฟา    มีจีวรเฉวียงบา   มีสีเพียงดังแผนครั่ง   หมเฉวียงบาไวขางหน่ึง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 55 

มีผาบังสุกุล   จีวรสีเมฆ   พาดอยูบนบาเบื้องขวา    มีบาตรดินสีเหมือนแมลงภู 
คลองอยูที่บาเบื้องซาย.    ทานสถิตอยูในอากาศ    แสดงธรรมแลวเหาะไปลงท่ี      
เง้ือมเขานันทมูลกะทันที.  ยังมีกุฎมพีคนหน่ึงในกาสิกคามน่ันเอง  นั่งอยูที่ตลาด 
เห็นชายผูหนึ่ง  พาภริยาของตนเดินไป  ทําลายอินทรียเสีย  มองดูหญิงผูเลอโฉม 
นั้น     หวนคิดไปอีกวา    ความโลภนีแ้หละ    เมื่อมันเจริญจักโยนเราเขาไปใน 
อบายท้ังหลายได   มใีจสลดเจริญวิปสสนา    บรรลุปจเจกพุทธญาณ    สถติใน 
อากาศแสดงธรรม  เหาะไปเง้ือมเขานันทมูลกะเชนกัน.  ยังมีบิดากับบุตรคูหน่ึง 
เปนชาวกาสิกคามเหมือนกัน    เดินทางไปรวมกัน.    พวกโจรปาพากันซุมอยูที่ 
ปากดง   พวกโจรเหลาน้ันจับบิดากับบุตรได   ยึดบุตรไวปลอยบิดาไป   ดวยส่ัง 
วา  เจาจงไปนําทรัพยมาไถบุตรของทานเถิด  จับพ่ีนอง ๒ คนได  ก็ยึดนองชาย 
เอาไว  ปลอยพ่ีชายไป  จับอาจารยกับอันเตวาสิกได   ยึดเอาอาจารยไว  ปลอย 
อันเตวาสิกไป.   อันเตวาสิกตองไปนําทรัพยมาไถตัวอาจารยไป   ดวยความโลภ 
ในศิลปะ.  ลาํดับนั้น    บดิาและบุตรนั้น  รูวา พวกโจรซุมอยูที่ตรงนั้น  จึงทํา 
กติกากันไววา   เจาอยาเรียกขาวาพอนะ  ถึงขาก็จะไมเรียกเองวาลูก ในเวลาถูก 
พวกโจรจับได ถูกถามวาแกเปนอะไรกัน  ตางคนก็ตางพูดมุสาวาท  ทั้ง ๆ  ที่รูอยู 
แลวแกลงตอบวา  เราไมไดเปนอะไรกัน.  เมื่อท้ังคูออกพนจากดง  ไปยืนอาบน้ํา 
อยูในเวลาเย็น  บุตรชายชําระศีลของตน  เห็นมุสาวาทน้ัน   คิดวา  บาปน้ีเมื่อเจริญ 
จักโยนเราไปในอบายท้ังหลายได   เราจักขมกิเลสนี้ใหได  ดงัน้ี   เจริญวิปสสนา 
ทําปจเจกพุทธญาณใหเกิดข้ึนแลว    สถิตอยูในอากาศแสดงธรรมแกบิดา   เหาะ 
ไปสูเง้ือมเขานันทมูลกะเหมือนกัน.   ยังมีอีกผูหน่ึง  เปนนายอําเภอคนหน่ึง ใน 
กาสิกคามน่ันแล   บังคับใหคนฆาสัตว.   ครั้นในเวลากระทําพลีกรรม   มหาชน 
ประชุมกันกลาวกะเขาวา    เจานายขอรับ    พวกเราตองฆาเน้ือและสุกรเปนตน 
กระทําพลีกรรมแกหมูยกัษบางเถิดขอรับ  กาลน้ีเปนกาลแหงพลีกรรม   กก็ลาว  
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วา   พวกทานจงกระทําตามแบบอยางทีเคยกระทํามาในครั้งกอนนั่นแล.    พวก 
มนุษยไดทําปาณาติบาตมากมาย.      เขามองเห็นปลาและเน้ือเปนอันมาก 
รําคาญใจวา    มนุษยเหลาน้ี   ที่ฆาสัตวมีประมาณเทาน้ี    จักฆาตามคําของเรา 
ผูเดียวเทาน้ัน    ดังน้ีแลว    จึงยืนพิงชองหนาตาง    เจริญวิปสสนา    ทําปจเจก 
พุทธญาณใหเกิดแลว   สถิตในอากาศแสดงธรรม    เหาะไปเง้ือมเขานันทมูลกะ 
เหมือนกัน.   ยังอีกผูหน่ึง   เปนนายอําเภอในแควนกาสิกะเหมือนกัน   หามการ 
ซื้อขายน้ําเมาไวอยางกวดขัน   ถูกมหาชนพากันถามวา  เจานายขอรับ  เมื่อกอน 
เวลาน้ีเปนเวลางาน  เรียกชื่อวาสุราฉัณ   (สรุาท่ีดื่มกันในวันมีมหรสพ)   พวก 
กระผมจะทําอยางไรขอรับ   จึงกลาววา   พวกทานจงทําตามแบบอยางเกากอน 
นั่นแล.      พวกมนุษยพากันกระทําการมหรสพ    ดื่มสุราเมาแลว    ทะเลาะกัน 
จนมือเทาแตกหัก   ศีรษะแตก    หูฉีกขาด    ถูกจองจําดวยสินไหมเปนอันมาก. 
นายอําเภอเห็นพวกคนนั้นแลว   คิดวา   เมื่อเราไมอนุญาต   คนเหลาน้ีก็ไมตอง 
ไดประสบทุกขกัน.    เขาทําความรําคาญใจ    ดวยเหตุเพียงเทานี้    ยืนพิงชอง- 
หนาตางอยู    เจริญวิปสสนา    บรรลุปจเจกพุทธญาณแลว     สถติอยูในอากาศ 
แสดงธรรมวา     พวกทานจงอยาเปนผูประมาทเถิด      แลวเหาะไปยังเง้ือมเขา 
นันทมูลกะเหมือนกัน.  
            จําเนียรกาลนานมา      พระปจเจกพุทธเจาทั้ง ๕ พระองคตางเหาะ 
มาลงท่ีประตูกรุงพาราณสี     เพ่ือภิกขาจาร     ลวนนุงหมผาเรียบรอยเที่ยว 
โปรดสัตว     ดวยอิริยาบถมีการกาวไปขางหนาเปนตน      อันนาเลื่อมใส 
จนไปถึงประตูวัง.  พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพระคุณเจาเหลาน้ัน  ทรงมี 
จิตเลื่อมใส    นิมนตใหเขาไปสูพระราชนิเวศน    ลางเทา     ทาดวยนํ้ามันหอม 
อังคาสดวยขาทนียและโภชนียะอันประณีต  ประทับนั่ง  ณ สวนขางหน่ึง  ตรัส 
ถามวา    พระคุณเจาผูเจริญท้ังหลาย    การบรรพชาในปฐมวัยของพระคุณเจา 
ทั้งหลาย   ดชูางงดงามจริง   เมื่อจะบรรพชาในวัยน้ี    พระคุณเจาท้ังหลาย   ตาง  
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เห็นโทษในกามท้ังหลาย   อยางไรกันนะ   อะไรเปนอารมณของพระคุณเจาเลา. 
เมื่อพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน    จะทูลแดพระราชานั้น  จึงทูลเปนคาถาองคละ 
๑ คาถา   ดังตอไปนี้  
                             อาตมภาพ  เปนมติรของชายคนหน่ึง   ไดด่ืมน้ํา 
              ของมิตรท่ีเขามไิดให    เพราะเหตุนั้น    ภายหลัง 
              อาตมภาพจึงรังเกียจวา  เราทําบาปน้ันไวแลว   อยาได 
              กระทําบาปตอไปอีกเลย    เพราะเหตุนั้น     อาตมภาพ 
              จึงออกบวช. 
                             ความพอใจ  บังเกดขึ้นแกอาตมภาพ   เพราะเห็น 
              ภรยิาของผูอื่น   เพราะเหตุนั้น   ภายหลังอาตมภาพจึง 
              รังเกียจวา    เราไดทําบาปน้ันไวแลว     อยาไดกระทํา 
              บาปนั้นตอไปอีกเลย    เพราะเหตุนั้น     อาตมภาพจึง 
              ออกบวช. 
                             ขอถวายพระพรมหาบพิตร  โจรทั้งหลายจับโยม 
              บิดาของอาตมภาพไวในปา  อาตมภาพถูกโจรเหลาน้ัน 
              ถาม   ทั้ง  ๆ  ทีรู่อยู    ไดแกลงพูดถึงโยมบิดาน้ัน  เปน 
              อยางอื่นไป  เพราะเหตุนั้น  ภายหลังอาตมภาพจึง 
              รังเกียจวา  เราไดทําบาปน้ันไวแลว   อยาไดทําบาปน้ัน 
              ตอไปอีกเลย  เพราะเหตุนั้น   อาตมภาพจึงออกบวช. 
                             เมื่อพลกีรรม  ชื่อวาโสมยาคะ  ปรากฏแลวมนุษย 
              ทั้งหลาย  ก็พากนักระทําปาณาติบาต   อาตมภาพได 
              ยอมอนุญาตใหแกพวกเขา   เพราะเหตุนั้น      ภายหลงั  
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              อาตมภาพจึงรังเกียจวา  เราไดทําบาปน้ันไวแลว   อยา 
              ไดทําบาปน้ันตอไปอีกเลย  เพราะเหตุนั้น     อาตมภาพ 
              จึงไดออกบวช. 
                             ในกาลกอน    ชนท้ังหลายในหมูบานของอาตม- 
              ภาพ  สําคัญสุราและเมรัยวาเปนน้ําหวาน  จึงไดพากัน 
              ด่ืมนํ้าเมา    เพ่ือความฉิบหายแกชนเปนอันมาก 
              อาตมภาพจึงยอมอนุญาตใหแกพวกเขา  เพราะเหตุนั้น 
              ภายหลังอาตมภาพจึงรังเกียจวา     เราไดทําบาปน้ันไว 
              แลว    อยาไดทําบาปน้ันตอไปอีกเลย    เพราะเหตุนั้น 
              อาตมภาพจึงไดออกบวช. 
            พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   ไดภาษิตคาถาทั้ง  ๕  เหลาน้ี  โดยลําดับ. 
ฝายพระราชาทรงสดับคําพยากรณของพระปจเจกพุทธเจาแตละองคแลวได 
ทรงสดุดีวา    พระคุณเจาผูเจริญท้ังหลาย    บรรพชาน้ีเหมาะสมแกพระคุณเจา 
ทั้งหลายทีเดียว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มตฺิโต  มตฺิตสฺส ความวา  มหาบพิตร 
อาตมภาพเปนเพ่ือนคนหน่ึง  บริโภคน้ําด่ืมของเพื่อนกัน  โดยทํานองนี้.   บทวา 
ตสฺมา    ความวา   เพราะอาตมภาพไมกระทําบาปกรรมซํ้าอีก    เหมือนอยาง 
พวกปุถุชนกระทํากันอยู.    บทวา  ปาป   ความวา  อาตมภาพกระทําบาปน้ัน  
ใหเปนอารมณแลวบวช.  บทวา ฉนฺโท ความวา  ดูกอนมหาบพิตร  เพราะ 
เห็นภริยาของผูอ่ืน    โดยทํานองนี้    ความพอใจในกามจึงเกิดข้ึนแกอาตมภาพ 
แลว.   บทวา  อคณฺห ิแปลวา ไดรุมกนัจับ .  บทวา  ชาน ความวา อาตมภาพ 
ถูกพวกโจรนั้น    ถามวา  ผูนี้เปนอะไรของแก  ทั้ง ๆ  ที่ทราบอยูนั่นแหละ  จึง  
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ตอบไปเสียอยางอ่ืนวา  ไมไดเปนอะไรกัน.   บทวา  โสมยาเค  ความวา  เมื่อ 
งานมหรสพใหมปรากฏข้ึนแลว  พวกมนุษยพากันกระทําพลีกรรมแกยักษ  ชื่อวา 
พิธีโสมยาคะ   ครั้นพิธีนัน้ปรากฏแลว    อาตมภาพก็พิจารณาอนุญาต.    บทวา 
สุราเมรยมธุกา   ความวา    ฝูงชนที่สําคัญอยูซึ่งสุรามีสุราเจือดวยแปงเปนตน 
และเมรัยมีน้ําดองดอกไมเปนตนวาเปนเหมือนนํ้าผ้ึง. บทวา เย ชนา ปมาสุ 
โน  ความวา  ฝูงชนที่เปนเชนนี้   มีแลว  ไดมีกอนในบานของพวกเรา.  บทวา 
พหุนฺน  เต  ความวา  พวกเหลาน้ัน     เมื่อถึงงานมหรสพคราวหน่ึง  ไดมีการ 
ดื่มน้ําเมา  เพ่ือความฉิบหายแกชนเปนอันมากในวันหน่ึง. 
            พระราชา   ทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น 
ทรงมีจิตเลื่อมใส    ทรงถวายผาจีวรและเภสัช    ทรงสงพระปจเจกพุทธเจาไป 
แลว.  แมพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน         ก็ทําอนุโมทนาแกทาวเธอไดพากัน 
ไป  ณ  ที่นั้นนั่นแล.   ต้ังแตนั้นมา พระราชาทรงเบื่อหนาย  ไมยินดีในวัตถุกาม 
ทั้งหลาย  ทรงเสวยพระกระยาหารอันมีรสเลิศตาง ๆ ก็มิไดทรงเรียก  มิไดทรง 
ทอดพระเนตรพวกสตรี  ทรงมีจิตเบื่อหนาย  เสด็จเขาหองอันทรงสิริ  ประทับ 
นั่งกระทํากสิณบริกรรมที่ขางฝาอันมีสีขาว     ทรงทําฌานใหบังเกิดข้ึนแลว. 
พระองคทรงบรรลฌุานแลว   เมื่อจะทรงติเตียนกามทั้งหลาย  จึงตรัสพระคาถาวา 
                             นาติเตียนแท  ซึ่งถามเปนอันมาก   มีกลิ่นเหม็น 
              มีเส้ียนหนามมาก   เราสองเสพอยู   ไมไดรับความสุข 
              เชนนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   พหุกณฺฏเก   ไดแก   มีหมูปจจามิตร 
มากมาย.   บาลีวา   โย   จ  นั้น   ที่จริงก็คือ   โย   อห   แปลวา  เราใด   อีกอยาง 
บาลีก็วา   โย   จ  อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  ตาทิส   ไดแก   ความสุขในฌาน 
เชนนั้น     คือเวนจากกิเลส.  
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            ลําดับนั้น    พระอัครมเหสีของพระองคทรงดําริวา   พระราชาพระองค 
นี้    ทรงสดับธรรมกถาของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายแลว   ทรงมีทาทางเบื่อ 
หนาย   มิไดตรัสกับพวกเราเลย    เสด็จเขาพระตําหนักอันทรงสิริ    เราจักคอย 
จับพระองคดูกอน   ดังน้ีแลว   เสด็จไปสูพระทวารตําหนักอันทรงสิริ   ประทับ 
ยืนที่พระทวารทรงสดับพระอุทาน  ของพระราชาผูกําลังทรงติเตียนกามท้ังหลาย 
จึงตรัสวา  ขาแตพระทูลกระหมอม  พระองคทรงติเตียนกาม  ความสุขที่เชนกับ 
กามสุข  ไมมีละหรือ  เมือ่จะทรงพรรณนาถึงความสุขในกาม  จึงตรัสพระคาถา 
ตอไปวา 
                             กามท้ังหลายมีรสอรอยมาก     สุขอื่นยิ่งไปกวา 
              กามไมม ี  ชนเหลาใด   ซองเสพกามท้ังหลาย    ชนเหลา 
              นั้น  ยอมเขาถึงสวรรค. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    มหสฺสาทา   ความวา   ขาแตพระทูล 
กระหมอม   ธรรมดาวา   กามเหลาน้ันมีความแชมชื่นมาก   ความสุขชนิดอ่ืนที่ยิ่ง 
ไปกวาน้ี   ไมมีเลย  เพราะผูเสพกามเปนปกติ  จะไมเขาถึงอบายท้ังหลาย   จะพา 
กันไปบังเกิดในสวรรคแล. 
            พระโพธิสัตวเจา      ทรงไดสดับพระราชเสาวนียนั้นแลว      เมื่อจะ 
ทรงติเตียนวา   จงยอยยับเสียเถิด  เจาคนถอย   เจาพูดอะไร   ข้ึนชื่อวาความสุข 
ในกามทั้งหลาย    มีที่ไหนกันเลา    เพราะกามเหลาน้ีเปนวิปริณามทุกขทั้งนั้น  
แหละ   จึงไดทรงภาษิตพระคาถาท่ีเหลือวา 
                             กามท้ังหลาย    มีรสอรอยนอย    ทุกขอื่นยิ่งไป 
              กวากามไมม ี  ชนเหลาใด  สองเสพกามท้ังหลาย  ชน 
              เหลาน้ัน   ยอมเขาถึงนรก.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 61 

                             เหมือนดาบท่ีลับคมดีแลวเชือด     เหมือนกระบี่ 
              ที่ขดัดีแลวแทง   เหมือนหอกที่พุงไปปกอก    กามท้ัง 
              หลาย  เปนทุกขยิ่งไปกวาน้ัน. 
                             หลมุถานเพลิงลุกขึ้นโพลงแลว   ลึกกวาชั่วบรุุษ 
              ผาลที่เขาเผารอนอยูจนตลอดวัน     กามท้ังหลายเปน 
              ทุกขยิ่งไปกวาน้ัน. 
                             เหมือนยาพิษชนิดรายแรง    น้ํามันที่เดือดพลาน 
              ทองแดงท่ีกําลังละลายควาง   กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่ง 
              ไปกวาน้ัน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เนตฺตึโส  เทากับ   เนตฺติโส.  คําวา  
เนตฺตึโส  แมนี้เปนชื่อของพระขรรคชนิดนั้น.   บทวา  ทุกฺขตรา  ความวา 
ความทุกขอันใด    ที่จะเกิดข้ึนแกบุคคล    เพราะอาศัยหลุมถานเพลิงท่ีลุกโพลง 
หรือตาขายเหล็กที่ถูกยางไวตลอดวันอยางนี้     กามท้ังหลายนั่นแหละ    ยังเปน 
ทุกขยิ่งกวาความทุกขแมนั้น.      ในคาถาตอ ๆ ไปมีเนื้อความวา     ยาพิษเปน 
ตนเหลาน้ัน   ชื่อวา  เปนทุกข  เพราะนําทุกขมาใหฉันใด   แมกามท้ังหลายก็เปน 
ทุกขฉันนั้น     แตความทุกขนั้น  เปนทุกขยิ่งกวาความทุกขที่เหลือ. 
            พระมหาสัตว   ทรงแสดงธรรมแกพระเทวีอยางนี้แลว   ไดทรงใหพวก 
อํามาตยประชุมกัน   แลวตรัสวา   ดูกอนอํามาตยผูเจริญท้ังหลาย   พวกเธอจง 
รับราชสมบติัไวเถิด   ฉันจักบวช   ทัง้ ๆ ที่มหาชนพากันรองไหคร่ําครวญอยู 
นั่นแล    เสด็จลุกข้ึนไปประทับในอากาศ    ประทานพระโอวาท    เสด็จไปสูปา 
หิมพานตตอนเหนือ  ทางอากาศน่ันเอง  ทรงใหสรางอาศรม  ณ ประเทศท่ีนา 
รื่นรมย  ผนวชเปนฤาษี   ในที่สุดแหงพระชนมายุ  ไดเสด็จไปสูพรหมโลกแลว.  
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            พระศาสดา   ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ข้ึนชื่อวากิเลสที่เปนของเล็กนอย    ไมมีเลย    ถึงจะมีประมาณนอย 
บัณฑิตทั้งหลาย ก็พากันขมเสียไดทั้งนั้น  ดังนี้แลว  จึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย          
(เมื่อจบสัจจะภิกษุ  ๕๐๐  รูป   ดํารงอยูในพระอรหัตผล)   ทรงประชุมชาดกวา 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายในครั้งน้ัน     ปรินิพพานแลว    พระเทวี    ไดกลับ 
มาเปนพระมารดาของพระราหุล  สวนพระเจาพาราณสี  ก็คือเราตถาคต 
นั่นแล.                                                                                                     
                                      จบอรรถกถาปานียชาดก 
 
                                          ๖.   ยุธัญชยัชาดก 
 

             วาดวยการผนวชของเจาชายยุธัญชัยและยุธิฏฐิละ  

 
                             [๑๕๕๓]    หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค 
              ผูเปนจอมทัพ    มีมิตรและอํามาตยแวดลอมแนนขนัด 
              ขาแตพระทูลกระหมอม   หมอมฉันจักบวช   ขอได 
              โปรดทรงพระอนุญาตเถิด. 
                             [๑๕๕๔]    ถาเธอยังบกพรองดวยกามทั้งหลาย 
              ฉันจะเพ่ิมเติมใหเต็ม  ผูใดเบียดเบียนเธอ  ฉันจักหาม 
              ปราม  พอยุธัญชัยอยาเพ่ิงบวชเลย. 
                             [๑๕๕๕]    หมอมฉันมิไดบกพรองดวยกามทั้ง- 
              หลายเลย  ไมมใีครเบียดเบียนหมอมฉัน   แตหมอมฉนั 
              ปรารถนาจะทําท่ีพ่ึง  ที่ชราครอบงําไมได  พระเจาขา.  
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                             [๑๕๕๗]    พระโอรสกราบทูลวิงวอนพระราชบิดา 
              พระราชบิดาหรอื   ก็ทรงวิงวอนพระราชโอรส  พอเอย 
              ชาวนิคมพากันวิงวอนวา  ขาแตพระยุธัญชัย  อยาทรง 
              ผนวชเลย. 
                             [๑๕๕๗]    ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมทัพ 
              พระองคอยาทรงหามหมอมฉันผูจะบวชเลย    อยาให 
              หมอมฉันมัวเมาอยูดวยกามทั้งหลาย     เปนไปตามอํา- 
              นาจชราเลย  พระเจาขา. 
                             [๑๕๕๘]    ลูกเอย   แมขอรองเธอ   แมขอหามเธอ 
              แมปรารถนาจะเห็นเธอนาน  ๆ   อยาบวชเสียเลยนะ 
              พอยุธัญชัย. 
                             [๑๕๕๙]    น้ําคางบนยอดหญา   พระอาทิตยขึ้นก ็
              ตกไปฉันใด  อายุของมนุษยทัง้หลายก็ฉันนั้น  ขอทูล 
              กระหมอมแมอยาหามฉันเลย  พระเจาขา. 
                             [๑๕๖๐]    ขาแตพระองคผูเปนจอมเสนา   ขอได 
              โปรดรีบตรัสใหพระมารดาเสด็จขึ้นสูยานน้ีเสียเถิด 
              พระมารดาอยาไดทรงทําอันตรายแกหมอมฉันผูกําลงั 
              รบีดวนเสียเลย. 
                             [๑๕๖๑]    ทานท้ังหลายจงชวยว่ิงเตนดวยเถิด  ขอ 
              ความเจริญจงมีแกทานเถิด    รัมมนครจกัเปลาเปลี่ยว 
              เสียแลว  พอยุธญัชัย  พระเจาสัพพทัตทรงอนุญาตแลว 
              ละ.  
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                             [๑๕๖๒]    เจาชายองคใดเปนผูประเสริฐกวา 
              มนษุยทั้งหลาย  ยังกําลังหนุมแนน  เปลงปลั่งดังทอง 
              ธรรมชาติ     เจาชายองคนั้นมีกําลังแข็งแรงมีผานุงหม 
              ยอมน้ําฝาดบวชแลว. 
                             [๑๕๖๓]    เจาชายท้ังสององค     คือยุธัญชัยกับ 
              ยุธฏิฐิละทรงละท้ังพระราชมารดาและพระราชบิดา 
              แลว    ทรงตัดเครื่องของแหงมัจจุราชเสด็จออกผนวช 
              แลว. 
                                           จบยุธัญชัยชาดกท่ี  ๖ 
 
                                อรรถกถายุธัญชัยชาดก 
 
            พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร    ทรงพระ- 
ปรารภการออกมหาภิเนษกรมณ    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
มิตฺตมจฺจปริพฺยุฬฺห  ดังนี้. 
            ความพิสดารวา    วันหน่ึง    ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมสภา 
กลาวถอยคําสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาวา    ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ถาวา 
พระทศพลจักเสด็จครองเรือนไซร     ก็จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช    ใน 
หองสกลจักรวาล   มีรัตนะ  ๗  ประการอยางครบครัน    ทรงสําเร็จฤทธิ์ทั้ง  ๔ 
มีพระโอรสกวาพันเปนบริวาร   พระองค  ทรงสละพระราชสมบัติ   อันทรงสิริ 
เห็นปานน้ี  ทรงเห็นโทษในกามท้ังหลาย  ทรงมากัณฐกะ  มีนายฉันนะเปนสหาย  
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ออกจากพระนครในเวลาเท่ียงคืน    ทรงผนวช   ณ   ฝงแมน้ํานที     มีนามวา 
อโนมา     ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาตลอด ๖ พระพรรษา     จึงไดทรงบรรล ุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณไดดังพระประสงค.       พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอน่ังสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ  เม่ือภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลใหทรงทราบ   จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน 
ที่ตถาคตออกสูมหาภิเนษกรมณ    แมในกาลกอน     ก็เคยละราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี   อันมีประมาณเนื้อท่ี  ๑๒ โยชน   ออกบวชแลวเหมือนกัน    ดังน้ีแลว 
จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้ 
            ในอดีตกาล  ไดมพีระราชาพระองคหน่ึง  ทรงพระนามวา  สัพพทัต 
ณ พระนครรัมมะ.  ที่จรงิ กรุงพาราณสีนี้ ในอุทยชาดก มีนามวา สุรุนธนะ 
ในจุลลสุตตโสมชาดก    มีนามวา   สุทัศนะ   ในโสณนันทชาดก   มีนามวา 
พรหมวัฑฒนะ ในกัณฐหาลชาดก มนีามวา ปุปผวดี  แตในยุธญัชัยชาดกน้ี 
ไดมีนามวา  รัมมะ  นามของพระนครน้ี  ไดเปลี่ยนไปในกาลบางคราว  ดวย 
ประการฉะน้ี.   ณ  พระนครรัมมะน้ัน     พระเจาสัพพทัตไดมีพระราชโอรสพัน 
พระองค   ทรงพระราชทานสถาปนาพระราชโอรสพระองคใหญ   ทรงพระนาม 
วา   ยุธัญชยะ  เปนที่พระอุปราช.  พระอุปราชนั้น     ไดทรงบําเพ็ญมหาทาน 
ทุก ๆ วัน.  ครั้นกาลลวงไปอยางนี้  วันหน่ึง  พระโพธิสัตวทรงรถอันประเสริฐ 
แตเชาตรู      เสด็จไปสูกีฬาในพระราชอุทยาน     ดวยพระสิริสมบัติอันใหญยิ่ง 
ทอดพระเนตรหยาดนํ้าคาง   อันติดอยูอยางกับตาขาย   ที่ทําดวยเสนดาย  ณ  ที ่
ตาง ๆ มียอดไม  ยอดหญา  ปลายกิ่งไม  และใยแมลงมุมเปนตน   จึงตรัสถามวา 
แนะสารถีผูสหายเอย   นีเ่ขาเรียกวาอะไรกัน  ไดทรงสดับวา  ขอเดชะ  เหลาน้ี 
เขาเรียกกันวาหยาดนํ้าคาง  อันตกลงในฤดูหิมะ  พระเจาขา  ทรงเลนในพระราช 
อุทยานตลอดวัน     เสด็จกลับก็ตอเม่ือเวลาสายัณห    มิไดทรงเห็นหยาดนํ้าคาง  
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เหลาน้ันเลย   ตรัสถามวา   สารถีผูสหายเอย   หยาดนํ้าคางเหลาน้ี  ไปไหนหมด 
บัดนี้ฉันไมเห็นมันเลย    ทรงสดับวา   ขอเดชะ   หยาดนํ้าคางเหลาน้ัน    เมื่อ 
ดวงอาทิตยข้ึนไปอยู  ก็ละลายตกลงเหนือแผนดินหมดเลย  พระเจาขา   ดังน้ีแลว 
ทรงสลดพระทัยดําริวา     แมชีวิตและสังขารแหงสัตวเหลาน้ี      ก็เปนเสมือน 
หยาดนํ้าคางบนปลายยอดหญา   เรายงัไมถูกชรา   พยาธิ   และมรณะเบียดเบียน 
เลยทีเดียว    ควรจะอําลาพระมารดา    พระราชบิดาไปบวชดังนี้แลว     จึงทรง 
กระทําหยาดนํ้าคางนั่นแล  ใหเปนอารมณ  ทรงเห็นภพทั้ง ๓ ประดุจมีเพลิงลุก 
ทั่วไป  เสด็จมาถึงพระตําหนักของพระองคแลว  กท็รงดําเนินไปยังพระตําหนัก 
พระราชบิดา  ผูประทับนัง่อยู  ณ  วินจิฉัยศาลา  อันตกแตงประดับประดาดีแลว 
ถวายบังคมพระราชบิดา  ประทับยืน  ณ  สวนขางหน่ึง   เมื่อจะทูลขออนุญาต 
บรรพชา  จึงตรัสพระคาถาที่ ๑ วา 
                             หมอมฉัน ขอถวายบังคมพระองค   ผูเปนจอมทัพ 
              มีมติรและอํามาตยแวดลอมแนนขนัด    ขาแตพระทูล- 
              กระหมอม หมอมฉันจักบวช   ขอไดโปรดทรงอนุญาต 
              เถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปริพฺยุฬฺห  แปลวา  แวดลอมแลว.   บทวา 
ต    เทโว  ความวา   ขอพระทูลกระหมอม   ทรงโปรดไดอนุญาตการบรรพชา 
แกกระหมอมฉันนั้นเถิด. 
            ลําดับนั้น  พระราชาเมื่อจะทรงหามทาน  จึงตรัสพระคาถาที่  ๒  วา 
                             ถาเธอยังบกพรองดวยกามทั้งหลาย   ฉันจกัเพ่ิม 
              เติมใหเต็มครบ  ผูใดเบียดเบียนเธอ  ฉันจกัหามปราม 
              พอยุธัญชัยเอย  อยาเพ่ิงบวชเลย.  
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            พระราชกุมาร    ทรงไดสดับพระราชดํารัสนั้นแลว    จึงตรัสพระคาถา 
ที่  ๓  วา             
                             หมอมฉันมิไดบกพรองดวยกามทั้งหลายเลย  ไม 
              มีใครเบียดเบียนหมอมฉัน    แตหมอมฉันปรารถนาจะ 
              ทําท่ีพ่ึง  ที่ชราครอบงําไมได  พระเจาขา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ทปีฺจ  ความวา ขาแตพระทูลกระหมอม 
ความบกพรองดวยกามท้ังหลาย   ของหมอมฉันมิไดมีเลยทีเดียว   ใคร ๆ  ทีจ่ะ 
ขมเหงหมอมฉันเลา  ก็ไมมี  แตหมอมฉันปรารถนาจะสรางที่พ่ึงของหมอมฉัน 
เพ่ือการไปยังปรโลก.  บทวา ย ชรา  นาภิกีรติ ความวา  หมอมฉันปรารถนา 
จะกระทําเกาะที่ชราจะครอบงําไมได  จะกําจัดไมได  คือ  จะแสวงหาอมตมหา- 
นิพพาน   หมอมฉันไมตองการดวยกามท้ังหลาย    ขาแตพระมหาราชเจา    ขอ 
พระองคโปรดทรงอนุญาตใหหมอมฉันบวชเถิด  พระเจาขา. 
            พระกุมารทูลขอบรรพชาเรื่อย ๆ  ดวยประการฉะน้ี.    พระราชาตรัส 
หามวา    อยาบวชเลยพอคุณเอย.    พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน 
จึงตรัสกึ่งพระคาถาวา 
                             พระโอรสกราบทูลวิงวอนพระราชบิดา     พระ- 
              ราชบิดาหรือก็ทรงวิงวอนพระราชโอรส. 
            วาอักษรในพระคาถาน้ัน   เปนสัมปณฑนัตถะ  (มีการประมวลมาเปน 
อรรถ).   ขอนี้มีพุทธาธิบายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระโอรสก็วิงวอนพระ- 
ราชบิดา   และพระราชบิดาก็ทรงวิงวอนพระราชโอรส.                           
            พระราชาตรัสกึ่งพระคาถาที่เหลือวา  
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                             พอเอย    ชาวนิคมพากันออนวอนวา    ขาแต 
              พระยุธัญชัย  พระองคอยาทรงผนวชเลย. 
        คําแหงคาถานั้น     มีอธิบายวา   พอเอย   มหาชนชาวนิคมนี้    พากัน 
ออนวอนลูก   ถึงชนชาวนครเลาก็พากันออนวอนเหมือนกันวา    พระองคอยา 
บวชเลย. 
            พระกุมารตรัสพระคาถาท่ี  ๕  วา 
                             ขาแตพระราชบิดาผูทรงเปนจอมทัพ    พระองค 
              อยาทรงหามหมอมฉันผูจะบวชเลย   อยาใหหมอมฉัน 
              ไดมัวเมาอยูดวยกามทั้งหลาย     เปนไปในอํานาจแหง 
              ชราเลย   พระเจาขา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วสมนฺวคู  ความวา  หมอมฉันอยาเปน 
คนหมกมุนดวยกามท้ังหลาย ไดนามวา  ดําเนินไปสูอํานาจของชราเลย.  อธิบาย 
วา  ก็แลทูลกระหมอม  โปรดทรงทอดพระเนตรหมอมฉัน   โดยฐานะที่จะเปน 
ผูยังวัฏทุกขใหสิ้นไปแลว    ตรัสรูพระสัพพัญุตญาณเถิด   พระเจาขา. 
            เมื่อพระโพธิสัตว ไดกราบทูลอยางน้ีแลว    พระราชาไดทรงยอมจํานน 
ฝายพระราชมารดาของพระโพธิสัตวนั้น  ทรงสดับวา  ขาแตพระเทวี  พระโอรส 
ของพระนาง  กําลังกราบทูลใหพระราชบิดาทรงอนุญาตการบรรพชาอยู  เจาคะ 
ตรัสวา  พวกเจาพากันพูดเรื่องอะไรกัน  ทั้ง ๆ ที่พระพักตรก็มิไดผัด  ประทับ 
นั่งเหนือพระวอทอง  รีบเสด็จไปสูสถานท่ีวินิจฉัย   เมื่อจะตรัสวิงวอน  จึงตรัส 
คาถาท่ี ๖ วา 
                             ลูกเอย  แมขอรองเจา  แมขอหามเจา  แมปรารถนา 
              จะเห็นเจานาน ๆ  เจาอยาบวชเลยนะ  พอยุธัญชัย.  
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            พระราชกุมาร  ไดสดับพระราชเสาวนียนั้นแลว  จึงตรัสคาถาที่  ๗  วา 
                             น้ําคางบนยอดหญา   พระอาทิตยขึ้นก็เหือดแหง 
              ไป  ฉันใด  อายุของมนุษยทั้งหลาย  กฉ็ันนั้น    ขอทูล 
              กระหมอมแม  อยาทรงหามฉนัเลย   พระเจาขา. 
            คําแหงคาถานั้น    มีอธิบายวา   ขาแตทูลกระหมอมแม     หยาดนํ้าคาง 
บนยอดหญา   พอพระอาทิตยข้ึนไปก็สลายแหงหายไป  มิอาจจะดํารงอยูได  คือ 
ตกลงดินหมด  ฉันใด   ชวิีตของหมูสัตวเหลาน้ัน  ก็ฉันนั้น   เปนของนิดหนอย 
เปนไปชั่วกาล   มิไดต้ังอยูนานเลย   ในโลกสันนิวาสเห็นปานน้ี    พระองคจะ 
ทรงเห็นหมอมฉันนาน ๆ    ไดอยางไรเลา     พระเจาขา     โปรดอยาทรงหาม 
หมอมฉันเลย. 
            แมเม่ือพระโพธิสัตว  กราบทูลอยางนี้แลว   พระนางก็คงตรัสออนวอน 
แลว ๆ  เลา ๆ  อยูนั่นเอง.   ลําดับนั้น  พระมหาสัตวเจา  เมื่อจะกราบทูลเตือน 
พระราชบิดา   จึงตรัสพระคาถาท่ี ๘ วา 
                             ขาแตพระองคผูเปนจอมเสนา     ขอไดโปรดรีบ 
              ตรสัใหพระราชมารดาเสด็จขึ้นสูยานน้ีเสียเถิด     พระ 
              มารดาอยาไดทรงกระทําอันตราย    แกหมอมฉัน    ผู 
              กําลงัรีบดวนเสียเลย. 
            คําเปนคาถานั้น      มีอธิบายวา     ขาแตพระทูลกระหมอมผูเปนจอมรถ 
โปรดตรัสใหคนรีบเชิญพระมารดาของหมอมฉันน้ี     เสด็จข้ึนสูพระยาน    คือ 
พระวอทอง   พระมารดาอยาไดทรงทําอันตรายแกหมอมฉัน    ผูกําลังจะขามกาว 
ลวงแดนกันดารคือ   ชาติ    ชรา    พยาธิ   และมรณะเสียเลย. 
            พระราชาทรงไดสดับพระดํารัสของพระโอรสแลว  ตรสัวา  นางผูเจริญ 
ขอไดไปเสียเถิด   จงประทับนั่งเหนือวอของเธอ   ข้ึนสูปราสาทอันยังความยินด  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 70 

ใหเจริญเลยทีเดียวเถิด.   พระนางทรงสดับพระราชดํารัสของพระราชานั้น    เมื่อ  
มิอาจจะประทับอยูได     ทรงแวดลอมไปดวยหมูนารี     เสด็จไปสูพระปราสาท 
ไดประทับยืนทอดพระเนตรสถานวินิจฉัย   ดวยหมายพระทัยวา   ลกูรักจักเปน 
ไปอยางไรเลาหนอ.   ฝายพระโพธิสัตวเจา   เมื่อพระมารดาเสด็จไปแลว    ทรง 
ออนวอนพระราชบิดาอีก.  พระราชา   เมื่อมิทรงอาจจะหามได   ก็ทรงอนุญาต 
วา   พอเอย    ถาเชนนั้น   จงทําใจของเธอใหถึงท่ีสุดเถิด    พอจงผนวชเถิด. 
ในเวลาท่ีพระราชาทรงอนุญาตแลว  พระขนิษฐาของพระโพธิสัตวเจา  พระนาม 
วายุธิฏฐิลกุมาร ถวายบังคมพระราชบิดา  กราบทลูขออนุญาตวา  ขาแตพระทูล 
กระหมอม  ขอพระองคโปรดอนุญาตการบรรพชาของหมอมฉันดวยเถิด.  พระ 
พ่ีนองทั้งสองพระองค   ถวายบังคม.พระราชบิดา   ละกามท้ังหลาย   มีมหาชน 
แวดลอมพากันเสด็จออกจากสถานที่วินิจฉัย.   ฝายพระเทวีทอดพระเนตรดูพระ 
มหาสัตว   ทรงพระกันแสงวา   เมื่อลูกฉันผนวชแลว    รัมมนครก็จักวางเปลา 
จึงตรัสพระคาถาทั้ง  ๒  วา 
                             ทานท้ังหลาย   จงชวยว่ิงเตนดวยเถิด   ขอความ 
              เจรญิจงมีแกทานเถิด   รัมมนครจักเปลาเปลี่ยวเสียแลว 
              พอยุธัญชัย   พระเจาสัพพทัตทรงอนุญาตแลวละ. 
                             เจาชายพระองคใด    เปนผูประเสริฐกวามนษุย 
              ทั้งหลาย  ยังกําลังหนุมแนนเปลงปลั่งดังทองธรรมชาติ 
              เจาชายพระองคนั้น   มีพระกําลังแข็งแรง   มีผานุงหม 
              ยอมดวยนํ้าฝาดบวชแลว.            
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อภิธาวถ  ความวา  พระนางมิไดตรัสสั่ง 
เหลานารี  ที่ยืนลอมอยูทุกนางทีเดียววา  แนะนางผูเจริญท้ังหลาย  สูทั้งหลายจงวิ่ง 
เตนเขาเถิด.   ดวยบทวา   ภทฺทนฺเต   พระนางตรัสวา   ความเจริญเพราะการ 
ไปอยางนั้น    จงมีแกสูเถิด.   บทวา   รมฺมก   พระนางตรัสหมายถึงรัมมนคร.  
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บทวา   โยหุ  เสฏโ   ความวา   พระโอรสของพระราชาผูประเสริฐกวาพระ- 
โอรสต้ังพนนั้น    ทรงผนวชเสียแลว  ทั้งนี้  พระนางตรัสหมายถึง  พระมหาสัตว 
ผูกําลังเสด็จไปเพ่ือทรงผนวช   ดวยประการฉะน้ี. 
            ฝายพระโพธิสัตว  ยังไมทรงผนวชในทันที.   พระองคทรงถวายบังคม 
พระราชมารดา   พระราชบิดาแลว  ทรงชักชวนพระขนิษฐายุธิฏฐิลกุมาร  เสด็จ 
ออกจากพระนคร     ใหมหาชนพากันกลับไปแลว     พระพี่นองทั้ง  ๒  พระองค 
ก็เสด็จเขาสูปาหิมพานต    ทรงสรางอาศรม  ณ  สถานที่อันนารื่นรมยใจ    ทรง 
ผนวชเปนฤาษี   ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิดไดแลว   เลี้ยงชีพดวยผลหมากราก 
ไม  ในปาเปนตน    จนตลอดพระชามายุ  ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา 
แลว.  พระศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน  จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                             เจาชายท้ัง   ๒   พระองค    คือยธุัญชัยกับยุธิฏฐิละ 
              ทรงละท้ิงพระราชมารดาและพระราชบดิาแลวทรงตัด 
              เครือ่งของแหงมจัจุราช  เสด็จออกผนวชแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   มจฺจุโน   แปลวา   แหงมาร.   มีพุทธา- 
ธิบายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระกมุารท้ัง ๒ พระองคนั้น     คือยุธัญชัยและ 
ยุธิฏฐิละทรงละพระราชมารดาและพระราชบิดาเสีย     ตัดเครื่องของของมาร 
คือกิเลสเปนเครื่องของ   ไดแก   ราคะ   โทสะ   และโมหะ    พากันผนวชแลว.   
            พระศาสดา   ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประกาศสัจจะทั้ง 
หลายแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน  แมถึงในกาลกอน 
ตถาคตก็ไดเคยละราชสมบัติผนวชแลวเหมือนกัน     ดังน้ีแลว     จึงทรงประชุม 
ชาดกวา  พระราชมารดาพระราชบิดาในครั้งน้ัน    ไดมาเปนตระกูลมหาราชใน 
บัดนี้   ยุธิฏฐลิกุมาร   ไดมาเปนพระอานนท    สวนยุธัญชัย    ก็คือเรา 
ตถาคตน่ันเองแล. 
                                 จบอรรถกถายุธัญชัยชาดก  
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                   ๗.  ทสรถชาดก 

             วาดวยผูมีปญญายอมไมเศราโศกถึงส่ิงที่เสียไปแลว  

                  [๑๕๖๔]     มานี่แนะ     เจาลักขณและนางสีดาท้ัง 
         สองจงมาลงน้ํา   พระภรตนี้กลาวอยางน้ีวาพระเจา 
         ทสรถสวรรคตเสียแลว. 
                  [๑๕๖๕]      พ่ีราม  ดวยอานุภาพอะไร  เจาพ่ีไมเศรา 
         โศกถึงส่ิงท่ีควรเศราโศก     ความทุกขมิไดครอบงําพ่ี 
        เพราะไดทรงสดับวาพระราชบิดาสวรรคตเลา. 
                  [๑๕๖๖]     คนเราไมสามารถจะรักษาชีวิต    ที่คน 
        เปนอันมากพร่ําเพอถึง  นักปราชญผูรูแจงจะทําตนให 
         เดือดรอนเพ่ืออะไรกัน. 
                  [๑๕๖๗]     ทัง้เด็กท้ังผูใหญ    ทั้งพาลท้ังบัณฑิต 
        ทั้งคนมัง่มีทั้งคนยากจน   ลวนบายหนาไปหามฤตยูทั้ง 
        นั้น. 
                  [๑๕๖๘]     ผลไมที่สุกแลว    ก็พลันแตจะหลนลง 
        เปนแนฉันใด   สัตวทั้งหลายเกิดมาแลว   ก็พลันแตจะ 
         ตายเปนแน  ฉันนัน้.    
                   [๑๕๖๙]     เวลาเชาเห็นกันอยูมากคน   พอถึงเวลา 
        เย็นบางคนไมเห็นกัน   เวลาเย็นเห็นกันอยูมากคน  พอ 
         ถึงเวลาเชาบางคนไมเห็นกัน.  
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                  [๑๕๗๐]     ถาผูที่ครํ่าครวญหลงเบียดเบียนตนอยู 
        จะพึงไดรับประโยชนสักเล็กนอยไซร   บัณฑิตผูมีปรีชา 
        ก็จะพึงทําเชนนั้นบาง. 
                  [๑๕๗๑]     ผูเบียดเบียนตนเองตนอยู    ยอมซูบ 
        ผอมปราศจากผิวพรรณ   สัตวผูละไปแลวไมไดชวยคุม 
         ครองรกัษา     ดวยการร่ําไหนั้นเลย      การร่าํไหไร 
        ประโยชน. 
                  [๑๕๗๒]     คนฉลาดพึงดับไฟท่ีไหมเรือนดวยนํ้า 
        ฉันใด    คนผูเปนนักปราชญไดรับการศึกษามาดีมี  
         ปญญาเฉลียวฉลาด  พึงรีบกําจัดความโศกท่ีเกิดขึ้นโดย 
        ฉบัพลนั  เหมือนลมพัดปุยนุนฉันนั้น.                
                  [๑๕๗๓]     คน ๆ  เดียวน้ันตายไป  คนเดียวเทานั้น 
        เกิดในตระกูล สวนการคบหากันของสรรพสัตว มีความ 
         เกี่ยวของกันเปนอยางย่ิง.      
                  [๑๕๗๔]     เพราะเหตุนั้นแล    ความเศราโศกแม 
         จะมากมายก็ไมทําจิตใจของนักปราชญ    ผูเปนพหูสูต 
         มองเหน็โลกนี้และโลกหนา  รูทัว่ถึงธรรมใหเรารอนได. 
                   [๑๕๗๕]     เราจักใหยศ  และโภคสมบัติ  แกผูที่ควร 
        จะได  จักทะนุบํารงุภรรยา   ญาติทั้งหลาย   และคนที ่
        เหลือ  นี้เปนกิจของบัณฑิตผูปรีชา. 
                    [๑๕๗๖]     พระเจารามผูมีพระศอดุจกลองทอง   ม ี
         พระพาหาใหญ   ทรงครอบครองราชสมบัติอยูตลอด 
        ๑๖,๐๐๐  ป. 
                          จบทสรถชาดกท่ี  ๗  
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                            อรรถกถาทสรถชาดก 
 
            พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร    ทรงพระ 
ปรารภกุฎมพีผูบิดาตายแลวคนหนึ่ง  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตน 
วา  เอถ  ลกขฺณสีตา  จ  ดังน้ี. 
            ความพิสดารวา   กุฎมพีนั้น       เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลวถูกความเศรา 
โศกครอบงํา   จึงทอดทิ้งหนาท่ีการงานเสียทุกอยาง   ครุนแตความเศราโศกอยู 
แตถายเดียว.   พระศาสดา   ทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง   ทอดพระเนตร 
เห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของเขา     รุงข้ึนจึงเสด็จโปรดสัตวในกรุงสาวัตถี 
เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว  ทรงสงภิกษุทั้งหลายกลับ    ทรงชวนไวเปนปจฉา 
สมณะเพียงรูปเดียว   เสด็จไปยังเรือนของเขา   เมื่อตรัสเรียกเขาผูนั่งถวายบังคม 
ดวยพระดํารัสอันไพเราะ  จึงตรัสวา ดูกอนอุบาสก  เจาเศราโศกไปทําไม  เมื่อ 
เขากราบทูลวา  พระเจาขา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ความเศราโศกถึงบิดากําลัง 
เบียดเบียนขาพระองค    จึงตรัสวา   ดกูอนอุบาสก  บัณฑิตในปางกอน  ทราบ 
โลกธรรม ๘ ประการ    ตามความเปนจริง    เม่ือบิดถึงแกกรรมแลว    ก็มิได 
ประสบความเศราโศก   แมสักนอยหน่ึงเลย   เขากราบทูลอาราธนา   จึงทรงนํา 
อดีตนิทานมาตรัสวา 
            ในอดีตกาล  พระเจาทสรถมหาราช   ทรงละความถึงอคติ   เสวย- 
ราชสมบัติโดยธรรม    ในกรุงพาราณสี   พระอัครมเหสีผูเปนใหญกวาสตรี 
๑๖,๐๐๐ นางของทาวเธอ  ประสูติพระโอรส  ๒  พระองค พระธิดา ๑  พระองค 
พระโอรสองคใหญทรงพระนามวา  รามบัณฑิต  องคนองทรงพระนามวา  ลัก- 
ขณกุมาร พระธิดาทรงพระนามวาสีดาเทวี. ครั้นจําเนียรกาลนานมา พระอัคร  
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มเหสีสิ้นพระชนม.  พระราชาเม่ือพระนางสิ้นพระชนมแลว   ทรงถึงอํานาจแหง 
ความเศราโศกตลอดกาลนาน  หมูอํามาตยชวยกันกราบทูลใหทรงสราง  ทรงกระ 
ทําการบริหารที่ควรกระทําแกพระนางแลว   ทรงตั้งสตรีอ่ืนไวในตําแหนงอัครม- 
เหสีพระนางเปนที่รัก  เปนที่จําเริญพระหฤทัยของพระราชา.  ครั้นกาลตอมา  แม 
พระนางก็ทรงพระครรภ  ทรงไดรับพระราชทานเครื่องครรภบริหาร จึงประสูติ 
พระราชโอรส.    พระประยูรญาติขนานพระนามพระโอรสน้ันวา  ภรตกุมาร. 
พระราชาตรัสวา   แนะนางผูเจริญ   ฉันขอใหพรแกเธอ   เธอจงรับเถิด    ดวย 
ทรงพระเสนหาในพระโอรส.    พระนางทรงเฉยเสีย   ทําทีวาทรงรับแลว   จน 
พระกุมารมีพระชนมายุได  ๗-๘ พรรษา    จึงเขาไปเฝาพระราชา   กราบทูลวา 
พระทูลกระหมอม    พระองคพระราชทานพระพรไวแกบุตรของกระหมอมฉัน 
บัดนี้ ขอทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพรน้ันแกเธอ  เม่ือพระราชาตรัส 
วารับเอาเถิด  นางผูเจริญ   จึงกราบทูลวา  ขาแตพระทูลกระหมอม   ขอพระองค 
โปรดทรงพระกรุณาพระราชทานราชสมบัติ     แกบุตรของกระหมอมฉันเถิด 
พระเจาขา.  พระราชาทรงตบพระหัตถตรัสขูวา  เจาจงยอยยับเสียเถอะ  นางถอย 
บุตรของขา  ๒ คน  กําลังรุงเรืองเหมือนกองเพลิง  เจาจะใหขาฆาเขาท้ัง   ๒  คน 
เสียแลว    ขอราชสมบัติใหลูกของเจา.    พระนางตกพระทัย    เสด็จเขาสูพระ- 
ตําหนักอันทรงสิริ  ถึงในวันอ่ืน ๆ  เลา ก็คงทูลขอราชสมบัติกับพระราชาเนืองๆ 
ทีเดียว.    พระราชาครั้นไมพระราชทานพระพรแกพระนาง    จึงทรงพระดําริ 
วา  ข้ึนชื่อวามาตุคามเปนคนอกตัญู  มักทําลายมิตร  นางนี้พึงปลอมหนังสือ 
หรือจางคนโกง ๆ   ฆาลูกท้ัง  ๒  ของเราเสียได.  พระองคจึงตรัสสั่งใหพระราช 
โอรสทั้ง  ๒  เขาเฝา    ตรสัความน้ัน     มีพระดํารัสวา   พอเอย   อันตรายคงจักมี 
แกพวกเจา  ผูอยู  ณ  ที่นี ้ เจาท้ังหลายจงพากันไปสูแดนแหงสามันตราช  หรือ  
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สูราวปา   พากันมาก็ตอเมื่อพอตายแลว   ยึดเอาราชสมบัติของตระกูลเถิด  ดงัน้ี 
แลว     รับสัง่ใหพวกโหราจารยเขาเฝาอีก     ตรัสถามกําหนดพระชนมายุของ 
พระองค   ทรงสดับวา   จักยั่งยืนไปตลอด  ๑๒  ปขางหนา  จึงตรัสวา   พอเอย 
โดยลวงไป  ๑๒  ปถัดจากน้ี    พวกเจาจงพากันมา    ใหมหาชนยกฉัตรถวาย. 
พระราชโอรสเหลาน้ัน    กราบทูลวา   ดีแลว    พระเจาขา     พากันถวายบังคม 
พระราชบิดา   ทรงพระกันแสง    เสด็จลงจากพระปราสาท.    พระนางสีดาเทวี 
ทรงพระดําริวา   ถึงเราก็จักไปกับพ่ีทั้ง ๒   ถวายบังคมพระราชบิดา   ทรงพระ- 
กันแสงเสด็จออก.     กษัตริยทั้ง  ๓  พระองคนั้น     แวดลอมไปดวยมหาชน 
ออกจากพระนคร   ทรงใหมหาชนพากันกลับ   เสด็จเขาสูหิมวันตประเทศโดย  
ลําดับ     สรางอาศรม  ณ  ประเทศอันมีน้ําและมูลผลาผลสมบูรณ   ทรงเลี้ยง 
พระชนมชีพดวยผลาผล   พากันประทับอยูแลว.   ฝายพระลักขณบัณฑิต    และ 
พระนางสีดา   ไดทูลขอรองพระรามบัณฑิตรับปฏิญญาวา   พระองคดํารงอยูใน 
ฐานะแหงพระราชบิดาของหมอมฉัน   เหตุนั้นเชิญประทับประจํา  ณ  อาศรมบท 
เทาน้ันเถิด  หมอมฉันทั้ง  ๒  จักนําผลาผลมาบํารุงเลี้ยงพระองค.   จําเดิมแตนั้น 
มา  พระรามบัณฑิต  คงประทับประจํา  ณ  อาศรมบทน้ันเทาน้ัน.   พระลกัขณ 
บัณฑิต  และพระนางสีดา  พากันหาผลาผลมาปรนนิบัติพระองค.  เมื่อกษัตริย 
ทั้ง  ๓  พระองคนั้น    ทรงเลี้ยงพระชนมชีพอยูดวยผลาผลอยางนี้     พระเจา 
ทสรถมหาราช  เสด็จสวรรคตลงในปที่  ๙  เพราะทรงเศราโศกถึงพระราชโอรส. 
ครั้นจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจาทสรถมหาราชเสร็จแลว 
พระเทวีมีพระดํารัสใหพวกอํามาตยถวายพระเศวตฉัตร     แดพระภรตกุมารผู 
โอรสของตน.   แตพวกอํามาตยทูลวา  เจาของเศวตฉัตรยังอยูในปา  ดังนี้แลว 
จึงไมยอมถวาย.    พระภรตกุมารตรัสวา    เราจักเชิญพระรามบัณฑิต     ผูเปน 
พระภาดามาจากปา   ใหทรงเฉลิมพระเศวตฉัตร   ทรงถือเครื่องราชกกุธภัณฑ  
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๕ อยาง   พรอมดวยเสนา  ๔ เหลา   บรรลถุึงท่ีประทับของพระรามบัณฑิตน้ัน 
ใหต้ังคายพักแรมอยู  ณ  ที่อันไมไกล  เสด็จเขาไปสูอาศรมบทกับอํามาตย  ๒-๓ 
นาย   ในเวลาท่ีพระลักขณบัณฑิต และพระนางสีดาเสด็จไปปา  เขาเฝาพระราม 
บัณฑิต    ผูปราศจากความระแวง   ประทับนั่งอยางสบาย   ประหน่ึงรูปทองคําที่ 
ต้ังไว  ณ  ประตูอาศรมบท  ถวายบังคม  ประทับยนื   ณ  ที่สมควรขางหน่ึง 
กราบทูลขาวของพระราชาแลว      ก็ทรงฟุบลงแทบพระบาทท้ังคู      ทรงพระ- 
กันแสงพรอมกับเหลาอํามาตย.   พระรามบัณฑิต    มิไดทรงเศราโศกเลย   มิได 
ทรงพระกันแสงเลย.    แมเพียงอาการผิดปกติแหงอินทรีย   กม็ิไดมีแกพระองค 
เลย  ก็แลในเวลาที่พระภรตะทรงพระกันแสงประทับนั่ง   เปนเวลาสายัณหสมัย 
พระลักขณบัณฑิต    และพระนางสีดาท้ัง  ๒ พระองค    ทรงพากันถือผลาผล 
เสด็จมาถึง.     พระรามบัณฑิตทรงดําริวา     เจาลักขณะและแมสีดายังเปนเด็ก 
ยังไมมีปรีชากําหนดถี่ถวนเหมือนเรา   ไดรับบอกเลาวา   บิดาของเธอสวรรคต 
แลวโดยรวดเร็ว     เมื่อไมอาจจะยับยั้งความเศราโศกไวได     แมหัวใจของเธอ 
ก็อาจแตกไปได       เราตองใชอุบายใหเจาลักขณะและแมสีดาจงไปแชน้ําแลว 
ใหไดฟงขาวน้ัน.    ลําดับนั้น   ทรงชี้แองนํ้าแหงหน่ึง    ขางหนาแหงกษัตริยทั้ง 
๒ พระองคนั้น   ตรัสวา  เจาทั้ง ๒ มาชานัก   นี่เปนทัณฑกรรมของเจา   เจาจง 
ลงไปแชน้ํายืนอยู   ดังน้ีแลว   จึงตรัสกึ่งพระคาถาวา 
                        มาน่ีแนะเจาลักขณะ   และนางสีดาท้ัง   ๒  จงมา 
              ลงนํ้า. 
            คําอันเปนคาถานั้น    มีอธิบายวา     นาน่ีแนะเจาลักขณะและนางสีดา 
จงพากันมา   จงลงสูน้ําท้ัง  ๒  คน.  
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            พระลักขณะและพระนางสีดาท้ัง  ๒  พระองคนั้น       พากันเสด็จลงไป 
ประทับยืนอยู  ดวยพระดาํรัสครั้งเดียวเทาน้ัน.    ลําดับนั้น    พระรามบัณฑิต 
เมื่อจะทรงบอกขาวแหงพระราชบิดาแกกษัตริยทั้ง ๒ พระองคนั้น      จึงตรัสกึ่ง 
คาถาท่ีเหลือวา 
                        พอภรตะนี้    กลาวอยางน้ีวา    พระราชาทสรถ 
              สวรรคตเสียแลว. 
            พระลักขณะและพระนางสีดาท้ัง  ๒  พระองคนั้น    พอไดสดับขาววา 
พระราชบิดาสวรรคตเทาน้ัน ก็พากันวิสัญญีสลบไป.  พระรามบัณฑิตตรัสบอก 
ซ้ําอีก    ก็พากันสลบไปอีก.    หมูอํามาตยชวยกันอุมกษัตริยทั้ง  ๒  พระองค 
อันทรงถึงวิสัญญีภาพไปถึง  ๓  ครั้ง  ดวยอาการอยางนี้  ข้ึนจากน้ําใหประทับนั่ง 
บนบก.  เมื่อเธอท้ัง  ๒  ไดลมอัสสาสปสสาสะแลว   ทกุพระองคตางก็ประทับนั่ง 
ทรงพระกันแสงคร่ําครวญกันเรื่อย.   ครั้งน้ัน    พระภรตกุมาร  ทรงพระดําริวา 
พระภาดาของเรา      ลักขณกุมารและพระภคินีสีดาเทวีของเรา     สดับขาววา 
พระทสรถสวรรคตเสียแลว    มิอาจจะยับยั้งความเศราโศกไวได    แตพระราม 
บัณฑิต    มิไดทรงเศราโศก   มิไดทรงคร่ําครวญเลย   อะไรเลาหนอ   เปนเหตุ 
แหงความไมเศราโศกของพระองค    ตองถามพระองคดู.    เมื่อทาวเธอจะตรัส 
ถามพระองค   จึงตรัสพระคาถาท่ี ๒ วา 
                        พ่ีรามบัณฑิต   ดวยอานุภาพอะไร   เจาพ่ีจึงไม 
              เศราโศก  ถึงส่ิงท่ีควรเศราโศก  ความทุกขมิไดครอบงํา 
              พ่ีเพราะไดสดับวา  พระราชบิดาสวรรคตเลา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ปภาเวน  แปลวา  ดวยอานุภาพ.   บทวา 
น   ต  ปสหเต  ทุกฺข  ความวา  ความทุกขเห็นปานน้ี  เหตุไรจึงไมบีบค้ัน 
พ่ีไดเลย  อะไรเปนเครื่องบังคับมิใหพ่ีเศราโศกเลย  โปรดแจงแกหมอมฉันกอน.  
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            ลําดับนั้น    พระรามบัณฑิต   เมื่อจะแสดงเหตุที่บังคับมิใหพระองคทรง 
เศราโศก   แกพระกุมารภรตะนั้น     จึงตรัสวา 
                        คนเราไมสามารถจะรักษาชีวิต  ทีค่นเปนอันมาก 
              พร่าํเพอถึง  นักปราชญผูรูแจงจะทําตนเพ่ือใหเดือดรอน 
              เพ่ืออะไรกัน. 
                        ทั้งเด็กท้ังผูใหญ  ทั้งพาลท้ังบัณฑิต  ทั้งคนมั่งม ี
              ทั้งคนยากจน  ลวนบายหนาไปหามฤตยูทั้งน้ัน. 
                        ผลไมที่สกุแลว     ก็พลันแตจะหลนลงเปนแน 
              ฉันใด    สัตวทั้งหลายเกิดมาแลว     ก็พลนัแตจะตาย 
              เปนแน  ฉันนั้น. 
                        เวลาเชาเหน็กันอยูมากคน     พอถึงเวลาเย็น 
              บางคนก็ไมเห็นกัน    เวลาเยน็เห็นกันอยูมากคน   พอ 
              ถึงเวลาเชาบางคนก็ไมเห็นกนั. 
                        ถาผูที่ครํ่าครวญหลงเบียดเบียดตนอยู  จะพึงได 
              รบัประโยชนสักเล็กนอยไซร   บัณฑิตผูมีปรีชา   ก็จะ 
              พึงทําเชนนั้นบาง. 
                        ผูเบียดเบยีนตนของตนอยู     ยอมซูบผอม 
              ปราศจากผิวพรรณ  สัตวผูละไปแลวไมไดชวยคุมครอง 
              รักษา  ดวยการร่ําไหนั้นเลย  การร่ําไหไรประโยชน. 
                        คนฉลาดพึงดับไฟท่ีไหมเรือนดวยน้ํา    ฉันใด 
              คนผูเปนนักปราชญ  ไดรับการศึกษามาดีแลว  มีปญญา 
              เฉลยีวฉลาด   พึงรีบกําจัดความเศราโศกท่ีเกิดขึ้นโดย 
              พลนั   เหมือนลมพัดปุยนุน  ฉะนั้น.  
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                        คน ๆ  เดียวเทาน้ัน    ตายไป   คนเดียวเทาน้ัน   เกิด 
              ในตระกูล     สวนการคบหากันของสรรพสัตว   มกีาร 
              เกี่ยวของกันเปนอยางย่ิง. 
                        เพราะเหตุนั้นแล     ความเศราโศกแมจะมากมาย 
              ก็ไมทําจิตใจของนักปราชญผูเปนพหูสูต     มองเห็น 
              โลกนี้และโลกหนา  รูทั่วถึงกรรมใหเรารอนได. 
                        เราจักใหยศ   และโภคสมบัติ   แกผูที่ควรจะได 
              จักทะนุบํารุงภริยา    ญาติทั้งหลาย   และคนท่ีเหลือ  นี้ 
              เปนกิจของบัณฑติผูปรีชา. 
            พระรามบัณฑิต   ไดประกาศถึงอนิจจตาดวยคาถา ๖ คาถาเหลาน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ปาเลตุ   ไดแก   เพ่ือจะรักษา.   บทวา 
ลปต   ไดแก     ผูบนเพออยู    ทานกลาวคําอธิบายไวดังน้ีวา    พอภรตะเอย 
ชีวิตของสัตวทั้งหลาย     บรรดาที่พากันร่ําไหถึงกันมากมาย     แมสักคนเดียว 
ก็มิอาจจะรักษาไวไดวา  อยาขาดไปเลยนะ   บัดนีผู้เชนเราน้ัน    รูโลกธรรมท้ัง 
๘ ประการ โดยความเปนจริง  ชื่อวา  วิญูชน  มคีวามหลักแหลมเปนบัณฑิต 
ในเมื่อเหลาสัตวผูมีชีวิต     มีความตายเปนที่สุด    ตายไปแลว   จะยังตนใหเขา 
ไปเดือดรอนเพื่ออะไรกัน   คือเหตุไรจึงจะแผดเผาตน   ดวยความทุกขของตน 
อันหาอุปการะมิได.  คาถาวา  ทหรา  จ  เปนตนมีอธิบายวา พอภรตะเอย   ข้ึน 
ชื่อวา  มฤตย ู นี ้ มิไดละอาย  ตอคนหนุมผูเชนกับรูปทองคํา   มีขัตติยกุมารเปน  
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ตนเลย   และมิไดเกรงขามยอมหาโยธาท้ังหลาย   ผูถึงความเจริญโดยคุณ    มิได 
เกรงกลัวเหลาสัตว   ผูสันดานหนาเปนพาล   มีไดยําเกรงปวงบัณฑิต   มีพระ- 
พุทธเจาเปนตน    มิไดหว่ันเกรงมวลอิสริยชน   มพีระเจาจักรพรรดิเปนตน    ม ิ
ไดอดสูตอคนขัดสนไมเวนตัว    ฝูงสตัวเหลาน้ี     แมทั้งหมดลวนบายหนาไปหา 
มฤตยู  พากนัยอยยับแหลกลาญท่ีปากแหงความตายท้ังนั้นแหละ.  บทวา  ปตน- 
โต   ไดแก    โดยการตกไป   มีอธิบายวา  ดูกอนพอภรตะเอย   เปรียบเหมือน 
ผลไมอันสุกแลว  ต้ังแตเวลาท่ีสุกแลวไป  ก็มีแตจะรอเวลารวงหลน  วาจะพราก 
จากข้ัวหลนลงบัดนี้   หลนลงเด๋ียวน้ี   คือผลไมเหลาน้ัน   มีแตจะคอยระแวงอยู 
อยางนี้วา    ความหว่ันที่จะตองหลนเปนการแนนอนเท่ียงแท    มีแตเรื่องนั้น 
ถายเดียวเทานั้น   ฉันใด  แมฝูงสัตวที่ตองตาย  ที่เกิดมาแลว  กฉั็นนั้น    หว่ันเกรง 
แตที่จะตายถายเดียวเทาน้ัน      ขณะหรือครูที่ฝูงสัตวเหลาน้ัน     จะไมตองระแวง 
ความตายน้ัน    ไมมีเลย.  บทวา  สาย  แปลวา  ในเวลาเย็น.  ดวยบทวา  สาย 
นี้     ทานแสดงถึงการท่ีไมปรากฏของผูที่เห็นกันอยูในเวลากลางวัน    ในเวลา 
กลางคืน   และของสัตวผูเห็นกนัอยูในเวลากลางคืน   ในเวลากลางวัน.   บทวา 
กิฺจิทตฺถ  ความวา   ถาคนเราคร่ําครวญอยูดวยคิดวา   พอของเรา   ลูกของ 
เรา   ดังน้ีเปนตน     หลงใหลเบียดเบียนตนอยู    ใหตนลําบากอยู    จะพึงนํา 
ประโยชนมาแมสักหนอย.  บทวา   กยริา  เจ  น  วิจกฺขโณ  ความวา  เมื่อ 
เปนเชนนั้น    บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงร่ําไหเชนนั้น.    แตเพราะผูร่ําไหอยู   ไม 
สามารถจะนําผูตายแลวมาได  หรือสามารถจะทําความเจริญอ่ืน ๆ  แกผูตายแลว 
นั้นได  เหตุนั้นจึงเปนกิริยาที่ไรประโยชน  แกผูที่ถูกร่ําไหถึง   บัณฑิตทั้งหลาย 
จึงไมร่ําไห.    บทวา   อตฺตานมตฺตโน   ความวา    ผูร่ําไหกําลังเบียดเบียน 
อัตภาพของตน   ดวยทุกขคือความโศกและความร่ําไห.   บทวา  น  เตน  ความ 
วา  ดวยความร่ําไหนั้น ฝูงสัตวผูไปปรโลกแลว  ยอมจะคุมครองไมได  จะยังตน  
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ใหเปนไมไดเลย.  บทวา   นิรตฺถา  ความวา   เพราะเหตุนั้น    การรํ่าไหถึงฝูง 
สัตวผูตายไปแลวเหลาน้ันจึงเปนกริยาท่ีหาประโยชนมิได.  บทวา  สรณ  ไดแก 
เรือนเปนที่อยูอาศัย  ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา  บุรุษผูเปนบัณฑิต  เมื่อเรือน 
ถูกไฟไหม  ก็ไมตองตกใจแมสักครู  รบีดับเสียดวยนํ้าต้ังพันหมอทันที  ฉันใด 
ธีรชนก็ฉันนัน้     พึงดับความโศกท่ีเกิดข้ึนแลว   โดยทันทีทีเดียว   กําจัดปดเปา 
เสียโดยวิธี  ที่ความโศกจะไมอาจต้ังอยูได   เหมือนลมพัดปุยนุน  ฉะน้ัน.  ใน 
บทวา    เอโกว  มจฺโจ   มอีธิบายดังตอไปนี้   พอภรตะเอย   ฝูงสัตวเหลาน้ี  
ชื่อวา  มีกรรมเปนของของตน  สัตวผูไปสูปรโลกจากโลกน้ี    ผูเดียวจากฝูงสัตว 
เหลาน้ัน    ลวงไปผานไป  แมเมื่อเกิดในตระกูลมีกษัตริยเปนตน   ผูเดียวเทาน้ัน  
ไปเกิด.    สวนความรวมคบหากันของสัตวทั้งปวงในท่ีนั้น ๆ  มีการเกี่ยวของกัน 
นั้นวา   ผูนี้เปนบิดาของเรา   ผูนี้เปนมารดาของเรา   ผูนี้เปนญาติมิตรของเรา 
ดังน้ี   ดวยอํานาจที่เกี่ยวของกัน   ทางญาติ  ทางมิตร  เทาน้ันเปนอยางยิ่ง  แต 
เมื่อวาโดยปรมัตถ  ฝูงสัตวเหลาน้ี   ในภพทั้ง  ๓  มีกรรมเปนของของตนท้ังน้ัน. 
บทวา   ตสฺมา   ความวา   เพราะเวนความเก่ียวของทางญาติ   ทางมิตร   อัน 
เปนเพียงการคบหากัน     ของสัตวเหลาน้ีเสียแลว    ตอจากนั้นยอมเปนอ่ืนไปไม 
ได  ฉะนั้น.   บทวา  สมฺปสฺสโต    ไดแก  เห็นโลกนี้และโลกหนา  อันมีความ 
พลัดพรากจากกันเปนสภาวะโดยชอบ.  บทวา  อฺาย   ธมฺม  ไดแก  เพราะ 
รูโลกธรรม  ๘  ประการ.  บทวา  หทย  มนฺจ  นี้  ทั้ง ๒ บท เปนชื่อของจิต 
นั่นเอง   ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา 
                        โปฏฐปาทะเอย   ธรรมในมวลมนุษยเหลาน้ี  คือ 
              มีลาภ   ไมมีลาภ  มียศ  ไมมียศ  นินทา  สรรเสริญ 
              สขุและทุกข   เปนของไมเท่ียง   เธออยาเศราโศก   เธอ 
              จะเศราโศกไปทําไม  ดังน้ี.  
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            ความเศราโศกแมจะใหญหลวง     ซึ่งมีบุตรที่เปนที่รักตายไปเปนวัตถุ 
ยอมปรากฏทางจิต   ดวยโลกธรรม  ๘  ประการอยางใดอยางหนึ่งน้ี  และยอมไม 
แผดเผาหทัย   ของธีรชนผูดํารงอยู   เพราะไดรูถึงสภาวธรรมอันนั้นวาเปนของ 
ไมเที่ยง.   อีกนัยหน่ึง   พึงเห็นความในขอน้ี   อยางนี้วา   ความเศราโศกแมวา 
จะใหญหลวงก็จะแผดเผาหทัยวัตถุ  และใจของธีรชนไมได  เพราะมาทราบโลก 
ธรรม ๘ ประการนี้.    บทวา  โสห  ยสฺจ   โภคฺจ  ความวา  พอภรตะ 
เอย    การรองไหร่ําไห  เหมือนของพวกคนอันธพาล  ไมสมควรแกเราเลย  แต 
เราเม่ือพระราชบิดาลวงลับไปดํารงอยูในฐานะของพระองคนั่นแล  จะใหทานแก 
คนที่ควรให  มีพวกคนกําพราเปนตน     ใหตําแหนงแกผูที่ควรใหตําแหนง  ให 
ยศแกผูที่ควรจะใหยศ  บริโภคอิสริยยศ โดยนัยที่พระราชบิดาของเราทรงบริโภค 
ทรงเลี้ยงหมูญาติ    จะคุมครองคนที่เหลือ    คือคนภายในและคนท่ีเปนบริวาร 
จักกระทําการปกปองและคุมครองกันโดยธรรม    แกสมณะและพราหมณผูทรง 
ธรรม  เพราะทั้งน้ีเปนกิจอันสมควรของผูรู คือ  ผูเปนบัณฑิต.              
            ฝูงชนฟงธรรมเทศนาอันประกาศความไมเที่ยง  ของพระรามบัณฑิตน้ี 
แลว  พากันสรางโศก.    ตอจากนั้น      พระภรตกมุารบังคมพระรามบัณฑิตทูล 
วา    เชญิพระองคทรงรับราชสมบัติ    ในพระนครพาราณสีเถิด.     ดูกอนพอ 
ทานจงพาพระลักขณและสีดาเทวีไปครองราชสมบัติกันเถิด.     ทลูถามวา   ก็ 
พระองคเลา    พระเจาขา.      ตรัสวา    พอเอย    พระบิดาของฉันไดตรัสไว 
กะฉันวา    ตอลวง  ๑๒  ป     เจาคอยมาครองราชสมบัติ    เมื่อฉันจะไป  ณ 
บัดนี้เลา     กเ็ปนอันไมชื่อวาไมกระทําตามพระดํารัสของพระองค    แตครัน้ 
พนจาก  ๓  ป  อ่ืนไปแลว    ฉันจักยอมไป.    ทลูถามวา    ตลอดกาลเพียงนี้  
ใครจักครองราชสมบัติเลา.  พวกเธอครองซี.   ทูลวา   หากหมอมฉันไมครอง.  
ตรัสวา   ถาเชนนั้นรองเทาคูนี้จักครองจนกวาฉันไป   แลวทรงถอดฉลองพระ- 
บาททําดวยหญาของพระองคประทานให.    กษัตริยทั้ง  ๓  พระองครับฉลอง  
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พระบาทบังคมพระรามบัณฑิต      แวดลอมดวยมหาชน     เสด็จไปสูพระนคร 
พาราณสี.  ฉลองพระบาทครองราชสมบัติตลอด ๓  ป.  พวกอํามาตยพากันวาง 
ฉลองพระบาทหญาเหนือราชบังลังก    แลวพากันตัดสินคดี.    ถาตัดสินไมดี 
ฉลองพระบาทก็กระทบกัน  ดวยสัญญานั้น  ตองพากันตัดสินใหม    เวลาที่ตัด 
สินชอบแลว  ฉลองพระบาทปราศจากเสียงและคงเงียบอยู.    ตอน้ันสามป  พระ-  
รามบัณฑิตจึงเสด็จออกจากปาบรรลุถงึพระนครพาราณสี     เสด็จเขาสูพระราช 
อุทยาน.  พระกุมารท้ังหลาย  ทรงทราบความท่ีพระองคเสด็จมา  มีหมูอํามาตย 
แวดลอมเสด็จไปพระอุทยาน   ทรงกระทํานางสีดาเปนอัครมเหสีแลวอภิเษกทั้ง 
คู.  พระมหาสัตวทรงปราบดาภิเษกแลว  ประทับเหนือราชรถอันอลงกต   เสด็จ 
เขาสูพระนครดวยบริวารขบวนใหญ     ทรงเลียบพระนครแลวเสด็จข้ึนสูทอง 
พระโรง  แหงพระสุนันทนปราสาท.   ต้ังแตนั้น   ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม 
ตลอดหม่ืนหกพันป    ในเวลาสิ้นพระชนมายุ   ทรงยังเมืองสวรรคใหเนืองแนน 
แลว.  อภิสัมพุทธคาถาน้ีวา 
                        พระเจารานผูมีพระศอดุจกลองทอง  มีพระพาหา 
              ใหญ   ทรงครอบครองราชสมบัติอยูตลอด  ๑๖,๐๐๐  ป 
            ดังน้ี  ยอมประกาศเนื้อความน้ัน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กมฺพุคิโว  ความวา  มีพระศอ   เชนกับ 
แผนทองคํา.   จริงอยู   ทองคําเรียกวา   กัมพุ. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศสัจจะ  ใน 
เวลาจบสัจจะ   กุฎมพีดํารงในโสดาปตติผล    ทรงประชุมชาดกวา   พระทส- 
รถมหาราชครั้งน้ัน     ไดมาเปนสุทโธทนมหาราช   พระมารดาไดมาเปน 
พระมหามายา     สีดาไดมาเปนมารดาของราหุล    เจาภรตะไดมาเปน 
อานนท   เจาลักขณ  ไดมาเปนสารีบุตร บริษัทไดมาเปนพุทธบริษัท สวน 
รามบัณฑิตไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                                 จบอรรถกถาทสรถชาดก  
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                            ๘.  สังวรชาดก 
 

              วาดวยพระราชาผูมศีีลาจารวตัรที่ดีงาม 
 
                        [๑๕๗๗]    ขาแตพระมหาราช     พระราชาผูเปน 
              จอมแหงชน    ทรงทราบถึงพระศีลาจารวัตรของ 
              พระองค     ทรงยกยองพระกุมารเหลาน้ี    มิไดสําคัญ 
              พระองคดวยชนบทอะไรเลย. 
                        [๑๕๗๘]    เมื่อพระมหาราชาผูสมมติเทพ   ยังทรง 
              พระชนมอยูหรอืทิวงคตแลวก็ตาม    พระประยูรญาติ 
              ผูเหน็ประโยชนตนเปนสําคัญ    พากันยอมรับนบัถือ 
              พระองค. 
                        [๑๕๗๙]    ขาแตพระเจาสังวรราช   ดวยพระศลีา- 
              จารวัตรขอไหน    พระองคจึงสถิตอยูเหนือพระเชษฐ- 
              ภาดาผูทรงรวมกําเนิดได  ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน 
              หมูพระญาติที่ประชุมกันแลว  จึงไมย่ํายีพระองคได. 
                        [๑๕๘๐]    ขาแตพระราชบุตร    หมอมฉันมิได 
              รษิยาสมณะท้ังหลายผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง 
              หมอมฉันนอบนอมทานเหลาน้ันโดยเคารพ   ไหวเทา 
              ของทานผูคงท่ี. 
                        [๑๕๘๑]    สมณะเหลานั้น    ยินดีแลวในคุณธรรม 
              ของทานผูแสวงหาคุณ    ยอมพร่ําสอนหมอมฉันผู 
              ประกอบในคุณธรรม   ผูพอใจฟงไมมีความริษยา.  
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                        [๑๕๘๒]    หมอมฉันไดฟงคําของสมณะ  ผูแสวง 
              หาคุณอันใหญหลวงเหลาน้ันแลว   มิไดดูหมิ่นสักนอย 
              หน่ึงเลย  ใจของหมอมฉันยนิดีแลวในธรรม. 
                        [๑๕๘๓]    กองพลชาง   กองพลมา   กองพลรถ 
              และกองพลเดินเทา     หมอมฉันไมตัดเบี้ยเลี้ยงและ 
              บําเหน็จบํานาญของจาตุรงคเสนาเหลาน้ันใหลด 
              นอยลง. 
                        [๑๕๘๔]    อํามาตยผูใหญ     และขาราชการผูม ี
              ปรชีาของหมอมฉันมีอยู    ชวยกันบํารุงพระนคร 
              พาราณสีใหมีเน้ือมาก   มีน้ําดี. 
                        [๑๕๘๕]    อนึ่ง  พวกพอคาผูมั่งค่ังมาแลวจากรัฐ 
              ตาง  ๆ  หมอมฉนัชวยจัดอารักขาใหพอคาเหลาน้ัน 
              ขอไดโปรดทราบอยางน้ีเถิด  เจาพ่ีอุโบสถ. 
                        [๑๕๘๖]    ขาแตพระเจาสังวรราช      ไดยินวา 
              พระองคทรงครอบครองราชสมบัติแหงหมูพระญาติ 
              โดยธรรม  พระองคเปนผูมีพระปรีชาดวย  เปนบัณฑิต 
              ดวย  ทั้งทรงเกือ้กูลพระประยูรญาติดวย. 
                        [๑๕๘๗]    ศัตรูทั้งหลายยอมไมเบยีดเบียนพระ- 
              องคผูแวดลอมไปดวยพระประยูรญาติ  ทรงพรอมมลู 
              ดวยรัตนะตาง ๆ  เหมือนจอมอสูร  ไมเบยีดเบียนพระ- 
              อินทร   ฉะนั้น. 
                                    จบสังวรชาดกท่ี  ๘  
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                           อรรถกถาสังวรมหาราชชาดก 
 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร    ทรง 
พระปรารภภิกษุทอดทิ้งความเพียรเสียแลวรูปหน่ึง     ตรัสเรือ่งนี้มีคําเริ่มตน 
วา  ชานนฺโต  โน  มหาราชา  ดังนี้. 
            เรื่องมีวา    ภิกษุนั้นเปนกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถี    ฟงพระธรรม 
เทศนาของพระศาสดา   บรรพชาไดอุปสมบทแลว    บําเพ็ญอาจาริยวัตร   และ 
อุปชฌายวัตร    ทองพระปาฏิโมกขทั้งสองจนคลอง    มีพรรษาครบ  ๕ เรียน 
กรรมฐาน   ลาอาจารยและอุปชฌายวา     ผมจักอยูในปา     ไปถึงบานชายแดน 
ตําบลหน่ึง    พวกคนตางเลื่อมใสในอิริยาบถ    พากันสรางบรรณศาลาบํารุงอยู 
ในบานน้ัน   ครั้นเขาพรรษา   ก็บําเพ็ญสืบสรางพยายามจําเริญกรรมฐานตลอด 
ไตรมาส      ดวยความเพียรอันปรารภแลว     ไมสามารถใหคุณแมเพียงโอภาส 
บังเกิดได   ดาํริวา   ในบุคคลสี่เหลา   ที่พระศาสดาทรงแสดงแลว    เราคงเปน 
ประเภทปทปรมะเสียแนแลว   เราจะอยูปาทําไม  ไปพระเชตวัน  คอยดูพระรูป 
พระโฉมของพระตถาคตเจา   สดับธรรมเทศนาอันไพเราะ   ยับยั้งอยูเถอะ. 
เธอทอดท้ิงความเพียรออกจากบานน้ัน    ไปถึงพระเชตวันโดยลําดับ  ถูกอาจารย  
และอุปชฌายทั้งภิกษุที่เคยรูจักมักคุน    รุมถามถึงเหตุที่บังคับใหมา     ก็บอก 
เรื่องนั้น   ถกูภิกษุเหลานั้นติเตียนวา   เหตุไรคุณจึงทําอยางนี้   นําตัวไปสูสํานัก 
พระศาสดา  เมื่อตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอพาภิกษุผูไมปรารถนามากัน 
หรือ   กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ภิกษุนี้ทอดท้ิงความเพียรมาแลว 
พระเจาขา.   พระศาสดาตรัสถามวา   ที่เขาวานะจริงหรือ   เมื่อกราบทูลวาจริง 
พระเจาขา   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ     เหตุไรจึงทอดท้ิงความเพียรเสียละ   ทีจ่ริง  
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ผลอันเลิศในพระศาสนาน้ี   ที่มีนามวาอรหัตผล  ยอมไมมีแกบุคคลผูเกียจคราน 
ผูมีความเพียรอันปรารภแลว     จึงจะชื่นชมอธิคมธรรมได     กแ็ลในปางกอน 
เธอก็เปนคนมีความเพียรทนตอโอวาท   ดวยเหตุนั้นแล    แมเปนนองสุดทอง 
แหงโอรส  ๑๐๐  ของพระเจาพาราณสี   ต้ังอยูในโอวาทของบัณฑิตท้ังหลาย   ก ็
ถึงเศวตฉัตรได  ทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้  
            ในอดีตกาล  พระโอรสสุดทองนี้  ไดทรงยึดเหน่ียวผูกน้ําใจฝูงชนผูถึง 
พระนครพาราณสีทั่วหนา  ดวยสังคหวัตถุนั้น ๆ ไดเปนที่รักที่เจริญใจของคน 
ทั้งปวง.    กาลตอมา    พวกอํามาตยพากันกราบทูลถามพระราชาผูประทับนั่ง 
เหนือพระแทนที่สวรรคตวา  ขอเดชะ ใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา ฯ   เมื่อ 
ใตฝาละอองธุลีพระบาทสวรรคตไป    พวกขาพระพุทธเจาจักถวายเศวตฉัตรให 
แกใคร   พระเจาขา   พระองคตรัสสั่งวา  พอเอย   ลูกของฉันแมทั้งหมด   เปน 
เจาของเศวตฉัตรทั้งนั้น  แตผูใดจับใจพวกเธอ  พวกเธอก็ใหเศวตฉัตรแกผูนั้นก็ 
แลวกัน ครั้นพระองคสวรรคต  พวกอํามาตยนั้น   จัดการถวายพระเพลิงพระศพ 
ของพระองคเสร็จ ประชมุกันในวันที่  ๗  ตกลงกันวา พระราชารับสั่งไววา  ผูใด 
จับใจเธอได พวกเธอพึงยกเศวตฉัตรใหแกผูนั้น  กแ็ลพระสังวรกุมารพระองคนี้ 
จับใจพวกเราไวได    แลวพากันยกเศวตฉัตรกาญจนมาลา    แดพระกุมารสังวร 
พระองคนั้น   พระเจาสังวรมหาราช   ดํารงในโอวาทของพระโพธิสัตว     ทรง 
ครองราชสมบัติโดยธรรม     พระกุมาร ๙๙  พระองคนอกน้ันเลา    ตางตรัสวา 
ขาววา พระราชบิดาของพวกเราสวรรคตแลวไดยินวา พวกอํามาตยยกเศวตฉัตร 
ถวายแกเจาสังวรกุมาร  เธอเปนนองสุดทอง  ยังไมถึงเศวตฉัตรของพระบิดานั้น  
พวกเราตองยกเศวตฉัตรถวายพระพี่ใหญทุกองคมารวมกัน     สงหนังสือถึง 
พระเจาสังวรมหาราชวา   จงใหฉัตรแกพวกเรา   หรือไมก็รบกนั     แลวพากัน  
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ลอมพระนครไว.  พระราชาตรัสบอกเรื่องนั้นแกพระโพธิสัตว  แลวตรัสถามวา 
คราวนี้พวกเราจะทําอยางไร.   กราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา  พระองคไม 
ตองทําการรบกับพระเจาพ่ีเหลาน้ันดอก  พระเจาขา  พระองคทรงแบงพระราช 
ทรัพยของพระบิดาออกเปน ๙๙ สวน สงถวายแดพระพี่เจา  ๙๙  พระองค  ทรง 
สงสาสนไปดวยวา     เชญิเจาพ่ีทั้งหลายรับสวนพระราชทรพัยของพระราชบิดา 
ของเจาพ่ีนี้เถิด  หมอมฉันไมขอรบกับเจาพ่ีดอก.  พระองคทรงกระทําอยางนั้น.  
            ครั้งน้ันเจาพ่ีองคใหญของพระองค   พระนามวาอุโบสถกุมาร  ตรัส 
เรียกพระเจานองที่เหลือมาตรัสวา  พอทั้งหลาย  ผูเปนพระราชาก็ไมมีผูสามารถ 
จะยํ่ายีได  อนึ่งเลา เจานองของพวกเราองคนี้   มิไดต้ังตน  แมแตจะเปนศัตรูตอบ 
สงพระราชสมบัติของบิดาใหพวกเรา   สงสาสนมาดวยวา    ฉันไมขอตอรบกับ 
เจาพ่ี  ก็แลพวกเราเลาจักยกเศวตฉัตรข้ึนในขณะเดียวกันทุกคนไมได  พวกเรา 
ใหเศวตฉัตรแกเธอองคเดียวก็แลวกัน       เจานองนี้เทาน้ันจงเปนพระราชา 
มาเถิด   เธอทั้งหลาย  พวกเราพากันไปพบเธอมอบราชทรัพย    แลวพากันไป 
สูชนบทของพวกเราดังเดิม.   ครั้งน้ันพระกุมารแมทั้งหมดน้ัน   ก็ใหเปดประตู- 
เมือง   มิไดเปนศัตรูเลย    พากันเขาสูพระนคร    ฝายพระราชาตรัสสั่งใหพวก 
อํามาตยคุมสักการะ    เพ่ือพระกุมารเหลาน้ัน     ทรงสงสวนทางไป    พระกุมาร 
ทรงพระดําเนินมาดวยบริวารเปนอันมาก  ข้ึนสูพระราชวังแสดงอาการนอบนอม 
แดพระเจาสังวรมหาราช     พากันประทับนั่งเหนืออาสนะตํ่า     พระเจาสังวร 
มหาราช  ทรงประทับนั่งเหนือสีหาสนะภายไดเศวตฉัตร  พระยศใหญ  พระสิริ 
โสภาคอันใหญไดปรากฏแลว   สถานที่ที่ทอดพระเนตรแลว ๆ  ระยิบระยบัไป. 
พระอุโบสถกุมารทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจาสังวรมหาราชแลว 
ทรงพระดําริวา     พระราชบิดาของพวกเรา     ทรงทราบความท่ีสังวรกุมารได  
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เปนพระราชา   เมื่อพระองคลวงลับไป   จึงประทานชนบทอ่ืน ๆ   แกพวกเรา 
มิไดประทานแกสังวรกุมารน้ี    เมื่อจะทรงปราศรัยกับพระเจาสังวรมหาราชน้ัน 
ไดตรัสพระคาถา  ๓  คาถาวา 
                        มหาราชาผูเปนจอมแหงชน   ทรงทราบถึงพระ- 
              ศีลาจารวัตรของพระองค  ทรงยกยองพระกุมารเหลาน้ี 
              มิไดสําคัญพระองคดวยชนบทอะไรเลย. 
                        เมื่อพระมหาราชาผูสมมติเทพ   ยังทรงพระชนม 
              อยู    หรือทิวงคตแลวก็ตาม  พระประยูรญาติผูเห็น 
              ประโยชนตนเปนสําคัญ  พากันยอมรับนบัถือพระองค. 
                        ขาแตพระเจาสังวรราช     ดวยพระศีลาจารวัตร 
              ขอไหน พระองคจึงสถิตอยูเหนือพระเชษฐภาดาผูทรง 
              รวมกําเนิดได   ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน    หมู 
              พระญาติที่ประชุมกันแลว  จึงไมย่ํายีพระองคได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ชานนฺโต   โน   แปลวา   ทรงทราบ       
แนนอนอยู.   บทวา  ชนาธิโป  ความวา   พระจอมนรชนผูพระราชบิดาของ 
พวกหมอมฉัน.    บทวา  อิเม   ไดแก    ซึ่งพระกุมาร  ๙๙  พระองคเหลาน้ี. 
แตในคัมภีรพระบาลีทั้งหลาย ทานเขียนไววา กุมารเหลาอ่ืน.  บทวา ปูเชนฺโต  
ความวา   ทรงยกยองดวยชนบทนั้น   ๆ.   บทวา   น  ต  เกนจิ  ความวา   แต 
มิไดทรงสําคัญพระองควา  ควรจะทรงเชิดชู   แมดวยชนบทนอย ๆ เลย  ชะรอย 
จะทรงทราบถึงพระองควา   ผูนี้เมื่อเราลวงลับไป   จักไดเปนพระราชา   จึงให 
ประทับอยูแทบบาทมูลของตน.  บทวา  ติฏนฺเต  โน  ความวา ไมวาจะเปน 
เมื่อพระมหาราชผูสมมติเทพยังทรงพระชนมอยู.  พระองคตรัสถามดวย  บทวา  
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นุ  แปลวา  มใิชหรือ.  บทวา   อาทู  เทเว   ความวา   หรือวา   เมือ่พระบิดา 
ของพวกเราเสด็จทิวงคต   หมูพระญาติกับชาวนิคมชาวชนบทที่เปนขาราชการ 
เห็นประโยชนคือความเจริญของตน  ตางยอมรับนับถือพระองควา  เปนพระราชา 
เถิด   ดวยพระศีลาจารวัตรไรเลา.   บทวา   สฺชาเต   อภิติฏสิ   ความวา 
พระองคทรงครอบงําพระญาติผูมีกําเนิดเสมอกัน     คือพระภาดา  ๙๙  พระองค 
เสีย  ประทับอยูได.   บทวา   นาติวตฺตนฺติ    ความวา  พระญาติเหลาน้ันพา 
กันครอบงําพระองคมิได. 
            พระเจาสังวรมหาราช   ทรงสดับพระดํารัสนั้น     เมื่อทรงแถลงพระคุณ 
ของพระองค  ไดตรัสคาถา  ๖  คาถาวา 
                        ขาแตพระราชบุตร    หมอมฉันมิไดริษยาสมณะ 
              ทั้งหลายผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง   หมอมฉันนอบ 
              นอมทานเหลาน้ันโดยเคารพไหวเทาของทานผูคงท่ี. 
                        สมณะเหลานั้น    ยินดีแลวในธรรมของผูแสวงหา 
              คุณ   ยอมพร่ําสอนหมอมฉนัผูประกอบในคุณธรรม 
              ผูพอใจฟง  ไมมคีวามริษยา. 
                        หมอมฉันไดฟงคําของสมณะ   ผูแสวงหาคุณอัน 
              ใหญหลวงเหลาน้ันแลว    มิไดดูหมิ่นสักนอยหน่ึงเลย 
              ใจของหมอมฉันยินดีแลวในธรรม. 
                        กองพลชาง    กองพลมา    กองพลรถ    และกอง 
              พลเดินเทา   หมอมฉันไมตัดเบี้ยเลี้ยงและบําเหน็จบํา- 
              นาญของจตุรงคเสนาเหลาน้ันใหลดนอยลง.  
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                        อํามาตยผูใหญ  และขาราชการผูมีปรีชาของฉัน 
              มีอยู    ชวยกันบํารุงพระนครพาราณสีใหมีเน้ือมาก  ม ี
              น้ําดี. 
                        อนึ่ง   พวกพอคาผูมั่งค่ังมาแลวจากรัฐตาง ๆ 
              หมอมฉันชวยจัดอารักขาใหพอคาเหลาน้ัน  ขอไดโปรด 
              ทราบอยางน้ีเถิด  เจาพ่ีอุโบสถ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   น  ราชปุตฺต  ความวา  ขาแตพระราชบุตร 
หมอมฉันมิไดกีดกันใคร  ๆ  เลยวา    สมบัติอยางนี้    จงอยามีแกผูนี้.    บทวา 
ตาทิน   ความวา   หมอมฉันกราบไหวบาทยุคลแหงหมูสมณะผูทรงธรรม   ผู 
ประกอบดวยลักษณะอันคงที่     ไดนามวาสมณะ    เพราะทานสงบบาปไดแลว 
ไดนามวา   ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง   เพราะทานแสดงคุณมีศีลขันธเปนตน 
อันใหญ  ดวยเบญจางประดิษฐ  เมื่อจะใหทาน   และเมื่อจะจัดการคุมครองปอง 
กันอันชอบธรรมแดทานเหลาน้ัน     กน็อบนอมทานเหลานั้นโดยเคารพคือบูชา 
อยางใจรักใครทีเดียว.   บทวา  เต   ม   ความวาสมณะเหลาน้ัน   รูจักหมอมฉัน 
โดยถองแทวา  กุมารน้ีขวนขวายในสวนแหงธรรม   รับฟงดวยดี   มิไดมีความ 
ริษยาก็พากันพร่ําสอนหมอมฉัน   ผูประกอบดวยธรรมคุณรบัฟงดวยดี  ไมริษยา 
คือพากันใหโอวาทวา  กระทําขอน้ี  อยากระทําขอนี้. บทวา  เตสาห   ตัดบทเปน 
เตส  อห.  บทวา  หตฺถาโรหา  ความวา   พวกพลชาง   คือนักรบท่ีข้ึนชาง 
รบ.  บทวา  อนีกฏา  ความวา  ต้ังอยูในกองทัพชางเปนตน.  บทวา รถิกา 
ไดพลรถ  (นกัรบข่ีรถ).   บทวา   ปตฺติการกา  ไดแก  พวกพลรบเดินเทา. 
บทวา   นิพฺพิตฺถ   ความวา   สินจางรางวัลอันใดที่พวกเหลาน้ันจัดเตรียมไว 
หมอมฉันมิไดลดหยอนส้ินจางรางวัลนั้น     คือใหอยางไมตองลดเลย.    บทวา  
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มหามตฺตา   ความวา   ขาแตพ่ีชาย   หมูมหาอํามาตย   ผูมีปญญามาก   คือ  ผู 
ฉลาดในมนตทั้งหลาย   และผูบํารุงอันมีความคิดอานท่ีเหลือ   ของหมอมฉันมี 
อยู    หมอมพ่ีไมไดอาจารยผูสมบูรณดวยความคิดเปนบัณฑิต   แตอาจารย 
ของหมอมฉันเปนบัณฑิต    ฉลาดในอุบาย    ทานเหลาน้ันเกี่ยวโยงหมอมฉัน 
ไวดวยเศวตฉัตร.    บทวา   พาราณสี    ความวา  ขาแตพ่ี    จําเดิมแตกาลท่ี 
ยกฉัตรถวายแกหมอมฉันแลว     ทานพวกน้ัน     ตางรูถึงมัจฉมังสาหารท่ีควร 
เค้ียวกิน    และนํ้าดี ๆ กค็วรด่ืม    อันจะมีในพระนครพาราณสีวา   พระราชา 
ของพวกเราทรงธรรม  ฝนยอมตกทุก ๆ กึ่งเดือน ขาวกลาตาง ๆ ยอมสมบูรณ. 
ดวยอาการอยางน้ี  ชาวพระนครก็พากันอยูกระทําพระนครพาราณสีใหมีมัจฉมัง- 
สาหารและนํ้าทามากมาย.   บทวา   ผีตา   ความวา   พวกพอคาผูไมถูกประทษุ 
ราย   นําชางแกว   มาแกว    และแกวมุกดาเปนตนมาทําการคา   พากันมั่งค่ังร่ํา 
รวยไปตามกัน.   บทวา   เอว  ชานาห ิ  ความวา   ขาแตพ่ีอุโปสถ   ดวยเหตุ 
เหลาน้ี   เพียงเทาน้ี   หมอมฉันถึงจะเปนนองสุดทอง  ก็ครอบงําพ่ีทั้งหลายของ 
หมอมฉัน  ถงึเศวตฉัตรได  โปรดทรงทราบดวยประการฉะน้ี. 
            ครั้นพระอุโบสถกุมารทรงสดับพระคุณของพระองคแลว   ไดตรัสพระ 
คาถา  ๒  คาถาวา 
                        ขาแตพระเจาสังวรราช  ไดยินวา  พระองคทรง 
              ครอบครองราชสมบัติแหงหมูพระญาติโดยธรรม  พระ- 
              องคเปนผูมีพระปรีชาดวย  เปนบัณฑิตดวย  ทั้งทรงเกื้อ 
              กูลพระประยูรญาติดวย. 
                        ศัตรูทั้งหลายยอมไมเบียดเบียนพระองค   ผูแวด 
              ลอมไปดวยพระประยูรญาติ   ทรงพรอมมูลดวยรัตนะ 
              ตาง ๆ  เหมือนจอมอสูรไมเบยีดเบียนพระอินทรฉะนัน้.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ธมฺเมน   กิร  ความวา   ขาแตพระสังวร- 
มหาราช ไดยินวา พระองคทรงครอบงําอานุภาพแหงญาติคือพระเชษฐภาดาท้ัง 
หลายของพระองค  ทั้ง  ๙๙  คนเสีย  จําเดิมแตนี้    เชิญพระองคนั้นแลทรงครอง 
ราชสมบัติโดยธรรมเถิด  พระองคเลา   ก็ทรงหลักแหลมท้ังเปนบัณฑิตและยัง 
เกื้อกูลแกหมูญาติ.   บทวา  ต  ต  ไดแก   ซึ่งพระองคผูทรงสมบูรณดวยคุณ 
ตาง ๆ อยางนี้.  บทวา  าติปริพฺยุฬฺห  ความวา  ผูอันหมอมฉันผูเปนญาติ 
๙๙ คน  แวดลอม.  บทวา  นานารตนโมจิต  ความวา   ทรงพรอมมูลมั่งค่ัง 
ดวยนานารัตนะ  คือทรงส่ังสมรัตนะไวมากมาย.   บทวา  อสุราธิโป  ความวา 
เปรียบเหมือนอสุรราชไมย่ํายีพระอินทร  ผูอันเทพเจาชั้นดาวดึงสแวดลอมแลว 
ฉันใด    หมูมิตรจะไมย่ํายีพระองค    ผูอันพวกหมอมฉันคอยปองกันแวดลอม 
แลว ทรงครองราชสมบัติ  ณ พระนครพาราณสี  มีบริเวณ  ๑๒ โยชนในแควน 
กาสีอันมีอาณาเขต    ๓๐๐ โยชน  ฉันน้ัน. 
            พระเจาสังวรมหาราช  ทรงประทานยศใหญ  แดพระเจาพ่ีทุกพระองค. 
พระเจาพ่ีเหลาน้ัน   ประทับอยูในสํานักของพระองคตลอดกึ่งเดือน  กราบทูลวา 
ขาแตพระมหาราช  พวกหมอมฉัน    จักคอยระวังพวกโจรท่ีกําเริบข้ึนในชนบท 
ทั้งหลาย  เชญิพระองคทรงเสวยสุขในราชสมบัติเถิด  แลวเสด็จไปสูชนบทของ 
ตน ๆ.  พระราชาทรงดํารงในโอวาทของพระโพธิสัตว  ในท่ีสุดแหงพระชนมายุ 
ไดไปเพ่ิมเทพนครใหเต็ม. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสย้ําวา   ดูกอนภิกษุ  
ครั้งกอน   เธอทนตอโอวาทเชนนี้   บดันี้    เหตุไรไมกระทําความเพียร   ทรง 
ประกาศสัจจะ  ในเวลาจบสัจจะ  ภิกษุนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล  ทรงประชุม 
ชาดกวา   สังวรกุมารผูเปนพระราชาในครั้งน้ันไดมาเปนภิกษุนี้    อุโบสถ 
กุมาร   ไดมาเปนสารีบุตร   เจาพ่ีที่เหลือไดเปนเถรานุเถระ   และบริษัท  ได 
มาเปนพุทธบริษัท   สวนอํามาตยผูถวายโอวาทไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                            จบอรรถกถาสังวรมหาราชชาดก  
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                               ๙.  สปุปารกชาดก 
 

                           วาดวยทะเล  ๖  ประการ 
 
                        [๑๕๘๘]    พวกมนษุยจมูกแหลมดําผุดคําวายอยู 
              พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ  ทะเลนี้ชื่ออะไร. 
                        [๑๕๘๙]    เมื่อทานท้ังหลาย  ผูเปนพอคาแสวงหา 
              ทรพัยออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ  ครั้นเรอืแลนไปผิดทาง 
              มาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา  ขรุมาล.ี 
                        [๑๕๙๐]    ทะเลน้ี    ปรากฏเหมือนกองไฟและ 
              พระอาทิตย    ขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ   ทะเลน้ี 
              ชื่ออะไร. 
                        [๑๕๙๑]    เมื่อทานท้ังหลาย  ผูเปนพอคาแสวงหา 
              ทรพัยออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ   ครั้นเรือเลนไปผิดทาง 
              มาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกวา  อัคคิมาล.ี 
                        [๑๕๙๒]    ทะเลน้ีปรากฏเหมือนนมสม  และนมสด 
              พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ  ทะเลนี้ชื่ออะไร. 
                        [๑๕๙๓]    เมื่อทานท้ังหลาย ผูเปนพอคาแสวงหา 
              ทรพัยออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ  ครั้นเรอืแลนไปผิดทาง 
              มาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา  ทธิมาล.ี 
                        [๑๕๙๔]    ทะเลน้ีปรากฏเหมือนหญาคาและขาว 
              กลา  พวกขาพเจาของถามทานสุปปารกะ  ทะเลน้ีชื่อ 
              อะไร.  
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                        [๑๕๙๕]    เมื่อทานท้ังหลาย ผูเปนพอคาแสวงหา 
              ทรพัยออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ  ครั้นเรอืแลนไปผิดทาง 
              มาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา  กุสมาล.ี 
                        [๑๕๙๖]    ทะเลน้ีปรากฏเหมือนไมออและไมไผ 
              พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ  ทะเลนี้ชื่ออะไร. 
                        [๑๕๙๗]    เมื่อทานท้ังหลาย  ผูเปนพอคาแสวงหา 
              ทรพัยออกจากทาชื่อภรุกัจฉะ  ครั้นเรอืแลนไปผิดทาง 
              ถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา  นฬมาลี. 
                        [๑๕๙๘]    เสียงนากลวัมาก   นาสยดสยอง   ฟง 
              เหมอืนเสียงอมนุษย  และทะเลนี้ปรากฏเหมือนบึงและ 
              เหว    พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ    ทะเลน้ีชื่อ 
              อะไร. 
                        [๑๕๙๙]    เมื่อทานท้ังหลายผูเปนพอคาแสวงหา 
              ทรพัย    ออกจากทาชื่อภรุกจัฉะ   ครั้นเรอืแลนไปผิด 
              ทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา  พลวามุขี. 
                        [๑๖๐๐]    ต้ังแตขาพเจาระลึกถึงตนได  ถึงความ 
              เปนผูรูเดียงสา    ขาพเจาไมเคยรูสึกแกลงเบียดเบียน 
              สัตวแมสักตัวหน่ึงเลย  ดวยสัจจวาจาน้ี   ขอเรือจงกลบั 
              ไดโดยสวัสดี. 
                            จบสุปปารกชาดกท่ี  ๙         จบเอกวทสนิบาต  
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                           อรรถกถาสุปปารกชาดก 
 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับ  ณ  พระวหิารเชตวัน   ทรงพระปรารภ 
พระปญญาบารม ี ตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา  อุมมฺุชฺชนฺติ  นมิชฺุชนฺติ   ดังน้ี. 
            เรื่องพิสดารมีวา    วันหน่ึงเพลาเย็น    พวกภิกษุพากันรอพระตถาคต 
เสด็จออกแสดงธรรม     นั่งในธรรมสภา     ตางพรรณนาพระมหาปญญาบารมี 
ของพระทศพลวา   ผูมีอายุทั้งหลายอัศจรรยยิ่งนัก   พระศาสดาทรงมีพระปรีชา 
มาก  มีพระปรีชาหนักหนา   มีพระปรีชาแจมใส   มีพระปรีชาวองไว   มีพระ 
ปรีชาคมคาย     มีพระปรชีาหลักแหลม     ทรงประกอบดวยพระปรีชาอันเปน 
อุบายในกรณียะน้ัน   ๆ  หนักหนาเสมอดวยแผนดิน  ลึกซ้ึงประหน่ึงมหาสมุทร 
กวางขวางไมสิ้นสุดดุจดังอากาศ  ปญหาที่ต้ังข้ึนกันในชมพูทวีป  ที่จะไดนามวา 
ผานพนพระทศพลไปไดไมมีเลยทีเดียว     เหมือนคลื่นที่ต้ังข้ึนในมหาสมุทร 
พอถึงฝงเทาน้ันก็แตกกระจายไป  ฉันใด  ปญหาอันใดอันหน่ึงท่ีต้ังข้ึน   ก็มไิด 
ผานพนพระทศพลไปได   ถึงบาทมูลพระศาสดาแลว     ยอมแตกฉานไปทีเดียว 
ฉันนั้น    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้ 
เทาน้ัน     ทีต่ถาคตมีปญญา   แมในครั้งกอน   ตถาคตก็เปนผูมีปญญาดวยญาณ 
อันไมแกกลา   ถึงจะเปนคนตาบอดก็ยังรูไดวา   ในสมุทรตอนน้ีมีรัตนะนามน้ี 
ดวยการกําหนดนํ้าในมหาสมุทร  ทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้ 
            ในอดีตกาลพระเจากุรุราช  เสวยราชสมบัติ   ณ  แควนกุรุ   ไดม ี
บานอันเปนทาเรือนามวา  ภรุกัจฉะ  เสวยราชสมบัติ   ณ  แควนกุรุ  ครั้งน้ัน 
พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนบุตรของหัวหนาตนหนในบานกุรุกัจฉะ  เปนคน 
นาเลื่อมใส   ผิวพรรณเพียงดังทอง   หมูญาติไดขนานนามใหทานวา   สุปารก  
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กุมาร  ทําจําเริญดวยบริวารมาก   ในกาลท่ีมีอายุ ๑๖ นั่นแล   สําเร็จศิลปะของ 
ตนหนแลว  ตอมาพอบิดาลวงลับไป  ก็ไดเปนหัวหนาตนหน  ทําหนาท่ีตนหน 
ไดเปนบัณฑิตสมบูรณดวยญาณ   บรรดาเรือท่ีทานข้ึนไปแลว    เปนไมมีเรื่อง 
ที่เรียกวาอับปางเลย   ตอมานัยนตาทั้งคูของทานกระทบน้ําเค็มนัก   เลยเสียไป 
ต้ังแตบัดนั้น  ถึงทานจะเปนหัวหนาตนหนอยู   กท็ําหนาท่ีตนหนไมได  คิดวา 
เราพึ่งพระราชาเลี้ยงชีวิตเถอะ   แลวเขาไปเฝาพระราชา   ครั้งน้ันพระราชาทรง 
แตงต้ังทานไวในหนาที่พนักงานตีราคา  ต้ังแตบัดนั้น  ทานก็คอยประเมินราคา 
ชางแกว    มาแกว     และกอนแกวมุกดาแกวมณีเปนตน. 
            ครั้งน้ัน วันหน่ึง คนทั้งหลายนําชางตัวหนึ่ง  มีสีดําเหมือนสีหนอหิน 
ทูลถวายแดพระราชา   ดวยคิดวาจักเปนมงคลหัตถี    พระราชาทอดพระเนตร 
ชางน้ันแลว    ตรัสวา   เจาท้ังหลายจงใหทานบัณฑิตมาดู   ครัน้พวกน้ันนําชาง 
นั้นไปสูสํานักของทานแลว    ทานใชมือลูบสรีระของมันทั่ว   ๆ  ไป    กลาววา 
ชางตัวนี้ไมสมควรจะเปนมงคลหัตถี      มันคอมอยูหนอยท่ีเทาหลังท้ังสองขาง 
เพราะแมชางตกลูกชางตัวน้ี     ไมอาจรับไวทันดวยบ้ันขาได    เหตุนั้นมันเลย 
ตกลงถึงแผนดิน      ขาหลังท้ังคูจึงคอมไปเสีย     คนเหลาน้ันพากันถามพวกที่ 
นําชางนั้นมา   พวกน้ันกลาววาทานบัณฑิตพูดจริง  พระราชาทรงสดับเหตุนั้น  
ทรงราเริงดีพระทัย    โปรดใหพระราชทานทรัพยแกทาน  ๘  กระษาปณ. 
            อยูมาอีกวันหน่ึง  มีคนนํามาตัวหนึ่งมาทูลถวายแดพระราชาวา  จักเปน 
มามงคลได     พระราชาทรงสงมานั้นไปสูสํานักของทาน     ทานใชมือลบูคลํา 
มันเหมือนกัน      แลวบอกวามาตัวน้ีไมสมควร   จะเปนมาม่ิงมงคลได   เพราะ 
ในวันที่มันเกิดนั้นแล    แมมันตายเสียแลว     เพราะเหตุนั้น    มันไมไดนมแม 
จึงไมเจริญเทาท่ีควร   พวกมนุษยที่จูงมามา   พากันกลาววา   ถอยคําของทาน 
ทั้งน้ันเปนความจริง     พระราชาทรงสดับแมเรื่องนั้นก็ทรงดีพระทัย    โปรด-  
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พระราชทาน  ๘  กระษาปณเหมือนกัน. 
            ครั้นวันหน่ึง     มคีนนํารถมาถวายแดพระราชาวา     จักเปนรถมงคล 
พระราชาทรงสงรถแมนั้นไปสูสํานักของทาน     ทานคงใชมือลูบคลํารถคันนั้น 
ทั่วแลว     กลาววา    รถคันนี้สรางดวยตนไมเปนโพรง     เหตุนั้นไมควรแด 
พระราชา    ถอยคําของทานแมนั้นก็ไดเปนความจริง   พระราชาทรงสดับเรื่อง 
แมนั้น  ก็ทรงยินดีโปรดพระราชทาน  ๘  กระษาปณ. 
            ครั้งน้ันมีคนนําผากัมพลราคามากมาถวายพระราชาพระองคนั้น   พระ- 
องคทรงสงผาน้ันไปใหแกทานเหมือนกัน       ทานใชมือลูบผาน้ันไปท่ัวผืน 
กลาววา   ผาผืนนี้มีรอยหนูกัดอยูแหงหนึ่ง   คนเหลาน้ันซักฟอกดูเห็นรอยนั้น 
พากันกราบทูลแดพระราชา     พระราชาทรงสดับเรื่องน้ันคงพระราชทาน  ๘ 
กระษาปณเทาน้ัน    ทานดําริวา    พระราชาองคนี้    เห็นขออัศจรรยถึงเพียงนี้ 
คงประทาน  ๘  กระษาปณ     รางวัลเทานี้     เปนรางวัลสําหรับชางกัลบก 
พระองคคงมีเผาชางกัลบกเปนแน     เราจะมัวมาบํารุงพระราชาเชนนี้ทําไมกัน 
ไปสูที่อยูของตนตามเดิมดีกวา       ทานเลยกลับทาเรือภรุกัจฉะดังเดิม     เมื่อ 
ทานพํานักอยูในบานน้ัน     พวกพอคาจัดแจงเรือ    ปรกึษากันวา    จักกระทํา 
ใครใหเปนตนหน     เห็นพองกันวา    เรือท่ีทานสุปารกบัณฑิตข้ึนไปแลว 
ไมอัปปางเลย     ทานผูนี้เปนบัณฑิตฉลาดในอุบายถึงจะเปนคนตาบอด    ทาน 
สุปารกบัณฑิตก็ยังเปนผูสูงสุด     พากันเขาไปหาทานบอกวา     ขอเชิญทาน 
เปนตนหนของพวกขาพเจา    เม่ือทานกลาววา    พอคุณท้ังหลาย  ฉันเปน 
คนตาบอด     จักกระทําหนาท่ีตนหนไดอยางไร     พากันออนวอนบอย ๆ  วา 
นายขอรับ      ทั้งท่ีทานตาบอดน้ันแหละ    ก็ยังสูงสุดกวาพวกขาพเจา    ทาน 
รับคําวา    ตกลงพอคุณท้ังหลาย    ฉันจักเปนตนหนไดดวยขอกําหนดท่ีพวก 
เธอเคยบอก    แลวข้ึนเรือของพวกน้ัน    พวกน้ันพากันแลนเรือไปสูมหาสมุทร  
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เรือปลอดภัยไปได   ๗  วัน   ลําดับนั้น   ลมมิใชกาลบังเกิดพัดผันข้ึนแลว    เรือ 
ลอยไปเหนือสมุทรตลอด ๔  เดือนทีเดียว    จึงถึงสมุทรตอนท่ีมีชื่อวา   ขรมุาลี 
ในสมุทรตอนชื่อวาขรุมาลีนั้น     ฝูงปลามีสรีระคลายคน    มีจมกูแหลม   พากัน 
ดําผุดดําวายอยูในน้ํา     พวกพอคาเห็นฝูงปลาน้ันแลว      เมื่อจะถามชื่อสมุทร 
ตอนน้ันกะพระมหาสัตว  กลาวคาถาที่  ๑  วา 
                        พวกมนษุยจมูกแหลมดําผุดดําวายอยู      พวก 
              ขาพเจาขอถามทาน  สุปปารกะ  ทะเลน้ีชื่ออะไร.  
            พระมหาสัตวถูกพวกนั้นพากันถามอยางนี้แลว      เทียบทานดูตาม 
ตํารับตนหน   จึงกลาวคาถาท่ี  ๒  วา 
                        เมื่อทานท้ังหลาย     ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย 
              ออกจากทาชื่อ  ภรุกัจฉะ  ครัน้เรือแลนไปผิดทางมาถึง 
              ทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา  ขรุมาลี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปยาตาน  ความวา   เมื่อพวกเธอซึ่งเปน 
พอคาพากันออกเรือจากทาภรุกัจฉะ.    บทวา   ธเนสิน    ความวา   พวกเธอ 
ผูเปนพอคาไปแสวงหาทรัพย.  บทวา นาวาย  วิปฺปนฏาย  ความวา พอคุณ 
ทั้งหลาย  ครัน้เรือของพวกเธอลํานี้ถูกกรรมบังคับแลนไปผิดประเทศ   สมทุรตอน 
ที่ผานพนสมุทรปกติซึ่งถึงเขาน้ี  ทานเรียกวา  ขุรมาลี  บัณฑิตท้ังหลาย  ทาน 
แสดงสมุทรตอนน้ีไวอยางนี้. 
            ก็แลในสมุทรตอนน้ันมีเพชรพรอมมูล พระมหาสัตวคิดวา  ถาเราบอก 
แกพวกเหลานั้นอยางนี้     ตอนน้ีเปนสมุทรมีเพชร  พวกน้ีจักพากันเอาแตเพชรให 
มากดวยความโลภ    ถึงใหเรือจมเสียก็ได   จะไมยอมบอกเลย   ใหชะลอเรอืไว 
ใชอุบายใหจับเชือกทิ้งขายลงไป   โดยทํานองที่จะจับปลา   ขนกอนเพชรข้ึนใส  
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ในเรือ  ใหทิง้ขาวของที่มีคานอยเสีย  เรือผานสมุทรตอนนั้นไปถึงตอนที่อัคคิมาลี 
ถัดไป สมุทรตอนน้ันเปลงแสงแจมจา  ปรากฏเหมอืนกองเพลิงที่ลุกโพลง  และ 
เหมือนพระอาทิตยเมื่อยามเที่ยง   พวกพอคาพากันถามทานดวยคาถาวา 
                        ทะเลน้ี    ปรากฏเหมือนกองไฟและพระอาทิตย 
              ขาพเจาถามทานสุปปารกะ  ทะเลน้ีชื่ออะไร. 
            ฝายพระมหาสัตวก็บอกเรื่องนั้นแกพวกน้ัน    ดวยคาถาตอไปวา 
                        เมื่อทานท้ังหลาย     ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย 
              ออกจากทาชื่อ   ภรุกัจฉะ   ครั้นเรือแลนไปผิดทางมา 
        ถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกวา  อัคคิมาลี. 
            ก็แลในทองทะเลตอนน้ัน   มทีองมากมาย.    ฝายพระมหาสัตว   กใ็ห 
พวกน้ันถือเอาทองแมจากทองทะเลน้ันบรรทุกเรือ     โดยนัยกอนเหมือนกัน 
ฝายเรือแลนพนทองทะเลตอนนั้นไป    ถึงทองทะเลตอนท่ีเปลงสีเหมือนนมสด 
และนมสม  อันมีชื่อ  ทธมิาลี.  พวกพอคาพากันถามชื่อของทองทะเลตอนน้ัน 
ดวยคาถานี้วา 
                        ทะเลน้ี  ปรากฏเหมือนนมสมและนมสด   พวก 
              ขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ  ทะเลน้ีชือ่อะไร. 
            พระมหาสัตวบอกแกพวกเหลาน้ัน   ดวยคาถาตอไปวา 
                        เมื่อทานท้ังหลาย     ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย 
              ออกจากทาชื่อวา   ภรุกัจฉะ   ครั้นเรือแลนไปผิดทาง 
              มาถึงทะเลตอนนี้   เขาเรียกกันวา  ทธิมาลี. 
            ก็แลในทองทะเลตอนน้ัน    มเีงินมากมาย   ครั้งน้ันทานก็ใหพวกน้ัน  
ขนเงินบรรทุกเรือโดยอุบาย   เรือแลนผานทองทะเลตอนนั้น   บรรลุทองทะเล  
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สีเขียว     สองแสงเหมือนหญาคาสีเขียว     และเหมือนขาวกลาที่กําลังงอกงาม 
อันมีชื่อวา  กุสมาลี.  พวกพอคาพากันถามชื่อทองทะเลตอนน้ันดวยคาถาวา 
                        ทะเลน้ีปรากฏเหมือนหญาคาและขาวกลา  พวก 
              ขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ  ทะเลน้ีชือ่อะไร. 
            ทานบอกดวยคาถาตอไปวา 
                        เมื่อทานท้ังหลาย    ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย 
              ออกจากทาชื่อวา   ภรุกัจฉะ   ครั้นเรือแลนไปผิดทาง 
              มาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา  กุสมาล.ี 
            ก็ในทะเลตอนน้ัน    มีแกวนิลมณีมากมาย  แมทานกค็งใหพวกน้ันขน 
เอาแกวน้ันใสเรือดวยอุบาย    เรือคงแลนผานทองทะเลตอนน้ันไปถึงทองทะเล 
อันปรากฏเหมือนปาออและปาไผ   อันมีชื่อวา  นฬมาลี.  พวกพอคาพากันถาม 
ชื่อของทองทะเลตอนน้ันดวยคาถาวา 
                        ทะเลน้ีปรากฏเหมือนไมออและไมไผ    พวก 
              ขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ  ทะเลน้ีชือ่อะไร. 
            พระมหาสัตวบอกทองทะเลตอนน้ัน     ดวยคาถาตอไปวา 
                        เมื่อทานท้ังหลาย     ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย 
              ออกจากทาชื่อ   ภรุกัจฉะ   ครั้นเรือแลนไปผิดทางมา 
              ถึงทะเลตอนน้ีเขาเรียกกันวา  นฬมาลี. 
            ก็ในทะเลตอนน้ัน   มีมรกตและไพฑูรยมากมาย  ทานคงใหขนใสเรือ 
ดวยอุบายดุจกัน. 
            อีกนยัหน่ึง    บทวา  นโฬ  คือ   ไมออแมลงปอง   ไมออปูก็เรียก 
ไมออชนิดนั้นมีสีแดง.  สวนท่ีวาไมไผนั้นเปนชื่อของแกวประพาฬน่ันเอง  และ  
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ทองทะเลตอนน้ัน   มากมายดวยแกวประพาฬ   จึงไดมีแสงแดงฉาย.   เหตุนั้น 
พวกพอคาจึงพากันถามวา   เหมือนไมออและไมไผ.                            
            พระมหาสัตว  คงใหพวกน้ันขนแกวประพาฬ   จากทองทะเลตอนน้ัน 
พวกพอคาครั้นผานพนทองทะเลตอนนฬมาลีไปแลว     พบทองทะเลตอนท่ีชื่อ 
วา  พลวามุข  น้ําในทองทะเลตอนน้ัน    เดือดพลานพุงข้ึนโดยเปนพืดตลอดไป 
น้ําท่ีพุงข้ึนโดยเปนพืดตลอดไปในทองทะเลตอนน้ัน     ปรากฏเปนเหมือนเหว 
ใหญใกลหนาผาขาดโดยสวนท่ัวไป   เมื่อคลื่นพุงข้ึน    ก็เปนเหมือนเหวติดตอ 
กันไป  เสียงนาสะพรึงกลัวบังเกิดข้ึน  ปานจะทําลายหูทั้งสองเสีย   และปานจะผา 
หทัยเสีย.  พวกพอคาเห็นทองทะเลตอนน้ันแลว   พากันกลัวสะทกสะทาน   ถาม 
ชื่อของสมุทรตอนนั้นดวยคาถาวา 
                        เสียงนากลัวมาก  นาสยดสยอง  ฟงเหมือนเสียง 
              อมนุษย    และทะเลน้ีปรากฏเหมือนบึงและเหว   พวก 
              ขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ  ทะเลน้ีชือ่อะไร. 
            พระมหาสัตวบอกชื่อของทองทะเลตอนน้ันดวยคาถาวา 
                        เมื่อทานท้ังหลาย     ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย 
              ออกจากทาชื่อวา   ภรุกัจฉะ   ครั้นเรือแลนไปผิดทาง 
              มาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกกันวา   พลวามุข.ี 
            พระโพธิสัตว   ครั้นบอกชื่อของทองทะเลตอนน้ันดวยคาถาตามลําดับ 
กลาววา   พอท้ังหลาย  บรรดาเรือที่ถึงทองทะเลพลวามุขนี้   อันสามารถกลับได 
ไมมีเลย    ทองทะเลตอนน้ี     ยังเรือท่ีตกเขาไปแลวใหจมถึงความแตกสลาย. 
ก็แลพวกมนุษยประมาณ  ๗๐๐  คนพากันข้ึนเรือน้ันไป.  พวกนั้นทั้งหมดพากัน 
กลัวตอมรณภัย    ตางเปลงเสียงโอดครวญร่ําไหประดังเปนเสียงเดียวกัน  เหมือน  
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ฝูงสัตวที่กําลังหมกไหมอยูในอเวจีนรกฉะนั้น.    พระมหาสัตวดําริวา    เวนเรา 
เสียแลว   คนอ่ืนที่จะชื่อวา    สามารถทําลายความปลอดภัยใหแกพวกน้ีไมมีเลย 
เราตองต้ังสัตยกระทําความปลอดภัยใหแกพวกเขา     เรียกพวกนั้นมากลาววา 
พอทั้งหลาย   พวกเธอจงใหเราอาบน้ําดวยนํ้าหอมใหนุงผาใหม   เตรียมถาดน้ํา 
วางไวที่แอกเรือโดยเร็วเถิด    พอคาเหลาน้ันพากันทําตามนั้น.   พระมหาสัตว 
ถือถาดเต็มดวยนํ้าดวยมือทั้งสองขาง  ยืนที่แอกเรือ เมื่อกระทําสัจจกิริยาจึงกลาว 
คาถาท่ีสุดวา 
                        ต้ังแตขาพเจาระลึกถึงตนได      ถึงความเปนผูรู 
              เดียงสา   ขาพเจาไมเคยรูสึกแกลงเบียดเบียนสัตว   แม 
              สักตัวเดียวเลย  ดวยสัจจวาจาน้ี  ขอเรือจงกลับไดโดย 
              สวสัดี.      
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    ยโต    ความวา    ขาพเจาระลึกตนได 
จําเดิมแตกาลใด     และขาพเจาไดเปนผูบรรลุวิญูภาพแลวจําเดิมแตกาลใด. 
บทวา   เอกปาณป   หึสตุิ  ความวา    ในระหวางนี้   ขาพเจาไมเคยสํานึกเลย 
ที่จะแกลงเบียดเบียนแมสัตวคือมดดํามดแดง    เพียงตัวเดียว.    บทนี้เปนเพียง 
การเทศนาเทาน้ัน.     ก็พระโพธิสัตวไดกระทําสัจจกิริยาดวยอํานาจแหงศีล   ๕ 
อยางนี้วา  สิ่งของผูอ่ืนกําหนดแมเพียงเสนหญา   ก็ไมเคยหยิบฉวยเลย    ภรรยา 
ของผูอ่ืนก็ไมเคยมองดูดวยอํานาจความโลภ   คําพูดเท็จก็ไมเคยพูด  น้ําเมาก็ไม 
เคยดื่มแมแตจะหยดดวยอดหญา.                                       
            ก็แลคร้ันกระทําสัจจกิริยาแลว    ก็รดนํ้าในถาดที่เต็มลงที่แอกเรือ. 
เรืออันแลนไปผิดทิศทางตลอด  ๔  เดอืน   ก็บายหัวกลับ   ไดไปถึงทาภรุกัจฉะ  
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เพียงวันเดียวเทาน้ัน     ดวยอานุภาพแหงสัจจะ     ประหน่ึงทานผูมีฤทธิ์บันดาล 
ครั้นถึงแลวยังแลนไปบนบกไดประมาณ  ๘  อุสภะ    หยุดที่ประตูเรือนของนาย 
เรือพอดี. พระมหาสัตวแบงทองเงินแกวมณีแกวประพาฬและเพชร  ใหแกพวก 
พอคาเหลาน้ัน    ใหโอวาทแกพวกน้ันวา   รัตนะเพียงเทาน้ี   ก็เปนการพอแลว 
สําหรับเธอท้ังหลาย    พวกเธออยาเขาไปสูทองทะเลกันอีกเลย    ทําบุญตาง  ๆ 
มีใหทานเปนตน    จนตลอดชีพ  ไดไปเพ่ิมจํานวนเมืองสวรรคแลว. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสย้ําวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมในครั้งกอน  ตถาคตก็มีปญญามากอยางนี้เหมือนกัน   ทรงประชุม 
ชาดกวา    บริษัทของทานสุปปารกะผูบอดในครั้งน้ัน     ไดมาเปนพุทธบริษัท 
สวนสุปปารกบัณฑิต  ไดมาเปนเราแล. 
                             จบอรรถกถาสุปปารกชาดก 
                             จบอรรถกถาเอกาทสนิบาต 
 

                  รวมชาดกที่มีในเอกาทสนิบาตน้ี  คือ          

            ๑.  มาตุโปสกชาดก   ๒.  ชุณหชาดก    ๓. ธรรมเทวปุตตชาดก 
๔.  อุทยชาดก  ๕. ปานียชาดก  ๖.  ยธุัญชัยชาดก  ๗. ทสรถชาดก  ๘. สัง- 
วรชาดก   ๙.  สุปปารกชาดก   และอรรถกถา.  
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                              ทวาทสนิบาตชาดก 
 
                              ๑.  จุลลกุณาลชาดก 
 

                        วาดวยส่ิง  ๕  อยางรูไดยาก 
 
                        [๑๖๐๑]    บุรุษผูไมถูกผีสิง    ยอมไมควรจะเชื่อ 
              หญิงผูหยาบชาใจเบาไมรูจักคุณคนมักประทุษรายมติร. 
                        [๑๖๐๒]    หญิงเหลาน้ันยอมไมรูจกักิจท่ีทําแลว 
              และกิจท่ียังไมไดทํา     ไมรูจักมารดาบิดาหรือพ่ีนอง 
              ไมใชอารยชน     กาวลวงธรรมเสียแลว    ยอมไปตาม 
              อํานาจจิตของตนถายเดียว. 
                        [๑๖๐๓]    เมื่อมอีันตรายและเมื่อกจิเกิดขึ้น  หญิง 
              ยอมละท้ิงสามนีั้นแมอยูรวมกันมานาน  เปนที่รัก  เปน 
              ที่พอใจ  เปนผูอนุเคราะห   แมเสมอดวยชวีิต   เพราะ 
              เหตุนั้น  เราจึงไมไววางใจหญิงท้ังหลาย. 
                        [๑๖๐๔]    ความจริง    จิตของหญิงเหมือนกับจติ 
              ของลิง ลุม  ๆ  ดอน ๆ เหมือนกับเงาตนไม  หัวใจของ 
              หญิงท้ังหลายไหวไปมา  เหมอืนลอรถที่กําลังหมุนไป 
              ฉะน้ัน. 
                        [๑๖๐๕]    คราวใด  หญิงมองเห็นทรัพยของบรุุษ 
              ที่ควรจะถือเอาได   คราวน้ัน   ยอมใชวาจาออนหวาน  
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              นําพาเอาบุรุษน้ันไป  เหมือนชาวกัมโพชใชสาหรายลอ 
              มาไปได  ฉะนั้น. 
                        [๑๖๐๖]    คราวใด   ไมมองเห็นทรัพยของบุรษุท่ี 
              ควรจะถือเอาได   คราวน้ัน    ยอมละทิ้งบรุุษน้ันไปเสีย 
              เหมอืนบุคคลขามฟากถึงฝงโนนแลว    กท็ิ้งแพไปเสีย 
              ฉะน้ัน. 
                        [๑๖๐๗]    หญิงเปรียบเหมือนยางรกั   กินไมเลือก 
              เหมอืนเปลวไฟ     มมีายาแรงกลาเหมือนแมน้ําอันม ี
              กระแสเชี่ยว     ยอมคบหาบรุษุท้ังท่ีนารักและไมนารัก 
              เหมอืนเรือจอดไมเลือกวาฝงขางน้ี หรือขางโนน ฉะนั้น. 
                        [๑๖๐๘]    หญิงไมใชของบุรุษคนเดียวหรือสอง 
              คน  ยอมตอนรบัท่ัวไปเหมือนรานตลาด   ผูใดสําคัญ 
              ซึ่งหญิงเหลาน้ันวาของเรา  ก็เทากับดักลมดวยตาขาย 
              ฉะน้ัน. 
                        [๑๖๐๙]    แมน้ํา   หนทาง   รานขายเหลา   สภา 
              และบอน้ํา   มีอุปมา   ฉันใด   หญิงในโลกก็มีอุปไมย 
              ฉันน้ัน  เขตแดนของหญิงเหลาน้ันไมมีเลย. 
                        [๑๖๑๐]    หญิงเหลาน้ันเสมอดวยไฟกินเปรียง 
              เปรยีบดวยหัวงูเหา  เลือกหยิบเอาแตที่อรอย ๆ เหมอืน 
              โคเลือกกินหญาในภายนอก  ฉะนั้น. 
                        [๑๖๑๑]    ไฟกินเปรียง  ๑   ชางสาร  ๑  งูเหา  ๑ 
              พระเจาแผนดินผูไดมูรธาภิเษก  ๑  หญิงทุกคน  ๑  ทัง้ ๕ นี้  
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              คนพึงคบหาดวยความระมัดระวังเปนนิตย  เพราะวาส่ิง 
              ทั้ง  ๕ นั้นมีอัธยาศัยท่ีรูไดยาก. 
                        [๑๖๑๒]    หญิงท่ีงามเกินไป  ๑    หญิงท่ีชายเปน 
              อันมากไมรักใคร  (หญิงแพศยา)  ๑   หญิงท่ีเหมือนมือ 
              ขวา   (ชํานาญการฟอนการขบั )  ๑  หญิงท่ีเปนภรรยา 
              ของคนอื่น   ๑   หญิงท่ีเห็นแกทรัพย  ๑  หญิง  ๕  จําพวก 
              นี้กไ็มควรคบหา. 
                                จบจุลลกุณาลชาดกท่ี  ๑ 
 
                               อรรถกถาทวาทสนิบาต 
 

                                    จลุกุณาลชาดก 
            ชาดกเรื่องนี้    มคํีาเริ่มตนวา   ขุทฺทาน  ลหุจิตฺตาน   ดงัน้ี  จักมี 
อยางแจมแจงในกุณาลชาดก.๑  
                             จบอรรถกถาจุลกุณาลชาดก 
ดูพระสุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย  ชาดก  เลมท่ี   ๔  ภาคท่ี  ๑ หนา  ๕๑๔  
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                               ๒.   ภัททสาลชาดก 
 

                    วาดวยการบําเพ็ญประโยชนแกญาติ 
 
                        [๑๖๑๓]    ทานเปนใคร    มีผาอันสะอาดหมดจด 
              มายืนอยูบนอากาศ เพราะเหตุไร น้ําตาของทานจึงไหล 
              ภัยมาถึงทานแตที่ไหน. 
                        [๑๖๑๔]    ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  เมื่อหมอม 
              ฉันไดรับการบูชาอยู  ๖๐,๐๐๐  ป   ชนท้ังหลายรูจัก 
              หมอมฉันวา  ภทัทสาละ   ในแวนแควนของพระองค 
              นี้แล. 
                        [๑๖๑๕]    ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ  พระ- 
              ราชาพระองคกอน ๆ เมื่อสรางพระนคร  อาคาร และ 
              ปราสาทตาง ๆ พระราชาเหลาน้ันมิไดดูหมิน่หมอมฉัน 
              เลย    พระราชาเหลาน้ันบูชาหมอมฉัน   ฉันใด   แม 
              พระองคก็จงบูชาหมอมฉัน  ฉันนั้นเถิด. 
                        [๑๖๑๖]    ก็ขาพเจามิไดเห็นตนไมอื่นที่จะใหญโต 
              เหมอืนทาน   โดยประมาณ  ทานเปนไมงามแตกําเนิด 
              ดวยยานและปริมณฑล. 
                        [๑๖๑๗]    ขาพเจาจะใหนายชางทําปราสาทมีเสา 
              เดียว  เปนที่รื่นรมยใจ  ขาพเจาจะเช้ือเชิญทานมาอยูที่ 
              ปราสาทน้ัน  ดูกอนเทวดา  ชีวิตของทานจักยั่งยืน.  
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                        [๑๖๑๘]    ถาพระองคทรงดําริอยางน้ี     ก็จําตอง 
              พลดัพรากจากตนรังอันเปนรางกายของหมอมฉัน 
              พระองคจงตัดหมอมฉันทําเปนทอน ๆ ใหมากเถิด. 
                        [๑๖๑๙]    พระองคจงตัดปลายกอน     แลวจงตัด 
              ทอนกลาง   ภายหลังจึงตัดท่ีโคน  เมื่อหมอมฉันถูกตัด 
              อยางน้ี  ถึงจะตายลงก็ไมมีทกุข. 
                        [๑๖๒๐]    ราชบุรษุตัดมือเเละเทา  ตัดหูและจมกู 
              ภายหลังจึงตัดศีรษะของโจรผูเปนอยู   ความตายน้ัน 
              ชื่อวาตายเปนทุกข. 
                        [๑๕๒๑]    ดูกอนตนรงัท่ีเปนเจาแหงปา    เขาตัด 
              เปนทอน ๆ เปนสุขหรือหนอ  ทานมีเหตุอะไร มั่นใจ 
              อยางไร  จึงปรารถนาใหตัดเปนทอน ๆ. 
                        [๑๖๒๒]    ขาแตมหาราช    หมอมฉันยึดมั่นเหตุ 
              อันใด  อันเปนเหตุประกอบดวยธรรม    ปรารถนาให 
              ตัดเปนทอน ๆ ขอพระองคจงสดับเหตุอันนั้น. 
                        [๑๖๒๓]    หมูญาติของหมอมฉัน    เจริญอยูดวย 
              ความสุข  เกิดแลวใกลตนรังขางหมอมฉัน   หมอมฉัน 
              พึงเขาไปเบียดเบียนหมูญาติเหลาน้ัน      เมื่อเปนเชนนี้ 
              หมอมฉันชื่อวาเขาไปสั่งสมส่ิงท่ีมิใชความสุขใหแกคน 
              เหลาอื่น  เหตุนัน้    หมอมฉนัจึงปรารถนาใหตัดเปน 
              ทอน ๆ.  
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                        [๑๖๒๔]    ดูกอนตนรงัท่ีเปนเจาแหงปา  ทานยอม 
              คิดสิ่งท่ีควรคิด   ทานเปนผูปรารถนาประโยชนแกหมู 
              ญาติ  ดูกอนสหาย  ขาพเจาใหอภัยแกทาน. 
                              จบภัททสาลชาดกที่  ๒ 
 
                          อรรถกถาภัททสาลชาดก 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
พระปรารภ   การบําเพ็ญประโยชนแกพระญาติ  ตรัสเรื่องนี้  มคํีาเริ่มตน 
วา   กา  ตฺว   สุทฺเธหิ   วตฺเถหิ  ดังนี้. 
            เรื่องพิสดารมีวา  การฉันเปนประจําของภิกษุ  ๕๐๐  รปู   เปนไปอยูใน 
นิเวศนของทานอนาถปณฑิกะ  ณ  พระนครสาวัตถี  โดยทํานองน้ันในนิเวศน 
ของนางวิสาขา   และในพระราชวังของพระเจาโกศล.   ก็ในพระราชนิเวศนนั้น 
เจาหนาท่ียอมถวายโภชนะอันมีรสเลิศตาง ๆ โดยแท  ถึงอยางนั้น  ใคร ๆ ที่เปน 
ผูคุนเคยกันของภิกษุไมมีอยูเลย.   เหตุนั้น  พวกภิกษุจึงไมคอยฉันในพระราช- 
นิเวศน     ภิกษุเหลาน้ันรับภัตพากันไปสูเรือนของทานอนาถปณฑิกะหรือนาง 
วิสาขา   หรอืมิฉะน้ันก็เรือนของคนท่ีคุนเคยกันอ่ืน ๆ   แลวจึงฉัน.    วันหนึ่ง 
พระราชาทรงสงบรรณาการท่ีคนนํามา    ไปสูโรงฉันวา    พวกเจาจงถวายแก 
พวกภิกษุ    ครั้นราชบุรษุกราบทูลวา      ในโรงฉันไมมีภิกษุ    ตรัสสั่งถามวา 
ทานไปที่ไหนเสียเลา    ทรงสดับวา    พากันไปน่ังฉันที่เรือนของคนท่ีคุนเคย 
แหงตน  พระเจาขา  พอเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จ   เสด็จไปสํานักพระศาสดา  
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ทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ข้ึนชื่อวาโภชนะ  มีอะไรเปนยอดเยี่ยม. ถวาย- 
พระพรวา  ขอถวายพระพรมหาบพิตร  โภชนะมีความคุนเคยกันเปนยอดเยี่ยม 
เพราะแมมาตรวาจะเปนขาวตังขาวปลายเกรียน   ที่คนคุนเคยกันให    ก็ยอมมี 
รสอรอย.   ทลูถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ความคุนเคยของพระภิกษุ  จะมี 
กับคนพวกใดเลา  พระเจาขา.  ถวายพระพรวา  ขอถวายพระพร มีไดกับหมูญาติ  
หรือกับสกุลแหงพระเสขะ   มหาบพิตร. 
            ครั้งน้ันพระราชาทรงพระดําริวา  เราตองเชิญธิดาแหงศากยะนางหน่ึง 
มาแตงต้ังเปนอัครมเหสี  ดวยวิธีนี้  ความคุนเคยอยางยอดเยี่ยมฉันญาติของพวก 
ภิกษุกับเรา  คงมีเปนแน  พระองคเสด็จลุกจากอาสนะไปพระนิเวศนของพระ- 
องคทรงสงทูตไปสูบุรีกบิลพัสดุดวยพระดํารัสวาขาพเจาขอรอง     เจาศากยะจง 
ใหธิดาแกขาพเจา      ขาพเจาตองการความเปนญาติกับพวกทาน.     เจาศากยะ 
สดับคําพูดแลว      ประชมุปรึกษากันวา      พวกเราอยูในถิ่นฐานอันเปนไปใน 
อาณาของพระเจาโกศล      ถาพวกเราไมใหทาริกา     จักมีเวรอยางใหญหลวง 
ถาใหเลา     เชื้อสายของพวกเราก็จะสลาย      ควรจะทําอยางไรดีเลา.   ครัง้น้ัน 
ทาวมหานามตรัสกะพวกศากยะน้ันวา     อยารอนใจกันไปเลย     ธิดาของฉัน 
ชื่อ  วาสภขตัติยา  เกิดในทองทาสีชื่อ  นาคบุณฑา  อายุได  ๑๖ ป  มรีูป 
รางเฉิดฉาย  ถึงความงามเลิศ  เทากับเปนเผากษัตริย  ดวยอํานาจของบิดา พวก 
เราจะสงนางไปใหแกพระเจาโกศลน้ันวา  เปนขัตติยกัญญา.  เจาศากยะท้ังหลาย 
ตางรับวาดีจริง ไดเรียกพวกทูตมากลาววา   เปนการดีละ   พวกขาพเจาจักถวาย 
ทาริกา  พวกทานจงรับนางไปบัดนี้ทีเดียวเถิด. พวกทูตฟงคําน้ันแลว   คิดกนัวา 
ธรรมดาวาศากยราชเหลานี้    ถือตัวยิ่งนักเพราะอาศัยชาติ    พึงกลาววา  นางนี้  
เสมอกับพวกเรา    แลวใหนางที่ไมเสมอกันก็ได    พวกเราจักยอมรับแตนางที่ 
รวมบริโภคกับพวกเหลาน้ันเทาน้ัน     ทูตเหลาน้ันพากันทูลอยางน้ีวา    เม่ือพวก  
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ขาพระองคจะรับไป   จักขอรับนางที่เสวยรวมกับพระองคไป  เจาศากยะทั้งหลาย 
จึงใหที่พักแกพวกทูต     คิดกันวา    จักทําอยางไรเลา    ทาวมหานามตรัสวา 
พวกเธออยารอนใจไปเลย   ฉันจักทําอุบาย  ในเวลาท่ีฉันกําลังบริโภค พวกเธอ 
จงตกแตงนางวาสภขัตติยาพามา พอฉันหยิบคําขาวเพียงคําเดียวเทาน้ัน  พวกเธอ 
ก็สงหนังสือใหดู  บอกวา พระราชาพระองคโนน  ทรงสงหนังสือ  เชิญดูสาสนนี้ 
เสียกอน  พวกน้ันพากันรับคําวาสาธุ  เมื่อทาวเธอกําลังเสวย  ก็ตกแตงกุมาริกา 
ทาวมหานามตรัสวา    พวกเธอจงพาธิดาของฉันมาเถิด   นางจงบริโภครวมกับ 
ฉันเถิด   ครั้งน้ันเจาศากยะ  พากันตกแตงนางทําเปนชักชาอยูหนอยหน่ึง  แลว 
พามา     นางคิดวา     จักบริโภครวมกับพระบิดา     จึงหยอนหัตถลงในถาด 
เดียวกัน     ทาวมหานามทรงถือปนขาวปนหน่ึงรวมกับนาง   แลวทรงเปบดวย 
พระโอฐ  พอทรงเอ้ือมพระหัตถเพ่ือคําท่ี  ๒  พวกศากยะก็นอมหนังสือเขาไป 
ถวายวา   ขอเดชะ  พระราชาทรงพระนามโนน  ทรงสงหนังสือมา   เชิญพระองค 
ทรงสดับสาสนนี้กอนเถิด พระเจาขา  ทาวมหานามตรัสวา  แมหนู  เจาจงบริโภค 
เถิด     ทรงวางพระหัตถขวาไวในถาดนั่นแล      ทรงรับหนังสือดวยพระหัตถ 
ซาย     ทรงทอดพระเนตรหนังสือ     เมื่อทาวเธอกําลังทรงหนังสืออยูนั้นเอง 
นางก็เสวยเสร็จ   เวลาท่ีนางบริโภคเสร็จ  ทาวเธอจึงลางพระหัตถบวนพระโอฐ 
พวกทูตเหลานั้นเห็นแลว   พากันปลงใจวา  นางนั้นเปนพระธิดาแหงทาวมหา- 
นามน้ี    โดยปราศจากขอคลางแคลงทีเดียว  ตางไมสามารถจะรูความในน้ันได 
เลย   ทาวมหานามทรงสงพระธิดาไปดวยบริวารขบวนใหญ   พวกทูตเหลานั้น 
ก็พานางสูนครสาวัตถีตางกราบทูลวา   กุมารีนี้สมบูรณดวยชาติ   เปนธิดาของ 
ทาวมหานาม. 
            ครั้งน้ัน      พระราชาทรงสดับเรื่องนั้น     ทรงดีพระหฤทัย  ใหตกแตง 
พระนครท้ังสิ้น     ใหนางสถิตเหนือกองแกว       ทรงใหอภิเษกสถาปนาใน  
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ตําแหนงอัครมเหสี   นางไดเปนที่รักจําเริญของพระราชา.   อยูมาไมชาไมนาน 
นางก็ต้ังครรภ   พระราชาไดประทานเครื่องบริหารครรภ  ครบกําหนดทศมาส 
นางประสูติพระราชบุตร   มีผิวพรรณเพียงดังทอง.   ครั้นในวันขนานพระนาม 
ของพระกุมารนั้น    พระราชาทรงสงขาวไปสูสํานักของพระอัยกาของพระองควา 
ธิดาของศากยะราชวาสภขัตติยา    ประสูติพระราชบุตร    จะทรงขนานนามแก 
บุตรนั้นอยางไร.   ก็อํามาตยผูเชิญพระราชสาสนนั้นไปคอนขางจะหูตึง   เขาไป 
ถึงตําหนักนั้นแลวกราบทูล   แดพระอัยกาของพระราชา   ทาวเธอทรงสดับพระ 
ราชสาสนนั้นเเลว   ตรัสวา  นางวาสภขัตติยา   แมจะยังไมคลอดพระโอรส   ยัง 
ครอบงําคนท้ังหมดได  คราวนี้ละก็ตองเปนตัวโปรดอยางลนเหลือของพระราชา 
อํามาตยหูตึง   ฟงคําวา  วัลลภา  ไมชัดเจนกําหนดวา   วิฏฏภะ  ครั้นเขาเฝา 
พระราชากราบทูลวา   ขอเดชะ   ดังขาพระพุทธเจาไดยินมา     ขอใตฝาละออง- 
ธุลีพระบาท  ทรงขนานนามพระกุมารวาวิฏฏภะ  เถิดพระเจาขา  พระราชาทรง 
พระดําริวา  คงเปนชื่อท่ีตระกูลใหไวเกากอนของพวกเรา  ไดทรงขนานพระนาม 
พระโอรสนั้นวาวิฏฏภะ. 
            ต้ังแตนั้นพระกุมารก็จําเริญดวยกุมารบริหาร  ถึงคราวมีอายุได  ๗  ขวบ 
เห็นรูปชาง    และรูปมาเปนตน      ที่คนนํามาจากตระกูลพระเจายาย   ถวายแก 
พระกุมารอ่ืน ๆ   ก็ถามมารดาวา   แม   ของบรรณาการจากตระกูลทานตา 
คนนํามาใหเด็กอ่ืน  ๆ    ที่ฉันไมมีผูสงอะไรมาใหเลย     แมไมมีพระมารดา 
พระบิดาหรือ   ครั้งน้ันนางกลาวลวงเขาวา  พอเอย  บรรดาศากยราชเปนเจาตา 
เจายายของเธอ  อยูไกล  เหตุนั้น  ทานเหลาน้ันจึงไมสงอะไร ๆ มา  ตอมาถึงเวลา 
มีอายุได  ๑๖  เขากลาววา   แมฉันจะไปเย่ียมตระกูลเจาตาเจายาย   แมจะถูกนาง 
หามวา  อยาเลย   พอเอย    เจาจักการทําอะไรในท่ีนั้น     ก็คงออนวอนบอย ๆ 
ครั้งน้ันมารดาของเขา   รับคําวา   ถาอยางนั้นก็ไปเถิด    เขากราบทูลพระบิดา  
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ออกไปดวยบริวารมาก    นางวาสภขัตติยาสงหนังสือไปกอนวา    หมอมฉันอยู 
สบายดี  ณ  ที่นี้เจาขา  ขาแตเจา   พระองคโปรดอยาทรงแสดงความในอะไร ๆ 
แกเขาพระเจาขา   เจาศากยะทั้งหลายรูเรื่องการมาของวิฏฏภะ   คิดกันวา   พวก 
เราไมสามารถจะไหวเขาได    เหตุนั้น จึงพากันสงพระกุมารเด็ก ๆ  ไปสูชนบท 
เมื่อถึงกบิลพัสดุ  พวกศากยะพากันประชุม  ณ  สณัฐาคาร  กุมารไปถึงสัณฐาคาร 
ไดหยุดยืนอยู   ครั้งน้ัน     พวกเหลาน้ันพากันกลาวกะเขาวา   พอเอย   ทานผูนี้  
เปนเจาตาของเธอ  ทานผูนี้เปนเจาลุงของเธอ  เขาตองเท่ียวไหวเรื่อยไปทุกคน 
เขาตองไหวเสียจนหลังขดหลังแข็ง    ไมเห็นผูไหวตนสักคนเดียว     จึงถามวา 
ผูที่ไหวฉันทําไมไมมีเลยเลา    พวกศากยะพากันบอกวา   พอเอย   กุมารท่ีเปน 
นอง ๆ ของเธอ   พากันไปชนบทเสีย.    กระทําสักการะแกเขาอยางขนานใหญ 
เขาพักอยู  ๒-๓ วันแลวกลับไปดวยบริวารมาก. 
            ครั้งน้ันทาสีนางหน่ึง     ดาวา    แผนกระดานน้ีเปนแผนกระดานท่ีลูก 
อีทาสีวาสภขัตติยามันนั่งไว      แลวลางแผนกระดานที่เขานั่งในสัณฐาคารดวย 
น้ํานม    บุรษุผูหน่ึงลืมอาวุธของตน    หวนกลับจะหยิบอาวุธ     ไดยินเสียง 
ดาวิฏฏภกุมารน้ัน      จึงถามนางในระหวางนั้น    ทราบวา    วาสภขัตติยาเกิด 
ในทองของนางทาสี      แหงทาวมหานามศากยราช      ก็ไปเลาแถลงแกหมูพล 
เกิดเกรียวกราวกันขนานใหญวา    ไดยนิวา     นางวาสภขัตติยาเปนลูกทาสี 
กุมารฟงคําน้ัน     ต้ังใจวาปลอยใหพวกน้ีลางแผนกระดานที่กูนั่งดวยนํ้านมไป 
กอนเถิด    คอยดูนะ    พอกูเสวยราชแลวเถอะ     กูจะเอาเลือดที่คอของพวก 
นี้ลางแผนกระดานที่กูนั่งใหได     เมือ่เขากรุงสาวัตถี      พวกอํามาตยพากัน 
กราบทูลประพฤติเหตุทั้งปวงแดพระราชา    พระราชาทรงสดับเรื่องนั้น      กริ้ว 
เจาศากยะทั้งหลายวา   ใหธิดาทาสีแกเราได    ทรงตัดการบริหารท่ีพระราชทาน 
แกนางวาสภขัตติยา   และโอรสหมดเลย    พระราชทานเพียงเทาท่ีพวกทาสและ  
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ทาสีจะไดรับกันเทาน้ัน     จากน้ันลวงไปได  ๒-๓ วัน     พระศาสดาเสด็จไปสู 
พระนิเวศนประทับนั่ง     พระราชาถวายบังคมพระศาสดา   กราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  พวกญาติของพระองคพากันใหธิดานางทาสีแกหมอมฉันเสียได 
เหตุนั้น   หมอมฉันจําตองตัดการบริหารของนางพรอมท้ังลูก  คงไดใหเพียงการ 
บริหารเทาที่พวกทาสและทาสีจะพึงไดกันเทาน้ัน พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร 
พวกศากยะทําไมสมควรเลยทีเดียว   ธรรมดาวา   เมื่อจะใหก็ตองใหนางที่มีชาติ 
เสมอกัน   กแ็ตวามหาบพิตร  อาตมาขอถวายพระพรกะบพิตร  นางวาสภขัตติยา 
เปนราชธิดาไดอภิเษกในพระราชวังของขัตติยราช   ถึงวิฏฏภะเลา   ก็เกิดเพราะ 
อาศัยขัตติยราชเหมือนกัน   ข้ึนชื่อวาโคตรของมารดา  จักกระทําอะไรได  โคตร 
ของบิดาตางหากเปนประมาณ    บัณฑิตแตครั้งโบราณไดใหตําแหนงอัครมเหสี 
แกหญิงเข็ญใจหาฟน     แตกุมารท่ีเกิดในทองของนาง     ครองราชสมบัติ   ณ 
กรุงพาราณสี  อันมีบริเวณ  ๑๒ โยชน  ทรงพระนามวา  กัฏฐหาริกราช  แลว 
ตรัสกัฏฐหาริกชาดก   พระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดา   ทรงดีพระ- 
หฤทัยวา โคตรของบิดาเทาน้ันเปนประมาณ  โปรดประทานการบริหารเชนเดิม 
แกมารดาและโอรสทันที. 
            กลาวถึงทานเสนาบดีของพระราชา  นามวา  พันธุละ  สงภริยาของตน 
ชื่อมัลลิกา  ผูเปนหมันไปสูกรุงกุสินาราดวยคําวา  เธอจงไปสูเรือนแหงสกุลของ 
เธอเถิด   นางคิดวา   เราจักเฝาพระศาสดาแลวจึงไป   เขาไปสูพระวิหารเชตวัน 
ถวายบังคมพระศาสดา   แลวยืนอยู  ณ สวนขางหน่ึง  ไดรับสั่งถามวา   เธอจะ 
ไปไหน   กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    สามีของหมอมฉันจักสงคืนไป 
สูเรือนแหงสกุลเจา   ตรัสวา   เพราะเหตุไร   กราบทูลวา   หมอมฉันเปนหมัน 
ไมมีบุตรเจาคะ    ตรัสวา   ถาเปนอยางนั้น  ก็ไมตองไปดอก   กลับเถิด     ดีใจ  
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ถวายบังคมพระศาสดา  ไดไปสูนิเวศนทันที  ครั้นถูกสามีถามวา  เหตุไรเธอจึง 
กลับมาเลา  บอกวา  พระทศพลรับสั่งใหดิฉันกลับนี่เจาคะ นาย  ทานเสนาบดี 
กลาววา     พระตถาคตตองทรงเห็นเหตุการณเปนแน  ไมชาไมนานเลย  นางก็ 
มีครรภเกิดแพทอง    จึงบอกวา    ดิฉันเกิดแพทองแลวละ   ถามวา   แพทอง 
อยางไรเลา  บอกวา  นายเจาขา  ดิฉันปรารถนาจะลงอาบนํ้า  ดื่มน้ําในสระโบก- 
ขรณีอันเปนมงคล     ซึ่งเปนที่อภิเษกสรงแหงคณะราชสกุลในพระนครเวสาลี 
เจาคะ  ทานเสนาบดีกลาววา  ดีละ   ถอืธนูพันแรง   อุมนางข้ึนสูรถ   ออกจาก 
พระนครสาวัตถีขับรถเขากรุงเวสาลี     ก็ในกาลน้ัน      เจามหาลิพระเนตรบอด 
เคยเรียนศิลปะรวมอาจารยเดียวกันกับพระเจาโกศล  และพันธุลเสนาบดี   สอน 
อรรถธรรมแกมวลเจาลิจฉวี  ประทับอยูใกลประตูนั้นเอง   ทานทรงฟงเสียงรถ 
กระแทกธรณี  กลาววา  นั่นเสียงรถอันเปนพาหนะ  ของเจามัลละนามวา  พันธุละ 
วันนี้ภัยคงจักเกิดแกมวลเจาลิจฉวี    การระวังรักษาสระโบกขรณีแข็งแรง    ทั้ง 
ภายในและภายนอก   ขางบนมีตาขายขึง    ตลอดชองลอดแมของฝูงนกก็ไมมี. 
            ก็ทานเสนาบดีลงจากรถฟาดฟนฝูงคนท่ีเฝาดวยพระขรรคใหหนีไป   ตัด 
ตาขายโลหะใหภรรยาลงในสระโบกขรณีอาบด่ืม   แมตนเองก็อาบบาง    แลวอุม 
นางมัลลิกาข้ึนใสรถออกจากเมืองไปตามทางท่ีมานั้นแล     พวกคนเฝาพากันไป 
กราบทูลแดมวลเจาลิจฉวี   เจาลิจฉวีเหลาน้ันพากันกริ้ว   ข้ึนทรงรถ   ๕๐๐  คัน 
ทรงยกออกไป  ดวยทรงดาํริวา  พวกเราตองจับเจามัลละชื่อพันธุละใหได  พากัน 
ไปเลาเรื่องนั้นแดเจามหาลิ   เจามหาลิกลาววา   พวกเธออยาไปเลย    เขาจักฆา 
พวกเธอเสียหมดทีเดียว   ฝายพวกน้ันพากันกลาววา  พวกขาพเจาตองไปใหได 
กลาววา  ถาเชนนั้นพวกเธอเห็นลอรถจมลงไปถึงดุมละก็พากันกลับเสีย   เมือ่ไม 
กลับตอนน้ัน  จักไดยินเสียงคลายฟาผาขางหนา   พึงกลับกันจากท่ีนั้น    เมื่อยัง  
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ไมกลับตอนน้ัน    พวกเธอจักเห็นชองในแอกรถของพวกเธอ   อยาไดพากันไป 
ตอไปเปนอันขาด.    พวกเจาลิจฉวีเหลาน้ัน    ไมยอมกลับตามคําของทาวเธอ 
พากันติดตามทานพันธุละนั้นไปจนได  นางมัลลิกาเห็นแลวกลาววา  นายเจาขา 
รถปรากฏหลายคัน  ทานพันธุละกลาววา  ถาเชนนั้นเธอคอยบอกฉันในเวลาที่รถ 
ปรากฏเปนคันเดียวกัน ในเมื่อรถทุก ๆ คันปรากฏเปนดุจคันเดียว  นางมัลลกิา 
จึงบอกวา  นายเจาขา  หัวรถปรากฏแลว    ทานพันธุละสงสายบังเหียนใหนาง 
วาถาเชนนั้นเธอจงถือสายบังเหียนเหลาน้ีไว   ยืนอยูบนรถน้ันแลโกงธนู   เสียง 
ไดเปนเหมือนเสียงฟาผา    ทานพวกน้ันไมยอมกลับแมจากท่ีนั้น    พากันกวด 
ตามเรื่อยไป  ทานพันธุละยืนบนรถยิงลูกศรไปลกูหนึ่ง   ลูกศรน้ันทําหัวรถท้ัง 
๕๐๐  คันใหเปนชอง   แทงทะลุที่หุมเกราะของพระราชาทั้ง  ๕๐๐  แลวจมดินไป 
เจาลิจฉวีเหลาน้ัน   ไมทราบความท่ีตนถูกยิงแลว  คงตรัสอยูวา  หยุด   เจาตัวราย 
หยุด   เจาตัวราย  ติดตามเรื่อยไป  ทานพันธุละจอดรถกลาววา  พวกทานเปน 
คนตายแลว   ไมมีธรรมเนียมเลย   ทีข่าพเจาจะรบกับคนตาย   เจาลิจฉวีพากัน 
ตรัสวา  ข้ึนชื่อวาคนตายแลวเปนเชนอยางพวกเราไมมีดอก  กลาววา  ถาเชนนั้น  
จงเปลื้องเกราะของทานผูอยูสุดทายเพ่ือนซี     เจาลิจฉวีเหลาน้ันพากันเปลื้อง 
เจาองคนั้นพอเปลื้องเกราะเสร็จเทาน้ัน    ลมลงสิน้พระชนมเลย.   ครั้งน้ันทาน 
พันธุละกลาวกะเจาเหลานั้นวา    พวกทานแมทั้งหมดก็เปนรูปนั้น     พวกทาน 
จงพากันไปสูเรือนของตน ๆ   จัดเตรียมการท่ีควรจัดการ  สั่งเสียลูกเมีย   แลว 
คอยเปลื้องเกราะ   เจาเหลาน้ัน  พากนัทาํตามนั้น    ถึงชีพตักษัยทุกคน. 
            ฝายทานพันธุละ    ก็พานางมัลลิกามาสูนครสาวัตถี    นางคลอดบุตร 
ชายแฝด ๑๖ ครั้ง บุตรชายแมทุกคนลวนเกงกลา  สมบูรณดวยกําลัง   ตางเรียน 
สําเร็จในศิลปะทุกประการ  คนหน่ึง ๆ ไดมีบริวารพันคน    ทองพระลานหลวง  
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แนนขนัดไปดวยพวกน้ัน    ผูไปสูพระราชนิเวศนกับบิดาทีเดียว   อยูมาวันหน่ึง 
พวกมนุษยที่ถูกตัดสินใหแพคดีอยางโกงในท่ีวินิจฉัย      เห็นทานพันธุละกําลัง 
เดินมา    กร็องเอะอะบอกการตัดสินคดีโกงของอํามาตยผูทําการวินิจฉัยแกทาน 
ทานไปสูที่วินิจฉัย  พิจารณาคดีนั้น  ไดกระทําเจาของใหคงเปนเจาของ  ผูมิใช 
เจาของ   ก็กระทําคงเปนผูมิใชเจาของ   มหาชนพากันแซซองสาธุการดวยเสียง 
อันดัง พระราชารับสั่งถามวาน้ีเรื่องอะไรกัน  ทรงสดับความน้ัน   ทรงยินดตีรัส 
ใหถอดอํามาตยเหลาน้ันเสียทั้งหมด   มอบการวินิจฉัยใหแกทานพันธุละผูเดียว. 
            จําเดิมแตนั้นทานตัดสินโดยชอบ  ครั้งน้ันพวกผูตัดสินความเกา ๆ  เมื่อ 
ไมไดสินบนตางมีรายไดนอย  พากันยุแหยในราชสกุลวา  พันธุละปรารถนาราช 
สมบัติ   พระราชาทรงสดับถอยคําของพวกน้ันไมสามารถจะขมพระทัยได   ทรง 
ดําริวาเมื่อเราจะใหฆาพันธุละนี้  ในพระนครน้ีทีเดียวเลา  ความครหาจักบังเกิด 
ไดทรงพระดําริตอไปวา    ตองแตงคนใหไปปลนชายแดน   แลวสงใหไปปราบ 
พวกน้ัน     เวลายกกลับกใ็หคนฆาเสียทั้งพวกลูกในระหวางทาง    ครั้นทรงดําริ 
แลวรับสั่งใหหาทานพันธุละมาเฝา   ตรัสสั่งใชวา ขาววา  ชายแดนกําเริบ   ทาน 
กับบุตรของทานจงไปจับพวกโจรทีเถิด   แลวทรงใหมหาโยธา    แมเหลาอ่ืนที่ 
สามารถไปกับทานพันธุละและบุตรเหลาน้ัน    ดวยทรงดํารัสวา   พวกเจาจงตัด 
ศีรษะของเขากับลูกท้ัง  ๓๒  คนเสีย  ณ ที่นั้นใหจงได แลวนํามาเถิด  ครั้นทาน 
ไปถึงชายแดนเทาน้ัน      พวกโจรที่แตงไปพากันกลาววา  ไดยินขาววา   ทาน 
เสนาบดีกําลังยกมา  พากันหนีไปส้ิน  ทานจัดการใหประเทศสงบราบคาบ   ต้ัง 
ชนบทไดแลวยกกลับ    ครั้งน้ันเหลาโจรน้ัน   พากนัตัดศีรษะของทานกับลูก ๆ 
เสียในที่ไมไกลจากเมือง  วันนั้น   นางมัลลิกานิมนตพระอัครสาวกกับภิกษุ   ๕๐๐ 
รูป.    ตอนเชามีคนนําหนังสือมาใหนางวา    สามีกับบุตรถูกโยธาเหลาน้ันตัด  
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ศีรษะเสียแลว  นางทราบเรื่องนั้นแลว    ไมพูดอะไรแกใคร ๆ   เก็บหนังสือไว 
ในชายพก   คงอังคาสพระภิกษุอยูเรื่อยไป   ครั้งน้ันพวกคนใชของนาง   ถวาย 
ภัตตาหารแดภิกษุแลว   ยกถาดเนยใสมา   ทําถาดแตกตอหนาพระเถระท้ังหลาย 
พระธรรมเสนาบดีกลาววา  อุบาสิกา   สิ่งท่ีมีความแตกเปนธรรมดาแตกไปแลว 
ไมตองเสียใจ   นางนําหนังสือออกมาจากชายพก  กราบเรียนวา   คนนําหนังสือ 
นี้มาใหดิฉัน   พอกับลกู  ๓๒  คนถูกตัดศีรษะเสียแลว    ดิฉันแมจะไดฟงเรื่องนี้ 
ยังไมเสียใจเลย    ก็เม่ือถาดเนยใสน้ีแตกไป    จะตองเสียใจทําไมเจาคะ. 
            พระธรรมเสนาบดีกลาวคํามีอาทิวา (ชีวิต  มรณ)  ไมมนีิมิตไมมีใครรู 
แสดงธรรมแลวลุกจากอาสนะไปพระวิหาร    ฝายนางใหเรียกลูกสะใภ  ๓๒ นาง 
มาส่ังสอนวา      สามีของพวกเธอปราศจากความผิดตางไดรับผลแหงกรรมท่ี 
ทําไวในปางกอนของตน      พวกเธออยาเศราโศกเลย     อยากระทําใจประทุษ 
รายในพระราชาเลย     จารบุรุษของพระราชาฟงคําน้ัน      พากันกราบทูล 
ความท่ีคนเหลานั้น     หาโทษมิไดแกพระราชา     พระราชาทรงสลดพระทัย 
เสด็จไปสูที่อยูของนาง     ทรงขอขมาโทษกะนางมัลลิกา     และสะใภของนาง 
แลวประทานพรแกนางมัลลิกา     นางกราบทูลวา     พระพรเปนอันหมอมฉัน 
รับพระราชทานใสเกลาใสกระหมอมพะยะคะ       เมื่อพระราชาเสด็จไปแลว 
จัดถวายมตกภัตรสนานกายเขาเฝาพระราชา   กราบทูลวา   ขอเดชะ   พระองค 
ผูสมมุติเทพเจา     พระองคพระราชทานพรแกหมอมฉันไว     หมอมฉันมิได 
มีความตองการอยางอ่ืน     ขอพระองคทรงพระกรุณาอนุญาตใหหมอนฉันและ 
สะใภ ๓๒  คนไปสูตระกูลเดิมเถิด    พระเจาขา    พระราชาทรงรับคําของนาง 
นางสงลูกสะใภ  ๓๒  คน    ไปสูตระกลูของตน ๆ    ตนเองก็ไดไปสูเรือนแหง 
ตระกูลของตน  ณ  กุสินารานคร  ฝายพระราชาก็พระราชทานตําแหนงเสนาบดี 
แกหลานของทานพันธุละเสนาบดี ชื่อ   ฑีฆการายนะ สวนเขาดําริวา  พระราชา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 121 

องคนี้ฆาลุงของเราเสีย     คอยหาชองแกแคนแกพระราชาอยูเรื่อย     พระราชา 
ต้ังแตรับสั่งใหฆาทานพันธุละผูปราศจากความผิดแลว   ก็ทรงมแีตความเรารอน 
พระหฤทัย     มิทรงไดรับความชื่นใจ    ไมทรงไดความสุขในราชสมบัติเลย 
ครั้งน้ันพระศาสดาทรงอาศัยนิคมชื่อวาเวตตนุปปนนกุละ  ประทับอยู   พระ 
ราชาเสด็จไป ณ  นิคมน้ัน  ทรงตั้งคายพักไมไกลพระอาราม  เสด็จไปสูพระวิหาร 
ดวยราชบริพารมาก    ดวยทรงพระดําริจะถวายบังคมพระศาสดา    ประทาน 
เบญจราชกกุธภัณฑแกทีฆการายนะ     ลําพังพระองคเดียวเทานั้น     เสด็จเขาสู 
พระคันธกุฎี    เรื่องทั้งหมดพึงทราบตามแนวธัมมเจติยสูตรนั้นแล. 
            ครั้น  พระองคเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี   ทฆีการายนะถือเอาราชกกุธภัณฑ 
เหลาน้ัน    กระทําวิฏฏภกุมารใหเปนพระราชา   ทิ้งมาไวตัวหนึ่ง    หญิงท่ีจะ 
ปรนนิบัติผูหน่ึง   สําหรบัพระราชา  ไดไปสูพระนครสาวัตถี  พระราชาทรงตรัส 
ปยกถากับพระศาสดา   แลวเสด็จออกไมทรงเห็นกองทหาร    ตรัสถามหญิงน้ัน  
ทรงสดับเรื่องนั้นแลว   ทรงดําริวา  เราตองไปชวนหลานเรามาจับวิฎฏภะใหได 
เสด็จไปสูพระนครราชคฤห    ถึงเวลาคํ่ามืด    ประตูเขาปดหมดแลว     ไมทรง 
สามารถจะเขาสูพระนครได  ทรงบรรทมในศาลาหลังน้ัน  ทรงกรากกรําดวยลม 
และแดด    ตอนกลางคืนเลยสวรรคตในศาลานั้นเอง     ครั้นรุงสวางแลวฝูงคน 
ฟงเสียงคร่ําครวญของหญิงน้ัน      ผูพร่ํารําพันอยูวา  โอ   พระทูลกระหมอม 
จอมนรชนโกศลรัฐ   บัดนี้พระองคไรที่พ่ึงเสียแลว   พากันกราบทูลแดพระราชา 
พระราชานั้นตรัสสั่งใหกระทําสรีรกิจของพระมาคุลาธิราช     ดวยสักการะอยาง 
ใหญหลวง   ฝายเจาวิฏฏภะไดราชสมบัติ    ระลึกถงึเวรนั้น    ดาํริวา   กูตองฆา 
เจาศากยะใหตายใหหมดเลย   เสด็จออกดวยแสนยานุภาพอันใหญโต     วันนัน้ 
พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรุง    ทอดพระเนตรเห็นความพินาศของ  
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หมูพระญาติ  ทรงพระดําริวา  ควรจะกระทําการสงเคราะหญาติไว  ทรงโปรดสัตว 
ในตอนเชา    เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว    ทรงสําเร็จสีหไสยาในพระคันธกุฎี 
เวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศ   ประทับนั่ง  ณ  โคนไมอันมีเงาหางตนหน่ึง    ใกล 
พระนครกบิลพัสดุ  ณ  ทีไ่มไกลจากตรงนั้น     ในรัชสีมาแหงเจาวิฏฏภะมีตนไทร 
ใหญเงารมชิด  เจาวิฏฏภะเห็นพระศาสดาเขาไปเฝาถวายบังคมแลว  กราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ในเวลารอนเห็นปานน้ี  เหตุไรพระองคจึงทรงประทับนั่ง 
ณ  โคนตนไมอันมีเงาหางตนนี้  เชิญพระองคประทับนั่ง  ณ  โคนตนไมมีเงา 
รมชิดตนหน่ึงเถิด  พระเจาขา  ครั้นมีพระดํารัสวา  ชางเถิดมหาบพิตร   ธรรมดา 
วารมเงาของหมูญาติเย็นสบาย    ก็ดําริวา    พระศาสดาคงเสด็จมาเพ่ือปองกัน 
หมูญาติไว  ถวายบังคมพระศาสดา   เสด็จกลับคืนสูพระนครสาวัตถีทันที   แม 
พระศาสดาก็เสด็จเหาะไปสูพระวิหารเชตวันดุจกัน    พระราชาทรงระลึกถงึโทษ 
ของหมูศากยะได  ก็ยกพลออกแมครั้งท่ี ๒  คงพบพระศาสดาตรงนั้นเหมือนกัน 
เสด็จกลับเสียอีก    ในวาระที่  ๓  ทรงยกพลออก     คงพบพระศาสดาตรงน้ัน 
นั่นแหละตองกลับ. 
            แตในวาระท่ี ๔   เมื่อทาวเธอยกพลออกไป     พระศาสดาทรงตรวจดู 
บูรพกรรมของหมูศากยะ     ทรงทราบความท่ีกรรมอันเปนบาป  คือการโปรย 
ยาพิษใสในแมน้ําของศากยะเหลาน้ัน       นั้นเปนกรรมท่ีจะปองกันมิได   ไม 
เสด็จไปในวาระที่  ๔     ราชาวิฏฏภะ      ฆาเจาศากยะเสียทั้งหมดต้ังแตเด็กที่ 
กําลังด่ืมนม    เอาเลือดท่ีคอลางแผนกระดานที่ตนน่ัง   แลวเสด็จกลับมา   กแ็ล 
เมื่อพระศาสดาเสด็จกลับจากการท่ีเสด็จในวาระที่  ๓  รุงข้ึนเสด็จไปโปรดสัตว 
เสวยเสร็จเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี  ถึงเวลาเย็นพวกภิกษุประชุมกันนั่งในธรรมสภา 
พากันกลาวแถลงพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาวา   ผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา 
ทรงแสดงพระองคใหพระราชากลับเสีย  ทรงเปลื้องหมูญาติจากมรณภัย   พระ-  
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ศาสดาทรงประพฤติประโยชนแกหมูพระญาติอยางนี้      พระศาสดาเสด็จมาตรัส 
ถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อกีพ้วกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร 
เมื่อพวกภิกษุกราบทูลใหทรงทราบแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มใิชแต 
ในบัดนี้เทานั้น     ที่ตถาคตประพฤติประโยชนแกหมูญาติ    แมในครั้งกอนก็ได 
ประพฤติแลวเหมือนกัน   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลอาราธนา   ทรงนําอดีตนิทาน 
มาดังตอไปน้ี 
            ในอดีตกาล  ครั้งพระราชาทรงพระนามวาพรหมทัต  มไิดทรงละเมิด 
ทศพิธราชธรรม   ดํารงราชยโดยธรรมในพระนครพาราณสี  วันหน่ึงทรงพระ- 
ดําริวา   บรรดาพระราชาในพ้ืนชมพูทวีป   พากันอยูในปรางปราสาทมีเสามาก 
เหตุนั้นอันการสรางพระปราสาทดวยเสามาก ๆ  จึงไมเปนขออัศจรรย  ถากระไร 
เราลองสรางปราสาทเสาเดียวดูบาง  ดวยอยางนี้เราคงเปนราชาผูเลิศกวาพระราชา 
ทั้งปวงได    ทาวเธอจึงมีรับสั่งเรียกชางไมมาเฝา     ตรัสวา    พวกเจาจงสราง 
ปราสาทเสาเดียว  อันถึงความงามเลิศแกเรา  ชางไมเหลาน้ันรับพระดํารัสวาสาธุ 
พากันเขาปา   พบตนไมทั้งตรงท้ังใหญ    เหมาะท่ีจะสรางปราสาทเสาเดียวเปน 
อันมาก  คิดกันวา  ตนไมเหลาน้ี  ใชไดอยู  แตหนทางไมสม่ําเสมอ  ไมสามารถ 
จะชักลงได พวกเราตองพากันกราบทูลพระราชา ไดกระทําอยางนั้น    พระราชา 
ตรัสวา  จะคอย ๆ  ชกัลงมาตามแตจะมีอุบายไมไดหรือ    ครั้นพวกนั้นพากัน 
กราบทูลวา   ขอเดชะ  พระผูสมมติเทพเจา   จะใชอุบายอะไร ๆ  ก็สุดสามารถ 
ที่จะชักลงได พระเจาขา  ตรัสวา  ถาเชนนั้น   จงสํารวจดูตนไมตนหน่ึงในอุทยาน 
ของเราซิ  พวกชางไมพากันไปสูอุทยาน  เห็นตนรังอันเปนมิ่งมงคล    ตนหน่ึง 
เปลาตรง  ชาวบานชาวตําบลพากันบูชา   ไดพลีกรรมแมจากราชสกุล   พากัน 
ไปสูราชสํานักกราบทูลเนื้อความน้ัน  พระราชาตรัสวา ธรรมดาตนไมในอุทยาน  
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ของเรา  เปนของท่ีเราไดเฉพาะ ไปเถิด  พากันโคนตนไมนั้นเถิด ชางไมเหลาน้ัน  
พากันรับพระดํารัสวาสาธุแลว    ตางคนถือของหอมและดอกไมเปนตน    ไปสู 
อุทยาน  กระทําการเจิม  ๕ นิ้ว  ดวยแปงหอมท่ีตนไม  วงดายหอยพวงดอกไม 
จุดประทีป  ทําพลีกรรม  รองบอกกลาววา ในวันคํารบ ๗ จากวันนี้  พวกเรา 
จะพากันมาตัดตนไม  พระราชาทรงอนุมัติใหตัดได  เชิญเทพยดาผูบังเกิด  ณ 
ตนไมนี้  ไป  ณ ที่อ่ืน  โทษจะไมมีแกขาพเจาท้ังหลาย  ครั้งน้ันเทพยดาผูเกิด 
ที่ตนไมนั้น  ฟงถอยคําน้ัน  คิดวา ไมตองสงสัยเลย  ชางไมเหลาน้ีคงตัดตนไมนี้ 
วิมานของเราตองฉิบหาย   ก็แลชีวิตของเราเลานะ  สุดสิ้นกันทีวิ่มานเทาน้ันเอง 
หมูวิมานเปนอันมาก   แมแหงฝูงเทวดาผูเปนญาติของเรา   ที่พากันเกิดแลว  ณ 
ตนรังหนุม ๆ อันต้ังลอมตนไมนี้   จักตองฉิบหายกัน    ก็แลความวินาศของตน 
จะไมเบียดเบียนเราไดเลย     เหมือนกับที่จะไมเบียดเบียนฝูงญาติได     เหตุนั้น 
ควรท่ีเราจะใหทานชีวิตแกหมูญาติเหลาน้ัน    ครัน้เวลากลางคืน    ประดบักาย 
ดวยอลังการอันเปนทิพย    เขาไปสูหองอันทรงสิริของพระราชา    กระทําหอง 
ทุกสวนใหสวางจาเปนอันเดียวกัน   ไดยืนรองไหอยู  ณ  เบื้องพระเศียร  พระ- 
ราชาทอดพระเนตรเห็นเทวดานั้น  ทรงตระหนกพระหฤทัย   เมื่อทรงปราศรัย 
กับทาน  ตรสัคาถาเปนปฐมวา 
                         ทานเปนใคร   มีผาอันสะอาดหมดจด  มายืนอยู 
              บนอากาศ  เพราะเหตุไร  น้ําตาของทานจึงไหล  ภัยมา 
              ถึงทานแตที่ไหน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กา  ตฺว  ความวา พระราชตรัสถามวา   ใน 
บรรดาอมนุษยมีนาค  ยักษ  ครุฑและทาวสักกะเปนตน  ทานชื่อวา  เปนอะไร. 
บทวา  วตฺเถหิ  นี้เปนเพียงถอยคําเทานั้น.  ที่จริงตรัสมุงหมายเอาเครื่องประดับ  
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เปนทิพยแมทั้งหมดทีเดียว.   บทวา  อเฆ  แปลวา ไมมีที่ติดขัด  ไดแก  อากาศ.. 
บทวา  เวหาสย  นี้เปนไวพจนของอากาศนั้นแล.   บทวา   เกน  ตยสฺสูทิ 
ความวา   น้ําตาของทานไหลหลั่งพรั่งพรูดวยเหตุไร.   บทวา   กุโต    ความวา 
พระราชาตรัสถามวา  ภัยมาถึงทานเพราะอาศัยเรื่องอะไร  บรรดาอนัตถะมีความ 
พลัดพรากจากญาติและความพินาศแหงทรัพยเปนตน. 
            เทวราชฟงพระดํารัสนั้นแลว   ไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                         ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   เมื่อหมอมฉันไดรับ 
              การบูชาอยู  ๖๐,๐๐๐  ป  ชนทั้งหลายรูจักหมอมฉันวา 
              ภัททสาละ  ในแวนแควนของพระองคนี้แล. 
                        ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ   พระราชาพระ- 
              องคกอน    เมื่อสรางพระนคร    อาคารและปราสาท 
              ตาง ๆ  พระราชาเหลาน้ัน    บชูาหมอมฉัน    ฉันใด 
              แมพระองคก็จงบูชาหมอมฉนั   ฉันนั้นเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ติฏโต    ความวา    เทวราชแสดงวา 
ขาแตพระมหาราชเจา   เม่ือหมอมฉันอันชาวกรุงพาราณสีทั่วหนา   และชาวบาน 
ชาวนิคม  ทั้งพระองคบูชาไดรับพลกีรรมและสกัการะเปนนิตย  ดํารงอยูในอุทยาน 
แหงนี้  และประมาณถึงเทานี้ผานไป.   บทวา   นครานิ   ความวา   กระทํา 
ปฏิสังขรณเมือง.    บทวา   อคาเร   จ   ไดแก   เรือนบนแผนดิน.   บทวา 
 ิทิสมฺปติ  ความวา    ขาแดพระมหาราช     ผูเปนเจาเปนใหญแหงทิศ.   บทวา 
น   มนฺเต   ความวา   ทานเหลาน้ันคือพระราชาแตครั้งกอนในพระนครน้ี 
เมื่อทรงกระทําการซอมพระนครเปนตน   ไมทรงดูหม่ิน  ไมกล้ํากลาย   คือไม 
เบียดเบียนหมอมฉัน  หมายความวา มิไดทรงตัดตนไมอันเปนท่ีอยูของหมอมฉัน  
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ทํากรรมของตน  แตคงกระทําสักการะแกหมอมฉันถายเดียว นี้เปนคําพูดเทวดา. 
บทวา    ยเถว   ความวา   เหตุนั้น     พระราชาแตครั้งกอนเหลานั้นพากันบูชา 
หมอมฉัน    แมพระองคเดียว   ก็มิเคยรับสั่งใหตัดตนไม  ฉันใด  แมพระองคเลา 
ก็ทรงบูชา  อยาตัดตนไมของหมอมฉันเสียเลย  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
            ลําดับนั้น    พระราชาไดตรัสคาถา ๒  คาถาวา 
                        กข็าพเจามิไดเห็นตนไมอื่น ๆ   ที่จะใหญโต 
              เหมอืนทาน  โดยประมาณ   ทานเปนไมงามแตกําเนิด 
              ดวยยานและปริมณฑล. 
                        ขาพเจาจะใหนายชางทําปราสาทมีเสาเดียวเปนท่ี 
              รื่นรมยใจ   ขาพเจาจะเช้ือเชิญทานมาอยูที่ปราสาทน้ัน 
              ดูกอนเทวดา  ชีวิตของทานจักยั่งยืน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กาเยน  แปลวา  โดยประมาณ.   ทาน 
กลาวคําอธิบายนี้ไววา     ขาพเจาไมเห็นตนไมอ่ืน  ๆ  ที่ไหนใหญโตโดยขนาด 
เหมือนตนนั้นของทาน  ก็แลตนไมของทานน่ันแล   มีทาทีงดงาม   คือถึงสวน 
แหงความงาม   เหมาะแกปราสาทเสาเดียว   โดยทีสู่งโปรงเปลาตลอด   และโดย 
ชาติคือเกิดแลวดี   มีสัณฐานกลมและตรงเปนขอสําคัญ    เหตุนั้น   ขาพเจาจึง 
ใหคนตัดสรางปราสาททีเดียว  ดูกอนเทวราชผูสหาย  ก็แตวาขาพเจาจักเชื้อเชิญ 
ทานเขาไปอยูในปราสาทน้ัน.  ทานน้ัน   เมื่ออยูรวมกับขาพเจา   ไดรับของหอม 
และดอกไมเปนตนอยางเลิศ   ร่ํารวยดวยสักการะ   จักเปนอยูอยางสบาย   ทาน 
อยารอนใจเลยวา   ความพินาศจักมีแกเรา    เพราะไมมีที่อยู    ชีวิตของทานจัก 
ยืนนานไปนะทานเปนที่บูชา. 
            เทวราชฟงพระดํารัสนั้นแลว   ไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา  
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                        ถาพระองคทรงดําริอยางน้ี     ก็จําตองพลัดพราก 
              จากตนรังอันเปนรางกายของหมอมฉัน  พระองคจงตัด 
              หมอมฉันทําเปนทอน ๆ  ใหมากเถิด. 
                        พระองคจงตัดปลายกอนแลวจงตัดทอนกลาง 
              ภายหลังจึงตัดท่ีโคน  เมื่อหมอมฉันถูกตัดอยางน้ี  ถึงจะ 
              ตายลงก็ไมเปนทุกข. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอว  จิตฺต  อทุปาทิ  ความวา  ถาวา 
ความคิดอยางนี้    เกิดแกพระองคแลว.   บทวา   สริเรน   วินาภาโว  ความวา 
ถาความพลัดพรากจากสรีระของหมอมฉันคือตนรังงาม    พระองคไดทรงต้ังไว 
แกหมอมฉัน.  บทวา  ปุถุโส  ความวา  เมื่อเปนเชนนั้น  ครั้นทรงตัดตนรัง 
งามนั้นโดยมาก.  บทวา  วิกนฺเตตฺวา  แปลวา   ตัดแลว.  บทวา   ขณฺฑโส 
ความวา  ครั้นตัดแลว   โปรดทอนเปนทอน ๆ โดยลําดับ.  บทวา  อคฺเค   จ 
ความวา   ครัน้ตัดแลว    จงตัดปลายกอน  ตอแตนั้น     ตัดสวนกลาง   หลังเขา 
ทั้งหมดจงตัดราก   เมื่อหมอมฉันถูกตัดอยางนี้  ไมพึงมีความทุกขถึงตาย   ยงัจะ 
พอมีความสุขไดเปนตอน ๆ  ทั้งนี้เทวราชวิงวอน. 
           ลําดับนั้น   พระราชาไดตรัสคาถา  ๒  คาถาวา 
                        ราชบุรุษตัดมือและเทา    ตัดหูและจมูก  ภายหลัง 
              จึงตัดศีรษะของโจรผูเปนอยู   ความตายน้ันชื่อวาตาย 
              เปนทุกข. 
                        ดูกอนตนรังผูเปนเจาปา   เขาตัดเปนทอน ๆ 
              เปนสุขหรือหนอ  ทานมีเหตุอะไร  มั่นใจอยางไร  จึง 
              ปรารถนาไดตัดเปนทอน ๆ.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  หตฺถปาท  แปลวา  ซึ่งมือแลเทา.  บทวา 
ต   ทุกขฺ    ความวา    เม่ือโจรถูกตัดโดยลําดับอยางนี้     พึงมีความทุกขแทบ 
ประดาตาย.    บทวา  สขุ   นุ    ความวา  ดูกอนไมรังผูสหาย   โจรที่ตองโทษ 
ประหาร   ปรารถนาจะตายโดยความสุขยอมขอรองใหตัดศีรษะ   ไมขอรองให 
ตัดทีละทอนกันเลย   แตทานขอรองอยางนี้  เหตุนั้น   ขาพเจาขอถามทานวา  จะ 
มีสุขไฉนที่ถูกตัดทีละทอน.     บทวา  กึ   เหตุ  ความวา    ข้ึนชื่อวา  การตัด 
ทีละทอน    ไมมีความสุขเลย    แตในเรื่องนี้คงมีเหตุ    พระราชาเม่ือตรัสถาม 
ดังน้ีกะเทวราชานั้น   จึงไดตรัสอยางนี้. 
            ลําดับนั้น    เทพดาไมรังงามเม่ือจะบอกแกพระองค   จึงกลาวคาถา  ๒ 
คาถาวา 
                        ขาแตมหาราช  หมอมฉันยึดมั่นเหตุอันใด   อัน 
              เปนเหตุประกอบดวยธรรม  ปรารถนาใหตัดเปนทอน ๆ 
              ขอพระองคจงทรงสดับเหตุนั้น. 
                        หมูญาติของหมอมฉัน      เจริญอยูดวยความสุข 
              เกิดแลวใกลตนรงัขางหมอมฉัน    พึงเขาไปเบียดเบียน 
              หมูญาติเหลาน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้   หมอมฉันชื่อวาเขาไป 
              สั่งสมสิ่งท่ีมิใชความสุขใหแกคนเหลาอื่น     เหตุนั้น 
              หมอมฉันจึงปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  เหตุธมฺมูปสฺหิต  ความวา  ขาแต 
พระมหาราช หมอมฉันยึดมั่น  ปรารถนาคือมุงหมายเหตุอันสมควรแกความจริง 
ทีเดียว  มิใชเพียงเหตุอันเหมาะ   ทูลวา  หมอมฉันปรารถนาจะใหตัดทีละทอน 
เชิญพระองคทรงเง่ียพระโสตสดับตนเหตุนั้นเถิด  พระเจาขา.   บทวา าติ   เม  
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ความวา  หมูเทพยดาผูเปนญาติของหมอมฉัน   พากันเติบโตอยางเปนสุขในรม 
เงาแหงสาลพฤกษอันงามของหมอมฉัน.   บทวา   มม   ปสฺเส  ความวา   บังเกิด 
ณ  สาลพฤกษหนุม ๆ  ไดชื่อวาเกิด  ณ  ที่อับลม  เพราะหมอมฉันชวยตานทาน 
ลมไวมีอยู    เมื่อหมอมฉันมีกิ่งและคาคบกวางขวางถูกตัดที่โคนโคนลงอยู    พึง 
รังแกพวกญาติได  คือกระทําใหวิมานหักลูแหลกลาญได.   บทวา  ปเรส   อสุ- 
โขจิต  ความวา  เมื่อเปนเชนนี้  ความไมสุขคือความทุกข  เปนอันหมอมฉัน 
กอบโกยให    เพ่ิมพูนใหแกคนอ่ืน    คือหมูเทพยดาผูเปนญาติเหลาน้ัน    กแ็ล 
หมอมฉันมิไดปรารถนาความทุกขแกพวกน้ันเลย  เหตุนั้น   หมอมฉันจึงขอ 
ปรารถนาใหตัดตนรังงามทีละทอน   พระเจาขา. 
            พระราชาทรงสดับเทวาธิบายนั้นแลว    ทรงยินดีวา     เทวบุตรนี้เปน 
ผูดํารงธรรมจริงเทียว    มไิดปรารถนาจะทําลายวิมานของหมูญาติ    แมเพราะ 
ความพินาศแหงวิมานของตน   ประพฤติประโยชนแกหมูญาติ   เราตองใหอภัย 
แกเธอ   ตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                        ดูกอนตนรังผูเปนเจาแหงปา    ทานยอมคิดส่ิงท่ี 
              ควรคิด    ทานเปนผูปรารถนาประโยชนแกหมูญาติ 
              ดูกอนสหาย  ขาพเจาใหอภัยแกทาน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เจตยรูป   เจเตสิ  ความวา  ดูกอนภัททสาลผู 
สหาย  ทานคิดเรื่องที่ชื่อวาควรคิด  เพราะมีจิตออนในหมูญาติทีเดียว.  บาลีวา 
เจตยรูป  เฉเทสิ  ดังนี้ก็มี.  คําน้ันมีอธิบายวา  เมื่อทานปรารถนาใหตัดทีละทอน 
เปนอันใหตัดถูกตองตามท่ีควรตัดทีเดียว. บทวา  อภย  ความวา พระราชาตรัส 
วาดูกอนสหาย  ขาพเจาเลื่อมใสในคุณของทานน้ี   ขอใหอภัยแกทาน   ขาพเจา 
ไมตองการปราสาทละ    ขาพเจาจักไมใหเขาโคนตนไมนั้นละ   เชิญทานไปเถิด  
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ขอทานผูมีหมูญาติแวดลอม  ไดรับสกัการะ  ไดรบัเคารพ   ดํารงชีพเปนสุข  ๆ 
เถิด. 
            เทวราชแสดงธรรมถวายพระราชา    แลวไดกลับไป    พระราชาดํารง 
พระองคในโอวาทของทาน    ทรงกระทําบุญมีถวายทานเปนตน    ทรงทําทาง 
สวรรคเต็มที่. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา   ตรัสย้ําวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แมในกาลกอน      ตถาคตก็ไดประพฤติญาตัตถจริยาแลวดุจกันอยางนี้    ทรง 
ประชุมชาดกวา  พระราชาในครั้งน้ัน ไดมาเปนอานนท  ฝูงเทวดาผูเกิด   ณ 
ไมรังหนุม ๆ ไดมาเปนพุทธบริษัท  สวนภัททสาลเทวราช   ไดมาเปนเราผู 
ตถาคตแล. 
                                จบอรรถกถาภัททชาดก 
 
                              ๓.  สมุททวาณิชชาดก 

                              วาดวยพอคาทางสมุทร 
                        [๑๖๒๕]    ชนท้ังหลายพากันไถ     พากันหวาน 
              เปนมนุษยผูตองเลี้ยงชีพดวยผลการงาน    ไมถึงสวน 
              หน่ึงแหงเกาะอันนี้  เกาะของเรานี้แหละดีกวาชมพูทวีป. 
                        [๑๖๒๖]    ในวันพระจันทรเพ็ญ   ทะเลจักมีคลื่น 
              จัด  จะทวมเกาะใหญนี้ใหจมลง  คลื่นทะเลอยาฆาทาน 
              ทั้งหลายเสียเลย  ทานท้ังหลายจงพากันไปหาที่พ่ึงอาศัย 
              ที่อืน่เถิด.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 131 

                        [๑๖๒๗]    คลื่นทะเลจะไมเกิดทวมเกาะใหญนี้ 
              เหตุอันนั้นเราเห็นแลว  ดวยนิมิตเปนอันมาก  ทาน 
              ทั้งหลายอยากลัวเลย   จะเศราโศกทําไม   จงเบิกบาน 
              ใจเถิด. 
                        [๑๖๒๘]    ทานท้ังหลายจงอยูยึดครองเกาะใหญนี้ 
              อันมีอาหารเพียงพอ    มขีาวและนํ้ามากมายเปนที่อยู 
              อาศัยเถิด   เราไมมองเห็นภัยอันใดอันหน่ึงซ่ึงจะเกิดมี 
              แกทานท้ังหลายเลย  ทานท้ังหลายจงเบิกบานใจอยูดวย 
              บุตรหลานเถิด. 
                        [๑๖๒๙]    เทพบุตรในทิศทักษิณน้ี   ยอมคัดคาน 
              ความเกษมสําราญ  ถอยคําของเทพบุตรน้ันเปนคําจริง 
              เทพบุตรในทิศอุดรไมรูแจงภัย    หรือมใิชภัย    ทาน 
              ทั้งหลายอยากลัวเลย จะเศราโศกไปทําไม จงเบิกบาน 
              ใจเถิด. 
                        [๑๖๓๐]    เทวดาเหลาน้ียอมกลาวผิดกันอยางไร 
              เทวดาตนหน่ึงกลาววาจะมีภัย    ตนหน่ึงกลาววาปลอด 
              ภัย   ดังเราขอเตือน  ทานท้ังหลายจงฟงถอยคําของเรา 
              เถิด  เราท้ังหมดอยาฉิบหายเสียเร็วพลันเลย. 
                        [๑๖๓๑]    เราท้ังปวง   จงมาชวยกันทําเรือใหญให 
              มั่นคงติดเครื่องยนตไวพรอมสรรพ   ถาเทพบุตรในทิศ 
              ทักษิณพูดจริง  เทพบุตรในทิศอุดรก็พูดคานเปลา ๆ.  
                        [๑๖๓๒]    เมื่ออันตรายเกิดมีขึ้น  เรือของพวกเรา 
              นั้นก็จักไมเสียหาย   อนึ่ง   เราจะไมละทิ้งเกาะน้ี   ถา  
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              หากวาเทพบุตรในทิศอุดรพูดจริง    เทพบุตรในทิศ 
              ทักษิณก็พูดคานเปลา ๆ. 
                        [๑๖๓๓]    เราทุกคนพึงขึ้นสูเรือนัน้ทันที    ขามไป 
              ถึงฝงโนนโดยสวัสดีอยางน้ี  พวกเราไมพึงเชื่อถืองาย ๆ 
              วาคําจริงโดยคําแรก    ไมพึงเชื่อถืองาย ๆ  ซึ่งถอยคําท่ี 
              เทพบุตรกลาวแลวในภายหลังวาเปนจริง  นรชนใดใน 
              โลกนี้เลือกถือเอาสวนกลางไวได  นรชนนัน้ยอมเขาถึง 
              ซึ่งฐานะอันประเสริฐ. 
                        [๑๖๓๔]    กุลบุตรผูมปีญญากวางขวาง  แทงตลอด 
              ประโยชนในอนาคตแลว     ยอมไมใหประโยชนนั้น 
              ผานพนไปแมแตนอย    เหมอืนพวกพอคาเหลาน้ัน 
              พากันไปในทามกลางทะเลโดยสวัสดี     ดวยกรรมของ 
              ตน. 
                        [๑๖๓๕]    สวนพวกคนพาลมัวหมกมุนอยูในรส 
              ดวยโมหะ     ไมแทงตลอดประโยชนอันเปนอนาคต 
              เมื่อความตองการเกิดขึ้นเฉพาะหนา  ยอมพากันลมจม 
              เหมอืนมนุษยเหลาน้ัน  พากนัลมจมในทามกลางทะเล 
              ฉะน้ัน. 
                        [๑๖๓๖]    ชนผูเปนบัณฑิตพึงรีบทํากิจท่ีควรทํา 
              กอนเสียทีเดียว     อยาใหกิจที่ตองทําเบียดเบียนตัวได 
              ในเวลาท่ีตองการ    กิจนั้นไมเบียดเบียนบุคคลผูรีบทํา 
              กิจที่ควรทําเชนนั้นในเวลาที่ตองการ. 
                               จบสมุททวาณิชชาดกท่ี   ๓  
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                         อรรถกถาสมุททวาณิชชาดก 
 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
พระปรารภความท่ีพระเทวทัตพาสกุล  ๕๐๐   เขาไปในนรก    ตรัสเรื่อง 
นี้มีคําเริ่มตนวา   กสนฺติ  วปนฺติ  เต   ชนา  ดังนี้. 
            เรื่องพิสดารมีวา พระเทวทัตน้ัน    ครั้นพระอัครสาวกพาบริษัทหลีกไป 
แลว    ไมสามารถจะอดกลั้นความโศกได    เมื่อเลอืดอุนกระอักออกมาจากปาก 
ถูกเวทนาอันมีกําลังบีบค้ัน     หวนระลึกถึงพระคุณของพระตถาคตเจา    คิดวา 
เราคนเดียวคิดทําลายลางพระตถาคตเจา     แตพระศาสดามิไดมีจิตคิดรายในเรา 
เลย   แมพระเถระเจา  ๘๐  องค    ก็มิไดมีอาฆาตในเราเลย   เราเองตองไรที่พ่ึง 
บัดนี้  ดวยกรรมท่ีเรากระทํา  พระศาสดาเลาก็ทรงทอดท้ิงเราเสีย  พระมหาเถระ 
ทั้งหลายเลาก็ทอดท้ิงเราแลว   พระราหุลเถระ   ญาติผูประเสริฐเลาก็ทอดท้ิงบาง 
ถึงศากยราชสกุล   ก็พากนัทอดท้ิงเราเสีย  เราตองไปกราบทูลขอขมากะพระศาสดา 
แลวใหสัญญาแกบริษัท  ใหชวยหามตนไปดวยเตียงคางคืนคางแรมไป  จนลุถึง 
แควนโกศล  พระอานนทเถระเจา   กราบทูลแดพระศาสดาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขาววาพระเทวทัตกําลังเดินทางมาเพ่ือใหพระองคทรงอดโทษ    ตรัสวา 
ดูกอนอานนท    เทวทัตจักไมไดเห็นเรา    ครั้งน้ัน     เมื่อพระเทวทัตบรรลถุึง 
ประตูพระนครสาวัตถี     พระเถรเจากราบทูลอีก     แมพระผูมีพระภาคเจา   ก ็
ทรงมีพระดํารัสอยางนั้นทีเดียว  เมื่อพระเทวทัตมาถึงท่ีใกลสระโบกขรณีเชตวัน 
ใกลประตูพระวิหารเชตวัน  บาปกรรมก็ถึงท่ีสุด  ความรอนบังเกิดข้ึนในรางกาย 
พระเทวทัตปรารถนาจะอาบน้ํา   ดื่มน้ํา   จึงกลาววา    ผูมีอายุทั้งหลายใหเราลง 
จากเตียงเถิด    เราจักด่ืมน้ํา     พอพระเทวทัตนั้น กาวลงเหยียบแผนดินเทานั้น  
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ยังไมทันจะไดสมใจปองเลย   มหาปฐพีไดแหวกชองให  ทันใดน้ันเอง   เปลวเพลิง 
จากอเวจีก็พวยพุงข้ึนโอบอุมเอาตัวไป  พระเทวทัตน้ันคิดวา  บาปกรรมของเรา 
ถึงท่ีสุดกันแลว     หวนราํลึกถึงพระคุณของพระตถาคตเจา    ดาํรงในสรณะดวย 
คาถาน้ีวา 
                        ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา     ผูเปนบุคคลเลิศ 
              เปนเทพยิ่งกวาเทพ    เปนสารีแหงคนท่ีควรฝก    ม ี
              พระจักษุเห็นรอบดาน  ทรงบุญลักษณนบัรอยพระองค 
              นั้น  ดวยลมปราณกับกระดูกทั้งหลายเหลาน้ี  ดังนี้ 
ไดบายหนาไปอเวจี  ก็แลสกุลอุปฏฐากของพระเทวทัต นั้นไดมีถึง  ๕๐๐  ตระกูล. 
แมตระกูลเหลาน้ันพากันเขาขางพระเทวทัตนั้นดาพระทศพล      พากันไปใน 
อเวจีทั้งน้ันเลย.     พระเทวทัตน้ันชักจูงตระกูล   ๕๐๐  ไปไวในนรกอเวจีดวย 
ประการฉะน้ี. 
            ครั้นวันหน่ึง  พวกภิกษุพากันยกเรื่องข้ึนสนทนาในธรรมสภาวา   ผูมี 
อายุทั้งหลาย   เทวทัตคนบาป   ผูกความโกรธอันมิใชฐานะ    ในพระสัมมาสัม- 
พุทธเจา เพราะหมกมุนในลาภสักการะ  ไมมองดูภัยในอนาคตเลย  ตองบายหนา 
ไปสูอเวจีกับสกุลทั้ง  ๕๐๐    พระศาสดาเสด็จมาถามวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อกี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรกัน     ครั้นพากันกราบทูลให 
ทรงทราบแลว   ตรัสวา ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ที่เทวทัต 
หมกมุนในลาภและสักการะ   ไมมองดูภัยในอนาคต   แมในกาลกอน  ก็ไมมอง 
ดูภัยในอนาคต  ถึงความพินาศใหญหลวงกับพรรคพวก  เพราะแสวงหาความสุข 
เฉพาะหนาดังน้ี    แลวทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้.  
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            ในอดีตกาล  ครั้นพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพา- 
ราณสี ณ  ทีอั่นไมไกลจากพระนครพาราณสีไดมีบานชางไมหมูใหญ   มคีรอบ 
ครัวอาศัยอยูพันครอบครัว  ในที่นั้นพวกชางไมพากันกลาววา  พวกขาพเจาจัก 
กระทําเตียงใหแกพวกทาน  จักกระทําต่ัง  จักกระทําเรือนใหพวกทาน  ตางกูหน้ี  
เปนอันมากจากมือของฝูงคน  แลวไมอาจจะทําอะไร ๆ ไดเลย ฝูงคนพากันทวง 
พากันเรงเรา  กะพวกชางไมที่พบเขา ๆ พวกน้ันถกูพวกคนท่ีเปนเจาหนี้เรงรัด 
หนักเขา พูดกันวา  พวกเราพากันไปตางประเทศ ไปอยูเสีย  ณ  ที่ใดท่ีหน่ึงเถอะ  
ชวนกันเขาปาตัดไมตอเรือขนาดใหญ    เข็นลงน้ํานํามาจอดไวในที่กึ่งโยชนกับ 
๑  คาวุตจากบาน  ถึงเวลากลางคืนพากันมาบานรับลูกเมียไปสูที่เรือจอด  พากัน 
ข้ึนสูเรือน้ัน  แลนเขามหาสมุทรไปโดยลําดับ  เมือ่เท่ียวไปดวยอํานาจลม  พากัน 
บรรลุเกาะแหงหนึ่งทามกลางมหาสมุทร  ก็แลในเกาะน้ัน    ผลาผลตาง ๆ หลาย 
อยาง   มีขาวสาลี  ออย  กลวย  มะมวง   ขาว  ขนุน  ตาล   มะพราว   เกิดเอง 
ทั้งน้ัน  มีอยู  อน่ึงเลายังมีบุรุษเรืออับปางคนหนึ่ง ไปถึงเกาะนั้นกอน   บริโภค 
ขาวสาลี   เค้ียวกินออยเปนตน  มีรางกายอวนทวนเปลือยกาย   มีผมและหนวด 
งอกงาม   พํานักอยูที่เกาะนั้น    ครั้งน้ัน  พวกชางไมแมนั้น    คิดกันวา   ถาเกาะน้ี  
จักมีรากษสคุมครอง  พวกเราแมทั้งหมดจะพากันถึงความพินาศ   พวกเราตอง 
สํารวจดูมันกอน  ทีนั้นบรุุษ  ๗-๘  คนที่กลา  มีกาํลัง  ผูกสอดอาวุธครบ  ๕ 
ประการ  จึงไปสํารวจเกาะ    ขณะน้ันบุรุษน้ันบรโิภคอาหารเชาแลว   ดื่มน้ําออย 
แสนสุขสบาย     นอนหงายในรมอันเย็นเหนือพ้ืนทรายเชนกับแผนเงิน     ใน 
ประเทศอันนารื่นรมย  เม่ือจะขับเพลงวา  ชาวชมพูทวีปพากันไถ   พากันหวาน 
ยังไมไดสุขเชนนี้เลย   เกาะนอยของเรานี้เทาน้ันประเสริฐกวาชมพูทวีป   เปลง 
อุทานน้ี.      ลําดับนั้น      พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเม่ือจะทรงแสดงวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุรษุเปลงอุทานน้ี   แลวตรัสพระปฐมคาถาวา  
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                        ชนท้ังหลายพากันไถ   พากันหวาน  เปนมนษุย 
              ผูตองเลี้ยงชีพดวยผลการงาน   ไมถึงสวนหน่ึงแหงเกาะ 
              อันนี้  เกาะของเรานี้แหละดีวาชมพูทวีป. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เต  ชนา  คือชนชาวชมพูทวีป.  บทวา 
กมฺมผลูปชีวโิน   ความวา   เปนสัตวที่ตองเลี้ยงชีพอาศัยผลแหงกรรมตาง  ๆ. 
            ลําดับนั้น     พวกคนท่ีสํารวจเกาะเหลาน้ัน    ฟงเสียงเพลงขับของเขา 
พูดกันวา    ที่พวกเราไดยินดูเหมือนเสียงคน    ตองรูเสียงนั้นใหไดนะ   พากัน 
เดินตามกระแสเสียง    เห็นบุรุษน้ันพากันกลัววาตองเปนยักษ    ตางสอดลูกศร 
ฝายบุรุษน้ันเลา  เห็นคนเหลาน้ันดวยความกลัวจะฆาคนเสีย   วิงวอนวา  นายเอย 
ฉันไมใชยักษดอกจา   ฉันเปนบุรุษโปรดใหชีวิตทานแกฉันเถิด   ครั้นพวกนั้น 
กลาววา      ธรรมดาคนจะเปนคนเปลือยอยางเจาไมมีเลย      ออนวอนซํ้าแลว 
ซ้ําเลา   ใหพวกน้ันรูความที่ตนเปนมนุษยจนได   พวกน้ันพากันเขาไปหาบุรุษ 
นั้น    ทําสัมโมทนียกถาแลว    ถามถงึเรื่องที่บุรุษนั้นมาในเกาะนั้น      แมเขาก็ 
เลาเรื่องทั้งปวงแกพวกน้ัน     แลวกลาววา     พวกทานพากันมา   ณ  ที่นี้ดวย 
บุญสมบัติของตน     เกาะน้ีเปนเกาะอุดม     ในเกาะนี้คนไมตองทําการงานดวย 
มือตนเลย    ก็พากันเปนอยูได      ขาวสาลีเกิดเอง    และออยเปนตนในเกาะนี้ 
ไมมีที่สิ้นสุดเลย  เพราะเหตุนั้น  เชิญพวกทานอยูกันอยางไมตองกระวนกระวาย 
ใจเถิด   พวกเหลาน้ันตางถามวา   ก็แมอันตรายอยางอ่ืนจะไมมีแกพวกเราผูอยู 
ในเกาะน้ีบางหรือ    ตอบวา   ภัยอยางอ่ืนนะไมมีดอกในเกาะน้ี    แตวาเกาะนี้ 
อมนุษยครอบครอง    พวกอมนุษยเห็นอุจจาระ  และปสสาวะของพวกทานแลว 
พึงโกรธได   เหตุนั้นเมื่อจะถายอุจจาระปสสาวะ   พึงขุดทรายแลวก็กลบเสียดวย 
ทราย    ภัยในเกาะนี้มีเพียงเทาน้ีอยางอ่ืนไมมี     พวกทานพึงพากันไมประมาท 
เปนนิตยเทอญ   พวกน้ันเขาอาศัยอยูในเกาะน้ัน    ก็ในพันครอบครัวน้ัน   ไดมี  
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ชางไม ๒ คนเปนหัวหนาคนละ   ๕๐๐ ครอบครัว   ในหัวหนาท้ังสองน้ัน   คน 
หน่ึงเปนพาลหมกมุนในรส  คนหน่ึงเปนบัณฑิตไมหมกมุนในรสทั้งหลาย  ใน 
กาลตอมา ครอบครัวเหลาน้ันแมทั้งหมด ตางอยูกันอยางสบายในเกาะนั้น  พากัน 
มีรางกายอวนพี  คิดกันวา  สุราของพวกเราหางเหินนักละ  พวกเราพากันกระทํา 
เมรัยดวยนํ้าออยด่ืมกันเถอะ     พวกน้ันชวยกันทําเมรัยดื่ม     พากันรองรําเลน 
ประมาทไปดวยอํานาจท่ีเมามัน   ถายอุจจาระและปสสาวะไวในท่ีนั้นแลวไมกลบ 
กระทําเกาะใหสกปรกปฏกิูล    ฝูงเทวดาโกรธวา    คนพวกน้ีพากันทําสนามเลน 
ของเราใหสกปรก  คิดกนัวา   ตองใหน้ําทะเลทวมทนข้ึนทําการลางเกาะเสียเถอะ 
พากันกําหนดวันไววา  วันนี้เปนกาฬปกษ   และสมาคมของพวกเราก็ถูกทําลาย 
เสียแลวในวันนี้  ในวันเพ็ญอุโบสถ  วันที่ ๑๕ จากวันนี้  เวลาดวงจันทรข้ึนแลว 
พวกเราตองใหน้ําทะเลทวมฆาพวกน้ีเสียใหหมดเลยคราวน้ี      ครั้งน้ันในกลุม 
แหงเทวดาเหลานั้น   เทพบุตรองคหนึ่งเปนผูทรงธรรม  สงสารวา  พวกเหลาน้ี 
จงอยาพินาศไปทั้ง ๆ ที่เราเห็นอยูเลย   เม่ือคนเหลานั้นบริโภคอาหารเย็น  นั่ง 
สนทนากันสบายท่ีประตูเรือน    ประดับกายดวยอาภรณทั้งปวง    กระทําเกาะ 
ทั้งหมดใหสวางเปนอันเดียวกัน   ยืนอยูบนอากาศทางทิศเหนือ  กลาววา   ชางไม 
พอเอย   ฝูงเทวดาพากันโกรธพวกทาน  อยาพากันอยู   ณ  ทีน่ี้เลย    กล็วงไป 
กึ่งเดือนแตวันนี้    พวกเทวดาจักใหน้ําทะเลทวมฆาพวกทานเสียทั้งหมดทีเดียว 
พวกทานจงพากันออกจากเกาะนี้หนีไปเสียเถิด   กลาวคาถาที่ ๒ วา 
                        ในวันพระจันทรเพ็ญ   ทะเลจักมีคลื่นจัดจะทวม 
              เกาะใหญนี้ใหจมลง    คลื่นทะเลอยาฆาทานท้ังหลาย 
              เสียเลย    ทานท้ังหลายจงพากันไปหาท่ีพ่ึงอาศัยท่ีอื่น 
              เถิด.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปุาวส  คือนองเขาไป ไดแก  ทวมทน 
เกาะน้ี.   บทวา   มา  โว   วธิ  ความวา   คลื่นแหงสาครน้ันอยาไดกําจัดพวก 
ทานเสียเลยนะ. 
            เทพบุตรนั้นใหโอวาทแกพวกนั้นอยางนี้แลว      ก็ไปสูสถานของตน 
ทันที เมื่อเทพบุตรองคนั้นไปแลว  เทพบุตรอีกองคหน่ึงเห้ียมโหด กักขฬะ  คิด 
วาพวกนี้พึงเชื่อถือถอยคําของเทพบุตรองคนี้พากันหนีไปเสีย   เราตองการหาม 
การไปของพวกน้ันไว    ตองใหถึงความพินาศท้ังหมดเลย   ประดับดวยอลังการ 
อันเปนทิพย   กระทําบานทั้งหมดใหสวางเปนอันเดียวกัน   มายืนอยูในอากาศ 
ทางทิศทักษิณ   ถามวา   เทพบุตรองคหน่ึงมาที่นี่หรือ    ครั้นพวกนั้นตอบวา 
มาเจาขา   กลาววา   เขาพูดอะไรกะเธอเลา   เมื่อพวกนั้นพากันตอบวา   เรื่องนี้  
เจาขา  กลาววา  เขาไมอยากใหพวกเธออยูที่นี่หรือ  พูดดวยความเคียดแคน   พวกเธอ 
ไมตองไปที่อ่ืนดอก   พากันอยูที่นี่เชนเดิมเถิด   ไดกลาวคาถาสองคาถาวา 
                        คลื่นทะเลจะไมเกิดทวมเกาะใหญนี ้  เหตุอันนั้น 
              เราเห็นแลว   ดวยนิมิตเปนอันมาก    ทานท้ังหลายอยา 
              กลวัเลย  จะเศราโศกทําไม  จงเบิกบานใจเถิด. 
                        ทานท้ังหลายจงอยูยึดครองเกาะใหญนี้    อันม ี
              อาหารเพียงพอ     มขีาวและน้ํามากมายเปนที่อยูอาศัย 
              เถิด   เราไมมองเห็นภัยอันใดอันหน่ึง   ซึ่งจะเกิดมีแก 
              ทานท้ังหลายเลย    ทานท้ังหลายจงเบิกบานใจอยูดวย 
              บุตรหลานเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  น  ชาตย  ตัดเปน  น  ชาตุ  อย. บทวา   
มาเภถ   แปลวา   อยากลวัเลย.   บทวา  ปโมทถโวฺห  ความวา  ทานท้ังหลาย  
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จงพากันบันเทิง  เกิดปติโสมนัส.    บทวา  อาปุตฺตปุตฺเตหิ   ความวา   จง 
เบิกบานใจ  ชั่วลูกชั่วหลานเถิด  ในทีน่ี้ยอมไมมีภัยแกพวกทาน.  เทพบุตรนั้น 
ปลอบโยนพวกเหลาน้ันดวยคาถาสองคาถาเหลาน้ีแลวหลีกไป.     ในเวลาท่ี  
เทพบุตรนั้นกลับไปแลว    ชางไมที่เปนพาลฟงถอยคําของเทพบุตร   ผูดํารงใน 
ความไมเชื่อถือ  ก็ตักเตือนชางพวกที่เหลือวา  ชาวเราเอย  เชิญฟงคําของขาพเจา 
แลวกลาวคาถาท่ี  ๕  วา 
                        เทพบุตรในทิศทักษิณน้ี   ยอมคัดคานความเกษม 
              สําราญ  ถอยคําของเทพบุตรน้ันเปนคําจริง  เทพบุตร 
              ในทิศอุดรไมรูแจงภัย   ทานท้ังหลายอยากลัวเลย   จะ 
              เศราโศกไปทําไม  จงเบิกบานใจเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ทกฺขิณสฺส   แปลวา   ในทิศทักษิณ. 
อีกอยางหนึ่ง   บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. 
            พวกชางไม   ๕๐๐  ผูหมกมุนในรส    ฟงคํานั้นแลวเชื่อถือถอยคําของ 
ชางไมพาลชนนั้น.    ฝายชางไมบัณฑิตอีกคนหน่ึง   ไมยอมเชื่อถือถอยคําของ 
ชางไมนั้น    เรียกชางไมเหลาน้ันมา  ไดกลาวคาถา  ๔  คาถาวา 
                        เทพยดาเหลาน้ี  ยอมกลาวผิดกันอยางไร  เทวดา 
              ตนหน่ึงกลาววาจะมีภัย   ตนหน่ึงกลาววาปลอดภัย   ดัง 
              เราขอเตือน  ทานท้ังหลายจงฟงถอยคําของเราเถิด  เรา 
              ทั้งหมดอยาฉิบหายเสียเร็วพลันเลย. 
                        เราท้ังปวง  จงมาชวยกนัทําเรือใหญใหมั่นคงติด 
              เครือ่งยนตไวพรอมสรรพ    ถาเทพบุตรในทิศทักษิณ 
              พูดจริง  เทพบุตรในทิศอุดรก็พูดคานเปลา ๆ.  
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                        เมื่ออันตรายเกิดมีขึ้น     เรือของพวกเรานั้นก็จัก 
              ไมเสียหาย  อนึ่ง  เราจะไมละทิ้งเกาะน้ี  ถาหากวาเทพ- 
              บุตรในทิศอุดรพูดจริง    เทพบุตรในทิศทักษิณก็พูด 
              คานเปลา ๆ. 
                        เราทุกคนพึงขึ้นสูเรือนั้นทันที   ขามไปถึงฝงโนน 
              โดยสวัสดีอยางน้ี  พวกเราไมพึงเชื่อถืองาย ๆ วาคําจริง 
              โดยคําแรก    ไมพึงเชื่อถือโดยงาย ๆ    ซึ่งถอยคําท่ี 
              เทพบุตรกลาวแลวในภายหลังวาเปนจริง     นรชนใด 
              ในโลกน้ี   เลือกถือเอาสวนกลางไวได  นรชนนั้นยอม 
              เขาถึงฐานะอันประเสริฐ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน       บทวา   วิปฺปวทนฺติ   ความวา    กลาวแยงกัน 
และกัน.   บทวา   ลหุ   เปนบทแสดงถึงความกอน.   บทวา  โทณึ   คือเปนเรือ 
ขนาดใหญลึก.    บทวา   สพฺพยนฺตูปปนฺน   คือประกอบไปดวยเครื่องยนต 
มีสายลการและถอเปนตนทุกๆ  อยาง.  บทวา  สา   เจว  โน  โหหีติ  อาปทตฺถ 
ความวา   เรอืน้ันของพวกเรา   เมื่ออันตรายเกิดข้ึนแตในภายหลัง   ก็มิใชจักไม 
เปนประโยชน   และพวกเราก็ไมตองทิ้งเกาะนี้.   บทวา  ตเรมุ  แปลวา   พากัน 
ขามไป. บทวา  น  เว สุคณฺห  คือ  เปนอันวาพวกเรามิไดเชื่อถือโดยงายโดยสวน 
เดียว. บทวา  เสฏ  คือสูงสุด แนนอน  แทจริง. บทวา กนิฏ  ความวา   เทียบ 
กับคํากอนแลวก็เปนคําหลัง  จึงชื่อวาคําภายหลัง.   แมในคําน้ีก็ประกอบในขอท่ี 
จะคลอยตามคําวา    เปนอันพวกเราไมเชื่อถืองาย ๆ ดุจกัน.    ทานอธิบายคําน้ี  
ไววา   ดูกอนพวกชางไมผูเจริญ     คําท่ีเทพบุตรองคกอนองคใดองคหน่ึงกลาว 
แลว    พวกเรามิไดเชื่อถืองาย ๆ  วา     คําน้ีเทาน้ันประเสริฐแนนอนจริงจังเสีย  
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ทีเดียว.  ก็และคําน้ันฉันใด   แมคําอันเปนภายหลัง  คือคําท่ีเทพบุตรกลาวทีหลัง 
ก็ฉันนั้น   พวกเรามิไดเชื่อถือวา  คําน้ีเทาน้ันประเสริฐเท่ียงแทจริงจัง.  ก็แตวา 
คําใดถึงคลองแหงโสตวิสัย   บุรุษผูเปนบัณฑิตแหงโลกนี้ถือเอาคําอันมาปรากฏ 
นั้น  แลวเลือกเปนคํากอนและคําหลัง   คือเลือกสรรพิจารณาเพงใกลชิด   ยอม 
ถือเอาสวนกลางได   คือ   ขอใดเท่ียงแทจริงจังเปนตัวยั่งยืน   ยอมยึดเอาขอนั้น 
นั่นแลทําใหประจักษได.  บทวา  สเว  น  เสฏมุเปติ  าน  ความวา  นรชน 
นั้นยอมเขาถึง  บรรลุ  ประสบ  กลับไดฐานะอันสูงสุด. 
            ก็แลคร้ันกลาวเชนนี้แลว     กลาวตอไปวา   พอเอย   พวกเราตองทํา 
ตามคําของเทพบุตรทั้งสอง  พวกเราพึงเตรียมเรือไว  แตนั้นถาคําของเทพบุตร 
องคกอนจักเปนจริง    พวกเราก็พากันข้ึนเรือหนีไป    ครั้นคําของเทพบุตรอีก 
องคหน่ึงจักเปนจริง  พวกเราก็จอดเรือไวขางหน่ึง  คงอยูในเกาะน้ีสืบไป  ครั้น 
ชางไมผูบัณฑิตกลาวอยางนี้   ชางไมผูพาลกลาววา  พอเอย  ทานเห็นจระเขใน 
โองนํ้า  ชางหลับตาเสียนานเหลือเกิน  เทพบุตรองคแรกพูดดวยความเคียดแคน 
ในพวกเรา  องคหลังพูดดวยความรัก  พวกเราจักพากันทอดท้ิงเกาะอันประเสริฐ  
ปานฉะนี้นี่ไปไหนกันเลา   กถ็าทานอยากจะไป   ก็จงควบคุมคนของทานทําเรือ 
เถิด  พวกขาพเจาไมมีเรื่องที่จะใชเรือ   ชางไมบัณฑิตชวนบริษัทของตนเตรียม 
เรือ  บรรทุกเครื่องอุปกรณพรอมสรรพ   พรอมท้ังบริษัทพักอยูในเรือ   ตอจาก 
วันนั้นถึงวันเพ็ญ  พอเวลาดวงจันทรข้ึน  คลื่นก็ซัดข้ึนจากทองทะเล  มีประมาณ 
เพียงเขา  ซัดไปลางเกาะ  ผูบัณฑิตทราบความคะนองแหงทองทะเล  ก็ปลอยเรือ 
แตครอบครัวท้ัง  ๕๐๐  ซึ่งเปนพวกชางไมพาล   ตางนั่งพูดกันเรื่อยไปวา  คลื่นจาก 
ทองทะเลซัดสาดมาเพ่ือจะลางเกาะ  เพียงนี้เทาน้ัน    ตอจากนั้นคลื่นในทองทะเล 
ก็ซัดสาดมาสูเกาะนอยเพียงเอว   เพียงชั่วคน   เพียงชั่วลําตาล   บัณฑิตผูไมติด  
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ในรสเพราะเปนผูฉลาดในอุบาย   ไปไดโดยสวัสดี   ชางไมผูพาลไมมองดูภัยใน 
ภายหนา   เพราะหมกมุนในรสถึงความพินาศพรอมกับครอบครัวท้ัง  ๕๐๐  เเล. 
            อนุสาสนีตอจากน้ี  เปนพระอภิสัมพุทธคาถา ๓  พระคาถาสองความน้ัน 
ดังตอไปนี้ 
                        กุลบุตรผูมีปญญากวางขวาง  แทงตลอดประ- 
              โยชนในอนาคตแลว  ยอมไมใหประโยชนนั้นผานพน 
              ไปแมแตนอย   เหมือนพวกพอคาเหลาน้ัน   พากันไป 
              ในทามกลางทะเลโดยสวัสดี  ดวยกรรมของตน. 
                        สวนพวกคนพาลมัวหมกมุนอยูในรสดวยโมหะ 
              ไมแทงตลอดประโยชนอันเปนอนาคต   เมื่อความตอง 
              การเกิดขึ้นเฉพาะหนา  ยอมพากันลมจม  เหมือนมนุษย 
              เหลาน้ันพากันลมจมในทามกลางทะเล  ฉะนั้น. 
                        ชนผูเปนบัณฑิตพึงรีบทํากิจท่ีควรทํากอนเสีย 
              ทีเดียว   อยาใหกจิท่ีตองทําเบียดเบียนตัวได  ในเวลา 
              ที่ตองการ     กิจนั้นไมเบียดเบียนบุคคลผูรีบทํากิจท่ีควร 
              ทําเชนนั้น    ในเวลาท่ีตองการ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สกมฺเมน  ความวา   ดวยกรรมของตน 
ที่กระทําเสร็จไวกอน  เพราะเห็นภัยในอนาคต.  บทวา  โสตฺถิ  วหึสุ  ความวา 
พากันไปโดยความเกษม.   บทวา   วาณิชา   ไดแก   กลาวถึงพอคาโดยภาวะท่ี  
ทองเท่ียวไปในทามกลางสมุทร.  บทวา  ปฏิวิชฺฌิยาน  ความวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  กุลบุตรผูมีปญญากวางขวางในโลกน้ี   ยังทราบปรุโปรงถึงประโยชน 
ภายหนาอันจะพึงทําไวกอน    ยอมไมทําประโยชนของตน   แมมีประมาณนอย 
ใหคลาดไป   ผานไป   คือเสื่อมไป.   บทวา   อปฺปฏวิิชฺฌิตฺวา        ความวา 
คนพาลไมหยั่งทราบปรุโปรงถึงประโยชน   คือไมกระทํากิจท่ีควรทําท่ีเสร็จกอน  
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ทีเดียว.  บทวา   ปจฺจุปฺปนฺน   ความวา  เมื่อใดกิจอนาคตน้ัน   บังเกิดเปน 
ความตองการข้ึน    เมื่อน้ันยอมพากันลมจม     ในเมื่อเกิดความตองการข้ึนใน 
ปจจุบัน   คือยอมไมไดที่พ่ึงแกตน  พากันถึงความพินาศ   เหมือนพวกคนอัน 
ชางไมพาลเหลาน้ัน    ทีพ่ากันลมจมในสมุทรฉะน้ัน.  บทวา อนาคต   ความวา 
ภิกษุทั้งหลาย   บุรุษบัณฑิต   พึงเตรียมกระทํา   คือพึงทํากอนทีเดียว   ซึง่กิจ 
อนาคตท่ีตองทํากอน  จะเปนกิจอํานวยผลภายหนา   หรือกิจอํานวยผลปจจุบัน 
ก็ตามที    เพราะเหตุไรเลา   เพราะอยาใหกิจเบียดเบียนเราไดในคราวตองการ 
ดวยวากิจท่ีตองกระทําใหเสร็จกอน  เมื่อไมทําไวกอน  ตอนท่ีถงึความเปนปจจุบัน 
ในภายหลัง  ยอมเบียดเบียน  ดวยการเบียดเบียนกายจิต  ในเวลาท่ีตนตองการได 
เหตุนั้น    บณัฑิตพึงกระทํากิจน้ันกอนทีเดียว.  บทวา   ต  ตาทิส  คือ   ที่ทาํ 
ไวเสร็จถึงความเปนปจจุบันในภายหลัง    ยอมไมเบียดเบียนบีบค้ันบุรุษผูดํารง 
อยูอยางนั้น.  บทวา  ปฏิกตกิจฺจการึ  คือผูรีบรัดทํากิจท่ีควรทําทันที.  บทวา 
ต  กิจฺจ  กิจฺจกาเล   ความวา   กิจอนาคตท่ีจะตองทํา  ถึงความเปนปจจุบัน 
ในภายหลัง   ในเวลาท่ีกายและจิตอาพาธ    ยอมไมเบียดเบียนบุรุษเชนนั้น. 
เพราะเหตุไร  ?   เพราะกระทํากิจเสร็จไวกอนน่ันแล. 
            พระศาสดา    ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน  แมในกาลกอน  เทวทัตมัวเกี่ยวเกาะสุขปจจุบัน 
ไมมองดูภัยในอนาคต   ถงึความพินาศพรอมท้ังบริษัท   ทรงประชุมชาดกวา 
ชางไมผูพาลในครั้งน้ัน   ไดมาเปนเทวัตผูติดสุขในปจจุบัน   เทพบุตรผูไม 
ดํารงธรรมท่ีสถิต  ณ ภาคใต  ไดมาเปนโกกาลิกะ  เทพบุตรผูทรงธรรม 
ที่สถิตทางทิศเหนือ    ไดมาเปนพระสารีบุตร    สวนชางผูเปนบัณฑิต 
ไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                               จบอรรถกถาสมุททวาณิชชาดก  
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                            ๔.  กามชาดก 
 

                   วาดวยกามและโทษของกาม 
                        [๑๖๓๗]    เมื่อบุคคลปรารถนากาม     ถาส่ิงท่ี 
              ปรารถนาของบคุคลนั้น  ยอมสําเร็จได   สัตวปรารถนา 
              สิ่งใดไดสิ่งน้ันแลว  ยอมมใีจอ่ิมเอิบแท. 
                        [๑๖๓๘]    เมื่อบุคคลปรารถนากาม    ถาส่ิงท่ี 
              ปรารถนาของบคุคลนั้นยอมสําเร็จได    ครั้นสิ่งท่ี 
              ปรารถนาน้ันสําเร็จ    บุคคลยังปรารถนาตอไปอีก  ก ็
              ยอมไดประสบกามตัณหา   เหมือนบุคคลท่ีถูกลมแดด 
              แผดเผาในฤดูรอน  ยอมเกิดความกระหายใครจะด่ืมน้าํ 
              ฉะน้ัน. 
                        [๑๖๓๙]    ตัณหาก็ดี   ความกระหายก็ดี  ของคน 
              พาลมีปญญานอย   ไมรูอะไร   ยอมเจรญิย่ิงขึ้นทุกที 
              เหมอืนขาโคยอมเจริญขึ้นตามตัวฉะนั้น. 
                        [๑๖๔๐]    แมจะใหทรพัยสมบัติ    ขาสาลี   ขาว- 
              เหนยีว  โค  มา  ขาทาสหญิงชายหมดทั้งแผนดิน    กย็ัง 
              ไมพอแกคน ๆ  เดียว  รูอยางน้ีแลวพึงประพฤติธรรม 
              สม่าํเสมอ. 
                        [๑๖๔๑]    พระราชาทรงปราบปรามชนะทั่วแผน- 
              ดิน  ทรงครอบครองแผนดินใหญมีมหาสมุทรเปน  
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              ขอบเขต    ทรงครอบครองมหาสมุทรฝงน้ีแลว  มีพระ- 
              ทัยไมอิ่ม  ยังปรารถนาแมมหาสมุทรฝงโนนตอไปอีก. 
                        [๑๖๔๒]    เมื่อยังระลึกถึงกามอยูตราบใด  ก็ไมได 
              ความอิ่มดวยใจตราบน้ัน     ชนเหลาใดบริบูรณดวย 
              ปญญา   มีกายและใจหลีกเวนจากกามท้ังหลาย    เห็น 
              โทษดวยญาณ  ชนเหลาน้ันแลชื่อวาเปนผูอิ่ม. 
                        [๑๖๔๓]    บรรดาความอ่ิมท้ังหลาย  ความอิม่ดวย 
              ปญญาประเสริฐ   เพราะผูอิ่มดวยปญญาน้ัน   ยอมไม 
              เดือดรอนดวยกามทั้งหลาย  คนผูอิ่มดวยปญญา  ตัณหา 
              ยอมกระทําใหอยูในอํานาจไมได. 
                        [๑๖๔๔]    ไมพึงส่ังสมกามท้ังหลาย   พึงเปนผูมี 
              ความปรารถนานอย  ไมมีความละโมบ  บุรุษผูมีปญญา 
              เปรยีบดวยมหาสมุทร    ยอมไมเดือดรอนดวยกาม 
              ทั้งหลาย. 
                        [๑๖๔๕]    ชางทํารองเทาหนังเลี้ยงชีพ   เมื่อประ- 
              กอบรองเทา  สวนใดควรเวนก็เวน  เลือกเอาแตสวนท่ี 
              ดี  ๆ   มาทํารองเทาขายไดราคาแลว   ยอมมีความสขุ 
              ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาดวยปญญาแลว 
              ละทิ้งสวนแหงกามเสีย    ยอมถึงความสุข   ถาพึงปรา- 
              รถนาความสุขท้ังปวงก็พึงละกามท้ังปวงเสีย. 
                        [๑๖๔๖]    คาถาท้ังหมด  ๘  คาถา ที่ทานกลาวแลว 
              ขอทานจงรับเอาทรัพย  ๘  พันนี้เถิด  คําท่ีทานกลาวนี้ 
              เปนคํายังประโยชนใหสําเร็จ.  
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                        [๑๖๔๗]    ขาพระบาทไมตองการดวยทรัพยรอย 
              ทรพัยพันหรือทรัพยหมื่น   เมื่อขาพระบาทกลาวคาถา 
              สุดทาย  ใจของขาพระบาทไมยินดีในกาม. 
                        [๑๖๔๘]    มาณพใดเปนบัณฑิต  กําหนดรูตัณหา 
              อันยังความทุกขใหเกิดแลว  นําออกได   มาณพนี้เปน 
              คนดี  เปนมุนีผูรูแจงโลกท้ังปวง. 
                                  จบกามชาดกท่ี  ๔ 
 
                            อรรถกถากามชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
พระปรารภพราหมณผูใดผูหนึ่ง  ตรสัเรื่องนี้  มีคําเริ่มตนวา   กาม   กามย- 
มานสฺส  ดังน้ี. 
            เรื่องมีวา  พราหมณชาวเมืองสาวัตถีผูหน่ึง  หักรางปาเพ่ือตองการทํา 
เปนไร    พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขา    เม่ือเสด็จเขาไปโปรดสัตวใน 
พระนครสาวัตถี   ทรงแวะลงจากทาง   กระทําปฏิสันถารกับเขา   ตรัสวา  เธอทํา 
อะไรเลาพราหมณ  ครั้นกราบทูลวา  ขาแดพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองคหักราง 
ที่ไรพระเจาขา    ตรัสวา   ดลีะพราหมณ  กระทําการงานไปเถิด   แลวเสด็จเลยไป 
พระองคไดเสด็จไปทําปฏิสันถารกับเขาบอย ๆ   คือในเวลาที่เขาขนตนไมที่ตัด 
แลวและชําระท่ีไร    ในเวลากอคัน    ในเวลาหวาน    โดยอุบายอยางนี้นั้นแล 
วันรุงข้ึนพราหมณนั้นกราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   วันนี้เปนมงคลใน  
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การหวานขาวของขาพระองค    ขาพระองคจักถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ    ม ี
พระพุทธองคเปนประมุขในเม่ือขาวกลาน้ีสําเร็จแลว      พระศาสดาทรงรับดวย 
ทรงดุษณีภาพ  เสด็จหลีกไป   รุงข้ึนวันหน่ึงพราหมณยืนดูขาวกลาอยู  พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา  พราหมณ  เธอกําลังทําอะไรอยูตรงนั้น  เมื่อเขากราบทูลวา 
ขาแตพระสมณโคดมผูเจริญ    ขาพระองคกําลังดูขาวกลา   ตรสัวาดี   พราหมณ 
แลวเสด็จหลีกไป   ในครัง้น้ันพราหมณคิดวา  พระสมณโคดมมาเนือง ๆ  คงมี 
ความตองการภัตรอยางไมตองสงสัย  เราจักถวายภัตรแกทาน  ในวันที่พราหมณ 
คิดอยางนี้แลวไปสูเรือน   ถึงพระศาสดาก็ไดเสด็จไป ณ  ที่นั้น   ครั้งน้ันความ 
พิศวาสเกิดข้ึนแกพราหมณลนเหลือ  ตอมาครั้นขาวกลาแกแลว   เมื่อพราหมณ 
ตกลงใจวา   พรุงน้ีเราจักเกี่ยวไรแลวนอน  ฝนลูกเห็บตกตลอดคืน  ทางเหนือ 
ของแมน้ําอจิรวดี   หวงนํ้าใหญไหลมาพัดเอาขาวกลาท้ังหมดเขาไปสูทะเล   ไม 
เหลือไวให  แมมาตรวาทะนานเดียว   เมื่อหวงน้ําเหือดแหงลงแลว   พราหมณ 
มองดูความยอยยับแหงขาวแลว      ไมสามารถจะดํารงอยูโดยภาวะของตนได 
ถูกความเสียใจอยางแรงครอบงํา  ยกมือตีอกคร่ําครวญไปถึงเรือน  แลวลงนอน 
บนพร่ํา. 
            ในเวลาใกลรุง  พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพราหมณถูกความเสียใจ 
ครอบงํา  ทรงดําริวา เราตองเปนที่พ่ึงของพราหมณ  รุงข้ึนเสด็จเที่ยวโปรดสัตว 
ในพระนครสาวัตถี    ภายหลังจากเสวยเสร็จเสด็จกลับจากบิณฑบาต   ทรงสง 
พวกภิกษุไปสูพระวิหาร     เสด็จไปสูประตูเรือนของเขากับดวยสมณะติดตาม 
พราหมณไดยินความท่ีพระศาสดาเสด็จมา  กลาววา  สหายของเราคงมาเย่ียมเยียน 
คอยไดความโปรงใจ   จัดแจงอาสนะไว   พระศาสดาเสด็จเขาไป   ประทับนั่ง 
เหนืออาสนะที่จัดไว   ตรัสถามวา  ดกูอนพราหมณ  เหตุไรจึงเศราหมองไปละ 
ทานไมสบายอะไรเลา    กราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    พระองคยอม  
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ทรงทราบการงานที่ขาพระองคกระทํา      จําเดิมแตตัดตนไมที่ฝงแมน้ําอจิรวดี 
ขาพระองคเคยกราบทูลไววา  เมื่อขาวกลาน้ีสําเร็จแลว  ขาพระองคจักถวายทาน 
แดพระองค      บัดนี้หวงนํ้าใหญพัดขาวกลาของขาพระองคไปสูทะเลเสียหมด 
เกลี้ยงทีเดียว    ขาวกลาไมมีเหลือสักหนอย    ขาวเปลือกประมาณ  ๑๐๐ เกวียน 
เสียหายหมด     เหตุนั้นความโศกอยางใหญโตจึงเกิดแกขาพระองค     ตรสัวา 
ดูกอนพราหมณ    ก็เม่ือทานเศราโศกอยู    สิ่งท่ีเสียหายไปแลวจะกลับคืนมาได 
หรือ    กราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขอน้ันเปนไปไมไดแนนอน 
พระเจาขา   ตรัสวา   แมเมื่อเปนอยางน้ี  ทานเศราโศกเพราะเหตุไร  ข้ึนชื่อวา 
ทรัพยและขาวเปลือกของสัตวเหลาน้ี    ถึงคราวเกิดก็บังเกิด     ถึงคราวเสียหาย 
ก็เสียหาย  สิ่งไร ๆ ทีถ่ึงการปรุงแตง  จะชื่อวาไมมีความเสียหายเปนธรรมดานะ 
ไมมีดอก  ทานอยาคิดไปเลย   พระศาสดาทรงปลอบเขาดวยประการฉะน้ี   เมื่อ 
ทรงแสดงธรรมอันเปนที่สบายแกเขา    ตรัสกามสูตร   เมื่อพระสูตรถึงปริโยสาน 
พราหมณดํารงในโสดาปตติผล  พระศาสดาทรงทําใหเขาสรางโศก  เสด็จลุกจาก 
อาสนะไปสูพระวิหาร. 
            ชาวพระนครท้ังส้ินรูทั่วกันวา  พระศาสดาทรงกระทําพราหมณผูโนน 
ผูเพียบแปลดวยโศกศัลย    ใหสรางโศก    ใหดํารงในโสดาปตติผลได    พวก 
ภิกษุพากันยกเรื่องข้ึนสนทนากันในธรรมสภาวา   ผูมีอายุทั้งหลาย    พระทศพล 
ทรงทําไมตรีกับพราหมณจนคุนเคยกัน    ทรงแสดงธรรมแกเขาผูเพียบแปลไป 
ดวยความโศก   ดวยอุบายครั้งเดียว  ทรงทําใหเขาสรางโศกได  ใหประดิษฐาน 
ในโสดาปตติผลได  พระศาสดาเสด็จมา  ตรัสถามวา   เมื่อกี้พวกเธอกําลังสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร    เมื่อพากันกราบทูลใหทรงทราบแลว    ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน  แมในกาลกอน  เราก็ไดกระทําใหพราหมณนี้  
สรางโศกแลวเหมือนกัน  ทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้.   
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            ในอดีตกาล  พระเจาพรหมทัต   ณ  พระนครพาราณสี   มีพระ- 
โอรส ๒ พระองค ทาวเธอประทานท่ีอุปราชแกพระโอรสองคใหญ พระราชทาน 
ตําแหนงเสนาบดีแกพระโอรสองคเล็ก  ครั้นตอมาพระเจาพรหมทัตสิ้นพระชนม 
พวกอํามาตยพากันต้ังการอภิเษกแกพระองคใหญ   ทาวเธอตรัสวา   ฉันไมตอง 
การครองราชสมบัติ   พวกทานจงพากันใหแกนองชายของฉันเถิด   แมไดรบัคํา 
ทูลวิงวอนบอย ๆ  ก็ทรงหามเสีย   ครัน้พวกอํามาตยทําการอภิเษกถวายพระเจา 
นองแลว   ทรงดําริวา   เราไมตองการความเปนเจาเปนใหญ   ไมทรงปรารถนา 
แมแตตําแหนงอุปราชเปนอาทิ  ถึงเม่ือพระราชา  ตรัสวา  ถาเชนนั้น   เชิญเสวย   
โภชนะที่มีรสดี ๆ    ประทับอยูในพระนครนี้เถิด  ตรัสวา   ฉันไมมีเรื่องที่ตอง 
กระทําในพระนครน้ี   เสด็จออกจากพระนครพาราณสี   ไปสูชนบทปลายแดน 
อาศัยสกุลเศรษฐีตระกูลหน่ึง  ทรงกระทําการงานดวยพระหัตถของพระองคเอง 
ประทับอยู. 
            ครั้นกาลตอมา      พวกเหลาน้ันรูความที่ทาวเธอเปนพระราชกุมาร 
ก็พากันไมยอมใหทําการงาน     พากันหอมลอมทาวเธอดวยการบริหารในฐาน 
เปนพระราชกุมารทีเดียว  จําเนียรกาลนานมา  พวกขาราชการพากันไปสูชนบท 
ปลายแดน  ไดไปถึงบานนั้นเพ่ือรังวัดเขต   ทานเศรษฐีเขาไปเฝาพระราชกุมาร 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเปนเจานาย     พวกขาพระองคพากันบํารุงเลี้ยง 
พระองค     ขอพระองคทรงสงหนังสือถึงพระเจานองใหทรงลดสวยแกพวก 
ขาพระองคเถิด    พระเจาขา    ทาวเธอทรงรับวาไดซี    ทรงสงหนังสือไปวา 
ฉันอาศัยสกุลเศรษฐีชื่อโนนพํานักอยู      โปรดเห็นแกฉันยกเวนสวยแกพวก 
เหลาน้ันเถิด   พระราชารบัสั่งวา  ดีแลว  ทรงโปรดใหกระทําอยางนั้น  ครั้งน้ัน  
พวกชาวบานหมดบาง   ชาวชนบทบาง   ชาวบานอ่ืน ๆ บาง    พากันเขาไป 
เฝาทาวเธอ   ทูลวา   พวกขาพระองคจักถวายสวยแดพระองคเทาน้ัน   โปรดให  
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พระราชาทรงยกเวนแกพวกขาพระองคบางเถิด     ทาวเธอทรงสงหนังสือไป 
เพ่ือชวยเหลือพวกเหลาน้ัน  ใหพระราชาทรงยกเวนสวยให  ต้ังแตบัดนั้น  พวก 
เหลาน้ันก็พากันถวายสวยแกทาวเธอ      จึงบังเกิดลาภสักการะใหญแกทาวเธอ 
ดวยเหตุนั้น ความอยากของทาวเธอก็พลอยเติบใหญไปดวย  กาลตอมา ทาวเธอ 
ทูลขอชนบทนั้นแมทั้งหมด   แลวทูลขอราชสมบัติกึ่งหนึ่ง   แมพระเจานองก็ได 
ประทานแกทาวเธอท้ังน้ัน     ทาวเธอเม่ือความอยากพอกพูน   ไมทรงพอพระทัย 
ดวยราชสมบัติเพียงกึ่งน้ัน       ทรงดําริจะยึดราชสมบัติแวดลอมดวยชาวชนบท 
เสด็จไปสูพระนครนั้น    หยุดทัพอยูภายนอกพระนคร  ทรงสงหนังสือแกพระเจา 
นองวา   จงใหราชสมบัติแกเรา    หรอืจะรบกันก็ได. 
            พระเจานองทรงดําริวาพระพ่ีนี้เปนพาล    เมื่อกอนทรงหามราชสมบัติ  
แมกระทั่งตําแหนงอุปราชก็ทรงหาม     คราวนี้ตรัสวา     จักยึดเอาดวยการรบ 
ก็ถาวาเราจักฆาพระพ่ีนี้ใหตาย     ดวยการรบ      ความครหาจักมีแกเราได 
เราจะตองการอะไร    ดวยราชสมบัติ    จึงทรงสงสาสนแดทาวเธอวา   ไมตอง 
รบดอก      เชิญทรงครองราชสมบัติเถิดพระเจาขา      ทาวเธอทรงครองราช-  
สมบัติประทานท่ีอุปราชแกพระเจานอง   จําเดิมแตนั้น     ทรงครองราชสมบัติ 
ทรงตกอยูในอํานาจแหงตัณหา      มิไดทรงพอพระหทัยดวยราชสมบัติพระนคร 
เดียว    ทรงปรารถนาราชสมบัติ  ๒-๓ นคร  ไมทรงเห็นที่สุดแหงความอยาก 
เลย       ครั้งน้ันทาวสักกเทวราชทรงตรวจดูวา  ในโลก    ชนเหลาไหนบางละ 
ที่บํารุงมารดาบิดา      เหลาไหนทําบุญตาง ๆ   มีใหทานเปนตน       เหลาไหน 
ตกอยูในอํานาจตัณหา       ทรงทราบความท่ีทาวเธอเปนไปในอํานาจตัณหา 
ทรงดําริวา     พระราชาองคนี้เปนพาล     ไมทรงพอพระหทัยแมดวยราชสมบัติ 
ในพระนครพาราณสี      เราตองใหทาวเธอศึกษาบาง       จําแลงเพศเปน 
มาณพประทับยืนที่พระทวารหลวง     ใหกราบทูลวา     มาณพผูฉลาดในอุบาย  
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ผูหน่ึง    ยืนอยูที่พระทวารหลวง    ครั้นรับสั่งวา    เขามาเถิด    ก็เสด็จเขาไป 
กราบทูลถวายชัยพระราชา   เมื่อตรัสวาเจามาดวยเหตุไร   กราบทูลวา   ขาแต 
พระมหาราชเจา    ขอที่ขาพระองคกราบทูลมีอยูหนอย    ขาพระองคตองการที่ 
รโหฐานพระเจาขา   ดวยอานุภาพทาวสักกะ  ฝูงคนพากันหลบไปหมด  ทันใด 
นั้นเอง   ครั้งน้ันมาณพกราบทูลทาวเธอวา    ขาแตพระมหาราช    ขาพระองค 
เห็นพระนคร ๓ แหง   มัง่ค่ังมีฝูงคนแออัด   สมบรูณดวยพลและพาหนะ  ขา- 
พระองคจักยึดราชสมบัติทั้งสามดวยอานุภาพของตนถวายแดพระองค  ควรท่ี 
พระองคจะไมทรงชักชารบีเสด็จไปเถอะพระเจาขา    พระราชานั้นทรงตกอยูใน 
อํานาจแหงความโลภ   ทรงรับวา   ดลีะ   แตดวยอานุภาพแหงทาวสักกะ  มิได 
ทรงถามวา    เจาเปนใคร    หรือเจามาจากไหน    หรือวาควรท่ีเจาจะไดสิ่งไร 
ทาวสักกะนั้นเลาตรัสเพียงเทาน้ีแลว  ก็ไดเสด็จไปดาวดึงสพิภพทีเดียว. 
            พระราชาตรัสใหพวกอํามาตยมาเฝา  ตรัสวา มาณพผูหนึ่งกลาววาจักยึด 
ราชสมบัติ  ๓  นครใหพวกเรา พวกเธอจงเรียกมาณพน้ันมาทีเถิด  จงนํากลองไป 
เที่ยวตีประกาศในพระนคร เรียกประชุมพลกาย พวกเราตองยึดครองราชสมบัติ  
๓  นคร ไมตองชักชา  เมือ่พวกอํามาตยพากันกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา 
ก็พระองคทรงกระทําสักการะแกมาณพนั้นอยางไร  หรือทรงถามท่ีอยูอาศัยของ 
มาณพน้ันไวอยางไร  ตรัสวา  เราไมไดทําสักการะเลย  ไมไดถามท่ีพักอาศัยไว 
เลย  พวกเธอจงพากันไปคนหาเขาเถิด  พวกอํามาตยพากันคน  ไมเห็นเขา  กราบ 
ทูลวา     ขาแตพระมหาราชเจา    พวกขาพระองคไมเห็นมาณพน้ันทั่วพระนคร 
พระเจาขา   ทรงสดับคําน้ันแลว  พระราชาทรงเกิดโทมนัส  ทรงพระดําริเรื่อย ๆ 
วา   ราชสมบัติในพระนครทั้ง  ๓  เสื่อมหายแลว    เราเส่ือมเสียจากยศอันใหญ 
มาณพคงโกรธเราวา   ไมใหเสบียงแกเรา  แลวก็ไมใหที่อยูอาศัยดวย  เลยไมมา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 152 

ครั้งน้ันความรอนบังเกิดข้ึนในพระกายแหงพระองคผูทรงตกอยูในอํานาจตัณหา 
เมื่อสรีระทุกสวน     เรารอนอยู      กรยิาที่ว่ิงพลานแหงโลหิต      ก็ทําทอง 
ใหกําเริบแลวพลุงข้ึน  ภาชนะอันหน่ึงเขาอันหน่ึงออก   พวกแพทยสุดฝมือที่จะ 
ถวายการรักษาไดครั้งน้ันการที่ทาวเธอ  ถกูความเจ็บปวยเบียดเบียนไดเลื่องลือ 
ไปท้ังพระนคร. 
            กาลนั้นพระโพธิสัตวเรียนศิลปะสําเร็จจากเมืองตักกศิลา     มาสูสํานัก 
บิดามารดา    ในพระนครพาราณสี    ฟงเรื่องของพระราชานั้น    คิดวาเราตอง 
ถวายการรักษา    ไปสูพระราชทวาร  ใหกราบทูลวา   ไดยินวา   มาณพผูหนึ่ง 
มาจะถวายการรักษาพระองค พระราชาตรัสวา แมถึงพวกแพทย  ผูทิศาปาโมกข 
ใหญ ๆ ยังไมสามารถรักษาเราได  มาณพหนุมจักสามารถไดอยางไร   พวกทาน 
พากันใหเสบียง แลวปลอยเขาไปเสียเถิด  มาณพฟงพระดํารัสน้ันแลว  กลาววา 
ขาพเจาไมมีเรื่องที่ตองทําดวยคากํานัลหมอเลย    ขาพเจาจักขอถวายการรักษา 
โปรดใหเพียงคายาเทาน้ันแหละ  พระราชาทรงสดับคําน้ัน    แลวตรัสวา  ลองดูที 
รับสั่งใหเรียกมาณพตรวจดูพระราชาแลวกราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา 
พระองคอยาทรงกลัวเลย    ขาพระองคจักถวายการรักษา   ก็แตวาพระองคทรง 
โปรดบอกสมุฏฐานแหงโรคแกขาพระองคเถิด    พระเจาขา   พระราชาทรงพอ 
พระหทัยตรัสวา  เจาจักเอาสมุฏฐานไปทําไม  จงบอกยาเทานั้นเถิด  กราบทูลวา 
ขาแตพระมหาราช  ธรรมดาหมอทราบวา   ความเจ็บนี้เกิดข้ึนเพราะอาศัยเหตุนี้  
ยอมการทํายาใหถูกตองกับความเจ็บนั้นไดพระเจาขา  พระราชาตรัสวา  ถูกตอง 
ละพอ เมื่อตรัสสมุฏฐานไดตรัสเรื่องทั้งหมดต้ังตนแตที่มาณพคนหน่ึงมาบอกวา 
จักเอาราชสมบัติในสามพระนครมาให    แลวตรสัวา  แนะพอ   เราเจ็บคราวนี้ 
เพราะตัณหา   ถาเจาพอจะรักษาได   ก็จงรักษาเถิด   มาณพทูลถามวา   ขาแต 
พระมหาราช   พระองคอาจไดพระนครเหลาน้ันดวยการเศราโศกหรือ    ตรสัวา 
ไมอาจดอกพอ    กราบทูลวา    ถาเชนนั้น       เหตุไรพระองคจึงทรงเศราโศก  
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พระเจาขา    ธรรมดาสัตวทั้งหลายยอมละรางกายของตน   เปนตน     ตลอดถึง 
สวิญญาณกทรัพย และอวิญญาณกทรพัยทั้งหมดไป แมพระองคจะยึดครองราช 
สมบัติในพระนครทั้งส่ีได  พระองคก็เสวยพระกระยาหารในสุวรรณภาชนะทั้งส่ี  
บรรทมเหนือพระที่ทั้งส่ี ทรงเครื่องประดับทั้งส่ีพรอมกันคราวเดียวไมได   พระ- 
องคไมควรตกอยูในอํานาจตัณหา  เพราะตัณหานี้  เมื่อเจริญข้ึนยอมไมปลอยให 
พนจากอุบายทั้งส่ีไปได.    พระมหาสัตว    ครั้นถวายโอวาทพระราชาดังนี้แลว 
เมื่อจะแสดงธรรมแกพระราชา   ไดกลาวคาถาทั้งหลายวา 
                        เมื่อบุคคลปรารถนากาม   ถาส่ิงท่ีปรารถนาของ 
              บุคคลน้ันยอมสาํเร็จได  สัตวปรารถนาสิ่งใดไดสิ่งน้ัน 
              แลว  ยอมมใีจอิ่มเอิบแท. 
                        เมื่อบุคคลปรารถนากาม   ถาส่ิงท่ีปรารถนาของ 
              บุคคลน้ัน  ยอมสําเร็จได   ครั้นสิ่งท่ีปรารถนานั้นสําเร็จ 
              บุคคลยังปรารถนาตอไปอีก    ก็ยอมไดประสบกาม 
              ตัณหา    เหมือนบุคคลท่ีถูกลมแดดแผดเผาในฤดูรอน 
              ยอมจะเกิดความกระหายใครจะด่ืมน้ําฉะน้ัน. 
                        ตัณหาก็ดี   ความกระหายก็ดี   ของคนพาลมี 
              ปญญานอย  ไมรูอะไร  ยอมเจริญย่ิงขึ้นทุกที  เหมือน 
              เขาโคยอมเจริญขึ้นตามตัวฉะนั้น. 
                        แมจะใหสมบัติ  ขาวสาลี    ขาวเหนยีว  โค  มา 
              ขาทาสหญิงชายหมดทั้งแผนดิน   ก็ยังไมพอแกคน 
              คนเดียว  รูอยางนี้แลวพึงประพฤติธรรมสม่ําเสมอ.  
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                        พระราชาทรงปราบชนะท่ัวแผนดิน   ทรงครอบ 
              ครองแผนดินใหญมีมหาสมุทรเปนขอบเขต  ทรงครอง 
              มหาสมุทรฝงน้ีแลว  มีพระทัยไมอิ่ม   ยงัปรารถนาแม 
              มหาสมุทรฝงโนนตอไปอีก. 
                        เมื่อยังระลึกถึงกามอยูตราบใด   ก็ไมไดความอิ่ม 
              ดวยใจตราบน้ัน   ชนเหลาใดบริบูรณดวยปญญา  มีกาย 
              และใจหลีกเวนจากกามท้ังหลาย    เห็นโทษดวยญาณ 
              ชนเหลาน้ันนั่นแลช่ือวาเปนผูอิ่ม. 
                        บรรดาความอ่ิมท้ังหลาย   ความอิม่ดวยปญญา 
              ประเสริฐ  เพราะผูอิ่มดวยปญญาน้ัน ยอมไมเดือดรอน 
              ดวยกามท้ังหลาย   คนผูอิ่มดวยปญญา    ตัณหายอม 
              กระทําใหอยูในอาํนาจไมได. 
                        ไมพึงส่ังสมกามท้ังหลาย   พึงเปนผูมีความปรา- 
              รถนานอย   ไมมีความละโมบ   บรุุษผูมปีญญาเปรียบ 
              ดวยมหาสมุทร  ยอมไมเดือดรอนเพราะกามท้ังหลาย. 
                        ชางทํารองเทาหนังเลี้ยงชีพ   เมื่อประกอบรองเทา 
              สวนใดควรเวนก็เวน      เลือกเอาแตสวนท่ีดี ๆ  มาทํา 
              รองเทาขายไดราคาแลว   ยอมมีความสขุ     เราก็ฉันนัน้ 
              เหมอืนกัน   พิจารณาดวยปญญาแลว   ละท้ิงสวนแหง 
              กามเสีย    ยอมถึงความสุข    ถาพึงปรารถนาความสุข 
              ทั้งปวงก็พึงละกามท้ังปวงเสีย.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กาม  ไดแก  ทั้งวัตถุกาม  ทั้งกิเลสกาม. 
บทวา  กามยมานสฺส แปลวา ปรารถนาอยู.  บทวา ตสฺส  เจ  ต  สมิชฺฌติ 
ความวา  สิ่งที่เขาปรารถนายอมสําเร็จ   และยอมเผล็ดผลแกบคุคลน้ัน.  บทวา 
น  ในคําวา   ตโต   น   อปร  กาเม   นี้เปนเพียงนิบาต.   บทวา   อปร 
เปนบทแสดงสวนอื่น.  บทวา   กาเม   เปนพหุวจนะ   ใชในอรรถแหงทุติยา- 
วิภัตติ.   ทานอธิบายคํานี้ไววา   ถาเมื่อเขาปรารถนากาม   สิง่ท่ีเขาปรารถนานั้น 
ยอมสําเร็จแกเขาสมประสงค   เมื่อส่ิงน้ันสําเร็จแลว     เขายังปรารถนาตอไปอีก 
บุคคลน้ันเมื่อปรารถนาอยู    ยอมประสบคือไดรับกามกลาวคือตัณหา  เหมือน 
บุคคลท่ีถูกลมแดดแผดเผาในฤดูรอน    ยอมเกิดความอยากคือไดรับความกระ- 
หายนํ้าฉะนั้น.  ตัณหามีรูปตัณหาเปนตนยอมเจริญแกบุคคลน่ันแล. บทวา  ควว 
แปลวา  เหมือนรูปโค.   บทวา  สิงคิโน  ไดแก  เขาสัตวที่ผายอดแลวยกข้ึน. 
บทวา  มนฺทสฺส แปลวา ผูมีปญญาออน. บทวา พาลสฺส ไดแก ผูประกอบ 
ดวยพาลธรรม.  ทานกลาวอธิบายคําน้ีไววา  เขาโคยอมเติบโตพรอมกับรางของ 
ลูกโคตัวกําลังเติบโค  ฉันใด  กามตัณหาที่ยังไมมาถึงก็ดี  ความกระหายในกาม 
ที่มาถึงแลวก็ดี  ยอมเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไปสําหรับอันธพาลชน.  บทวา   สาลิยวก  
ไดแก  นาขาวสาลี  และนาขาวเหนียว.  ดวยบทน้ี  ทานแสดงธัญชาติหมด 
มีขาวสาลีและขาวเหนียวเปนตน.   ดวยบทท่ี ๒ ทานแสดงถึงสัตว  ๒  เทาและ 
สัตว ๔ เทา.  หรือดวยบทท่ี  ๑  ทานแสดงถึงส่ิงท่ีไมมีวิญญาณทั้งหมด   ดวยบท 
นอกน้ี  ทานแสดงถึงส่ิงที่มีวิญญาณทั้งสิ้น.    บทวา   ทตฺวาป    แปลวา  แม 
ใหแลว    ทานอธิบายคํานี้ไววา   อาณาจักรทั้ง  ๓  จงยกไว  ถาวา  มาณพนั้น  
ใหสิ่งอ่ืน ๆ  หรือแผนดินทั้งส้ิน   ที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ   ทั้งรัตนบุร ี
แกใครแลวไป        สิ่งแมมีประมาณเทาน้ี        ยอมไมสิ้นสุดแกบุคคล  
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คนเดียวเทานั้น    นีช้ื่อวาตัณหาใหเต็มไดโดยยากดวยประการฉะน้ี.  บทวา อิติ 
วิทฺธา  สม  จเร ความวา  บุรุษเมื่อรูอยางนี้  เปนผูไมเปนไปในอํานาจแหงตัณหา 
บําเพ็ญกายสุจริตเปนตนใหบริบูรณ  พึงประพฤติใหสม่ําเสมอ.    บทวา  โอร 
ไดแก ถึงสวนอันมีในภายใน. ดวยบทนั้นบุคคลน้ันชื่อวายังไมอ่ิม  พึงปรารถนา 
แมฝงแหงสมุทรอีก  ดวยอาการอยางน้ีทานแสดงวา  ข้ึนชื่อวา  สัตวผูเปนไปใน 
อํานาจแหงตัณหา  เปนอันเต็มไดโดยยาก.   บทวา  ยาว  เปนบทกําหนดนับ 
ตามอนิยม. บทวา อนุสฺสร   แปลวา  ระลึกถึงอยู.  บทวา นาชฺฌคา  แปลวา 
ยอมไมประสบ.  ทานอธิบายคําน้ีไววา  ขาแตมหาราชเจา  บุรุษมีใจระลึกถึงกาม 
ทั้งหลาย   แมอันหาที่สุดไมได  ยอมไมประสบความอ่ิม  ปรารถนาจะบรรลุถึงอยู 
นั้นเอง  เมื่อเปนเชนนี้  ตัณหาในกามท้ังหลาย ยอมเจริญแกสัตวทั้งหลายอยูนั่นเอง. 
บทวา   ตโต  นิวตฺตา   ความวา  บุคคลเหลาใดมีจิตและกายกลับจากวัตถุกาม 
และกิเลสกามแลว  เห็นโทษดวยญาณน่ันแล  อ่ิมเอิบบริบูรณดวยปญญา  บุคคล 
เหลาน้ันแลชื่อวายอมอ่ิม.  บทวา  ปฺาย   ติตฺตีน  เสฏ   คือความอ่ิมดวย 
ปญญาน้ี   ยอมเปนของประเสริฐเต็มที่.   อีกอยางหนึ่ง   บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. 
บทวา  น   โส  กาเมหิ  ตปฺปติ  นี้  บาลีวา  ยอมไมถูกกามทั้งหลายแผดเผา. 
อธิบายวา   เพราะเหตุที่บุรุษผูอ่ิมดวยปญญา   ยอมไมถูกกามแผดเผา.    บทวา 
น   กุรุเต  วส  ความวา  เพราะตัณหาไมอาจยังบุรุษเชนนั้นใหอยูในอํานาจได 
ก็บุรุษน้ันนั่นแลเห็นโทษแหงตัณหาแลว     ยอมไมเปนไปในอํานาจแหงตัณหา 
เหมือนวังวนแหงสายนํ้า  และเหมือนพระราชอัฑฒมาสก.   บทวา อปจิเนเถว 
แปลวา  พึงกําจัดเสียเลย.  บทวา สมุทฺทมตฺโต  คือมีประมาณสมุทร  เพราะ 
ประกอบดวยปญญาอันใหญ.   บรุุษน้ัน   ยอมไมเดือดรอนคือไมรุมรอนดวยกิเลส 
กามท้ังหลาย  เหมือนสมุทรไมรอนแมเพราะไฟใหญฉะน้ัน.   บทวา   รถกาโร  
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แปลวา   ชางหนัง.  บทวา  ปริกนฺต  แปลวา  ตัดแลว  ทานอธิบายคําน้ีไววา 
ชางหนังตัดรองเทา   เวนที่ที่หนังไมเขาลักษณะท่ีถือเอาได   ทาํใหเปนรองเทา 
ไดคารองเทา  ยอมไดรับความสุขฉันใด  บัณฑิตกฉั็นนั้นเหมือนกัน  พิจารณา 
ดวยปญญาอันเสมือนกับศาสตราของชางรองเทา    พึงถึงความสุขทางกายกรรม 
วจีกรรมและมโนกรรมน้ัน   ที่เวนจากแดนแหงกาม   อันเปนเหตุใหตนละแดน 
กาม  ปรารถนาเฉพาะสุขมีกายกรรมเปนตน    ทุกอยางที่ปราศจากความเรารอน 
พึงเจริญกสิณยังฌานใหเกิดละกามท้ังปวงเสีย. 
            ก็เม่ือพระมหาสัตวกําลังกลาวคาถานี้อยู     ไดเกิดฌานมีโอทาตกสิณ 
เปนอารมณ    เพราะหนวงเอาพระเศวตฉัตรของพระราชาเปนอารมณ.    แม 
พระราชาก็ทรงหายจากโรค  พระองคทรงมีความยินดี  เสด็จลุกจากพระที่บรรทม 
มีพระดํารัสวา     พวกแพทยเทาน้ียังไมอาจรักษาได     แตมาณพผูเปนบัณฑิต 
ไดทําเราใหปราศจากโรคดวยญาณวิสัยของตนได    เมื่อจะทรงปราศรัยกบัพระ- 
โพธิสัตว  ไดตรัสพระคาถาท่ี  ๑๐ วา 
                        คาถาท้ังหมด  ๘  คาถา   ที่ทานกลาวแลว    ขอ 
              ทานจงรับเอาทรัพยทั้ง  ๘,๐๐๐ นี้เถิด   คําท่ีทานกลาวน้ี 
              เปนคํายังประโยชนใหสําเร็จ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อฏ  ไดแก  คาถา  ๘  คาถา  ที่ประกอบ 
ดวยโทษแหงกาม   ต้ังตนแตคาถาท่ี  ๒ ไป.   บทวา สหสฺสิยา แปลวา ควรแก 
๑,๐๐๐.   บทวา ปฏิคฺคณฺห  ความวา จงรับเอาทรัพย  ๘,๐๐๐.  บทวา  สาเธต 
ตว   ภาสิต   ความวา   คําท่ีทานกลาวนี้ยังประโยชนใหสําเร็จ. 
            พระมหาสัตว  ไดสดับดังน้ันแลว   จึงกลาวคาถาที่ ๑๑ วา 
                        ขาพระบาทไมตองการดวยทรัพยรอยทรัพยพัน 
              หรอืทรัพยหมื่น   เมื่อขาพระบาทกลาวคาถาสุดทาย  ใจ 
              ของขาพระบาทไมยินดีในกาม.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปจฺฉิม  นี้เปนคาถาสุดทายวา  รถกาโรว 
จมฺมสฺส.  บทวา     กาเม  เม นริโต  มโน  ความวา  ขาแตพระมหาราชเจา 
เมื่อขาพระองคกําลังกลาวคาถาอยูนั่นแล  ใจไมยินดีทั้งในวัตถุกาม  ทั้งกิเลสกาม 
เพราะขาพเจาน้ัน   เมื่อกลาวคาถายังฌานใหบังเกิดดวยธรรมเทศนาของตนแล. 
            พระราชาทรงยินดีอยางเหลือประมาณ    ในเม่ือจะทรงสรรเสริญพระ- 
มหาสัตว  ไดตรัสคาถาสุดทายวา                                                         
                        มาณพใดเปนบัณฑิต   กําหนดรูตัณหา   อันยัง 
              ความทุกขใหเกิดแลว   นําออกได   มาณพนี้เปนคนดี 
              เปนมุนีผูรูแจงโลกท้ังปวง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทกฺุขชนนึ  ไดแก ยังทุกขในวัฏฏะท้ังส้ิน 
ใหเกิด.  บทวา  ปริชานาติ  ไดแก  กําหนดรูแลว   คือกําหนดตัด   ตัดขาด 
นําออกไป  เมื่อสรรเสริญพระโพธิสัตวจึงไดตรัสอยางนี้. 
            พระโพธิสัตวถวายโอวาทพระราชาวา  ขาแตพระมหาราช  ขอพระองค 
จงเปนผูไมประมาทประพฤติธรรมเถดิ   แลวเหาะไปยังหิมวันตประเทศ   บวช 
เปนฤาษีเจริญพรหมวิหารอยูจนตลอดชนมายุ   แลวไปเกิดในพรหมโลก. 
            พระศาสดา     ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว     ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมในกาลกอน    เราก็ไดทําใหพราหมณนี้คลายความ 
เศราโศกดวยประการดังนี้   แลวทรงประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งน้ันได 
มาเปนพราหมณนี้  สวนมาณพผูเปนบัณฑิต  ไดมาเปนเราตถาคตแล.  
                           จบอรรถกถากามชาดก  
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                           ๕.  ชนสันธชาดก 
 

                    วาดวยเหตุที่ทําจิตใหเดือดรอน 
                        [๑๖๔๙]    พระเจาชนสันธะไดตรัสอยางน้ีวา 
              เหตุที่จะทําใหจิตเดือดรอนนั้นมีอยู  ๑๐ ประการ บุคคล 
              ไมกระทําเสียในกาลกอนแลว     ยอมเดอืดรอนใน 
              ภายหลัง. 
                        [๑๖๔๐]    บุคคลเมื่อยงัเปนหนุม    ไมทําความ 
              พยายามยังทรัพยใหเกิดขึ้น   ครั้นแกลงหาทรัพยไมได 
              ยอมเดือดรอนภายหลังวา    เมื่อกอนเราไมไดแสวงหา 
              ทรพัยไว. 
                        [๑๖๕๑]    ศิลปะท่ีสมควรแกตน   บุคคลใดไมได 
              ศึกษาไวในกาลกอน    บุคคลนั้นยอมเดือดรอนใน 
              ภายหลังวา  เราไมไดศึกษาศิลปะไวกอน  ผูไมมีศิลปะ 
              ยอมเลี้ยงชีพลําบาก. 
                        [๑๖๕๒]    ผูใดเปนคนโกง    ผูนั้นยอมเดือดรอน 
              ในภายหลังวา   เราเปนคนโง   สอเสียด    กินสินบน 
              ดุราย   หยาบคาย  ในกาลกอน. 
                        [๑๖๕๓]    ผูใดเปนคนฆาสัตว  ผูนัน้ยอมเดือดรอน 
              ในภายหลังวา    เราเปนคนฆาสัตว    หยาบชาทุศีล 
              ประพฤติตํ่าชา  ปราศจากขันติ  เมตตาและเอ็นดูสัตว 
              ในกาลกอน.  
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                        [๑๖๕๔]    ผูใดคบชูในภรรยาผูอื่น  ยอมเดือดรอน 
              ในภายหลังวา    หญิงท่ีไมมีใครหวงแหนมีอยูเปนอัน 
              มาก  ไมควรท่ีเราจะคบหาภรรยาผูอื่นเลย. 
                        [๑๖๕๕]    คนตระหนี ่ ยอมเดือดรอนในภายหลัง 
              วาเมื่อกอน  ขาวและนํ้าของเรามีอยูมากมาย  เรากม็ิได 
              ใหทานเลย. 
                        [๑๖๕๖]    ผูไมเลี้ยงดูมารดาบิดา   ยอมเดือดรอน 
              ในภายหลังวา     เราสามารถพอท่ีจะเลี้ยงดูมารดาและ 
              บิดาผูแกเฒาชราได   ก็มิไดเลี้ยงดูทาน. 
                        [๑๖๕๗]    ผูไมทําตามโอวาทบิดา ยอมเดือดรอน 
              ในภายหลังวา   เราไดดูหมิ่นบิดาผูเปนอาจารยสั่งสอน 
              ผูนาํรสที่ตองการทุกอยางมาเล้ียงดู. 
                        [๑๖๕๘]    ผูไมเขาใกลสมณพราหมณ     ยอม 
              เดือดรอนในภายหลังวา    เมือ่กอนเรามิไดไปมาหาสู 
              สมณพราหมณทั้งหลาย  ผูมีศีล  เปนพหูสูตเลย. 
                        [๑๖๕๙]    ผูใดไมประพฤติสุจริตธรรม     ไมเขา 
              ไปนั่งใกลสัตบุรษุ    ยอมเดือดรอนในภายหลังวา 
              สุจริตธรรมท่ีประพฤติแลว    และสัตบุรษุอันเราไปมา 
              หาสูแลว    ยอมเปนความดี    แตเมื่อกอนนี้เราไมได 
              ประพฤติสุจริตธรรมไวเลย. 
                        [๑๖๖๐]    ผูใดยอมปฏบิัติเหตุเหลาน้ีโดยอุบายอัน 
              แยบคาย    ผูนัน้เมื่อกระทํากิจท่ีบุรุษควรทํา    ยอมไม 
              เดือดรอนใจในภายหลังเลย. 
                                      จบชนสันธชาดกท่ี   ๕  
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                                 อรรถกถาชนสันธชาดก  
 
            พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  มพีระพุทธ- 
ประสงคจะประทานโอวาทแกพระเจาโกศล     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา  ทส  ขลุมานิ   านานิ  ดังน้ี. 
            ความพิสดารวา  ในกาลครั้งหนึ่ง  พระเจาโกศลทรงมัวเมาดวยอิส- 
ริยยศหมกมุนอยูในความสุขท่ีเกิดแตกิเลส    ไมปรารถนาจะตัดสินคดี   แมการ 
บํารุงพระพุทธเจา    ก็ทรงลืมเสีย    วันหน่ึง   พระองคทรงระลึกถึงพระทศพล 
ทรงดําริวา   จักถวายบังคมพระศาสดา    พอเสวยกระยาหารเชาแลว    เสด็จข้ึน 
พระราชยานไปพระวิหาร    ถวายบังคมพระศาสดาแลวประทับนั่ง    ลําดับนั้น 
พระศาสดาตรัสกะพระราชาวา   มหาบพิตร   นานมาแลว  พระองคมิไดเสด็จมา 
เพราะเหตุไร    พระเจาโกศลทูลวา    เพราะขาพระองคมีราชกิจมากพระเจาขา 
ไมมีโอกาสที่จะมาเฝาพระองค  ตรัสวา มหาบพิตร  เมื่อพระพุทธเจาผูสัพพัญู 
ผูใหโอวาทเชนเรา     อยูในวิหารท่ีใกล    ไมควรท่ีพระองคจะประมาท   วิสัย 
พระราชาตองไมประมาทในราชกิจท้ังหลาย   ดํารงพระองคเสมอดวยมารดาบิดา 
ของชาวแวนแควน      ละอคติเสียครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมจึงจะควร 
เพราะเม่ือพระราชาประพฤติธรรม  แมบริษัทของพระองคก็ประพฤติธรรม  ขอที่ 
เมื่อเราตถาคตสั่งสอนอยู  พระองคครองราชสมบัติโดยธรรม  นั้นไมนาอัศจรรย 
โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย     แมไมมีอาจารยสั่งสอน    ก็ยังต้ังอยูในสุจริตธรรม 
สามประการ   แสดงธรรมแกมหาชน   ตามความรูของตน     พาบริษัทไปสวรรค 
ได  พระเจาโกศลทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว   พระพุทธองคทรงนําอดีตนิทาน 
มาตรัสเลา  ดังตอไปนี้  
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            ในอดีตกาล    เมือ่พระเจาพรทมทัตเสวยราชสมบัติอยูในพระนคร 
พาราณสี   พระโพธิสัตวเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีพระเจาพรหมทัต 
พระญาติทั้งหลายไดถวายพระนามวา ชนสันธกุมาร เมื่อพระโพธิสัตวเจริญวัย 
เรียนศิลปวิทยาจากเนืองตักกศิลากลับมาแลว   พระราชามีรับสั่งใหชําระเรือนจํา 
ทั้งหมดใหสะอาด   แลวพระราชทานตําแหนงอุปราช. 
            ตอมาเม่ือพระราชบิดาสวรรคตแลว    พระโพธิสัตวไดครองราชสมบัติ 
รับสั่งใหสรางโรงทานหกแหง    คือทีป่ระตูพระนครท้ังสี่ดาน   ที่กลางพระนคร 
และที่ประตูพระราชวัง    บริจาคพระราชทรัพยวันละหกแสน     ทรงบําเพ็ญ 
มหาทานจนลือกระฉอนไปท่ัวชมพูทวีป    รับสั่งใหเปดเรือนจําไวเปนนิจ  ให 
เคาะระฆังปาวรองมาฟงธรรม    ทรงสงเคราะหโลก    ดวยสังคหวัตถุสี่   รกัษา 
ศีลหา   อยูจําอุโบสถ    ครองราชสมบัติโดยธรรม    บางครั้งบางคราวก็ใหชาว 
แวนแควนมาประชุมกัน      แลวแสดงธรรมวา     ทานท้ังหลายจงใหทาน   จง 
สมาทานศีล    จงประพฤติธรรม    จงประกอบการงานและการคาขายโดยธรรม 
เมื่อเปนเด็กจงเรียนศิลปวิทยา    จงแสวงหาทรัพย    อยาคดโกงชาวบาน   อยา 
ทําความสอเสียด  อยาเปนคนดุรายหยาบชา  จงบํารุงมารดาบิดา  มีความเคารพ 
ออนนอมตอผูใหญในตระกูล  พระองคไดทํามหาชนใหต้ังอยูในสุจริตธรรม. 
            วันหนึ่งเปนวันปณรสีอุโบสถ     พระโพธสิัตวทรงสมาทานอุโบสถศีล 
แลว   ทรงดาํริวา    เราจักแสดงธรรมแกมหาชน    เพ่ือประโยชนสุขยิ่ง ๆ   ข้ึน 
เพ่ือใหมหาชนอยูดวยความไมประมาท  รับสั่งใหตีกลอง   ปาวรองทั่วพระนคร 
ใหชาวพระนครท้ังหมด    ต้ังตนแตพระสนมของพระองค  มาประชุมกัน   แลว 
ประทับนั่งบนบัลลังกอันประเสริฐที่ตกแตงไวกลางรัตนมณฑปซึ่งประดับประดา 
แลวในพระลานหลวง   ตรัสวา   ชาวพระนครท่ีรักทั้งหลาย   เราจักแสดงธรรม  
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ที่รอนบาง  ไมรอนบาง  แกทานท้ังหลาย   ขอทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาท 
เง่ียโสตสดับโดยเคารพเถิด   แลวทรงแสดงธรรม.                        
            พระศาสดาทรงเผยพระโอฐแกวอันอบรมแลวดวยอริยสัจ   เมื่อจะตรัส 
เทศนานั้นโดยแจมแจงแกพระเจาโกศล    ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ   ไดตรัส 
พระคาถาเหลาน้ีวา 
                        พระเจาชนสันธะไดตรัสอยางน้ีวา    เหตุที่จะทํา 
              ใหจติเดือดรอนนั้นมีอยู   ๑๐  ประการ    บุคคลไมทํา 
              เสียในกาลกอนแลว   ยอมเดือดรอนในภายหลัง. 
                        บุคคลเมือ่ยังเปนหนุม   ไมทําความพยายามยัง 
              ทรพัยใหเกิดขึ้น  ครั้นแกลงหาทรัพยไมได  ยอมเดือด- 
              รอนภายหลังวา  เมื่อกอนเราไมไดแสวงหาทรัพยไว. 
                        ศิลปะท่ีสมควรแกตน   บุคคลใดไมไดศึกษาไวใน 
              กาลกอน  บุคคลนั้นยอมเดือดรอนในภายหลังวา  เราไม 
              ไดศึกษาศิลปะไวกอน  ผูไมมีศิลปะยอมเลี้ยงชีพลําบาก. 
                        ผูใดเปนคนโกง ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลัง 
              วาเราเปนคนโกง  สอเสียดกนิสินบนดุราย  หยาบคาย 
              ในกาลกอน. 
                        ผูใดเปนคนฆาสัตว   ผูนั้นยอมเดือดรอนในภาย- 
              หลังวา  เราเปนคนฆาสัตว    หยาบชาทุศลี   ประพฤติ 
              ตํ่าชา  ปราศจากขันติ เมตตาและเอ็นดูสัตวในกาลกอน. 
                        ผูใดคบชูในภรรยาผูอื่น    ยอมเดือดรอนในภาย 
              หลังวา  หญิงท่ีไมมีใครหวงแหนมีอยูเปนอันมาก  ไม 
              ควรท่ีเราจะคบหาภรรยาผูอืน่เลย.   
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                        คนตระหน่ี   ยอมเดือดรอนในภายหลังวาเมื่อกอน 
              ขาวและน้ําของเรามีอยูมากมาย  เราก็มิไดใหทานเลย. 
                        ผูไมเลี้ยงดูมารดาบิดา  ยอมเดือดรอนในภายหลัง 
              วา   เราสามารถพอท่ีจะเลี้ยงดูมารดาและบิดาผูแกเฒา 
              ชราได  ก็ไมไดเลี้ยงดูทาน. 
                        ผูไมทําตามโอวาทบิดา   ยอมเดือดรอนในภาย 
              หลังวา   เราไดดูหมิ่นบิดาผูเปนอาจารยสั่งสอน  ผูนํา 
              รสท่ีตองการทุกอยางมาเล้ียงดู. 
                        ผูไมเขาใกลสมณพราหมณ     ยอมเดือดรอนใน 
              ภายหลังวา  เมือ่กอนเราไมไดไปมาหาสูสมณพราหมณ 
              ทั้งหลายผูมีศีล  เปนพหูสูตเลย. 
                        ผูใดไมประพฤติสุจริตธรรม   ไมเขาไปนั่งใกล 
              สัตบุรุษ   ยอมเดือดรอนภายหลังวา    สจุริตธรรมท่ี 
              ประพฤติแลว   และสัตบุรุษอันเราไปมาหาสูแลว  ยอม 
              เปนความดี  แตเมื่อกอนนี้เราไมไดประพฤติสุจริตธรรม 
              ไวเลย. 
                        ผูใดยอมปฏิบัติเหตุเหลาน้ีโดยอุบายอันแยบคาย 
              ผูนัน้เมื่อกระทํากิจท่ีบุรุษควรทํา  ยอมไมเดือดรอนใจ 
              ในภายหลังเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   านานิ  ไดแก   เหตุทั้งหลาย.   บทวา 
ปุพฺเพ   ความวา   ไมกระทําไวกอนเลย.   บทวา  ส   ปจฺฉา   อนุตปฺปติ 
ความวา   บคุคลผูไมกระทํากิจท่ีควรทําไวกอน    ยอมเดือดรอน    ยอมลําบาก  
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ทั้งในโลกนีท้ั้งในโลกหนา. อีกอยางหน่ึง บาลีวา  ปจฺฉา  อนุตปฺปติ ยอมตาม 
เดือดรอนในภายหลังดังน้ีก็มี.  บทวา   อิจฺจาหุ   ความวา  พระเจาชนสันธะ 
ไดตรัสอยางนั้น.  บาลีวา   อิจฺจาสุห ดงัน้ีก็มี.  ส ุ อักษรในบทวา อิจฺจาสุห 
นั้นเปนเพียงนิบาต.   ตัดบทเปน   อิจจฺาสุ   อาห   เพ่ือจะแสดงเหตุอันเปน 
ที่ต้ังแหงความเดือดรอน  ๑๐ อยางนี้  พระโพธิสัตวจึงมีธรรมกถา.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปุพฺเพ  ความวา  บุคคลเมื่อคราวเปน 
หนุมครั้งแรกทีเดียว   ไมกระทําความบากบ่ัน     ครั้นแกลงหาทรัพยไมได   ตอง 
เดือดรอนเศราโศก    เห็นคนท้ังหลายมีความสุข     ตนเองเปนอยูลําบาก  ยอม 
เดือดรอนในภายหลังอยางนี้วา    เม่ือกอนเราไมไดแสวงหาทรัพยเอาไว   ครั้น 
แกลงยอมลําบาก เพราะฉะนั้น เมื่อตองการจะมีความสุขในเวลาแก    ตองทํางาน 
มีกสิกรรมเปนตน  ที่ชอบธรรม  แตเมื่อยังเปนหนุมทีเดียว.  บทวา ปุเร   สนฺต   
ในกาลกอนคือในเวลาที่เรายังหนุมไมเขาไปหาอาจารยทั้งหลาย  ไมศึกษาศิลปะ 
อะไร ๆ  มีศลิปะในเพราะชางเปนตนอันสมควรท่ีตนจะทํา.  บทวา    กิจฉฺา 
ความวา ในเวลาแก  ผูไมศึกษาศิลปะจึงไมสามารถเพื่อดํารงชีวิตใหพนจากทุกข 
ในกาลน้ันจึงควรศึกษาศิลปะ  เพราะฉะนั้น     ทานจึงแสดงวา    ทานท้ังหลาย 
ผูปรารถนาจะดํารงชีวิตในเวลาแก    จงศึกษาศิลปะในเวลาเปนหนุมทีเดียว. 
บทวา   กูฏเวที   ความวา  ผูใดกอความโกงใหเกิด   โกงชาวบาน   กอความ 
พินาศใหแกโลก  โกงดวยสินบน.  บทวา  อาสึ   ความวา  ในกาลกอนเราได 
เปนเชนนั้น.   บทวา  ปสุโณ  แปลวา โกงดวยถอยความยุยงสอเสียด.  บทวา 
ปฏมสิโก   ความวา  ถือสินบนทําผูมิใชเจาของใหเปนเจาของ  ผูที่เปนเจาของ 
มิใหเปนเจาของ  กินเนื้อสันหลังของชนเหลาอ่ืน.  บทวา อิติ  ปจฺฉา ความวา 
นอนบนเตียงที่จะตายยอมเดือดรอนในภายหลังดวยประการฉะน้ี   เพราะฉะนั้น  
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ทานจึงโอวาทวา    ถาทานไมอยากตกนรก    ก็อยากระทําบาปกรรมเห็นปานน้ี. 
บทวา    ลุทฺโธ     ความวา  ผูที่ฆาสัตวเปนทารุณสาหัส.    บทวา   อนาริโย 
ความวา  เปนผูไมใชพระอริยะ   ไมสํารวมเปนคนทุศีล  มีสมาจารตํ่าชา.   บทวา 
นาวชานิสฺส    ความวา    ขาพเจามิใชเปนผูมีความประพฤติตํ่า   ดวยอํานาจ 
ขันติ    เมตตา    และความเอ็นดู    คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยมใีนกอนน่ันแล. 
บทวา  อนาปทาสุ  ความวา  การคบหากับหญิงท่ีไมมีใครหวงแหน.   ชื่อวา 
อนาปทา   เพราะเปนหญิงไมมีใครหวงแหน.  อธิบายวา   ในหญิงท่ีคนเหลาอ่ืน 
ไมทําความหวงแหน.  บทวา   อุฏ ิเต   แปลวา   ปรากฏ.   บทวา น    ปุพฺเพ 
ความวา   เมื่อกอนแตนี้เรามิไดใหทานเลย.    บทวา    ปหุสนฺโต    ความวา 
เปนผูอาจ   คือสามารถเพ่ือจะเลี้ยงดูทั้งดวยกําลังทรัพยทั้งดวยกําลังกาย. 
            บทวา  อาจริย  ความวา บิดาในท่ีนี้ทานประสงควาอาจารย  เพราะให 
ศึกษามารยาท. บทวา  อนุสตฺถาร แปลวา ผูพร่ําสอน. บทวา สพฺพกามรสา 
หร ความวา ผูนํารสที่ตองการทุกอยางมาเลี้ยงดู.  บทวา  อติมฺ ิสฺส  ความวา 
เมื่อไมถือเอาโอวาทของทาน  ชื่อวาดูหม่ินลวงเกินทาน.  บทวา  น  ปุพฺเพ  ความ 
วา   เมื่อกอนแตนี้  ไมไดเขาไปหาสมณพราหมณผูทรงธรรม  ผูเปนไข   ผูลําบาก 
ไมปรนนิบัติโดยถวายปจจัยมีจีวรเปนตน.  บทวา  ตโป  ไดแก ผูมีความเพียร 
เครื่องเผากิเลสคือสุจริต.   บทวา    สนฺโต    ความวา    เปนผูมศีีลเขาไปสงบ 
ดวยทวารมีกายทวารเปนตน.   ทานกลาวอธิบายน้ีไววา   ผูประพฤติตบะกลาว 
สุจริต  ๓  และผูสงบเห็นปานน้ัน   ชื่อวาเขาไปน่ังใกล   เปนการยังประโยชนให 
สําเร็จคือเปนความดี.   บทวา  น  ปุพฺเพ  ความวา   เมื่อคราวเราเปนหนุมเรา 
มิไดประพฤติพรหมจรรยเห็นปานน้ี  ภายหลังคร่ําคราลงเพราะชรา  ถูกมรณภัย  
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คุกคาม   จึงเดือดรอนเศราโศกในภายหลังดวยประการฉะน้ี.   ทานกลาววา   ถา 
ทานปรารถนาจะไมเศราโศกอยางนี้   จงกระทําตปกรรมเถิด.    บทวา   โย   จ 
เอตานิ   านานิ   ความวา  ผูใดปฏิบัติเหตุ  ๑๐  ประการเหลาน้ี    ดวยอุบาย 
อันแยบคายกอนทีเดียว    สมาทานประพฤติ    กระทํากิจอันชอบธรรมท่ีบรุุษ 
ทั้งหลายควรกระทํา  บุรุษผูอยูดวยความไมประมาทนั้น   ยอมไมตามเดือดรอน 
ในภายหลัง   ยอมไดรับโสมนัสทีเดียวแล. 
            พระมหาสัตวแสดงธรรมแกมหาชนโดยทํานองนี้  ทุก ๆ   กึ่งเดือนแม 
มหาชนก็ต้ังอยูในโอวาทของพระองค  บําเพ็ญฐานะสิบประการเหลาน้ันบริบูรณ 
แลวไดไปสวรรค.                                                                      
            พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว   ตรัสวา  ดกูอน 
มหาบพิตร    โบราณกบณัฑิต    ไมมอีาจารย   แสดงธรรมตามความรูของตน 
พามหาชนไปสวรรคไดอยางนี้     แลวทรงประชุมชาดกวา    บริษัทในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนพุทธบริษัทในครั้งนี้ สวนพระเจาชนสันธราชไดมาเปนเราตถาคต 
แล. 
                           จบอรรถกถาชนสันธชาดก  
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                                  ๖.  มหากัณหชาดก 
 

                              วาดวยคราวที่สุนัขดํากินคน 
 
                        [๑๖๖๑]    ดูกอนทานผูมีความเพียร    สุนขัตัวน้ี 
              ดําจริง  ดุราย  มีเขี้ยวขาว  มีความรอนพุงออกจากเขี้ยว 
              ทานผูกไวดวยเชือกถึง  ๕  เสน    สุนขัของทานจะทํา 
              อะไร. 
                        [๑๖๖๒]    ดูกอนพระเจาอุสินนระ  สุนัขนีม้ิไดมา 
              เพ่ือตองการกินเน้ือ    แตมาเพ่ือจะกินมนษุยทั้งหลาย 
              เมื่อใด  จักมีมนษุยทําความพินาศใหแกมนุษยทั้งหลาย 
              เมื่อนั้น  สุนขัดําตัวน้ีก็จะหลุดไปกินมนุษย. 
                        [๑๖๖๓]    เมื่อใด  คนท้ังหลายผูปฏิญาณตนวาเปน 
              สมณะมีบาตรในมือ   ศีรษะโลน   คลมุผาสังฆาฏิจักทํา 
              ไรไถนาเล้ียงชีพ   เมื่อนั้น  สนุัขดําตัวน้ีก็จะหลุดไป 
              กินคนเหลาน้ัน. 
                        [๑๖๖๔]    เมื่อใด  จักมหีญิงผูปฏิญาณตนวามีตบะ 
              บวชมีศีรษะโลน    คลุมผาสังฆาฏิเท่ียวบริโภคกามคุณ 
              อยู   เมื่อนั้น   สนุัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินหญิงเหลาน้ัน. 
                        [๑๖๖๕]    เมื่อใด     ชฎิลท้ังหลายมีหนวดอันยาว 
              มีฟนเขลอะ  มีศรีษะเกลือกกลั้วดวยธุลีเท่ียวภิกษาจาร 
              รวบรวมทรัพยไวใหเขากู    ชื่นชมยินดีดวยดอกเบี้ย  
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              เลี้ยงชีพ   เมื่อนัน้     สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินชฎิล 
              เหลาน้ัน. 
                        [๑๖๖๖]    เมื่อใด  พราหมณทั้งหลายเรียนเวทคือ 
              สาวิตติศาสตร   ยัญญวิธีและยัญญสูตรแลวรับจางบูชา- 
              ยัญ    เมื่อนั้น     สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินพราหมณ 
              เหลาน้ัน. 
                        [๑๖๖๗]    เมื่อใด   ผูมกีําลังสามารถจะเล้ียงดู 
              มารดาบิดาได     แตไมเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรา 
              เมื่อนั้น    สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                         [๑๖๖๘]    อนึ่ง  เมื่อใด    ชนท้ังหลายจักกลาว 
              ดูหมิ่นมารดาบดิาผูแกเฒาชราวา  เปนคนโงเงา  เมื่อนั้น 
              สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                        [๑๖๖๙]    อนึ่ง เมื่อใด คนในโลกจักคบหาภรรยา 
              ของอาจารย    ภรรยาเพื่อน      ปาและนาเปนภรรยา 
              เมื่อนั้น  สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                        [๑๖๗๐]    เมื่อใด     พวกพราหมณจักถือโลและ 
              ดาบ    คอยดักอยูที่ทางฆาคนชิงเอาทรัพย    เมื่อนัน้ 
              สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินพราหมณเหลาน้ัน. 
                        [๑๖๗๑]    เมื่อใด    นักเลงหญิงท้ังหลาย    ขัดสี 
              ผิวกายบํารุงรางกายใหอวนพี    ไมรูจักหาทรัพย   รวม 
              สังวาสกับหญิงหมายท่ีมีทรพัย   ครั้นใชสอยทรัพยของ  
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              หญิงหมายน้ันหมดแลว    กท็ําลายมิตรภาพไปหาหญิง 
              อื่นตอไป   เมื่อนั้น    สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินนักเลง 
              หญิงเหลาน้ัน. 
                        [๑๖๗๒]    เมื่อใด   คนผูมีมารยา  ปกปดโทษตน 
              เปดเผยโทษผูอื่น  คิดใหทุกขผูอื่น  มอียูในโลก เมื่อนัน้ 
              สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                                จบมหากัณหชาดกที่  ๖ 
 
                            อรรถกถามหากัณหชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร    ทรง 
พระปรารภความประพฤติประโยชนแกสัตวโลก    จึงตรัสเรื่องน้ี    มีคํา 
เริ่มตนวา   กณฺโห  กณฺโห   จ   โฆโร   จ  ดังนี้. 
            ความพิสดารมีวา  วันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายนั่งในธรรมสภาพรรณนาถึง 
พระคุณของพระทศพล    ที่ทรงประพฤติเปนประโยชนแกสัตวโลกวา    ดกูอน 
อาวุโสท้ังหลาย     พระศาสดาทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนจํานวน 
มาก   ทรงละความผาสุกสวนพระองคเสีย    ทรงประพฤติประโยชนแกสตัวโลก 
โดยสวนเดียว   จําเดิมแตบรรลุพระปรมาภิสัมโพธิญาณแลว    ทรงถือบาตรจีวร 
ดวยพระองคเอง   เสด็จพุทธดําเนินทางสิบแปดโยชน   ทรงแสดงธรรมจักรแก 
พระเถระปญจวัคคีย  ในดิถีที่  ๕  แหงปกษ   ตรัสอนัตตลักขณสูตร   ประทาน 
พระอรหัตแกพระเถระปญจวัคคียทั้งหมด   แลวเสด็จไปอุรุเวลาประเทศ   ทรง  
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แสดงพระปาฏิหาริยสามพันหารอยแกชฎิลสามพ่ีนอง     ใหบรรพชาแลวพาไป 
คยาสีสประเทศ     ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร     ประทานพระอรหัตแกชฎิล 
พันหน่ึง  เสด็จไปตอนรับพระมหากัสสประยะทางสามคาวุต   ประทานอุปสมบท 
ดวยโอวาทสามขอ   ครั้งหนึ่งเวลาปจฉาภัตร   เสด็จแตพระองคเดียวลวงมรรคา 
สิบหาโยชน ใหปุกกุสาติกุลบุตรต้ังอยูในอนาคามิผล  เสด็จไปตอนรับมหากัปปนะ 
ระยะทางยี่สิบโยชน   ประทานพระอรหัต   ครั้งหนึ่งเวลาปจฉาภัตร   เสด็จแต 
พระองคเดียว   ลวงมรรคาสามสิบโยชน   ใหพระองคุลีมาลซ่ึงเปนคนหยาบชา 
ต้ังอยูในพระอรหัต    ครั้งหนึ่งเสด็จลวงบรรดาสามสิบโยชน   โปรดอาฬวกยักษ 
ใหต้ังอยูในโสดาปตติผล     ทรงกระทําความสวัสดีแกกุมารท่ีจะเปนอาหารยักษ 
ครั้งหนึ่งเสด็จจําพรรษาในดาวดึงสพิภพ     ใหเทวดาแปดสิบโกฏิบรรลุธรรมา- 
ภิสมัย  แลวเสด็จไปพรหมโลก  ทําลายทิฏฐิของพวกพรหม  ประทานพระอรหัต 
แกพวกพรหมหม่ืนหน่ึง  เสด็จจาริกไปสามมณฑลตามลําดับป  ประทานสรณะ 
และศีลแกพวกมนุษยที่มีอุปนิสัยสมบูรณ     ทรงประพฤติประโยชนมีประการ 
ตาง ๆ  แมแกนาคและสุบรรณเปนตน. 
            พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร   เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว    ตรสัวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตบรรลุอภิสัมโพธิญาณแลวประพฤติเปนประโยชน 
แกสัตวโลกในบัดนี้   ไมนาอัศจรรย  แมในกาลกอนเมื่อตถาคตยังมีกิเลสมีราคะ 
เปนตน      กไ็ดประพฤติเปนประโยชนแกสัตวโลกมาแลวเหมือนกัน     ทรงนํา 
อดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล  ครั้งพระศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  พระเจาอุส-  
สินนรราชเสวยราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี   เมื่อพระกัสสปสัมมาสัม-  
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พุทธเจา  เปลื้องมหาชนใหพนจากเครื่องผูกพันคือกิเลส  ดวยจตุราริยสัจเทศนา 
ทําพระนครคือพระนิพพานใหเต็มแลวเสด็จปรินิพพาน     ครัน้กาลลวงมานาน 
ศาสนาก็เสื่อม  ภิกษุทั้งหลายเลี้ยงชีพดวยการแสวงหาไมสมควร  ทําการเกีย่วของ 
กับพวกภิกษุณีจนมีบุตรธิดา ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสกและพราหมณ  ตางละธรรม 
ของตนเสียสิ้น   โดยมากพวกมนุษยประพฤติอกุศลกรรมบถสบิ   ผูที่ตายไป ๆ 
จึงไปอัดแนนกันอยูในอบาย. 
            ครั้งน้ัน    ทาวสักกเทวราชไมเห็นเทวบุตรใหม ๆ จึงตรวจดูมนุษยโลก 
ก็ทรงทราบวา  พวกมนุษยโลกไปเกิดในอบาย   ทรงเล็งเห็นความท่ีศาสนาของ 
พระศาสดาเส่ือมโทรม  ทรงดําริวา  จักทําอยางไรดีหนอ    ทรงเห็นอุบายมีอยู 
อยางหน่ึง   จึงตกลงพระทัยวา  เราจักตองทําใหมหาชนกลัว   สะดุงหวาดเสียว 
แลวคอยปลอบโยนแสดงธรรม    ยกยองพระศาสนาท่ีเสื่อมแลวใหถาวรตอไปได 
อีกพันป      รับสั่งใหมาตลีเทพบุตรแปลงเพศเปนสุนัขดําใหญเทามาอาชาไนย 
มีรูปรางดุราย   มีเข้ียวโตเทาผลกลวย   มีรัศมรีอนเปนไฟ   พลุงออกจากเข้ียว 
ทั้งส่ี  รูปพิลกึนาสะพรึงกลัว หญิงมีครรภเห็นเขาอาจแทงลูก  มีเชือกผูกอยูหาแหง 
คือท่ีเทาท้ังส่ีและที่คอ  บนศีรษะประดับพวงดอกไมแดง  ทาวสักกะแปลงเพศ 
เปนนายพรานปา   นุงหมผายอมนํ้าฝาด   มุนผมขางหนาไวขางหลังแลวประดับ 
พวงดอกไมแดง   มือขวาถือปลายเชือกที่ผูกสุนัข   มือซายถือธนูใหญมีสาย  มีส ี
ดังแกวประพาฬ    กวัดแกวงวชิราวุธดวยพระนขา    เหาะลงในท่ีหางพระนคร 
โยชนหน่ึง  สงเสียงข้ึนสามครั้งวา  มนุษยผูเจริญทั้งหลาย   โลกจักพินาศทําให 
มนุษยทั้งหลายหวาดเสียว  แลวไปชานพระนครสงเสียงข้ึนอีก   พวกมนุษยเห็น 
สุนัขนั้นก็หวาดเสียว    พากันเขาพระนคร    กราบทูลความเปนไปใหพระราชา 
ทรงทราบ  พระราชารับสั่งใหปดพระนครโดยดวน  ทาวสักกะไดโดดขามกําแพง  
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สูงสิบแปดศอก    เขาไปขางในพระนครพรอมกับสุนัข    พวกมนุษยกลัวสะดุง 
หวาดเสียว    ตางก็หนีเขาเรือนปดประตู   ฝายสุนัขดําใหญก็ว่ิงไลพวกมนุษยที่ 
ตนไดเห็น  ทําใหพวกมนุษยหวาดเสียวไปพระราชนิเวศน. 
            พวกมนุษยที่พระลานหลวงพากันหนีไปดวยความกลัว    เขาพระราช- 
นิเวศนแลวปดพระทวาร     แมพระเจาอุสสินนรราชก็พานางสนมท้ังหลายข้ึน 
ปราสาท  สุนัขดําใหญยกเทาหนาข้ึนเกาะบานประตูแลวเหาลั่น  เสียงที่สุนัขเหา 
ดังสน่ันเบื้องลางถึงอเวจี   เบื้องบนถึงภวัครพรหม   สกลจักรวาลสะเทือนท่ัวถึง 
กันหมด เสียงดังเชนนี้ไดมีในชมพูทวีปสามครั้ง คือเสียงของพระเจาปุณณกราช 
ในปุณณกชาดกครั้งหนึ่ง    เสียงของพระยาสุทัศนนาคราช    ในภูริทัตชาดก 
ครั้งหนึ่ง  และเสียงในมหากัณหชาดกนี้ครั้งหนึ่ง  ชาวพระนครพากันกลัวสะดุง 
หวาดเสียว  แมบุรุษคนหนึ่งก็ไมอาจมาเจรจากับทาวสักกะได. 
            พระราชาเทาน้ันดํารงพระสติไวมั่นคง  เยี่ยมพระแกล  เรียกทาวสักกะ 
มาตรัสวา    ดูกอนนายพรานผูเจริญ    สุนัขของทานเหาเพ่ืออะไร    ทาวสักกะ 
ตอบวา   เหาดวยความหิว   พระราชาตรัสวา  ถาเชนนั้น   เราจักใหขาวแกสุนัข 
แลวรับสั่งใหใหขาวท่ีหุงไวสําหรับคนในราชสํานักและสําหรับพระองคทั้งหมด 
สุนัขไดทําขาวทั้งหมดน้ันเหมือนกะเปนขาวคําเดียว       แลวกเ็หาข้ึนอีก 
พระราชาตรัสถามอีก   ทรงสดับวา  บัดนี้สุนัขของเรายังหิวอยู    จึงรับสั่งใหนํา 
อาหารท่ีหุงไวสําหรับชางมาเปนตนทั้งหมดมาให      สุนัขไดกินคําเดียวหมด 
เหมือนกัน  รับสั่งใหใหอาหารท่ีหุงไวสําหรับพระนครท้ังส้ิน  สุนัขไดกินอาหาร 
นั้นโดยทํานองนั้นแหละ    แลวก็เหาข้ึนอีก   พระราชาทรงตกพระทัยสะดุงกลัว 
ทรงดําริวา   นี่เห็นจะไมใชมนุษย   ตองเปนยักษโดยไมตองสงสัย   เราจะถาม 
เหตุที่มาของนายพรานน้ี   เมื่อจะตรัสถามไดตรัสคาถาที่  ๑  วา  
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                        ดูกอนทานผูมีความเพียร    สุนขัตัวน้ีดําจริง 
              ดุราย  มีเขี้ยวขาว  มีความรอนพุงออกจากเขี้ยว  ทาน 
              ผูกไวดวยเชือกถึง  ๕  เสน  สนุัขของทานจะทําอะไร. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กณฺโห   กณฺโห   ความวา   เปลงเสียง 
ซ้ําดวยอํานาจความกลัว   หรือดวยอํานาจกรรมอันมั่น.    บทวา  โฆโร  ไดแก 
ใหเกิดความกลัวแกผูไดพบเห็น.   บทวา  ปตาปวา  ความวา  มีแสงรอน  ดวย 
ความรอนแหงรัศมีที่พลุงออกมาจากเข้ียวท้ังหลาย.    บทวา   ก ึ  วีร   ความวา 
พระราชาตรัสอยางนั้นดวยทรงพระประสงควา   ดูกอนทานผูมีความเพียร  สุนัข  
ตัวดุรายของทาน   เห็นปานน้ีนั้น     ทาํอะไร   มันจับมฤคกินหรือจับอมิตรให 
ทาน  ทานจะประโยชนอะไรดวยสุนัขตัวนี้   จงปลอยมันไปเถิด. 
            ทาวสักกะไดทรงสดับดังนั้น    จึงตรัสคาถาที่  ๒  วา 
                        ดูกอนพระเจาอุสินนระ   สุนัขนีม้ิไดมาเพ่ือตอง 
              การกินเน้ือ  แตเพ่ือจะกินมนษุยทั้งหลาย  เมื่อใดจักม ี
              มนษุยทําความพินาศใหแกมนุษยทั้งหลาย     เมื่อนั้น 
              สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินมนุษย. 
            คําอันเปนคาถานั้น   มีอธิบายวา  ก็สุนัขตัวนี้มิไดมาในท่ีนี้ดวยหวังวา 
จะกินเนื้อมฤค    เพราะฉะนั้น  จะไมมีประโยชนสําหรับพวกมฤค   แตมาเพ่ือจะ 
กินเน้ือมนุษย    เพราะฉะน้ัน    ผูที่จะทําความฉิบหายความพินาศใหแกมนุษย 
เหลาน้ัน เมื่อใด  ผูนั้นทําพวกมนุษยใหถึงความพินาศ  เมื่อน้ัน   สุนัขดําน้ียอม 
หลุด  คือจักหลุดจากมือของเราไปกินผูนั้น. 
            ลําดับนั้น     พระราชาตรัสถามทาวสักกะวา    ดกูอนนายพรานผูเจริญ 
สุนัขดําของทานจักกินเน้ือมนุษยทุกคนหรือวาจักกินแตผูที่มิใชมิตรของทาน  
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เทาน้ัน    ทาวสักกะตอบวา ดูกอนพระราชาผูใหญ  สุนัขจักกินเน้ือมนุษยที่มิใช 
มิตรของเราเทาน้ัน. คนเชนไร ที่มิใชมิตรของทานในท่ีนี้. คนที่ไมยินดีในธรรม 
มีความประพฤติไมเรียบรอย   ชื่อวาผูมีใชมิตร.    ขอทานจงกลาวลักษณะคน 
เหลาน้ันใหเราทราบกอน. 
            ลําดับนั้น  ทาวสักกเทวราช  เมื่อจะตรัสบอกแกพระราชา  ไดตรัส 
พระคาถาสิบคาถาวา 
                        ผูที่ปฏิญาณตนวาเปนสมณะมบีาตรในมือ     ม ี
              ศีรษะโลน    คลมุผาสังฆาฏิ   ทําไรไถนาเล้ียงชีพ  คน 
              เหลาน้ีเปนคนทุศีล  มิใชมิตรของเรา  สุนขัของเราจัก 
              ฆากินเน้ือไดเมื่อใด   สุนัขดําจะหลุดจากเชือกหาเสน 
              ไป  เมื่อนั้น. 
                        เมื่อใด   จกัมีหญิงผูปฏิญาณตนวามีตบะ   บวช 
              มีศีรษะโลน     คลุมผาสังฆาฏิเท่ียวบริโภคกามคุณอยู 
              เมื่อนั้น    สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินหญิงเหลาน้ัน. 
                        เมื่อใด    ชฎิลท้ังหลายมีหนวดอันยาว    มีฟน 
              เขลอะ  มีศีรษะเกลือกกลั้วดวยธุลีเท่ียวภิกขาจาร  รวม 
              ทรพัยไวใหกู   ชื่นชมยินดีดวยดอกเบี้ยเลี้ยงชีพ   เมือ่ 
              นั้น    สุนัขดําตัวน้ีจะหลุดไปกินชฎิลเหลาน้ัน. 
                        เมื่อใด     พราหมณทั้งหลายเรียนเวทคือสาวิตติ 
              ศาสตร     ยัญญวิธีและยัญญสูตร    แลวรับจางบูชายัญ 
              เมื่อนั้น     สุนัขดําเหลาน้ีจะหลุดไปกินพราหมณเหลา 
              นั้น.  
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                        เมื่อใด  ผูมีกําลังสามารถจะเล้ียงดูมารดาบิดาได 
              แตไมเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรา  เมื่อนั้น  สุนขัดํา 
              ตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                        อนึ่ง  เมื่อใด   ชนท้ังหลายจักกลาวดูหมิ่นมารดา 
              บิดาผูแกเฒาชราวา    เปนคนโงเงา   เมื่อนั้น  สุนขัดํา 
              ตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                        อนึ่ง    เมือ่ใด    คนในโลกจะคบหาภรรยาของ 
              อาจารย   ภรรยาเพ่ือน   ปาและนาเปนภรรยา   เมื่อนั้น 
              สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ัน. 
                        เมื่อใด   พวกพราหมณจักถือโลและดาบ   คอย 
              ดักอยูที่ทางฆาคนชิงเอาทรัพย  เมื่อนั้น  สุนัขดําตัวน้ีจะ 
              หลุดไปกินพราหมณเหลาน้ัน. 
                        เมื่อใด   นกัเลงหญิงท้ังหลาย   ขัดสีผิวกายบํารุง 
              รางกายใหอวนพี  ไมรูจักหาทรัพย   รวมสังวาสกับหญิง 
              หมายท่ีมีทรัพย    ครั้นใชสอยทรัพยของหญิงหมายน้ัน 
              หมดแลว  ก็ทําลายมิตรภาพไปหาหญิงอื่นตอไป  เมื่อ 
              นั้น   สุนขัดําตัวน้ีจะหลุดไปกินนักเลงหญิงเหลาน้ัน. 
                        เมื่อใด   คนผูมีมารยา  ปกปดโทษตน   เปดเผย 
              โทษผูอื่น  คิดใหทุกขผูอื่น   มีความคิดอยางอสัตบุรุษ 
              อยูในโลก  เมื่อนัน้   สุนัขดําจะหลุดพนจากเชือก  ๕  เสน 
              ไปกินคนเหลาน้ันทั้งหมด.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สมณกา   ความวา  ทาวสักกเทวราช 
ตรัสอยางนี้โดยโวหารวาละอายเพียงปฏิญาณตนวา     เราเปนสมณะ.    บทวา 
กสิสฺสนฺติ  ความวา  คนเหลาน้ัน    ยอมทําไรไถนาเลี้ยงชีพอยางเดียว  แมใน 
เวลาน้ัน.  กท็าวสักกะทําเปนเหมือนไมรูจึงกลาวอยางนี้. จริงอยู  ทานมีประสงค 
ดังน้ีวา คนเหลาน้ี  คือเห็นปานน้ี  เปนคนทุศีล  ไมใชเปนมิตรของเรา  เมื่อใด 
สุนัขของเราจักฆากินเนื้อคนเหลาน้ี   เมื่อน้ัน     สนุัขดําตัวนี้   ยอมหลุดพนจาก 
เชือก ๕  เสนนี้.  ดวยอุบายน้ีพึงทราบประกอบอธิบายในคาถาท้ังปวง.   บทวา 
ปพฺพชิตา ไดแก เปนผูบวชในพระพุทธศาสนา.  บทวา คมิสฺสนฺติ  ความวา 
เที่ยวบริโภคกามคุณ  ๕  ในทามกลางเรือน.  บทวา   ทีฆุตฺตโรฏา  ความวา 
ชื่อวา  มีริมฝปากสูงยาว  เพราะมีเข้ียวโต.  บทวา  ปงฺคทนฺตา ไดแก  ฟนประกอบ 
ดวยมลทินดังเปอกตม.   บทวา   อิณ   โมทาย    ความวา  รวบรวมทรัพย 
ดวยภิกขาจารประกอบหนี้ดวยความเจริญ      ยินดีการทําเชนนั้น      เลี้ยงชีพดวย 
ทรัพยที่ไดมาจากภิกขาจารน้ันไปในกาลใด.   บทวา   สาวิตฺตึ   ไดแกเรียนเวท 
คือสาวัตติศาสตร.  บทวา  ยฺ  ตตฺรฺจ ไดแก  เรียนยัญญวิธ ี และยญัญสตูร 
ในที่นั้น.  บทวา  ภติกาย  ความวา  พวกพราหมณเหลาน้ันเขาไปหาพระราชา 
และราชมหาอํามาตย   แลวบูชายัญเพ่ือตองการคาจางอยางนี้วา   เราจักบูชายัญ 
เพ่ือทาน  ทานจงใหทรัพยแกเรา.   บทวา  ปหุสนตฺา  ความวา เปนผูสามารถ 
เพ่ือพอกเลี้ยง.   บทวา  พาลา   ตุมฺเห   ความวา   คนพาลท้ังหลาย   กลาวคํา 
เปนตนวา  ทานทั้งหลายไมรูอะไร.  บทวา  คมิสฺสนฺติ  ความวา  จักไปดวย 
อํานาจการเสพโมกขธรรม.   บทวา  ปนฺถฆาฏ  ความวา  ยืนอยูในทางเปลี่ยว 
แลวปลนฆาพวกมนุษย ยึดเอาสิ่งของ ๆ พวกมนุษยเหลาน้ัน.  บทวา  สุกฺกจฺฉวี  
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ความวา   นกัเลงหญิงท้ังหลาย    ตบแตงดวยการขัดสีดวยจุณนํ้าฝาดเปนตน    ม ี
ผิวพรรณขาว.  ในบทวา  เวธเวรา  ทีช่ื่อวานักเลงหญิงเพราะอรรถวาประพฤติ  
เปนเวรกับหญิงหมาย  คือหญิงผัวตายเหลาน้ัน.    บทวา   ถูลพาหุ  ความวา 
มีรางกายอวนพี      ดวยการบํารุงรางกายเปนตน       มีการนวดยาํเทาเปนตน. 
บทวา  อปาตุภา   ความวา   เพราะไมปรากฏ   คือเพราะไมทําทรัพยใหเกิด. 
บทวา     มิตฺตเภท     แปลวา    ทําลายมิตร.   อีกอยางหน่ึง   บาลีก็อยางนี้ 
เหมือนกัน.    ทานกลาวอธิบายคําน้ีไววา    เม่ือใดนักเลงหญิงเห็นปานน้ีคิดวา 
หญิงเหลาน้ันจักไมละพวกเรา จึงเขาไปหาหญิงหมายผูมีเงินรวมสังวาสกัน  เค้ียว 
กินทรัพยของหญิงเหลาน้ัน    จักทําลายมิตรกับหญงิเหลาน้ัน  ทําลายความคุนเคย 
ไปหาหญิงอ่ืนผูมีทรัพย  เมื่อน้ันสุนัขดําน้ีจะหลุดไปกินคนเหลาน้ันทั้งหมด  ซึ่ง 
เปนโจร.   บทวา  อสปฺปุริสจินฺติกา  ความวา  มีปกติคิดอยางอสัตบุรุษ     คือ 
คิดทํารายผูอ่ืน.  เมื่อน้ันสุนัขดําหลุดออกฆาพวกเหลาน้ันหมดกัดกินเนื้อแล. 
            ก็แหละครั้นตรัสอยางนี้แลว   ทาวสักกะไดตรัสวา   ดกูอนมหาราช 
คนเหลาน้ีไมใชมิตรของเรา     แลวทรงแสดงสุนัขทําเปนอยากจะวิ่งไปกัดพวก 
อธรรมนั้น  ๆ  ขณะนั้นมหาชนมีจิตหวาดกลัว    ทาวสักกะทําเปนฉุดเชือกรั้ง 
สุนัขไว   แลวละเพศนายพราน   เหาะข้ึนไปในอากาศดังดวงอาทิตยแรกข้ึน 
รุงเรืองอยูดวยอานุภาพของพระองค   แลวตรัสวา   ดูกอนมหาราช   เราคือ 
ทาวสักกเทวราช  มาดวยเห็นวา  โลกนี้จักพินาศ   เพราะเด๋ียวนี้มหาชนพากัน        
ประมาทประพฤติอธรรม   ตายไป ๆ แออัดอยูในอบาย  เทวโลกดุจวางเปลา  ต้ัง 
แตนี้ไปเราจักรูสิ่งท่ีควรทําสําหรับผูไมประพฤติธรรม  ทานจงเปนผูไมประมาท 
เถิดพระมหาราช  แลวทรงแสดงธรรมดวยพระคาถาที่มีคาต้ังรอยสี่พระคาถา  ให 
มนุษยทั้งหลายต้ังอยูในธรรมและศีล ทําพระศาสนาที่เสื่อมโทรมใหสามารถเปน 
ไปไดอีกพันป   แลวพามาตลีเสด็จไปยังพิมานของพระองค.  
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            พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดง  แลวตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราประพฤติประโยชนแกโลกแมในกาลกอนอยางนี้    แลวทรง 
ประชุมชาดกวา  มาตลีเทพบุตรในครั้งน้ัน    ไดมาเปนพระอานนท  สวน 
ทาวสักกะไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                             จบอรรถกถามหากัณหชาดก 
 
                                  ๗.  โกสิยชาดก 
 

                            วาดวยโกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่ 
                        [๑๖๗๓]    ขาพเจาไมซื้อไมขายเลย  อนึ่ง  ความ 
              สั่งสมของขาพเจาก็มิไดมีในท่ีนี้เลย    ภัตนี้นิดหนอย 
              หาไดยากเหลือเกิน  ขาวสุกแลงหนึ่งหาพอเพียงแกเรา 
              ทั้งสองคนไม. 
                        [๑๖๗๔]    บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย 
              ควรแบงของปานกลางใหตามของปานกลาง  ควรแบง 
              ของมากใหตามมาก   การไมใหเสียเลย ยอมไมสมควร 
              ดูกอนโกสิยเศรษฐี   เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาจึงกลาว 
              กะทาน  ทานจงขึ้นสูทางแหงพระอริยะ  จงใหทานดวย 
              จงบริโภคดวย  ผูบรโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข. 
                        [๑๖๗๕]    ผูใด  เมื่อแขกน่ังแลว   บริโภคโภชนะ 
              แตผูเดียว พลีกรรมของผูนั้นยอมไรผล   ทั้งความเพียร 
              ที่จะหาทรัพยก็ไรประโยชน  ดูกอนโกสิยเศรษฐี  
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              เพราะเหตุนั้น     ขาพเจาจึงกลาวกะทาน   ทานจงขึ้นสู 
              หนทางแหงพระอริยะ  จงใหทานดวย  จงบริโภคดวย 
              ผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข. 
                        [๑๖๗๖]    ผูใด    เมื่อแขกน่ังแลว    ไมบริโภค 
              โภชนะเเตผูเดียว    พลีกรรมผูนั้นยอมมีผลจริง    ทั้ง 
              ความเพียรที่จะทาทรัพยก็ยอมมีประโยชนดวย   ดูกอน 
              โกสิยเศรษฐี   เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาจึงกลาวกะทาน 
              ทานจงขึ้นสูทางแหงพระอรยิะ     ใหทานดวย    จง 
              บริโภคดวย  ผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข. 
                        [๑๖๗๗]    กบ็ุรุษเขาไปสูสระแลว    บูชาท่ีแมน้าํ 
              พหกุาก็ดี   ที่แมน้ําคยาก็ดี   ที่ทาโทณะก็ดี  ที่ทาตีมพรุ 
              ก็ดี   ที่หวงนํ้าใหญมีกระแสอนัเชี่ยวก็ดี   พลีกรรมของ 
              ผูนัน้ในท่ีนั้น  ๆ ยอมมีผล  ทัง้ความเพียรท่ีจะหาทรัพย 
              ของผูนั้นในท่ีนั้น ๆ  ก็ยอมมปีระโยชน  ผูใด  เมือ่แขก 
              นั่งแลว    ไมบรโิภคโภชนะแตผูเดียว    ผูนั้นยอมได 
              ความสุข  ดูกอนโกสิยเศรษฐี   เพราะเหตุนี้   ขาพเจา 
              จึงกลาวกะทาน    ทานจงขึ้นสูหนทางแหงพระอริยเจา 
              จงใหทานดวย  จงบริโภคดวย   ผูบริโภคแตผูเดียวยอม 
              ไมไดความสุข. 
                        [๑๖๗๘]    ผูใด  เมื่อแขกน่ังแลว  บริโภคโภชนะ 
              แตผูเดียว    ผูนัน้ชื่อวากลืนกินเบ็ดอันมสีายยาวพรอม 
              ทั้งเหย่ือ   ดูกอนโกสิยเศรษฐี   เพราะเหตุนั้น  ขาพเจา  
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              จึงกลาวกะทาน     ทานจงขึ้นสูหนทางแหงพระอริยะ 
              จงใหทานดวย  จงบริโภคดวย    ผูบริโภคคนเดียวยอม 
              ไมไดความสุข. 
                        [๑๖๗๙]    พราหมณเหลาน้ีมีผิวพรรณงามจริงหนอ 
              แตเหตุอะไร    สนุัขของทานน้ีจึงเปลงรัศมีมีวรรณะ 
              ตาง ๆ  ได   ทานท้ังหลายผูเปนพราหมณใครหนอจะ 
              บอกขาพเจาได. 
                        [๑๖๘๐]    ผูนี้  คือ  จันทเทพบุตร ผูนี้  คือ สรุิย- 
              เทพบุตร ผูนี้  คือ  มาตลีเทพสารถี  มาแลวในที่นี้  เราคือ 
              ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาชาวไตรทศ   สวนสุนัข 
              นี้แล  เราเรียกวา  ปญจสิขเทพบุตร. 
                        [๑๖๘๑]    ฉิ่ง   ตะโพน   และเปงมางท้ังหลาย 
              ยอมปลุกเทพบุตรผูหลับใหต่ืน   และผูต่ืนอยูแลวยอม 
              เพลดิเพลินใจ. 
                        [๑๖๘๒]    คนตระหนี่เหนียวแนน    มักบริภาษ 
              สมณพราหมณ     ทอดทิ้งรางกายไวในโลกนี้ตายแลว 
              ยอมไปสูนรก. 
                        [๑๖๘๓]    ชนเหลาใดหวังสุคติ   ต้ังอยูแลวในธรรม 
              คือความสํารวมและการจําแนกแจกทาน     ทอดทิ้ง 
              รางกายไวในโลกนี้   ตายแลวยอมไปสูสุคติ. 
                        [๑๖๘๔]    ทานน้ันชื่อโกสิยะมีความตระหนี่    ม ี
              ธรรมลามก  เปนญาติของเราท้ังหลายในญาติกอน  เรา  
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              ทั้งหลายมาในทีน่ี้    เพ่ือประโยชนแตทานคนเดียว 
              ดวยคิดวา   โกสิยเศรษฐีนี้อยามีธรรมอันลามกไปนรก 
              เสียเลย. 
                        [๑๖๘๕]    ทานเหลาน้ัน      เปนผูปรารถนาประ- 
              โยชนเกื้อกูลแกขาพเจาโดยแท     เพราะเหตุที่มาตาม 
              พร่าํสอนขาพเจาอยูเนือง ๆ   ขาพเจาจักทําตามท่ีทาน 
              ผูแสวงหาประโยชนทั้งหลาย     กลาวสอนทุกอยาง 
              ขาพเจาจะงดเวนความตระหน่ีเสียในวันนี้ทีเดียว  อนึง่ 
              ขาพเจาจะไมพึงทําบาปอะไร ๆ    อนึ่ง   ขึ้นชื่อวาการ 
              ไมใหอะไร ๆ จะไมมีแกขาพเจา  อนึ่ง   ขาพเจายังไม 
              ไดใหแลว   จะไมด่ืมน้ํา  ขาแตทาววาสวะ  ก็เมือ่ขาพเจา 
              ใหอยูอยางน้ีตลอดกาลทุกเมื่อ    จนโภคะท้ังหลายจะ 
              หมดส้ินไปในท่ีนี้  ขาแตทาวสักกะ  ตอแตนั้น  ขาพเจา 
              จักละกามท้ังหลาย ตามท่ีมอียูอยางไรแลวจักออกบวช. 
                                  จบโกสิยชาดกที่  ๗ 
 
                            อรรถกถาโกสิยชาดก 
           โกสิยชาดกจักมีอยางแจมแจงในสุธาโภชนชาดก.๑ 

                               จบอรรถกถาโกสิยชาดก 
ดูพระสตตันตปฎก  ขุททกนกิาย  ชาดก  เลมท่ี  ๔  ภาคท่ี  ๑  หนา  ๔๔๓  
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                           ๘.  เมณฑกปญหาชาดก 
 

                              วาดวยเมณฑกปญหา  

                        [๑๖๘๖]    ความท่ีสัตวเหลาใดในโลกนี้    เปน 
              สหายกันแมจะไปดวยกันเพียง  ๗  กาว    มิไดเคยมีมา 
              ในกาลไหน ๆ  เลย   สัตวทั้ง   ๒  นั้นซึ่งเปนศัตรูกัน 
              กลบัเปนสหายกัน     ยอมประพฤติเพ่ือความคุนเคยกัน 
              เพราะเหตุอะไร. 
                        [๑๖๘๗]    ในเวลาอาหารเชาวันนี้    ถาทานท้ังหลาย 
              ไมสามารถจะแกปญหานี้ของเราได   เราจักขับไลทาน 
              ทุกคนใหออกไปจากเเวนแควนของเรา  เพราะเราไม 
              ตองการคนโงเขลา. 
                        [๑๖๘๘]    เมื่อสมาคมแหงมหาชนอึกทึก    เมื่อ 
              ชมุนุมชนเกิดโกลาหลอยู    ขาพระองคทั้งหลายมีใจ 
              ฟุงซาน    จิตไมแนวแน    ก็ไมสามารถจะพยากรณ 
              ปญหานั้นได. 
                        [๑๖๘๙]    ขาแตพระจอมประชาชน   นักปราชญ 
              ทั้งหลายมีจิตมอีารมณอันเดียวเทียว  คนหน่ึง ๆ อยูใน 
              ที่ลบั     คิดเนื้อความท้ังหลายพิจารณาอยูในสถานท่ี 
              เงียบสงัด     ภายหลังจึงจักกราบทูลแกเนือ้ความขอนัน้ 
              พระเจาขา.  
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                        [๑๖๙๐]    เน้ือแพะ  เปนที่รักเปนที่พอใจแหงบตุร 
              อํามาตยและราชโอรสท้ังหลาย     ชนเหลาน้ันยอมไม 
              บริโภคเนื้อสุนัข   ครั้งน้ี   มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัข 
              มีตอกัน. 
                        [๑๖๙๑]    ชนท้ังหลายยอมใชหน่ึงแพะเปนเครื่อง 
              ลาดบนหลังมา    เพราะเหตุแหงความสุข    แตไมใช 
              หนังสุนัขเปนเครื่องลาดบนหลังมา    ครัง้น้ีมิตรธรรม 
              แหงแพะกับสุนัขมีตอกัน. 
                        [๑๖๙๒]    แพะมีเขาอนัโคงจริง  แตสุนัขไมมีเขา 
              เลย  แพะกินหญา  สุนัขกินเน้ือ   ครั้งน้ีมิตรธรรมแหง 
              แพะกับสุนัขมีตอกัน. 
                        [๑๖๙๓]    แพะกินหญา   กินใบไม  สวนสุนัขไม 
              กินหญาไมกินใบไม    สุนัขจับกระตายหรือแมวกิน 
              ครั้งนี้  มิตรธรรมแหงแพะกบัสุนัขมีตอกนั. 
                        [๑๖๙๔]    แพะม ี ๔  เทา  ๘  กีบ  มีกายไมปรากฏ 
              สุนขันี้นําหญามาเพ่ือแพะนี้     แพะนี้ก็นําเนื้อมาเพ่ือ 
              สุนขัโนน. 
                        [๑๖๙๕]    นัยวา  พระผูเปนจอมประชานิกรผู 
              ประเสริฐกวาชาววิเทหรัฐ    ประทับอยูบนปราสาทอัน 
              ประเสริฐ   ไดทอดพระเนตรเห็นการนําอาหารมาแลก 
              กันกินโดยประจักษ    และไดทอดพระเนตรเห็นมิตร- 
              ธรรมแหงสุนัขกบัแพะดวยพระองคเอง.  
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                        [๑๖๙๖]    เปนลาภของเราไมใชนอยเลย     ทีม่ ี
              บณัฑิตเชนนี้อยูในราชสกุล    เพราะวานักปราชญ 
              ทั้งหลายยอมแทงตลอด     ซึ่งเนื้อความแหงปญหาอัน 
              ลึกซึ้ง  ละเอียด  ดวยคําสุภาษิต. 
                        [๑๖๙๗]    เรามีความพอใจเปนอยางย่ิงดวยคํา 
              สุภาษิตจะใหรถเทียมดวยมาอัสดรคนละหนึ่งคัน  และ 
              บานสวยอันเจริญคนละหน่ึงบาน    แกทานท้ังหลาย 
              ผูเปนบัณฑิตทุกคน. 
                           จบเมณฑกปญหาชาดกท่ี  ๘ 
 
                        อรรถกถาเมณฑกปญหาชาดก 
            เมณฑฺกปฺหา  อมฺุมงฺคชาตเก  อาวีภวสฺสตีติ  เมณฑกปญหา 
จักมีอยางแจมแจงในอุมมังคชาดก.๑ 

                        จบอรรถกถาเมณฑกปญหาชาดก 
ดูพระสูตรและอรรถกถาแปล   ขุททกนิกาย  ชาดก  เลมท่ี  ๔  ภาคท่ี  ๒  หนา  ๔๒๖  
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                                ๙.  มหาปทุมชาดก 
 

                              วาดวยมหาปทุมกุมาร  

 
                        [๑๖๙๘]    พระราชาผูเปนใหญในแผนดินไมเห็น 
              โทษของผูอื่นวานอยหรือมากโดยประการท้ังปวงไม 
              พิจารณาดวยพระองคเองกอนแลว   ไมพึงลงอาชญา. 
                        [๑๖๙๙]    กษัตริยพระองคใด   ยังไมทันพิจารณา 
              แลว  ทรงลงพระราชอาชญา  กษัตริยพระองคนั้นชื่อวา 
              ยอมกลืนกินพระกระยาหารพรอมดวยหนาม   เหมือน 
              คนตาบอดกลืนกินอาหารพรอมดวยแมลงวัน   ฉะนัน้. 
                        [๑๗๐๐]    กษัตริยพระองคใด    ทรงลงพระราช- 
              อาชญากับผูไมควรจะลงพระราชอาญา    ไมทรงลง 
              พระราชอาชญากับผูที่ควรลงพระราชอาญา   กษัตริย 
              พระองคนั้น   เปนเหมือนคนเดินทางไมราบเรียบ  ไม 
              รูวาทางเรียบหรอืไมเรียบ. 
                        [๑๗๐๑]    กษัตริยพระองคใด   ทรงเห็นเหตุที่ 
              ควรลงอาชญา  และไมควรลงพระราชอาชญาและทรง 
              เห็นเหตุนั้น    โดยประการท้ังปวงเปนอยางดีแลว  ทรง 
              ปกครองบานเมอืง    กษัตริยพระองคนั้นสมควรปกครอง 
              ราชสมบัติ.  
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                  [๑๗๐๒]     กษัตริยผูมีพระทัยออนโยนโดยสวน- 
         เดียว  หรือมีพระทยักลาโดยสวนเดียว    ก็ไมอาจท่ีจะ 
         ดํารงพระองคไวในอิสริยยศท่ีสูงใหญไดเพราะเหตุนั้น 
           กษัตรยิไมพึงประพฤติเหตุทั้งสอง   คือพระทัยออน 
          เกินไปและกลาเกินไป. 
                  [๑๗๐๓]     กษัตริยผูมีพระทัยออน  กถู็กประชา- 
         ราฏรดูหมิ่น  กษัตรยิผูมีพระทัยแข็งนักก็มีเวร  กษัตริย 
          ควรทราบเหตุทั้งสองอยางแลวประพฤติเปนกลาง ๆ. 
                  [๑๗๐๔]     ขาแตพระราชา  คนมีราคะยอมพูดมาก 
         แมคนมีโทสะก็พูดมาก   พระองคไมควรจะใหปลง 
         พระชนมพระราชโอรส  เพราะเหตุแหงหญิงเลย. 
                  [๑๗๐๕]     ดวยเหตุไป   ประชาชนทั้งหมดจึงรวม 
        กันเปนพวกพองของเจาปทุมกุมาร  สวนพระมเหสีนี ้
         พระองคเดียวเทาน้ันไมมีพวกพอง  ดวยเหตุนั้น  เราจัก 
         ปฏิบัติตามคําของพระมเหสี   ทานท้ังหลายจงไป   จง 
         โยนเจาปทุมกุมารลงไปในเหวทีเดียว. 
                  [๑๗๐๖]     ทานเปนผูอันเราใหโยนลงในเหวอัน 
         ลึกหลายชั่วลําตาลเหมือนนรกยากท่ีจะขึ้นได    เหตุไร 
        ทานจึงไมตายอยูในเหวนั้น. 
                  [๑๗๐๗]     พญานาคผูมีกําลังเรี่ยวแรงเกิดท่ีขาง 
        ภูเขา  รบัอาตมภาพในท่ีนั้นดวยขนดหาง  เพราะเหตุนั้น 
        อาตมภาพจึงมิไดตายในท่ีนั้น.  
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                        [๑๗๐๘]     ดูกอนพระราชบุตร  มาเถิด  เราจักนําเจา 
              กลบัไปสูพระราชวัง   จะใหเจาครอบครองราชสมบติั 
              ขอความเจริญจงมีแกเจาเถิด    เจาจักมาทําอะไรอยูใน 
              ปาเลา. 
                        [๑๗๐๙]     บรุุษกลืนกนิเบ็ดแลวปลดเบ็ดท่ีเปอน 
              โลหติออกได   แลวพึงมีความสุข  ฉันใด  อาตมภาพ 
              มองเห็นดวยตนเอง  ฉันนัน้. 
                        [๑๗๑๐]     เจากลาวอะไรหนอวาเปนเบ็ดเจากลาว 
              อะไรหนอวาเบ็ดเปอนโลหิต   เจากลาวอะไรหนอวาปลด 
              ออกได  เราถามแลวขอเจาจงบอกความขอนั้นแกเรา. 
                        [๑๗๑๑]     ดูกอนมหาบพิตร  อาตมภาพกลาวกาม- 
              คุณวาเปนเบ็ด  กลาวชางและมาวาเบ็ดเปอนโลหิต 
              กลาวถึงการสละไดวาปลดออกได     ขอมหาบพิตรจง 
              ทรงทราบอยางน้ีเถิด. 
                        [๑๗๑๒]     พระราชมารดา  (แมเลีย้ง)   ของเรา  คือ 
              นางจิญจมานวิกา   พระราชบิดาของเรา  คือ  พระเทวทัต 
              พญานาคผูบัณฑิตคือ  พระอานนท   เทวดา  คือ พระ 
              สารบีุตร  พระราชบุตรในกาลนั้น  คือ   เราตถาคต 
              ทานท้ังหลายจงจําชาดกไวอยางน้ีเถิด. 
                                 จบมหาปทุมชาดกที่  ๙  
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                          อรรถกถามหาปทุมชาดก 
 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันวิหาร   ทรงพระปรารภ 
นางจิญจมาณวิกา    ตรสัพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  นาทิฏา  ปรโต  
โทส  ดังนี้. 
            ความพิสดารวา    ครั้งปฐมโพธิกาล    เมือ่พระสาวกของพระทศพลมี 
มากข้ึน    เทวดาและมนุษยหยั่งลงสูอริยภูมิหาประมาณไมได    คุณสมุทัยของ 
พระศาสดาไดแผไปท่ัว    ลาภสักการะไดเกิดข้ึนมามากมาย   พวกเดียรถียเสื่อม 
ลาภสักการะ  เหมือนห่ิงหอยเวลาพระอาทิตยข้ึน   จึงพากันเที่ยวยืนในระหวาง 
ถนน   ชักชวนคนท้ังหลายอยางนี้วา    พระสมณโคดมเปนพระพุทธเจาผูเดียว 
เมื่อไร    แมพวกเราก็เปนพระพุทธเจา    ทานท่ีถวายพระสมณโคดมมีผลมาก 
แมที่ถวายแกพวกเราก็มีผลมากเหมือนกัน    ขอทานท้ังหลายจงทําทานแกพวก 
เราบาง  ดังน้ี   ก็ไมไดลาภสักการะ  จึงประชุมลับหารือกันวา   พวกเราใชอุบาย 
อยางไรดีหนอ    จึงจะสรางความผิดของพระสมณโคดมข้ึนในหมูมนุษย  แลว 
ทําลาภสักการะใหฉิบหายได.                                             
            ครั้งน้ัน  ในพระนครสาวัตถี  มีนางปริพาชิกาคนหน่ึง  ชื่อจิญจมาณ- 
วิกา  มีรูปรางงามเลิศดุจเทพอัปสร   มีรัศมีซานออกจากรางของนาง   เดียรถีย 
คนหน่ึงมีความคิดกลา   ไดกลาวอยางนี้วา   พวกเราพึงอาศัยนางจิญจมาณวิกา 
สรางความผิดข้ึนแกพระสมณโคดม   ทําลาภสักการะใหฉิบหาย   พวกเดียรถีย 
ตางรับวาอุบายของทานเขาที   ครั้งน้ันนางจิญจมาณวิกามาสูอารามเดียรถีย  ไหว 
แลวยืนอยู  พวกเดียรถียมิไดพูดกับนาง  นางจึงคิดวา เรามีความผิดอยางไรหนอ 
แลวกลาววา   ขาแตพระผูเปนเจาท้ังหลาย  ดิฉันไหว   ดังน้ีถึงสามครั้ง   แลว  
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กลาววา     ขาแตพระผูเปนเจาท้ังหลาย    ดิฉันมีความผิดอยางไรหนอ   เหตุไร 
ทานท้ังหลายจึงไมพูดกับดิฉัน   พวกเดียรถียกลาววา  ดูกอนนองหญิง  เจาไมรู 
ดอกหรือวาพระสมณโคดมเบียดเบียนพวกเรา  เที่ยวทําใหพวกเราเสื่อมลาภสักกา- 
ระ  ดิฉันไมรู  เจาขา  ก็ดิฉันควรจะทําอยางไรในเรื่องนี้  ดูกอนนองหญิง  ถาเจา 
ปรารถนาหาความสุขแกพวกเรา  จงใชตัวของเจาสรางความไมดีข้ึนแกพระ- 
สมณโคดม  ทําลาภสักการะใหฉิบหาย  นางรับวา  ดีละเจาขา  เรื่องนี้เปนภาระ 
ของดิฉัน    ขอทานท้ังหลายอยาวิตกไปเลยแลวหลีกไป   โดยที่นางเปนผูฉลาด 
ในมายาหญิง  ต้ังแตนั้นมา  เวลาชาวพระนครสาวัตถีฟงธรรมกถาแลวออกจาก 
พระเชตวัน   นางหมผาสีดังแมลงคอมทอง    ถือของหอมแลดอกไมเปนตน 
เดินตรงไปพระเชตวัน      เมื่อมีคน   ถามวา   จะไปไหนเวลานี้     ก็กลาววา 
ประโยชนอะไรดวยท่ีเปนที่ไปของฉันสําหรับทาน   แลวก็เขาอารามเดียรถียซึ่ง 
อยูใกล ๆ   พระเชตวัน     ครั้นเวลาเชา   เมื่อพวกอุบาสกออกจากพระนครเพ่ือ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   นางก็ทําเปนอยูในพระเชตวันแลวเขาพระนคร 
เมื่อมีใครถามวา   ทานอยูที่ไหน    นางก็กลาววา    ประโยชนอะไรดวยการอยู 
ของเราสําหรับทาน    ครัน้ลวงไปเดือนสองเดือน   ถูกถามอีก   นางก็กลาววา 
ฉันอยูรวมคันกุฎีกับพระสมณโคดมในพระเชตวัน ไดทําความสงสัยแกพวก 
ปุถุชนวา   นางจิญจมาณวิกาพูดนี้   จริงหรือไมหนอ   ครั้นลวงไปสามส่ีเดือน 
นางก็เอาผาข้ีริ้วมาพันทอง  ทําเปนหญิงมีทอง  เอาผาแดงคลุมขางบน   ทําให 
พวกอันธพาลเชื่อวา    มทีองกับพระสมณโคดม    ครั้นลวงไปแปดเกาเดือน 
นางก็เอาไมวงกลมผูกไวที่ทอง  เอาผาคลุมขางบน ใหพวกเดียรถียเอาไมคางโค 
ทุบหลังมือ   หลังเทาใหบวมมีอินทรียลําบาก   ครัน้เวลาเย็น   เมื่อพระตถาคต  
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นั่งแสดงธรรมบนธรรมาสนที่ตกแตงไว  นางไปธรรมสภา    ยนืตรงพระพักตร 
พระตถาคต   เหมือนหญิงท่ีพยายามเอากอนคูถขวางดวงจันทร   ดาพระตถาคต 
ในทามกลางบริษัททีเดียววา  แนะมหาสมณะ ทานแสดงธรรมแกมหาชน   เสียง 
ของทานไพเราะ  ริมฝปากสนิทดี  แตฉันมีทองเพราะทาน  เวลานี้ก็ครบกําหนด 
แลว   ทานยังไมเตรียมเรือนคลอดแกฉัน      เนยใสและนํ้ามันเปนตนก็ยังไมมี 
เมื่อทานไมทําเอง  ก็ไมบอกแกอุปฏฐากของตนคนใดคนหน่ึงเชนพระเจาโกศล 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    มหาอุบาสิกาวิสาขา    วาจงชวยทําสิ่งท่ีควรทําแกนาง 
จิญจมาณวิกานี้   ทานรูจักแตอภิรมยเทาน้ัน   ไมรูจักบริหารครรภ  พระตถาคต  
ไดทรงสดับดังนั้น   จึงหยุดธรรมกถามีอาการดุจพระยาสีหะ   ทรงบันลือพระ-  
สุรสิงหนาทวา  นองหญิง   ฉันกับเธอสองคนเทาน้ัน    รูคําท่ีเธอกลาววา  จริง 
หรือไมจริง นางจิญจมาณวิกากลาววา ถูกแลว  พระสมณะ  เรื่องนี้เกิดข้ึนเพราะ 
ทานกับฉันรูกัน. 
            ขณะนั้น  ภพของทาวสักกะไดแลดูอาการเรารอน ทาวสักกะพิจารณาดู 
ก็ทรงทราบวา  นางจิญจมาณวิกาดาพระตถาคต   ดวยเรื่องไมเปนจริง   จึงทรง 
ดําริวา      จักชําระเรื่องนี้    แลวเสด็จมากับเทพบุตรสี่องค    เทพบุตรเหลาน้ัน 
แปลงเพศเปนลูกหนู  เขาไปกัดเชือกผูกไมวงกลมพรอมกัน   ไดมีลมพัดเปดผา 
คลุมข้ึน    ไมวงกลมตกลงถูกหลังเทานางจิญจมาณวิกา    ปลายเทาท้ังสองแตก 
พวกมนุษยเห็นดังน้ันจึงกลาววา    อีกาลกรรณี     มึงดาพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และชวยกันถมน้ําลายรดศีรษะ   ถือกอนดินทอนไมขับออกจากพระเชตวัน   พอ 
นางจิญจมาณวิกาไดพนครองจักษุพระตถาคต      แผนดินใหญเเยกเปนชอง 
เปลวไฟพลุงข้ึนจากอเวจี   โอบอุมนางจิญจมาณวิกา    เหมือนกับหมผากัมพล 
ที่ตระกูลใหไว   จมลงไปในอเวจี   ลาภสักการะของอัญเดียรถียทั้งหลายก็เสื่อม 
ไป  แตของพระทศพลเจริญย่ิงข้ึนเหลือประมาณ.  
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            วันรุงข้ึน   ภิกษุทั้งหลาย  ยกเรือ่งข้ึนสนทนาในธรรมสภาวา   ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย  นางจิญจมาณวิกาดาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอัครทักษิไณย- 
บุคคลอันโอฬาร    ดวยเรือ่งไมจริง    ถึงความพินาศใหญ  พระศาสดาเสด็จมา 
ตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอท้ังหลาย  นั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร 
เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใช 
แตในบัดนี้เทาน้ันที่นางจิญจมาณวิกานี้ดาเราดวยเรื่องไมจริงแลวถึงความพินาศ 
แมในกาลกอน    นางก็ดาเราดวยเรื่องไมจริง     แลวถึงความพินาศเหมือนกัน 
แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสเลาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน  พระนคร 
พาราณสี   พระโพธิสัตวเกิดใหครรภพระอัครมเหสีของพระเจาพรหมทัตเสวย 
ราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี  พระโพธิสัตวเกิดในครรภพระอัครมเหสีของ 
พระเจาพรหมทัต  พระญาติทั้งหลายถวายพระนามพระโพธิสัตววา  ปทุมกุมาร 
เพราะมีพระพักตรแลดูเหมือนดอกบัวบาน   พระโพธิสัตวนั้นครั้นเจริญวัยแลว 
ไปเรียนศิลปวิทยาทั้งปวงสําเร็จแลวกลับมา  ลําดับนั้น    พระชนนีของพระองค 
สิ้นพระชนม    พระราชาไดแตงต้ังหญิงอ่ืนเปนอัครมเหสี    แลวพระราชทาน 
ตําแหนงอุปราชแกพระโอรส    ตอมา  พระราชาเสด็จไปปราบปจจันตประเทศ 
ที่กําเริบข้ึน  รับสั่งกะพระอัครมเหสีวา  นองรัก  เธอจงอยูที่นี้แหละ  ฉันจะไป 
ปราบปจจันตประเทศ  พระนางทูลวา หมอมฉัน จะไมอยูที่นี่  จักขอโดยเสด็จดวย 
พระองคตรัสโทษในสนามรบใหฟง    แลวตรัสวา    เธอจงอยากระวนกระวาย 
อยูจนกวาฉันจะมา  ฉันจะสั่งปทุมกุมารมิใหลืมกิจการท่ีควรกระทําแกเธอ   ดังน้ี 
แลวทรงกระทําตามที่ตรัส     แลวเสด็จไปขับไลปจจามิตร    ทาํชนบทใหสงบ 
ราบคาบแลวเสด็จกลับมาต้ังคายพักอยูนอกพระนคร.  
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            พระโพธิสัตวทราบวา    พระชนกเสด็จมา    จึงใหประดับพระนคร 
ตกแตงพระราชมณเฑียร   แลวไปสํานักพระอัครมเหสีแตพระองคเดียว   พระ- 
อัครมเหสีเห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว    ก็มีจิตรักใคร    พระโพธิสัตวถวาย 
บังคมพระนางแลว     ทูลถามวา     ขาแตพระแมเจา     พระแมเจาประสงคสิ่งใด 
หมอมฉันจะทําถวาย  ลําดับนั้น   พระนางตรัสวา   เธออยาเรียกฉันวาเเม   เสด็จ 
ลุกข้ึนจูงมือพระโพธิสัตวตรัสวา  เธอจงข้ึนบนพระท่ีเถิด ทูลถามวา เพ่ืออะไร 
ตรัสวา  เราทั้งสองจักรื่นรมยดวยความยินดีในกิเลส    ชั่วเวลาที่พระราชายังไม 
เสด็จมา   ขาแตพระแมเจา   เสด็จแมเปนแมของหมอมฉันดวย   ยังมีพระสามี 
อยูดวย  ข้ึนชื่อวาหญิงท่ีมีผูหวงแหน   หมอมฉันไมเคยทําลายอินทรียแลดูดวย 
อํานาจกิเลสเลย   หมอมฉันจักทํากรรมท่ีเศราหมองถึงเพียงนี้กับพระแมอยางไร 
ได  พระนางไดตรัสถึงสองสามครั้ง    เมื่อพระโพธิสัตวไมปรารถนา   พระนาง 
จึงตรัสวา   เจาจะไมทําตามคําของเราหรือ  ทลูวา    ขาแตพระแมเจา   หมอมฉัน 
ทําไมได   ตรัสวา   ถาเชนนั้น     เราจักกราบทูลแดพระราชาอยางน้ี   แลวใหตัด 
ศีรษะของทานเสีย     พระมหาสัตวตรัสวา      จงทําตามชอบของพระแมเจาเถิด 
ไดทําใหพระนางละอายพระทัยแลวหลีกไป. 
            พระนางมีความสะดุงกลัว   ทรงดําริวา  ถากุมารน้ีไปกราบทูลพระบิดา 
กอนเรา   เราคงไมรอดชีวิต   เราจักกราบทูลเสียกอน  ทรงดําริเชนนี้แลว   ไม 
เสวยกระยาหาร   ทรงนุงหมผาเศราหมอง   แสดงรอยเล็บที่พระสรีระ   แลวให 
สัญญาแกพวกหญิงคนใชวา    เม่ือพระราชาตรัสถามวา   พระเทวีเสด็จไปไหน 
ทานท้ังหลายทูลวา  เปนไข  แลวก็ลวงวาเปนไขบรรทมอยู   พระราชาทรงทํา 
ประทักษิณพระนครแลวเสด็จข้ึนพระราชนิเวศน เมื่อไมเห็นเทวี จึงตรัสถามวา 
พระเทวีไปไหน    ทรงสดับวาเปนไข   จึงเสด็จเขาหองบรรทม  ตรัสถามวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 194 

แนะพระเทวี  พระนองไมสบายไปหรือ  พระนางทําเปนไมไดยินดํารัสพระราชา 
แมถูกถามถึงสองสามครั้ง  ก็นิ่งเสีย  พระราชาตรัสถามวา  แนะพระเทวี  เหตุไร 
จึงไมพูดกับฉัน   พระนางทูลวา  บรรดาหญิงท่ีมีสามีแลวไมมีใครเขาเปนเหมือน 
หมอมฉัน    พระราชาตรัสถามวา   ใครเบียดเบียนพระนองหรือ   จงบอกพ่ีเร็ว 
พ่ีจักตัดหัวมันเสีย   พระนางทูลวา   ขาแตพระมหาราช    พระองคทรงตั้งใคร 
รักษาพระนครแลวเสด็จไป  ตรัสวา  ต้ังเจาปทุมกุมารโอรสของเรา    พระนาง 
ทูลวา    ปทมุกุมารมาที่อยูของหมอมฉัน    แมหมอมฉันจะกลาววา    แนะพอ 
เจาอยาทําอยางนี้   ฉันเปนแมของเจา  ปทุมกุมารกลาววา  นอกจากเรา   คนอ่ืน 
ชื่อวาเปนพระราชาไมมี   เราจักใหพระนางอยูในพระราชฐาน   รื่นรมยกันดวย 
ความยินดีแหงกิเลส   แลวจับมวยผมของหมอมฉันทึ้งไปมา   เมื่อหมอมฉันไม 
ยอมทําตามคําของตน  ก็ทุบตีแลวออกไป. 
            พระราชาไมทรงพิจารณากอน     ทรงพระพิโรธดังอสรพิษรับสั่งพวก 
ราชบุรุษวา   พวกเจาจงไปมัดปทุมกุมารนํามา   พวกราชบุรุษพากันไปวังปทุม 
กุมาร   เหมือนอยางกะแหไปเต็มเมือง   จับปทุมกุมารทุบตีแลวมัดมือไพลหลัง 
อยางมั่นคง   เอาโซคลองคอกระทําเปนนักโทษประหารชีวิต   ทุบตีพลางนําไป 
พลาง  พระโพธิสัตวคิดวา  นี้เปนการกระทําของเทวี   จึงเดินบนมาวา  ดูกอน 
บุรุษผูเจริญ  ทั้งหลาย  เรามิไดประทุษรายพระราชา   เราไมมีความผิดเลย  ชาว 
พระนครท้ังสิ้นพากันเอิกเกริกกลาววา  ไดยินวา  พระราชาเชื่อคําผูหญิงรับสั่ง 
ใหฆาพระมหาปทุมกุมาร    ประชุมกนักลิ้งเกลือกแทบเทาพระกุมารร่ําไรรําพัน 
ดวยเสียงดังวา   ขาแตนาย  กรรมนี้ไมสมควรแกทานเลย  ขณะนั้นพวกราชบุรุษ 
นําพระกุมารไปแสดงแกพระราชา     พระราชาทอดพระเนตรแลวไมอาจขม 
พระพิโรธได   จึงมีรับสั่งวา   กุมารน้ีไมใชพระราชาเลย   ทําทาทีเปนพระราชา 
เปนโอรสของเรา  ผิดในพระอัครมเหสี  ไปเถิด  พวกทานจงจับกุมารท้ิงในเหว  
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เปนที่ทิ้งโจรใหถึงความพินาศเสีย     พระมหาสัตววิงวอนพระชนกวา      ขาแต 
เสด็จพอ     หมอมฉันไมมีความผิดถึงเพียงนี้เลย      ขอพระองคอยาไดทรงเชื่อ 
คําของผูหญิงทําใหหมอมฉันพินาศเลย   พระราชามิไดทรงเชื่อถอยคําของพระ- 
โพธิสัตว   ลาํดับนั้น     นางสนมหม่ืนหกพันพากันรองใหเซ็งแซวา   พอมหา 
ปทุมกุมาร  พอไดรับกรรมอันนี้   ซึ่งไมสมควรแกตนเลย  พวกผูใหญทั้งหมด 
มีกษัตริยมหาศาลเปนตน   ตลอดจนอํามาตยราชเสวกท้ังหลาย  พากันกราบทูล 
วา   ขาแตพระองค   พระกุมารน้ีสมบูรณดวยคุณคือศีลาจารวัตรเปนรัชทายาท 
สืบสันตติวงศ  ขอพระองคอยาไดทรงเชื่อคําของผูหญิง  ไมทรงพิจารณากอน 
แลวทําพระกุมารใหพินาศเสียเลย   วิสัยพระราชา   ตองใครครวญกอนจึงกระทํา 
ลงไปแลวกลาวคาถา  ๗  คาถาวา 
                        พระราชาผูเปนใหญในแผนดิน   ไมเห็นโทษของ 
              ผูอืน่วานอยหรอืมากโดยประการท้ังปวง   ไมพิจารณา 
              ดวยพระองคเองกอนแลว   ไมพึงลงอาชญา. 
                        กษัตริยพระองคใด  ยงัไมทันพิจารณา  แลวทรง 
              ลงพระราชอาญา     กษัตรยิพระองคนั้นชื่อวา   ยอม 
              กลนืกินพระกระยาหาร  พรอมดวยหนาม  เหมือนคน 
              ตาบอดกลืนกินอาหารพรอมดวยแมลงวัน  ฉะนั้น. 
                        กษัตริยพระองคใด   ทรงลงพระราชอาชญากับผู 
              ไมควรจะลงพระอาญา   กษตัริยพระองคนั้น    เปน 
              เหมอืนคนเดินทางไมราบเรียบ    ไมรูวาทางเรียบหรือ 
              ไมเรียบ. 
                        กษัตริยพระองคใด    ทรงเห็นเหตุที่ควรลงพระ- 
              ราชอาญา   และไมควรพระราชอาชญา   และทรงเห็น  
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              เหตุนั้น       โดยประการท้ังปวงเปนอยางดีแลว      ทรง 
              ปกครองบานเมอืง   กษัตริยพระองคนั้นสมควรปกครอง 
              ราชสมบัติ. 
                        กษัตริยผูมีพระทัยออนโยนโดยสวนเดียว  หรือม ี
              พระทัยกลาโดยสวนเดียวก็ไมอาจท่ีจะดํารงพระองคไว 
              ในอสิริยยศท่ีสูงใหญได  เพราะเหตุนั้น  กษัตริยไมพึง 
              ประพฤติเหตุทั้งสอง    คือพระทัยออนเกินไปและกลา 
              เกินไป. 
                        กษัตริยผูมีพระทัยออน      ก็ถูกประชาราษฎร 
              ดูหมิ่น  กษัตริยผูมีพระทัยแข็งนักก็มีเวร   กษัตริยควร 
              ทราบเหตุทั้งสองอยางแลวประพฤติเปนกลาง ๆ 
              ขาแตพระราชา  คนมีราคะยอมพูดมาก  แมคนม ี
              โทสะก็พูดมาก    พระองคไมควรจะใหปลงพระชนม 
              พระราชโอรส  เพราะเหตุแหงหญิงเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นาทิฏา   แปลวา  ไมเห็น.  บทวา 
ปรสฺส  แปลวา  ของผูอ่ืน.   บทวา    สพฺพโส    แปลวา  ทั้งปวง.  บทวา 
อณุถูลานิ  ไดแก โทษนอยและใหญ.  บทวา  สาม  อปฺปฏิเวกฺขยิา  ความวา 
พระราชาผูเปนใหญในแผนดิน ละทิ้งคําของผูอ่ืน  ไมกระทําใหประจักษแกตน 
ไมทรงปรับคือไมทรงเริ่มต้ังอาชญา.  จริงอยูในรัชกาลแหงพระเจาสมมติ  สัตว 
ชื่อวาผูมีอาชญายิ่งยอมไมมี   ชื่อวาการพยายามในการตัดมือและเทา  ยิ่งข้ึนไป 
กวาตี  การติเตียนและการขับไลยอมไมมี   ภายหลังพวกอํามาตยเหลาน้ันกลาว 
หมายถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนในสมัยแหงพระราชผูกักขฬะน้ันอยางนี้วา  การไม 
พิจารณาเห็นโทษของผูอ่ืนเองโดยสวนเดียว   ไมสมควรเลย.   บทวา   โย    จ  
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อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา  ความวา   ขาแตพระมหาราช   พระราชาใด   เมื่อพิจารณา 
ปรับโทษอันสมควรแกโทษอยางนี้    ต้ังอยูในการลุอคติ    ไมพิจารณาเห็นโทษ 
นั้น  ลงอาญามีการตัดมือเปนตน    พระราชานั้น  เมื่อกอเหตุใหแกตน    ชือ่วา 
กลืนพระกระยาหารพรอมหนาม  เหมือนคนตาบอดกลืนขาวกับแมลงวันฉะน้ัน. 
บทวา    อทณฺฑิย   ความวา    พระราชาใด   ทรงลงอาญาผูที่ไมควรลงอาญา 
และไมลงอาญาผูควรลงอาญา    ทําตามความชอบใจของตนเทาน้ัน     พระราชา 
นั้น   เปนดังคนตาบอด   แมเดินทางเรียบ   ก็ไมรูวาทางเรียบหรือไมเรียบเดิน 
ไป  เหมือนคนตาบอดลื่นลงที่แผนหินเปนตน      ยอมถึงทุกขใหญในมหานรก 
ในอบายท้ัง  ๔.  บทวา  เอตานิ   านานิ  ความวา  พระราชาใด  ทรงเห็น 
เหตุที่ควรลงอาญาและไมควรลงอาญา    และทรงเห็นโทษนอยใหญ  ในเหตุที่ 
ควรลงอาญาท้ังหมดอยางดีแลว   ทรงปกครองบานเมือง  พระราชาพระองคนั้น 
แลสมควรเพ่ือปกครองราชสมบัติ.    บทวา   อตฺต  มหนฺเต  เปตุ  ความวา 
พระราชาผูมีพระทัยออนโยนโดยสวนเดียว  ไมอาจยังโภคทรัพยที่ยังไมเกิดเห็น 
ปานน้ัน  ทําใหเกิดข้ึนคือใหมั่นคงถาวร   ต้ังตนไวในความเปนใหญอันโอฬาร. 
บทวา  มุทุ   ความวา  พระราชาผูมีหทัยออนโยน   เปนที่ดูหม่ินของชาวแวน- 
แควน   พระองคถูกเขาดูหม่ิน  ยอมไมอาจทําราชสมบัติใหปราศโจรได.  บทวา 
เวรวา ความวา ก็ชาวแวนแควน ทั้งหมดเปนผูมีเวรตอพระราชาผูพระทัยกลาแข็ง 
เกินไป  เพราะฉะนั้น    พระองคชื่อวาเปนผูมีเวร.  บทวา  อนุมชฺฌ  ความวา 
เปนพระราชา   พึงประพฤติเปนกลาง คือ เปนกลางของความออนและกลาแข็ง 
คือเปนผูไมออนนัก ไมกลาแข็งนักครองราชสมบัติ.  บทวา  น   อิตฺถิการณา 
ความวา  ขาแตพระมหาราช  พระองคไมควรส่ังใหประหารพระโอรสผูเปนรัช- 
ทายาทสืบสันตติวงศ  เพราะอาศัยมาตุคามผูชั่วชาลามก.  
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            แมอํามาตยราชเสวกท้ังหลาย  จะพากันกราบทูลดวยเหตุตาง ๆ อยางนี้  
ก็ไมอาจใหพระราชาเชื่อถอยคําของตนได.  แมพระโพธิสัตวก็วิงวอนอยูก็ไมอาจ 
ใหพระราชาเชื่อถอยคําของตนได.   ฝายพระราชาผูเปนอันธพาล   เมื่อจะทรง 
บังคับอํามาตยวา ไปเถิด  พวกทานจงจับปทุมกุมารนั้นทิ้งลงในเหวท้ิงโจร  ได 
ตรัสพระคาถาที่ ๘ วา 
                        ดวยเหตุใด  ชาวโลกท้ังหมด  จึงรวมกันเปนพวก 
              พองของเจาปทุมกุมาร   สวนมเหสีนี้   พระองคเดียว 
              เทานั้น ไมมีพวกพอง ดวยเหตุนั้น  เราจกัปฏิบัติตามคํา 
              ของมเหสี   ทานท้ังหลายจงไป   จงโยนเจาปทุมกุมาร 
              นั้นลงในเหวทีเดียว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา เตนาห  ความวา  ดวยเหตุใด   ชาวโลก 
ทั้งปวง  จึงรวมเปนผักฝายแหงพระกุมารดํารงอยู  สวนพระมเหสีพระองคเดียว 
เทาน้ัน   ไมมีพวกพอง  ดวยเหตุนั้น    เราจักปฏิบติัตามคําของพระนาง  ไปเถิด 
ทานท้ังหลาย  จงยกปทุมกุมารน้ันข้ึนสูภูเขาแลวโยนไปในเหวเถิด. 
            เมื่อพระราชามีพระราชโองการตรัสอยางนี้แลว  นางพระสนมหม่ืนหก- 
พันสักคนหน่ึงก็ไมอาจดํารงภาวะของตนอยูไดพากันรองไหคร่ําครวญ    ชาว 
พระนครท้ังสิ้นกอดอกรองไหสยายผมพิลาปรําพันอยู      พระราชาทรงดําริวา 
คนเหลาน้ันจะพึงหามการท้ิงกุมารลงเหว    จึงพรอมดวยบริวารเสด็จไป    เมื่อ 
มหาชนกําลังคร่ําครวญอยูนั่นแล  จึงรับสั่งใหจับปทุมกุมารเอาพระบาทข้ึนเบื้อง 
บน เอาพระเศียรลงเบื้องลาง แลวใหโยนลงไปในเหว  ทันใดน้ัน ดวยอานุภาพ 
เมตตาภาวนาของปทุมกุมาร เทวดาที่สิงสถิตอยู   ณ  ภูเขา ไดปลอบโยนพระกุมาร 
วา     อยากลวัเลย     พอมหาปทุม     แลวกางมือท้ังสองออกรองรับไวที่หทัย  
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ใหไดสัมผัสทิพยรส แลวพาไปประทับ ณ หองพังพานของพญานาคในนาคพิภพ 
ซึ่งต้ังอยูเชิงภูเขา  พญานาคไดนําพระโพธิสัตวไปสูนาคพิภพแลว    แบงสมบัติ 
ของตนใหครองครึ่งหนึ่ง  พระโพธิสตัวอยูนาคพิภพไดหน่ึงป  กลาววา เราจัก 
ไปแดนมนุษย  พญานาคถามวา  ทานจักไปที่ไหน  เราจักไปบวช  ณ หิมวันต-   
ประเทศ   พญานาครับวา  สาธุ   แลวพาพระโพธิสัตวไปสงถึงแดนมนุษย  ให 
บริขารบรรพชิตแลวกลบัไปท่ีอยูของตน. 
            ฝายพระโพธิสัตวเขาหิมวันตประเทศ    บวชเปนฤาษี    ยังฌานและ 
อภิญญาใหเกิด  มีเผือกมนัผลไมเปนอาหารอาศัยอยูในที่นั้น     ครั้งน้ันนายพราน 
ชาวเมืองพาราณสีคนหน่ึง   ไปถึงท่ีนัน้     จําพระโพธิสัตวไดจึงถามวา    ขาแต 
พระองค  ทานคือมหาปทุมกุมารมิใชหรือ  เมื่อพระโพธิสัตว  ตรัสวา  ถูกแลว 
สหาย   ไดนมัสการพระโพธิสัตว   อยูที่นั้น     สองสามวันแลวไปเมืองพาราณสี 
กราบทูลแดพระราชาวา  ขาแตพระองค    พระโอรสของพระองคบวชเปนฤาษี 
อยูในบรรณศาลา  ณ  หมิวันตประเทศ ขาพระองคไดอาศัยอยูในสํานักพระโอรส 
นั้นสองสามวันแลวลามา    พระราชาตรัสถามวา  ทานเห็นแนชัดแลวหรือ 
กราบทูลวา   ถูกแลวพระองค    พระราชาแวดลอมดวยพลนิกายเปนอันมาก 
เสด็จไป ณ ที่นั้น   ต้ังคายพักพลอยูที่ชายปา  พระองคแวดลอมไปดวยอํามาตย 
เสด็จไปบรรณศาลา  ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวมีสิริรุงโรจนประดุจรูปทอง 
ประทับนั่งอยูที่ประตูบรรณศาลา  ถวายนมัสการแลวประทับนั่ง   ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง พวกอํามาตยนมัสการทําปฏิสันถารนั่งแลว พระโพธสิัตวทรงปฏิสันถาร 
พระราชาดวยผลไม. 
            ลําดับนั้น    พระราชาตรัสถามพระโพธิสัตววา   แนะพอ  เราใหเขาโยน 
ทานลงเหวลึก  อยางไรทานจึงมีชีวิตอยูได  ไดตรัสพระคาถาที่  ๙  วา  
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                        เราไดใหเขาโยนทานไปในซอกเขา   ซึ่งเหมือน 
              นรกลึกหลายชั่วลําตาล    ยากท่ีจะขึ้นมาได    เหตุไร 
              ทานจึงไมตายในท่ีนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อเนกตาเล  แปลวา  ประมาณหลายชั่ว 
ลําตาล.   บทวา  นามริ   ตัดเปน  น  อมริ. 
            (พระกุมารทูลวา) 
                        พญานาคผูมีกําลังเรี่ยวแรงเกิดท่ีขางภูเขา  รบั- 
              อาตมภาพในท่ีนัน้ดวยขนดหาง เพราะเหตุนั้น   อาตม- 
              ภาพจึงมิตายในท่ีนั้น. 
            (พระราชาตรัสวา) 
                        ดูกอนพระราชบุตร   มาเถิด   เราจกันําเจากลับ 
              ไปสูพระราชวัง    จะใหเจาครอบครองราชสมบัติ   ขอ 
              ความเจริญจงมีแกเจาเถิด     เจาจักมาทําอะไรอยูในปา 
              เลา. 
            (พระกุมารทูลวา) 
                        บรุุษกลืนกินเบ็ดแลวปลดเบ็ดท่ีเปอนโลหิตออก 
              ไดแลวพึงมีความสุขฉันใด  อาตมภาพมองเห็นดวย 
              ตนเอง  ฉันนั้น. 
            (พระราชาทรงสดับดังน้ันแลวตรัสวา) 
                        เจากลาวอะไรหนอวาเปนเบ็ด    เจากลาวอะไร 
              หนอวาเบ็ดเปอนโลหิต  เจากลาวอะไรหนอวาปลดออก 
              ได  เราถามแลวขอเจาจงบอกความขอนัน้แกเรา.  
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            (ดาบสทูลวา) 
                        ดูกอนมหาบพิตร  อาตมภาพกลาวกามคุณวาเปน 
              เบ็ด  กลาวชางและมาวา    ติดเปอนโลหิต     กลาวถึง 
              การสละไดวาปลดออกได    ขอมหาบพิตรจงทราบ 
              อยางน้ีเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ปจฺจุคฺคหิ  ความวา  พระกุมารทูลเรื่อง 
ทั้งหมดวาในกาลเมื่อขาพระองคตกจากภูเขา    พญานาคผูมีกําลังเรี่ยวแรงรับขา 
พระองคอันเทวดาประคับประคองไวแลวปลอบโยนดวยสัมผัสอันเปนทิพยนํา 
เขาไป  ก็แลครั้นรับแลว  นําไปยังนาคพิภพใหยศใหญ   เมื่อขาพระองคกลาววา 
จงนําไปถิ่นมนุษย   ก็นําขาพระองคมาสงยังแดนมนุษย   ขาพระองคนั้นมาบวช 
อยูในที่นี้  ขาพระองคไมตายในท่ีนั้น เพราะอานุภาพของเทวดาและพญานาคน้ัน 
ดวยประการฉะน้ี.  บทวา เอหิ  ความวา พระราชาทรงสดับคําของเขาแลว  ถงึ 
ความโสมนัส หมอบลงท่ีพระบาทตรัสวา พอราชบุตร  เราเชื่อ  เราเชื่อคําของหญิง 
โดยภาวะเปนคนเขลา  เม่ือเปนเชนนี้  ชื่อวาเราผิดในทานผูสมบูรณดวยคุณคือศีล 
และอาจาระ  ขอทานจงงดโทษใหแกเราเถิด  เมื่อพระราชบุตรทลูวา  ลกุข้ึนเถิด 
มหาบพิตรขาพระองคจะงดโทษใหแกพระองค  เบื้องหนาแตนี้  พระองคอยาพึง 
กระทําโดยมิไดพิจารณาอยางนี้ตอไป  จึงตรัสอยางน้ีวา  พอราชบุตร  ทานจงยก 
เศวตฉัตรขาวอันเปนของตระกูลของตนแลวครองราชสมบัติ         เปนอันชื่อวา 
พระองคงดโทษใหเรา.  บทวา   อทฺธรตฺิวา    ความวา    คนกลืนเบ็ดเขาไป 
อันยังไมถึงหทัยและมามเปนตน  พึงปลดเบ็ดนั้นออกไดชื่อวามีความสุข.  บทวา 
อตฺตาน ความวา    ขาแตมหาบพิตร   ขาพระองคแลเห็นอาตมาเหมือนบุรุษ 
ผูกลืนเบ็ดถึงซ่ึงความสวัสดีอีก.   บทวา  กินฺนุ   ตฺว  นี ้   พระราชาตรัสถาม  
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เพ่ือทรงสดับความน้ันโดยพิสดาร.  ดวยบทวา  กามาห  นี้  เรากลาวกามคุณ  ๕ 
วาเปนเหมือนชางและมาที่เปอนเลือด.   บทวา  จตฺตาห   ตัดเปน  จตฺต  อห 
ความวาการสละทั้งหมดวาเปนการปลดออกในกาลใด    ในกาลบัดนี้    ขาพระ- 
องคกลาวการสละท้ังหมดวาเปนการปลดออก. 
            พระมหาสัตวไดถวายโอวาทแกพระชนกวา  ขาแตพระมหาบพิตร  กิจ 
ดวยราชสมบัติไมมีแกอาตมา  ขอพระองคอยายังทศพิธราชธรรมใหกําเรบิจงละ 
การลุอํานาจอคติเสีย   ครองราชสมบัติโดยธรรมเถิด   พระราชาทรงกันแสงคร่ํา 
ครวญเสด็จกลับพระนคร  ในระหวางทางไดตรัสถามพวกอํามาตยวา    เราตอง 
พลัดพรากจากบุตรที่สมบูรณดวยอาจารคุณเห็นปานนี้เพราะใคร   พวกอํามาตย 
กราบทูลวา   เพราะพระอัครมเหสี    พระเจาขา    พระราชามีรับสั่งใหจับพระ 
อัครมเหสีเอาพระบาทข้ึนเบื้องบนโยนลงไปในเหวทิ้งโจร    แลวทรงครองราช- 
สมบัติโดยธรรม. 
            พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว     ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมในกาลกอน   นางจิญจมาณวิกาน้ีก็ดาเราแลวถึงความ- 
พินาศมาแลวอยางนี้   ทรงประชุมชาดกดวยคาถาสุดทายวา 
                        พระราชมารดา  (แมเลีย้ง)   ของเราคือ    นาง- 
              จิญจมาณวิกา   พระราชบิดาของเราคือ    พระเทวทัต 
              พญานาคผูบัณฑิตคืออานนท  และเทวดา  คือ   พระ- 
              สารบีุตร     พระราชบุตรในกาลน้ันคือ     เราตถาคต 
              ทานท้ังหลายจงจําชาดก  ไวอยางน้ีเถิด. 
                                 จบอรรถกถามหาปทุมชาดก         
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                           ๑๐.  มิตตมิตตชาดก 
 

               วาดวยลักษณะของผูเปนมิตรและมิใชมิตร  

                        [๑๗๑๓]    บรุุษผูเปนบัณฑิตมีปญญา ไดเห็นและ 
              ไดฟงซ่ึงบุคคลผูทํากรรมอยางไร    จึงจะรูไดวาผูนี้ไม 
              ใชมติร     วิญูชนจะพึงพยายามอยางไรจึงจะรูไดวา 
              ผูนีไ้มใชมิตร. 
                        [๑๗๑๔]    บุคคลผูมใิชมิตรเห็นเพ่ือนแลว    ไม 
              ยิม้แยมแจมใส     ไมราเริงตอนรับเพ่ือนไมแลดูเพ่ือน 
              กลาวคํายอนเพ่ือน. 
                        [๑๗๑๕]    บุคคลผูมใิชมิตร คบหาศัตรูของเพ่ือน 
              ไมคบหามิตรของเพ่ือน  หามผูที่กลาวสรรเสริญเพ่ือน 
              สรรเสริญผูที่ดาเพ่ือน. 
                        [๑๗๑๖]    บุคคลผูมิใชมิตร   ไมบอกความลับแก 
              เพ่ือนไมชวยปกปดความลับของเพื่อน    ไมสรรเสริญ 
              การงานของเพ่ือน  ไมสรรเสริญปญญาของเพ่ือน. 
                        [๑๗๑๗]    บุคคลผูมใิชมิตร  ยินดีในความฉิบหาย 
              ของเพ่ือน  ไมยนิดีในความเจริญของเพ่ือน ไดอาหาร 
              ที่ดีมีรสอรอยมาแลว   ก็มิไดนึกถึงเพ่ือน  ไมยินดี 
              อนุเคราะหเพ่ือนวา   อยางไรหนอ  เพ่ือนของเราพึงได 
              ลาภจากท่ีนี้บาง.  
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                        [๑๗๑๘]    บณัฑิตไดเห็นและไดฟงแลวพึงรูวา 
              ไมใชมิตรดวยอาการเหลาใด     อาการดังกลาวมา   ๑๖ 
              ประการนี้มีอยูในบุคคลผูมิใชมิตร. 
                        [๑๗๑๙]    บัณฑิตมีปญญา    ไดเห็นและไดฟง 
              บุคคลผูกระทํากรรมอยางไร   จึงจะรูไดวาผูนี้เปนมิตร 
              วิญูชนจะพึงพยายามอยางไร     จึงจะรูไดวาผูนี้เปน 
              มิตร. 
                        [๑๗๒๐]    บุคคลผูเปนมิตรน้ัน    ยอมระลึกถึง 
              เพ่ือนผูอยูหางไกล    ยอมยินดีตอนรับเพ่ือนผูมาหา 
              ถือวาเปนเพ่ือนของเราจริง  รักใครจริงทักทายปราศรัย 
              ดวยวาจาอันไพเราะ. 
                        [๑๗๒๑]    คนท่ีเปนมติรยอมคบหาผูที่เปนมิตร 
              ของเพ่ือน  ไมคบหาผูที่ไมใชมิตรของเพื่อน  หามปราม 
              ผูทีด่าติเตียนเพื่อน   สรรเสรญิผูที่พรรณนาคุณความดี 
              ของเพ่ือน. 
                        [๑๗๒๒]    คนท่ีเปนมิตร   ยอมบอกความลับแก 
              เพ่ือน   ปดความลับของเพื่อน  สรรเสริญการงานของ 
              เพ่ือน  สรรเสริญปญญาของเพ่ือน. 
                        [๑๗๒๓]    คนท่ีเปนมิตรยอมยินดีในความเจรญิ 
              ของเพ่ือน  ไมยนิดีในความเสื่อมของเพ่ือน ไดอาหาร 
              มีรสอรอยยอมระลึกถึงเพ่ือน  ยินดีอนุเคราะหเพ่ือนวา 
              อยางไรหนอ   เพ่ือนของเราจะพึงไดลาภจากท่ีนี้บาง.  
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                        [๑๗๒๔]    บัณฑิตไดเห็นแลว   ไดฟงแลว  พึงรู 
              วาเปนมิตรดวยอาการเหลาใด    อาการดังกลาวมา   ๑๖ 
              ประการนี้  มีอยูในบุคคลผูเปนมิตร. 
                               จบมิตตามิตตชาดกท่ี  ๑๐ 
                                      จบทวาทสนิบาต 
         
                              อรรถกถามิตตามิตตชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร    ทรง 
พระปรารภอํามาตยผูประพฤติประโยชนของพระเจาโกศล    ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  กานิ   กมฺมานิ  กุพฺพาน  ดังนี้. 
            ไดยนิวา อํามาตยผูนั้นไดมีอุปการะแดพระราชาเปนอันมาก  พระราชา 
ก็ไดประทานสักการสัมมานะแกเขาอยางเหลือเฟอ      พวกอํามาตยที่เหลือทนดู 
อยูไมได  จึงพากันทูลยุยงวา ขาแตพระองค  อํามาตยคนโนนจะทําความพินาศ 
แกพระองค  พระราชาทรงกําหนดพิจารณาดูอํามาตยนั้น     ก็ไมเห็นโทษอะไร ๆ 
ทรงพระดําริวา  เราไมเห็นโทษอะไร ๆ ของอํามาตยนี้  ทําอยางไรหนอ  เราจึง 
จะสามารถรูวา  อํามาตยนี้เปนมิตรหรือมิใชมิตร  ทรงคิดไดวา  เวนพระตถาคต  
เสียแลว   คนอ่ืนไมสามารถรูปญหานี้ได  เราจักไปทูลถาม   พอเสวยพระกระ- 
ยาหารเชาเสร็จแลว     ก็เขาไปเฝาพระศาสดาทูลถามวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ทําอยางไรหนอ  คนเราจึงจะสามารถรูวา ใครเปนมิตรหรือมิใชมิตรของตน.  
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            ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสกะพระราชาวา    ดูกอนมหาบพิตร    แม 
บัณฑิตในครั้งกอน     กคิ็ดปญหาน้ีแลวถามพวกบัณฑิตรูไดโดยที่บัณฑิตเหลา 
นั้นบอก   เวนพวกท่ีมิใชมิตรเสีย   คบแตมิตรเทานั้น     พระราชาทูลอาราธนา 
ใหตรัสเรื่องราว  พระองคทรงนําอดีตนิทานมา  ตรัสเลา  ดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล    เมือ่พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในพระนคร 
พาราณสี  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอํามาตยสอนอรรถธรรมแดพระราชา 
ครั้งน้ันในพระนครพาราณสี  มีอํามาตยคนหน่ึงประพฤติประโยชนแดพระราชา 
พวกอํามาตยที่เหลือพากันทูลยุยงพระราชา     พระราชาไมทรงเห็นโทษของ 
อํามาตยนั้น    ทรงพระดําริวา  ทําอยางไรหนอ   เราจึงจะสามารถรูวาอํามาตยนี้  
เปนมิตรหรือมิใชมิตร  เมื่อจะตรัสถามพระมหาสัตว  ไดตรัสพระคาถาท่ี  ๑ วา 
                        บรุุษผูเปนบัณฑิตผูมีปญญา    ไดเห็นและไดฟง 
              ซึ่งบุคคลผูทํากรรมอยางไร   จึงจะรูไดวาผูนี้มิใชมิตร 
              วิญูชนจะพึงพยายามอยางไร     จึงจะรูไดวาผูนี้มิใช 
              มิตร. 
            คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายวา   บุรุษผูเปนบัณฑิตมีปญญา   เห็นคน 
ผูกระทําการงานเชนไร  ดวยจักษุ   ไดฟงเรื่องนั้นดวยหู   พึงรูวาผูนี้ไมใชมิตร 
ของเรา  วิญูชนพึงพยายามอยางไร  เพ่ือรูจักผูนั้น. 
            ลําดับนั้น     พระมหาสัตว   เมื่อจะตรัสบอกลักษณะของผูที่มิใชมิตรแก 
พระราชา  ไดตรัสพระคาถาวา 
                        บุคคลผูมใิชมิตรเห็นเพ่ือน ๆ แลว    ไมยิ้มแยม 
              แจมใส  ไมราเรงิตอนรับเพ่ือนไมดูแลเพ่ือน   กลาวคํา 
              ยอนเพ่ือน.  
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                        บุคคลมิใชมิตร    คบหาศัตรูของเพ่ือนไมคบหา 
              มิตรของเพื่อน  หามผูที่กลาวสรรเสริฐเพ่ือน  สรรเสริญ 
              ผูทีด่าเพ่ือน. 
                        บุคคลผูมใิชมิตร  ไมบอกความลับแกเพ่ือน  ไม 
              ชวยปกปดความลับของเพ่ือน    ไมสรรเสริญการงาน 
              ของเพ่ือน  ไมสรรเสริญปญญาของเพ่ือน. 
                        บุคคลผูมใิชมิตร  ยินดีในความฉิบหายของเพ่ือน 
              ไมยนิดีในความฉิบหายของเพ่ือน    ไดอาหารท่ีดีมีรส 
              อรอยมาแลว   ก็มิไดนึกถึงเพ่ือน   ไมยินดีอนุเคราะห 
              เพ่ือนวา  อยางไรหนอ เพ่ือนของเราพึงไดลาภจากท่ีนี้ 
              บาง. 
                        บณัฑิตไดเห็นและไดฟงแลว     พึงรูวามิใชมิตร 
              ดวยอาการเหลาใด   อาการดังกลาวมา   ๑๖  ประการนี ้
              มีอยูในบุคคลผูมิใชมิตร. 
            พระมหาสัตวตรัสพระคาถา  ๕  คาถาเหลาน้ีแลว       อันพระราชา 
ตรัสถามถึงลกัษณะของมิตรดวยพระคาถานี้อีกวา 
                        บณัฑิตมปีญญา  ไดเห็นและไดฟงผูกระทํากรรม 
              อยางไรจึงจะรูไววาผูนี้เปนมิตร วิญูชนจะพึงพยายาม 
              อยางไร   จึงจะรูไดวาผูนี้เปนมิตร 
            จึงตรัสคาถาที่เหลือวา 
                        บุคคลผูเปนมิตรน้ัน     ยอมระลึกถึงเพ่ือนผูอยู 
              หางไกล    ยอมยนิดีตอนรับเพ่ือนผูมาหา    ถือวาเปน 
              เพ่ือนของเราจรงิ  รักใครจรงิทักทายปราศรัยดวยวาจา 
              อันไพเราะ.  
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                        คนท่ีเปนมิตรยอมคบหาผูที่เปนมิตรของเพื่อน 
              ไมคบหาผูที่ไมใชมิตรของเพือ่น     หามปรามผูที่ดา 
              ติเตียนเพ่ือน     สรรเสริญผูที่พรรณนาคุณความดีของ 
              เพ่ือน. 
                        คนท่ีเปนมิตร   ยอมบอกความลับแกเพ่ือน   ปด 
              ความลับของเพ่ือน    สรรเสริญการงานของเพ่ือน 
              สรรเสริญปญญาของเพ่ือน. 
                        คนท่ีเปนมิตรยอมยินดีในความเจริญของเพ่ือน 
              ไมยนิดีในความเสื่อมของเพ่ือน   ไดอาหารมีรสอรอย 
              ยอมระลึกถึงเพ่ือน  ยินดีอนเุคราะหเพ่ือนวา   อยางไร 
              หนอ  เพ่ือนของเราพึงจะไดลาภจากท่ีนี้บาง. 
                        บณัฑิตเหน็แลว    ไดฟงแลว    พึงรูวามิตรดวย 
              อาการเหลาใด  อาการดังกลาวมา  ๑๖  ประการนี้  มีอยู 
              ในบุคคลผูเปนมิตร. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  น  น  อมฺุหยเต  ความวา  คนที่มิใช 
มิตร   เห็นมิตรปฏิรูป  ไมกระทําความย้ิมแยม   ไมแสดงอาหารราเริง.   บทวา 
น   จ   น   ปฏินนฺทติ    ความวา    เม่ือรับถอยคําของเขาแลว   ไมชื่นชม 
ไมยินดี.  บทวา  จกฺขูนิ   จสฺส   ททา  ความวา  เมื่อเพ่ือนแลดูตัว  ๆ ก็ไม 
แลดูเสีย.  บทวา  ปฏิโลมฺจ  ความวา กลาวยอนถอยคําเพ่ือน คือเปนศัตรู. 
บทวา   วณฺณกาเม      ความวา     เมือ่กลาวสรรเสริญคุณเพ่ือน.    บทวา 
นกฺขาติ  ความวา คนมิใชมิตร ยอมไมบอกความลับของตนแกเพ่ือน.   บทวา 
กมฺมนฺตสฺส  ความวา ยอมพรรณนากรรมที่เพ่ือนน้ันทํา.  บทวา  ปฺสฺส 
ความวาไมสรรเสริญปญญาของเพ่ือน ไมสรรเสรญิเพ่ือนผูที่สมบูรณดวยญาณ.  
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บทวา อภเว แปลวา ไมเจริญ. บทวา ตสฺส  นุปฺปชฺชเต ความวา มิตรปฏิรูป 
ยอมไมเกิดสติข้ึนวา   เราจักใหแมแกมิตรของเราแตที่นี้.  บทวา   นานุกมปฺติ 
ความวา  ยอมไมคิดดวยจิตออนโยน.  บทวา   ลเภยฺยิโต  ความวา เพ่ือนพึง 
ไดลาภแตที่นี้.  บทวา  อาการา  ไดแก   เหตุการณ. บทวา ปวุตฺถ  แปลวา 
ไปตางถิ่น.  บทวา  เกลายิโก    ความวา  คนที่เปนมิตร  ยอมรกัใคร  นับถือ 
วาเปนเพ่ือนเรา  เริ่มต้ังรักใครปรารถนา.  บทวา  วาจาย  ความวา   เมื่อจะ 
เปลงถอยคํากะเพ่ือนดวยถอยคําอันไพเราะยอมยินดี.  คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัย 
เปนปฏิปกษตอคําท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
            พระราชามีพระทัยชื่นชมถอยคําของพระมหาสัตว  ไดพระราชทาน 
ยศอันยิ่งใหญแกพระมหาสัตวแลว. 
            พระศาสดา    ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสวา    ดกูอน 
มหาบพิตร    ปญหานี้ไดต้ังข้ึนแมในกาลกอนอยางนี้     บัณฑิตท้ังหลายกลาวถึง 
ปญหานี้วา คนท่ีมิใชมิตร และคนท่ีเปนมิตร  จะพึงรูไดดวยอาการสามสิบสอง 
เหลาน้ี   แลวทรงประชุมชาดกวา   พระราชาในกาลน้ัน  ไดมาเปนพระ- 
อานนท  สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิต  ไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                                 จบอรรถกถามิตตามิตตชาดก 
  จบอรรถกถาทวาทสนิบาต  ประดับดวยชาดก  ๑๐ ชาดกในชาตกัฏฐกถา 
                                        ดวยประการฉะน้ี 
 

               รวมชาดกที่มีในทวาทสนิบาตน้ี  คือ  

            ๑.  จุลลกุณาลชาดก   ๒.  ภัททสาลชาดก   ๓.   สมุททวาณิชชาดก 
๔.  กามชาดก    ๕.  ชนสนัธชาดก    ๖.  มหากัณหชาดก   ๗.  โกสิยชาดก 
๘.   เมณฑกปญหาชาดก   ๙.  มหาปทุมชาดก     ๑๐.  มิตตามิตตชาดก   และ 
อรรถกถา.  
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                              เตรสนิบาตชาดก 
 
                               ๑.  อมัพชาดก 

               วาดวยมนตเสื่อมเพราะลบหลูครูอาจารย 
                        [๑๗๒๕]    ดูกอนทานผูประพฤติพรหมจรรย  แต 
              กอนทานไดนําเอาผลมะมวงทั้งเล็กท้ังใหญมาใหเรา 
              ดูกอนพราหมณ  บัดนี ้  ผลไมทั้งหลายยอมไมปรากฏ 
              ดวยมนตเหลาน้ันของทานเลย. 
                        [๑๗๒๖]    ขาพระบาทกําลังคํานวณคลองแหง 
              นักขัตฤกษ   จนเห็นขณะและครูดวยมนตกอน  ครั้น 
              ไดฤกษและยามดีแลว   จักนาํผลมะมวงเปนอันมากมา 
              ถวายพระองคเปนแน. 
                        [๑๗๒๗]    แตกอน    ทานไมไดพูดถึงคลองแหง 
              นักขัตฤกษ  ไมไดเอยถึงขณะและครู  ทันใดน้ัน  ทาน 
              ก็นาํเอาผลมะมวงเปนอันมากอันประกอบดวยสีกลิ่น 
              และรสมาใหเราได. 
                        [๑๗๒๘]    ดูกอนพราหมณ  แมเมือ่กอน   ผลไม 
              ทั้งหลายยอมปรากฏดวยการรายมนตของทาน  วันนี้ 
              แมทานจะรายมนตก็ไมอาจใหสําเร็จได     วันนี้สภาพ 
              ของทานเปนอยางไร.  
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                        [๑๗๒๙]    บุตรแหงคนจัณฑาล  ไดบอกมนตให 
              แกขาพระบาทโดยธรรม   และไดสั่งกําชับขาพระบาท 
              วา  ถามีใครมาถามถึงชื่อและโคตรของเราแลว  เจาอยา 
              ปกปด  มนตทั้งหลายก็จะไมละเจา. 
                        [๑๗๓๐]    ขาพระบาทน้ัน      ครั้นพระองคผูเปน 
              จอมแหงประชาชนถามถึงอาจารย    อันความลบหลู 
              ครอบงําแลว  ไดกราบทูลเท็จวา  มนตเหลาน้ีเปนของ 
              พราหมณ   ขาพระบาทจึงเปนผูเสื่อมมนต  เปนเหมอืน 
              คนกําพรารองไหอยู. 
                        [๑๗๓๑]    บรุุษตองการนํ้าหวาน    จะพึงไดน้ํา- 
              หวานจากตนไมใด  จะเปนตนละหุงก็ตาม   ตนสะเดา 
              ก็ตาม  ตนทองหลางก็ตาม  ตนไมนั้นแล   เปนตนไม 
              สูงสุดของบุรุษน้ัน. 
                        [๑๗๓๒]    บุรษุพึงรูแจงธรรมจากผูใด     เปน 
              กษตัริยก็ตาม   เปนพราหมณก็ตาม   เปนแพศยก็ตาม 
              เปนศูทรก็ตาม  เปนคนจัณฑาลก็ตาม   คนเทหยักเย่ือ 
              ก็ตาม  ผูนั้นก็จัดเปนคนสูงสุดของบุรุษน้ัน. 
                        [๑๗๓๓]    ทานท้ังหลายจงลงอาชญาและเฆี่ยนตี 
              มาณพผูนี้   แลวจับมาณพลามกผูนี้ไสคอออกไปเสีย 
              มาณพใด   ไดประโยชนอยางสูงสุดดวยความยากเข็ญ 
              ทานท้ังหลายจงยังมาณพนั้นใหพินาศเพราะความเยอ- 
              หย่ิงจองหอง.  
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                        [๑๗๓๔]    บุคคลผูสําคัญวาท่ีเสมอ  พึงตกบอ   ถํ้า 
              เหว  หรือหลมุท่ีมีรากไมผุ  ฉนัใด  อนึ่ง   บุคคลตาบอด 
              เมื่อสําคัญวา  เชือก พึงเหยียบงูเหา  พึงเหยียบไฟ  ฉนั 
              ใด  ขาแตทานผูมีปญญา  ทานทราบวาขาพเจาพลาดไป 
              แลวก็ฉันนั้น  ขอจงใหมนตแกขาพเจาผูมีมนตอันเส่ือม 
              แลวอีกสักครั้งหน่ึงเถิด. 
                        [๑๗๓๕]    เราไดใหมนตแกทานโดยธรรม   ฝาย 
              ทานก็ไดเรียนมนตโดยธรรม   หากวาทานมีใจดีรักษา 
              ปกติไว  มนตกจ็ะไมพึงละท้ิงทานผูต้ังอยูในธรรม. 
                        [๑๗๓๖]    ดูกอนคนพาล    มนตอนัใดท่ีจะพึงได 
              ในมนุษยโลก  มนตอันนั้นทานก็จะไดในวันนี้โดยลํา- 
              บาก  ทานผูไมมีปญญากลาวคําเท็จ    ทาํมนตอันมีคา 
              เสมอดวยชีวิต  ที่ไดโดยยากใหเส่ือมเสียแลว. 
                        [๑๗๓๗]    เราจะไมใหมนตเชนนั้นแกเจาผูเปน 
              พาล  หลงงมงาย  อกตัญู พูดเท็จ   ไมมีความสํารวม 
              มนตที่ไหน  ไปเสียเถิด เราไมพอใจ. 
                                      จบอัมพชาดกที่  ๑  
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                                  อรรถกถาเตรสนิบาต 
 

                                     ๑.  อัมพชาดก 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
พระปรารภพระเทวทัต   ไดตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อาหาสิ 
เม  อมฺพผลานิ  ปุพฺเพ  ดงัน้ี. 
            ความพิสดารวา  พระเทวทัตบอกคืนอาจารยวา  เราจักเปนพระพุทธเจา 
พระสมณโคดมมิใชอาจารย มิใชพระอุปชฌายของเราเลย  เสื่อมจากฌาน ทําลาย 
สงฆ   กําลังมาสูกรุงสาวัตถีโดยลําดับ    เมื่อแผนดินใหชองเขาไปอเวจีมหานรก 
ภายนอกพระวิหารพระเชตวัน.    ครัง้น้ัน      ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรม 
สภาวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    พระเทวทัตบอกคืนอาจารยเสียถึงความพินาศใหญ 
บังเกิดในอเวจีมหานรก.    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ    เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลให 
ทรงทราบแลวจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน     แมใน 
กาลกอนพระเทวทัตก็บอกคืนอาจารยเสีย    ถึงความพินาศใหญแลวเหมือนกัน 
ดังน้ีแลวจึงทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล   ครัง้เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ   ณ  กรุง 
พาราณสี  ตระกูลแหงปุโรหิต  ของพระเจาพรหมทัตพระองคนั้น   พินาศไป  
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ดวยอหิวาตกโรค.  บุตรชายคนหนึ่งทําลายฝาเรือนหนีไปได  เขาไปกรุงตักกศิลา 
เรียนไตรเพทและศิลปะที่เหลือ  ในสาํนักอาจารยทิศาปาโมกข   กราบลาอาจารย 
เมื่อจะออกไปคิดวา    เราตองรูจักขนบธรรมเนียมของประเทศ    จึงเท่ียวไปถึง 
เมืองชายแดนเมืองหน่ึง.   หมูบานจัณฑาลหมูใหญ   ไดอาศัยเมืองนั้นอยู   ใน 
กาลน้ัน  พระโพธิสัตวอาศัยบานนั้นอยู   เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาด   รูมนตที่จะ 
ทําใหมะมวงมีผลในเวลามิใชฤดูกาลได.  ทานลุกข้ึนแตเชาตรู  ควาหาบออกไป 
จากบานนั้น    เขาไปใกลตนมะมวงตนหน่ึงในปา    หยุดยืนอยูในระยะที่สุด  ๗ 
กาวรายมนตนั้น    สาดตนมะมวงดวยน้ําซองมือหน่ึง.   ในขณะนั้นนั่นเอง   ใบ 
แก ๆ ก็รวงหลนลงจากตน   แตกใบออน  ออกดอกแลวรวงลง  ผลมะมวงก็มีข้ึน 
โดยครูเดียวเทาน้ันก็สุก  มีโอชาหวานเชนเดียวกับมะมวงทิพย  แลวก็หลนจาก 
ตน.  พระมหาสัตวเก็บผลเหลาน้ัน    เค้ียวกินจนพอความตองการ   เก็บจนเต็ม 
หาบ   ไปสูเรือนขายมะมวงเหลาน้ันเลี้ยงลูกเมีย.   พราหมณกมุารน้ันเห็นพระ- 
มหาสัตว  ผูนําผลมะมวงมาในเวลามิใชฤดูกาลมาขาย  จึงคิดวา ไมตองสงสัยละ 
อันผลมะมวงเหลาน้ันตองเกิดข้ึนดวยกําลังของมนต  อาศัยบุรุษนี้เราจักไดมนต 
อันหาคามิไดนี้ คอยกําหนดจับลูทางท่ีพระมหาสัตวนําผลมะมวงมา ก็รูแนนอน 
เมื่อทานยังไมมาจากปา   ไดไปสูเรือนของทาน  เปนเหมือนไมรู   ถามภรรยา 
ของทานวา    ทานอาจารยไปไหน    ครั้นภรรยาทานตอบวาไปปา    จึงยืนรอ 
ทานอยู   พอเห็นทานมาก็ตอนรับ    รบัหาบจากมือนํามาวางไวในเรือน. 
            พระโพธิสัตวมองดูเขา   กลาวกะภรรยาวา  นางผูเจริญ   มาณพน้ีมา 
เพ่ือตองการมนต   แตมนตจะไมต้ังอยูในกํามือเขาได  เพราะเขาเปนอสัตบุรุษ 
ฝายมาณพคิดวา  เราตองบําเพ็ญอุปการะแกอาจารยจึงจะไดมนตนี้    ต้ังแตนั้นมา 
กระทํากิจทุกอยางในเรือนของทาน  หาฟน  ซอมขาว  หุงขาว  ใหน้ําลางหนา  
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เปนตน   ลางเทา.  วันหน่ึงเมื่อพระมหาสัตวกลาววา  พอมาณพ  เธอจงใหเครื่อง 
หนุนเทาเตียงเถิด  เขามองไมเห็นสิ่งอ่ืน  ก็เลยเอาเทาเตียงวางบนขานั่งอยูตลอด 
ราตรี.  ครั้นกาลตอมา  ภรรยาของพระมหาสัตวคลอดบุตร  ไดกระทําบริกรรม 
ในเวลาคลอดบุตรแกนาง.   วันหน่ึงนางจึงกลาวแกพระมหาสัตววา  ขาแตนาย 
มาณพน้ีแมจะสมบูรณดวยชาติ  ก็ยังยอมกระทําการชวยเหลือเรา  ดวยตองการ 
มนต   ขอมนตจงต้ังอยูในกํามือของเขาหรืออยาต้ังอยูก็ตามเถิด   ทานโปรดให 
มนตแกเขาเถิด.  ทานรับคําวา  ดีละ  แลวใหมนตแกเขา  กลาวอยางนี้วา  พอเอย 
มนตหาคามิได    ลาภสักการะอันใหญหลวงจักมีแกเจาเพราะอาศัยมนตนี้     ใน 
เวลาท่ีเจาถูกพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาถามวา     ใครเปนอาจารย 
ของเจา   เจาอยาขมเราเสียนะ   ถาหากเจาอดสูวาคนจัณฑาลเปนอาจารยของเรา 
เราเรียนมนตจากสํานักของคนจัณฑาลนั้น   จักกลาวเสียวา  พราหมณผูมหาศาล 
เปนอาจารยของเราไซร   ผลของมนตนี้จักไมมีเลย   เขากลาววา   เหตุไรผมจัก 
ตองขมข่ีเลา   ในเวลาท่ีใคร  ๆ ถาม  ผมตองบอกอางทานเทานั้น  แลวกราบลา 
ทานออกไปจากบานคนจัณฑาล    ทดลองมนตแลว    บรรลุถงึกรุงพาราณสี 
โดยลําดับ    ขายมะมวงไดทรัพยมาก. 
            ครั้นวันหน่ึงนายอุทยานบาลซ้ือมะมวงจากมือของเขาถวายแดพระราชา. 
พระราชาเสวยมะมวงนั้นแลว      ตรสัถามวานาอัศจรรย    อรอยอยางยิ่ง    เจา 
ไปไดมะมวงชนิดนี้มาจากไหนละ     เขากราบทูลวา   ขอเดชะ   ใตฝาพระบาท 
ปกเกลาปกกระหมอม     มาณพผูหน่ึงนําผลมะมวงทะวายมาขาย    ขาพระพุทธ 
เจาถือเอาจากมาณพนั้น      พระเจาขา.    ทรงรับสัง่วา    จงบอกเขาวา      ต้ังแต 
บัดนี้ไป    จงนําผลมะมวงมา  ณ  ที่นี้.     แมนายอุทยานบาลน้ันก็กระทําตาม 
ที่รับสั่งนั้น.    ต้ังแตนั้นมา    มาณพก็นําผลมะมวงทั้งหลายไปสูราชสกุล  เมื่อ 
ไดรับสั่งวา    เจาจงบํารุงเราเถิด   ก็บํารุงพระราชา   ไดรับทรัพยเปนอันมาก  
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คอยคุนเคยโดยลําดับ.  ครั้นวันหน่ึง  พระราชาตรัสถามเขาวา  มาณพ   เจานํา 
มะมวงอันสมบูรณดวยกลิ่นและรสเห็นปานน้ี     ในสมัยมิใชฤดูกาลมาจากไหน 
นาคครุฑหรือเทพเจาองคใดใหแกเจา หรือไฉน หรือวาทั้งน้ีเปนกําลังแหงมนต 
เขากราบทูลวา    ขอเดชะ  พระมหาราชเจา   ใคร ๆ  มิไดใหแกขาพระพุทธเจา 
แตมนตอันหาคามิไดของขาพระพุทธเจามีอยู  นี้เปนกําลังแหงมนตนั้นพระเจาขา 
ตรัสวา  ถาอยางนั้นพวกเราจะขอดูกําลังมนตของเจาสักวันหน่ึง.  เขากราบทูลวา 
ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  ขาพระพุทธเจาจักแสดง 
ถวายพระเจาขา. 
            วันรุงข้ึนพระราชาเสด็จไปสูพระอุทยานกับตรัสวา     เจาจงแสดงเถิด. 
เขารับพระดํารัสวา   สาธุ    เดินเขาไปใกลตนมะมวง      ยืนในระยะ ๗   กาว 
รายมนตวักน้ําสาดตน.    ทันใดนั้นเอง    ตนมะมวงก็เผล็ดผลโดยนิยมดังกลาว 
แลว      ในหนหลังน่ันแหละ    ฝนคือผลมะมวงรวงพรั่งพรู    เปนดังมหาเมฆ 
หลั่งกระแสฝน.      มหาชนพากันใหสาธุการ     แผนผาไดถูกชูข้ึนสลอนไป.   
พระราชาทรงเสวยผลมะมวง   ประทานทรัพยเปนอันมากแกเขา   แลวตรสัถาม 
วา   มาณพ   มนตอันเปนอัศจรรยของเจาเชนนี้     เจาเรียนในสํานักของใคร. 
มาณพคิดวา  ถาเราจักทูลวาในสํานักคนจัณฑาล   จักตองมีความอดสู   และคน 
ทั้งหลายจักติเตียนได    อยากระน้ันเลย    มนตของเราคลองแคลวแมนยํา    คง 
ไมเสื่อมหายไปในบัดนี้ดอก  เราจักอางอาจารยทิศาปาโมกข  แลวกระทํามุสาวาท 
กลาววา     ขาพระพุทธเจาเรียนในสํานักอาจารยทิศาปาโมกขในเมืองตักกศิลา 
พระเจาขา   เปนอันบอกคืนอาจารยเสีย.  ทันใดนั่นเองมนตก็เสื่อม.  พระราชา 
ทรงโสมนัส   ทรงชวนเขาเขาสูพระนคร   วันรุงข้ึนทรงพระดําริวา   เราจักกิน 
มะมวง    จึงเสด็จสูอุทยาน    ประทับนั่งเหนือแผนศิลาอันเปนมงคล    ตรสัวา 
มาณพ  เจาจงนํามะมวงมาเถิด.  เขารับพระดํารัสวาสาธุ  แลวเขาไปใกลตนมะมวง 
ยืนในระยะ  ๗   กาว  คิดวา  เราจักรายมนต   ครั้นมนตไมปรากฏ   ก็ทราบวา  
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เสื่อมเสียแลว   ยืนอดสูใจอยู.    พระราชาทรงพระดําริวา   วันกอนมาณพนี้นํา 
ผลมะมวงมาใหเราในทามกลางบริษัททีเดียว     ใหฝนคือผลมะมวงรวงหลน 
พรั่งพรูเหมือนฝนลูกเห็บตก  บัดนี้  ยนืเหมือนแข็งท่ือ   เหตุอะไรกันเลาหนอ 
เมื่อจะทรงถามเขาจึงตรัสพระคาถาวา 
 ิ                       ดูกอนทานผูประพฤติพรหมจรรย   เมื่อกอนทาน 
              ไดนําผลมะมวงท้ังเล็กท้ังใหญมาใหเรา  ดูกอนพราหมณ 
              บัดนี้   ผลไมทั้งหลายยอมไมปรากฏดวยมนตเหลาน้ัน 
              ของทานเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อาหาสิ   แปลวา   นํามาแลว.  บทวา 
ทุมปฺผลานิ  แปลวา  ผลแหงตนไม. 
            มาณพฟงพระดํารัสนั้นแลว  คิดวา  ถาเราจักทูลวา วันนี้ขาพระพุทธเจา 
จักถือเอาผลไมมาถวายมิได    พระราชาจักกริ้วเรา    เราจักลวงพระองคดวย 
มุสาวาทจึงทูลคาถาที่ ๒ วา 
                        ขาพระบาทกําลังคํานวณคลองแหงนักขัตฤกษ 
              จนเห็นขณะและครู  ดวยมนตกอน   ครั้นไดฤกษและ 
              ยามดีแลว จักนําผลมะมวงเปนอันมากมาถวายพระองค 
              เปนแน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อทฺธา   หริสฺส   อมฺพผล  ความวา 
เราจักนําผลมะมวงมาแนแท. 
            พระราชา  ทรงพระดําริวา  มาณพน้ีในเวลาอ่ืน   ไมพูดถึงคลองแหง 
นักขัตฤกษเลย  นี้มันเรื่องอะไรกันเลา  เมื่อจะตรัสถาม  ไดทรงภาษิตคาถา  ๒ 
คาถาวา  
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                        เมื่อกอน  ทานไมไดพูดถึงคลองแหงนักขัตฤกษ 
              ไดเอยถึงขณะแลครู  ทันใดน้ัน  ทานก็นาํเอาผลมะมวง 
              เปนอันมาก  อันประกอบดวยสี  กลิ่น  และรส  มาให 
              เราได. 
                        ดูกอนพราหมณ  แมเมื่อกอนผลไมทั้งหลาย  ยอม 
              ปรากฏดวยรายมนตของทาน  วันนี้แมทานจะรายมนต 
              ไมอาจใหสําเร็จได  วันนี้สภาพของทานเปนอยางไร. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น   วาเทสิ  แปลวา  ยอมไมอาจ.  บทวา 
ชปฺปมฺป    ความวา   ทานจะทองบนก็ดี  จะรายมนตก็ดี.   บทวา  อย    โส 
ความวา  สภาพของทานนี้นั้น   เปนอยางไรในวันน้ี. 
            มาณพฟงพระดํารัสนั้นแลว   คิดวา  เราไมอาจจะลวงพระราชาดวย 
มุสาวาท   แมวาเราสารภาพความจริงแลว   พระองคคงไมลงพระราชอาญา   เรา 
ตองสารภาพความจริงเสียเถอะ   ดังน้ีแลว   จึงกราบทูล  ๒  คาถาวา 
                        บุตรของคนจัณฑาล  ไดบอกมนตใหขาพระบาท 
              โดยธรรมและไดสั่งกําชับขาพระบาทวา     ถามีใครมา 
              ถามถึงชื่อและโคตรของเราแลว  เจาอยาปกปด  มนต 
              ทั้งหลายก็จะไมละเจา. 
                        ขาพระบาทน้ัน     ครั้นพระองคผูเปนจอมแหง 
              ประชาชนถามถึงอาจารย  อันความลบหลูครอบงําแลว 
              ไดกราบทูลเท็จวา  มนตเหลาน้ีเปนของพราหมณ  ขา 
              พระบาทจึงเปนผูเสื่อมมนต  เปนเหมือนกําพรารองไห 
              อยู.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ธมฺเมน  ความวา ไดใหมนตโดยธรรม 
สม่ําเสมอ  โดยเหตุ   โดยไมปกปดเลย.   บทวา   ปกติฺจ   สสิ   ความวา 
บุตรของคนจัณฑาลไดกําชับถึงความเส่ือมและความปกติแหงมนตเหลาน้ันแก 
เราวา   ถาใคร  ๆ  มาถามถึงนามและโคตรของเรา   เจาอยาปกปด   ถาปกปด 
มนตของเจาจักเส่ือม.  บทวา พฺราหฺมณสฺส  มิจฺฉา  ความวา    ขาพระองค 
ไดบอกผิดไปวา  ขาพระองคไดเรียนมาจากสํานักของพราหมณ   เพราะฉะนั้น 
มนตทั้งหลายของขาพระองคจึงเสื่อม    ขาพระองคนั้น      มีมนตอันเสื่อมแลว 
บัดนี้ยอมรองไหเหมือนคนกําพรา. 
            พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว  ทรงกริ้ววา  เจาน่ีลามกมองไมเห็นรัตนะ 
เห็นปานน้ี   เมื่อไดรัตนะอันสูงสุดเชนนี้แลว   เรือ่งชาติจักกระทําอะไรใหได 
เมื่อทรงติเตียนเขา   จึงตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา   
                        บรุุษตองการนํ้าหวาน   จะพึงไดน้ําหวานจาก 
              ตนไมใด   จะเปนตนละหุงก็ตาม  ตนสะเดาก็ตาม  ตน 
              ทองหลางก็ตาม   ตนไมนั่นแล    เปนตนไมสูงสุดของ 
              บรุษุน้ัน. 
                        บรุุษพึงรูแจงธรรมจากผูใด  เปนกษัตริยก็ตาม 
              เปนแพทยก็ตาม  เปนศูทรก็ตาม  เปนคนจัณฑาลก็ตาม 
              คนเทหยักเย่ือก็ตาม  ผูนั้นก็จดัเปนคนสูงสุดของบุรุษ 
              นั้น. 
                        ทานท้ังหลายจงลงอาชญาและเฆี่ยนตีมาณพผูนี้ 
              แลวจับมาณพลามกผูนี้  ไสคออกไปเสีย  มาณพใด  
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              ไดประโยชนอยางสูงสุดดวยความยากเข็ญ  ทานท้ัง- 
              หลายจงยังมาณพนั้น   ใหพินาศเพราะความเยอหย่ิง 
              จองหอง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มธุตฺถิโก   ความวา บุรุษผูตองการดวย 
น้ําหวาน    ตรวจดูน้ําหวานในปา    ยอมไดน้ําหวานของตนไมนั้น    จากท่ีใด 
ตนไมนั้นแล    จัดวาเปนตนไมสูงสุดสําหรับผูนั้น    นรชนพึงรูธรรม   คือเหตุ 
ประโยชนทีค่วรจากบุรุษใดในบรรดากษัตริยเปนตน    เหมือนอยางนั้น  บุรุนั้น 
จัดวาเปนผูสูงสุดของนรชนนั้น.  บทวา  อิมสฺส  ทณฺฑฺจ  ความวา  ทาน 
ทั้งหลายจงเพิกหนังหลังของบุรุษผูมีธรรมอันลามกน้ีดวยชิ้นไมไผ      สําหรับ 
เฆ่ียนและลงอาชญาทุกอยาง  แลวจับคอบุรุษผูลามกน้ีขับไสไปเสีย  ลงโทษตาม 
อําเภอใจแลวขับไลไปเสีย  จะประโยชนอะไรดวยบุรุษนี้ผูอยูในที่นี้.        
            พวกราชบุรุษพากันทําตามพระราชบัญชาอยางนั้น      พากันกลาววา 
เจาไปเถิด     เจาไปสูสํานักอาจารยของเจา    ทําใหอาจารยของเจาชื่นชมไดแลว 
ถาเจาจักไดมนตอีก   คอยมาในท่ีนี้   ถาไมไดก็อยามองดูทิศนี้เลย   ไดกระทาํ 
เขาใหหมดอํานาจทีเดียว. เขาหมดท่ีพ่ึงคิดวา  เวนอาจารยแลว  ที่พ่ึงอ่ืนของเรา 
ไมมี  เราตองไปหาทาน  ทําใหทานชื่นชมขอเรียนมนตนั้นอีกจนได    รองไห 
พลางเดินไปสูบานน้ัน     ครั้งน้ันพระมหาสัตวเห็นเขาเดินมา   ก็เรียกภรรยามา 
กลาววา   นางผูเจริญ   เชญิดูซิ  เจานี่  ชั่วชา มนตเสื่อมหมดแลว กําลังกลับมา. 
เขาไปหาพระมหาสัตว   ไหวแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ถูกทานถามวา 
เหตุไรเลาเจาจึงมา    จึงกลาววา    ขาแตทานอาจารย    ผมทํามุสาวาทบอกคืน 
ทานอาจารยเสีย   ถึงความฉิบหายใหญโต    เมื่อจะแสดงโทษท่ีลวงเกินแลว 
ขอเรียนมนตใหม  จึงกลาวคาถาวา  
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                        บุคคลผูสําคัญวาท่ีเสมอ   พึงตกบอ   ถํ้า  เหว 
              หรอืหลุม    ทีม่รีากไมผุฉันใด  อนึ่ง   บุคคลตาบอด 
              เมื่อสําคัญวาเชือก  พึงเหยียบงูเหา   พึงเหยียบไฟฉันใด 
              ขาแตทานผูมีปญญา  ทานทราบวาขาพเจาพลาดไปแลว 
              ฉันน้ัน     ขอจงใหมนตแกขาพเจา    ผูมมีนตอันเส่ือม 
              แลว  อีกสักครั้งหนึ่งเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยถา  สม  ความวา บุรุษสําคัญวา ที่นี้เปน 
ที่สม่ําเสมอ   พึงตกไปสูบอ  ถ้ํา  เหว  กลาวคือที่พลาดจากพ้ืน  หรือรากไมผุ. 
บทวา  ปูติปาท  ความวา   ตนไมใหญในหิมวันตประเทศแหงตาย    เมื่อราก 
ทั้งหลายของตนไมใหญนั้น   เกิดเปอยเนา   ในที่นัน้ยอมเปนบอใหญ   นี้เปน 
สถานที่ชื่อของบอใหญนั้น.   บทวา  โชติมธิฏเหยฺย   ความวา พึงเหยียบไฟ. 
บทวา  เอวป   ความวา  แมเราก็ฉันนั้น  เปนผูบอดเพราะไมมีจักษุคือปญญา 
ไมรูคุณวิเศษของทาน    พลั้งพลาดในทาน   ทานรูเรานั้นวาเปนผูพลั้งพลาด. 
บทวา สปฺา  ความวา ดูกอนทานผูสมบูรณดวยญาณ  จงใหมนตแกขาพเจา 
ผูเสื่อมมนตอีก. 
            ลําดับนั้น    อาจารยกลาวกะเขาวา  ดูกอนพอ  เจาพูดอะไร   ธรรมดาวา 
คนบอด  เมื่อมีผูใหสัญญาแลว   ยอมหลบหลีกบอเปนตนได   เราเลาก็บอกเจา 
แลวแตแรกทีเดียว    คราวนี้เจาจะมาหาเราเพ่ือประโยชนอะไรเลา    แลวกลาว 
คาถาเหลาน้ีวา 
                        เราไดใหมนตแกทานโดยธรรม     ฝายทานก็ได 
              เรียนมนตโดยธรรม      หากวาทานมีใจดีรักษาปกติไว 
              มนตก็จะไมพึงละท้ิงทานผูต้ังอยูในธรรม.  
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                        ดูกอนคนพาล   มนตอันใดท่ีจะพึงไดในมนุษย- 
              โลก  มนตอันนั้นทานก็จะไดในวันนี้โดยลําบาก  ทาน 
              ผูไมมีปญญา   กลาวคําเท็จ   ทํามนตอันมีคาเสมอดวย 
              ชีวติ  ที่ไดมาโดยยากใหเสื่อมเสียแลว. 
                        เราจะไมใหมนตเชนนั้นแกเจาผูเปนพาล  หลง- 
              งมงาย   อกตัญู  พูดเท็จ  ไมมีความสํารวม  มนตที่ไหน 
              ไปเสียเถิด  เราไมพอใจ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    ธมฺเมน   ความวา   แมเราก็ไมรับเงิน 
หรือทองอันเปนสวนของอาจารย    ยนิยอมมอบใหแกทานโดยธรรมแททีเดียว 
เเมเจาเลาก็มิไดใหอะไร  ยอมรับเอาโดยธรรม  โดยเสมอดุจกัน.   บทวา   ธมฺเม 
ฐิต  ไดแก   ต้ังอยูในธรรมของบุคคลผูบูชาอาจารย.  บทวา  ตาทิสเก   ความวา 
เราไมยอมใหมนตเห็นปานนั้น    คือท่ีจะใหมะมวงมีผลในเวลามิใชฤดูกาล   เจา 
จงไป  เจาไมถูกใจขาเลย.  เขาถูกอาจารยตะเพิดอยางนี้    คิดวาเราจะอยูไปทําไม 
ดังน้ีเขาไปสูปา    ตายอยางนาอนาถ. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   มใิช 
แตในบัดนี้เทาน้ัน  แมในกาลกอน  พระเทวทัตก็บอกคืนอาจารยเสีย    ถึงความ 
พินาศอยางใหญหลวงแลว   ดังน้ีแลวจึงทรงประชุมชาดกวา  มาณพอกตัญู 
ในครั้งน้ัน   ไดมาเปนพระเทวทัต   พระราชาไดมาเปนพระอานนท   สวน 
บุตรคนจัณฑาล  คือเราตถาคตแล.  
                                    จบอรรถกถาอัมพชาดก  
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                                 ๒.  ผันทนชาดก 
 

                       วาดวยการผูกเวรหมีและไมตะครอ  

                        [๑๗๓๘]    ทานเปนบุรษุถือขวาน   มาสูปายืนอยู 
              ดูกอนสหาย   เราถามทาน   ทานจงบอกแกเรา   ทาน 
              ตองการจะตัดไมหรือ. 
                        [๑๗๓๙]    เจาเปนหม ี  เท่ียวอยูทั่วไปท้ังท่ีทึบและ 
              ที่โปรง   ดูกอนสหาย   เราถามเจา  ขอเจาจงบอกแกเรา 
              ไมอะไรที่จะทําเปนกงรถไดมั่นคงดี. 
                        [๑๗๔๐]    ไมรังก็ไมมัน่คง  ไมตะเคียนก็ไมมั่นคง 
              ไมหูกวางจะมัน่คงท่ีไหนเลา    แตวาตัดตนไมชื่อวาตน 
              ตะครอนั่นแหละ  ทําเปนกงรถมั่นคงดีนัก. 
                        [๑๗๔๑]    ตนตะครอนั้นใบเปนอยางไร    อนึง่ 
              ลําตนเปนอยางไร   ดูกอนสหาย   เราถามเจา   ขอเจา 
              จงบอกแกเรา  เราจะรูจักไมตะครอไดอยางไร. 
                        [๑๗๔๒]    กิ่งท้ังหลายแหงตนไมใด  ยอมหอยลง 
              ดวย    ยอมนอมลงดวยแตไมหัก     ตนไมนั้นชื่อวาตน 
              ตะครอ  ที่เรายนือยูใกลโคนตนนี่. 
                        [๑๗๔๓]    ตนไมนี้แหละชื่อวาตนตะครอ     เปน 
              ตนไมควรแกการงานของทานทุกอยาง  คือ  ควรแกกํา 
              ลอ   ดุม  งอนและกงรถ. 
                        [๑๗๔๔]    เทวดาผูสิงอยูที่ตนตะครอไดกลาวดัง 
              นี้วา  ดูกอนภารทวาชะ   แมถอยคําของเรามีอยู   เชญิ 
              ทานฟงถอยคําของเราบาง.  
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                        [๑๗๔๕]    ทานจงลอกหนังประมาณ  ๔  นิ้ว  จาก 
              คอแหงหมีตัวน้ี   แลวจงเอาหน่ึงน้ันหุมกงรถ   เมื่อทํา 
              ไดอยางน้ัน   กงรถของทานก็จะพึงเปนของมั่นคง. 
                        [๑๗๔๖]    เทวดาผูสิงอยูที่ตนตะครอ   จองเวรได 
              สําเร็จ    นําความทุกขมาใหแกหมีทั้งหลาย   ที่เกิดแลว 
              และยังไมเกิด  ดวยประการนี้. 
                        [๑๗๔๗]    ไมตะครอฆาหม ี    และหมีก็ฆาไม 
              ตะครอ  ตางก็ฆากันและกัน    ดวยการวิวาทกัน   ดวย 
              ประการฉะนี้. 
                        [๑๗๔๘]    ในหมูมนุษย   ความวิวาทเกิดขึ้น   ณ 
              ที่ใด   มนุษยทั้งหลายในที่นัน้      ยอมฟอนรําดังนกยูง 
              รําแพนหาง   เหมือนหมีและไมตะครอ  ฉะนั้น. 
                        [๑๗๔๙]    เพราะเหตุนั้น      อาตมภาพขอถวาย 
              พระพรแกบพิตรท้ังหลาย   ขอความเจรญิจงมีแกบพิตร 
              ทั้งหลาย  เทาท่ีมาประชุมกนัอยู  ณ  ที่นี ้   ขอบพิตร 
              ทั้งหลายจงรวมบันเทิงใจ  อยาวิวาทกัน   อยาเปนดังหม ี
              และไมตะครอเลย. 
                        [๑๗๕๐]    ขอบพิตรท้ังหลายจงศึกษาความสามคัคี 
              ความสามัคคีนั้นแหละ    พระพุทธเจาท้ังหลายทรง 
              สรรเสริญแลว   บุคคลผูยินดีในสามัคคีธรรมต้ังอยูใน 
              ธรรม     ยอมไมคลาดจากธรรมอันเปนแดนเกษมจาก 
              โยคะ. 
                                      จบผันทนชาดกท่ี  ๒  
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                              อรรถกถาผันทนชาดก 
            พระศาสดา   เมื่อเสด็จประทับอยู   ณ   ฝงแมน้ําโรหณิิ    ทรงพระ- 
ปรารภการทะเลาะแหงพระญาติ  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา 
กุาริหตฺโถ  ปุริโส  ดังนี้. 
            ก็เน้ือความจักมีแจงในกุณาลชาดก.๑    แตในครั้งน้ัน    พระศาสดาตรัส 
เรียกหมูญาติมาตรัสวา  ขอถวายพระพรมหาบพิตรทั้งหลาย. 
            ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  ณ กรุงพาราณสี 
ไดมีบานชางไมอยูภายนอกพระนคร.   ในบานน้ันมีพราหมณชางไมผูหน่ึง   หา 
ไมมาจากปา   ทํารถเลี้ยงชีวิต   ครั้งน้ันในหิมวันตประเทศ    มตีนตะครอใหญ. 
มีหมีตัวหนึ่งเที่ยวหากินแลว   มานอนท่ีโคนไมตะครอน้ัน.   ครั้นอยูมาวันหน่ึง 
เมื่อลมระดมพัด  กิ่งแหงกิ่งหนึ่งของตนตะครอหักตกถูกคอหมีนั้น. มันพอกิ่งไม 
ทิ่มคอหนอยก็สะดุงตกใจลุกข้ึนว่ิงไปหวนกลับมาใหม  มองดูทางที่ว่ิงมา ไมเห็น 
อะไรคิดวาสีหะหรือพยัคฆอ่ืน ๆ  ที่จะติดตามมา  มิไดมีเลย  กแ็ตเทพยดาที่เกิด 
ณ  ตนไมนี้ชะรอยจะไมทนดูเราผูนอน  ณ  ที่นี้  เอาเถิดคงไดรูกัน   แลวผูกโกรธ 
ในที่มิใชฐานะแลวทุบฉีกตนไม  ตะคอกรุกขเทวดาวา   ขาไมไดกินใบตนไมของ 
เจาเลยทีเดียว   ขาไมไดหักกิ่ง   ที่มฤคอ่ืน ๆ  พากนันอนท่ีตรงน้ี   เจาทนได 
ทีขาละก็เจาทนไมได  โทษอะไรของขาเลา  รอสักสองสามวันตอไปเถิด  ขาจัก 
ใหเขาขุดตนไมของเจาเสียทั้งรากท้ังโคน     แลวใหตัดเปนทอนนอยทอนใหญ 
จงได     เที่ยวสอดสองหาบุรุษผูหน่ึงเรื่อยไป.  ครัง้น้ัน  พราหมณชางไมผูนั้น  
พามนุษย ๒-๓ คนไปถึงประเทศตรงน้ัน      โดยยานนอยเพื่อตองการไมทํารถ 
จอดยานนอยไว   ณ  ที่แหงหนึ่งถือพราและขวานเลือกเฟนตนไม   ไดเดินไป 
ดูพระสุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  ชาดก  แปล  เลมท่ี  ๔  ภาคท่ี  ๑  หนา  ๕๑๔  
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จนใกลไมตะครอ.   หมีพบเขาแลวคิดวา   วันนี้นาท่ีเราจะไดเห็นหลังปจจามิตร 
ไดมายืนอยูที่โคนตน.   ฝายนายชางไมเลา   มองดูทางโนนทางนี้    ผานไปใกล 
ตนตะครอ.  หมีนั้นคิดวา   เราตอง  บอกเขาทันทีที่เขายังไมผานไป  ดังนี้แลว 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๑ วา 
                        ทานเปนบรุุษถือขวาน  มาสูปายืนอยู  ดูกอนสหาย 
              เราถามทาน  ทานจงบอกแกเรา  ทานตองการจะตัดไม 
              หรอื. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปุริโส  ความวา  ทานผูเปนบุรุษคนหนึ่ง 
มือถือขวาน  หยั่งลงสูปาน้ียืนอยู.  
            เขาฟงคําของมันแลว   คิดวา   ผูเจริญนาอัศจรรยจริง    มฤคพูดภาษา 
มนุษย   เราไมเคยพบมากอนจากน้ีเลย   เจาน่ีคงจะรูจักไมที่เหมาะแกการทํารถ 
ตองถามมันดูกอน  จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา 
                        เจาเปนหมี    เท่ียวอยูทั่วไปทั้งปาทึบและปาโปรง 
              ดูกอนสหาย  เราถามเจา  ขอเจาจงบอกแกเรา  ไมอะไร 
              ที่จะทํากงรถ    ไดมั่นคงดี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   อีโส   ความวา  แกเลาเปนหมีตัวหนึ่ง 
ทองเท่ียวไปในปา  เจาคงรูจักไมที่ควรจะทํารถได. 
            หมีไดฟงดังน้ัน    คิดวา   บัดนี ้ มโนรถของขาจักถึงท่ีสุด    ดังน้ีแลว 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๓  วา 
                        ไมรังก็ไมมั่นคง  ไมตะเคียนก็ไมมั่นคง ไมหูกวาง 
              จะมั่นคงท่ีไหนเลา    แตวาตนไมชื่อวาตนตะครอ 
              นั่นแหละ  ทําเปนกงรถมั่นคงดีนัก.  
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            เขาฟงคําของมันนั้นแลว    เกดิโสมนัสวา   วันนี้เปนวันดีจริงเทียวละ 
ที่เราเขาปา     สัตวดิรัจฉานบอกไมอันเหมาะท่ีจะกระทํารถแกเรา   โอ  ดีนกั 
เมื่อจะถามจึงกลาวคาถาท่ี ๔  วา 
                        ตนตะครอนั้นใบเปนอยางไร   อนึง่  ลําตนเปน 
              อยางไร  ดูกอนสหาย  เราถามเจา  ขอเจาจงบอกแกเรา 
              เราจะรูจักไมตะครอไดอยางไร. 
           ลําดับนั้น   หมีเมื่อจะบอกแกเขา  ไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                        กิ่งท้ังหลายแหงตนไมใด   ยอมหอยลงดวย  ยอม 
              นอมลงดวย    แตไมหัก    ตนไมนั้นชื่อวาตนตะครอ 
              ที่เรายืนอยูใกลโคนตนนี่. 
                        ตนไมนี้แหละ   ชื่อวาตนตะครอ   เปนตนไม 
              ควรแกการงานของทานทุกอยาง   คือควรทําลอ    ดุม 
              งอนและกงรถ. 
            บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  อาราน  ความวา หมีนั้นคิดวาบางคราว 
คนนี้จะไมพึงถือเอาตนไมนี้ก็ได  เราตองบอกแมซึ่งคุณของตนไมนั้นไวบาง 
จึงไดกลาวคําน้ีวา  ทํากําดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อสีานเนมิรถสฺสจ 
ความวา   ตนตะครอน้ี   จักควรแกการงาน  คือจักเหมาะแกการงานท่ีจะกระทํา 
งอนรถ  กงรถและเครื่องรถท่ีเหลือทุก ๆ อยางของทาน. 
            หมีนัน้ครั้นบอกอยางน้ีแลว  ดีใจ  เดินเที่ยวไปเสียขางหน่ึง  ชางไมเลา 
ก็เตรียมการท่ีจะตัดตนไม.  รุกขเทวดาคิดวาอะไร ๆ  เราก็มิไดใหตกใสบนตัวหมี 
นั้นมันผูกอาฆาตในอันมิใชเหตุเลย  กาํลังจะทําลายวิมานของเราเสีย   และตัวเรา 
ก็จักพลอยยอยยับไปดวย    ตองลางผลาญไอหมีตัวนี้ดวยอุบายอยางหน่ึงใหได     
จําแลงเปนคนทํางานในปา  มาสูสํานักของชางไมนั้น    แลวถามวา   บุรุษผูเจริญ  
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ทานไดตนไมที่เหมาะใจแลว  ทานจักตัดตนไมนี้ไปทําอะไร.  ตอบวา  จักกระทํา 
กงรถ   ดวยตนไมนี้    จักเปนตัวรถก็ได.  ถามวา  ใครบอกทาน.  ตอบวา  หมี 
ตัวหนึ่งบอก.   รุกขเทวดาจึงกลาววา  ดีละดีแลว   ที่หมีนั้นบอกรถจักงามดวย 
ไมนี้   แตเมือ่ทานลอกหนังคอหมีประมาณ  ๔ นิว้แลวเอาหนังน้ันหุมกงรถ  ดุจ 
หุมดวยแผนเหล็กกงรถกจ็ะแข็งแรง และทานจักไดทรัพยมาก. ถามวา    ขาพเจา 
จักไดหนังหมีมาจากไหนเลา  ตอบวา  ทานเปนคนโง   ตนไมนี้ต้ังตนอยูในปา 
ไมหนีหายไปดอกนะ  ทานจงไปสูสํานักไอหมีตัวที่มันบอกตนไมนั้น   หลอกมัน 
วา  นายเอย  ขาพเจาจะตัดตนไมที่ทานชี้ใหตรงไหนเลา   พามันมา   ขณะที่มัน 
หมดระแวงกําลังยื่นจงอยปากบอกอยูวา   ตัดตรงน้ีและตรงน้ัน   ทานจงฟนเสีย 
ดวยขวานใหญอันคมใหถึงส้ินชีวิต  ถลกหนังกินเนื้อท่ีดี ๆ  แลวคอยตัดตนไม 
เปนอันรุกขเทวดาจองเวรสําเร็จ. 
          พระศาสดาเมื่อจะประกาศเน้ือความน้ัน   จึงตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
                        เทวดาผูสิงอยูที่ตนตะครอไดกลาวดังน้ีวา  ดูกอน 
              ภารทวาชะ  แมถอยคําของเรามีอยู   เชิญทานฟงถอยคํา 
              ของเราบาง. 
                        ทานจงลอกหนังประมาณ  ๔  นิ้ว จากคอแหงหม ี
              ตัวน้ี   แลวจงเอาหนังน้ันหุมกงรถ   เมื่อทําไดอยางน้ัน 
              กงรถของทานก็จะพึงเปนของมั่นคง. 
                        เทวดาผูสิงอยูตนตะครอ  จองเวรไดสําเร็จ  นํา 
              ความทุกขมาใหแกหมีทั้งหลาย  ที่เกิดแลว  และยังไม- 
              เกิด  ดวยประการฉะน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ภารทฺวาช   เปนคําท่ีเทวดาเรียกเขาโดย 
โคตร.  บทวา  อุปกฺขนขฺมฺหา  แปลวา  จากลําคอ.  บทวา  อุกฺกจจฺ  แปลวา 
ตัดออก.  
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           ชางไมฟงคําของรุกขเทวดา   คิดวา   โอโอ   วันนี้เปนวันมงคลของเรา 
ฆาหมี   ตัดตนไม   แลวหลีกไป. 
            พระศาสดาเมื่อจะประกาศเน้ือความน้ันจึงตรัสคาถาวา 
                        ไมตะครอฆาหม ี และหมีก็ฆาไมตะครอ   ตางก็ 
              ฆากันและกัน  ดวยการวิวาทกัน   ดวยประการฉะนี้. 
                        ในหมูมนษุย   ความววิาทเกิดขึ้น ณ  ที่ใด มนษุย 
              ทั้งหลายในที่นัน้ยอมฟอนราํดังนกยูงรําแพนเหมือน 
              หมแีละไมตะครอ   ฉะนั้น. 
                        เพราะเหตุนั้น    อาตมภาพขอถวายพระพรแก 
              บพิตรท้ังหลาย    ขอความเจริญจงมีแกบพิตรท้ังหลาย 
              เทาที่มาประชุมกันอยู  ณ  ทีน่ี้   ขอบพิตรท้ังหลายจง 
              รวมบันเทิงใจ   อยาวิวาทกัน   อยาเปนดังหมีและไม- 
              ตะครอเลย. 
                        ขอบพิตรท้ังหลายจงศึกษาความสามัคคี   ความ 
              สามัคคีนั้นแหละ  พระพุทธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญ 
              แลว   บุคคลผูยินดีในสามัคคีธรรม    ต้ังอยูในธรรม 
              ยอมไมคลาดจากธรรม  อันเปนแดนเกษมจากโยคะ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อฆาตยุ     แปลวา   ตางฝายตางฆากัน. 
บทวา  มยุรนจฺจ  นจฺจนติฺ ความวา ดูกอนมหาบพิตร  บรรดามนุษย   วิวาท 
เกิดมีในที่ใด  ฝูงคนในท่ีนั้นตางก็จะรายรํา  เหมือนนกยูงรําแพน  กระทําท่ี ๆ 
ควรปกปด  คือท่ี  ๆ ลี้ลับใหปรากฏ  ฉันใด  มนุษยนั้นก็ฉันนั้น  เม่ือประกาศ 
โทษแหงกันและกัน   ชื่อวาฟอนรําเหมือนการรําแพนแหงนกยูง.   บทวา  ต  โว  
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ความวา  เพราะเหตุนั้น   อาตมภาพขอถวายพระพรบพิตรทั้งหลาย   ขอความ 
เจริญจงมีแกมหาบพิตรทั้งหลาย.   บทวา   ยาวนฺเตตฺถ     ความวา   เทาท่ีมา 
ประชุมกัน ณ  ที่นี้  อยาพากันเปนหมีและไมตะครอเลย.  บทวา สามคฺยเมว 
ความวา  บพิตรทั้งหลาย  จงศึกษาความเปนผูพรอมเพรียงกันอยางเดียวเถิด  นี ้
เปนขอท่ีพุทธาทิบัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญแลว.  บทวา  ธมฺมฏโ   ความวา 
ต้ังอยูในสุจริตธรรม. บทวา โยคกฺเขมา ความวา ทานผูยินดีในสามัคคีธรรม 
ยอมไมแคลวจากธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะ    คือพระนิพพาน.    บทวา 
น  ธสติ  ความวา  ยอมไมเสื่อม.  พระศาสดาทรงถือเอายอดแหงเทศนาดวย 
พระนิพพาน  ดวยประการฉะน้ี. 
            พระราชาทั้งหลาย    ทรงสดับธรรมกถาของพระองคแลว    ตางก็ทรง 
สมัครสมานกันได. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุมชาดกวา 
ก็แลเทวดาผูสิงอยูในราวปาน้ัน   ฟงเรื่องราวนั้น     ในครั้งน้ัน  คือเราตถาคต 
แล. 
                                 จบอรรถกถาผันทนชาดก  
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                          ๓.  ชวนหังสชาดก 
 

                 วาดวยรักกันอยูไกลก็เหมือนอยูใกล 
                        [๑๗๕๑]    ดูกอนหงส    เชิญเกาะท่ีต่ังทองน้ีเถิด 
              การไดเห็นทานช่ืนใจฉันจริง  ทานเปนอิสระในสถาน 
              ที่นี้   ทานมาถึงแลว    รังเกียจสิ่งใดท่ีมีอยูในนิเวศนนี้ 
              จงบอกส่ิงน้ันใหทราบเถิด. 
                        [๑๗๕๒]    คนบางพวก  ยอมเปนที่รักของบุคคล 
              บางพวกเพราะไดฟง  อนึ่ง  ความรักของบุคคลบางพวก     
              ยอมหมดสิ้นไปเพราะไดเห็น   คนบางพวกยอมเปน 
              ที่รกัเพราะไดเห็นและเพราะไดฟง   ทานรักใครฉัน 
              เพราะไดเห็นบางไหม. 
                        [๑๗๕๓]    ทานเปนที่รกัของฉันเพราะไดฟง   และ 
              เปนท่ีรักของฉันยิ่งนัก   เพราะอาศัยการเห็น    ดูกอน 
              พญาหงส  ทานนารักนาดูอยางน้ี  เชิญอยูในสํานักของ 
              ฉันเถิด. 
                        [๑๗๕๔]    ขาพระองคทั้งหลายไดรับการสักการ-  
              บชูาแลวเปนนิตย   พึงอยูในพระราชนิเวศนของพระ- 
              องค   แตบางครั้งพระองคทรงเมาน้ําจัณฑแลว  จะพึง- 
              ตรสัสั่งวา  จงยางพญาหงสใหฉันที.  
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                        [๑๗๕๕]    การด่ืมน้ําเมา   ซึ่งเปนที่รักของฉัน 
              ยิ่งกวาทาน    ฉันติเตียนการด่ืมน้ําเมาน้ัน     เอาเถอะ 
              ตลอดเวลาที่ทานยังอยูในนิเวศนของฉัน  ฉันจักไมด่ืม 
              น้ําเมาเลย. 
                        [๑๗๕๖]    ขาแตพระราชา  เสียงของสุนัขจิ้งจอก 
              ทั้งหลายก็ดี    ของนกท้ังหลายก็ดี  รูไดงาย   แตเสียง 
              ของมนุษยรูไดยากกวาน้ัน. 
                        [๑๗๕๗]    อนึ่ง    ผูใดเมื่อกอนเปนผูใจดี    คน 
              ทั้งหลายนับถือวาเปนญาติ   เปนมิตรหรอืเปนสหาย 
              ภายหลังผูนั้นกลับกลายเปนศัตรูไปก็ได   ใจของมนุษย 
              รูไดยากอยางน้ี. 
                        [๑๗๕๘]    ใจจดจออยูในบุคคลใด   แมบุคคลนั้น 
              จะอยูไกลก็เหมอืนกับอยูใกล   ใจเหินหางจากบุคคลใด 
              แมบุคคลนั้นจะอยูใกลก็เหมอืนกับอยูไกล. 
                        [๑๗๕๙]    ถามีจิตเลื่อมใสรักใครกนั  ถึงแมจะอยู 
              คนละฝงสมุทร    ก็เหมือนอยูใกลชิดกัน   ถามีจิตคิด 
              ประทุษรายกัน      ถึงแมจะอยูใกลชิดกัน   ก็เหมือนกบั 
              อยูกันคนละฝงสมุทร. 
                        [๑๗๖๐]    ขาแตพระองคผูประเสริฐ    คนท่ีเปน 
              ศัตรูกันถึงจะอยูรวมกันก็เหมือนกับอยูหางไกลกัน   ขา 
              แตพระองคผูเปนมิ่งขวัญแหงรัฐ   คนท่ีรกักันถึงแมจะ 
              อยูหางไกลกัน   ก็เหมือนกับอยูรวมกันดวยหัวใจ.  
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                        [๑๗๖๑]    ดวยการอยูรวมกันนานเกินควร  คนรัก 
              กันยอมกลายเปนคนไมรักกนัก็ได   ขาพระองคขอทูล 
              ลาพระองคไป   กอนท่ีขาพระองคจะกลายเปนผูไมเปน 
              ที่รกัของพระองค. 
                        [๑๗๖๒]    เมื่อเราวิงวอนอยูอยางน้ี     ถาทานมิได 
              รูถึงความนับถือของเรา    ทานก็มิไดทําตามคําวิงวอน 
              ของเรา  ซึ่งจะเปนผูปรนนิบัติทานเมื่อเปนอยางน้ี  เรา 
              ขอวิงวอนทานวา  ทานพึงหมั่นมาที่นีบ่อย ๆ  นะ. 
                        [๑๗๖๓]    ขาแตพระมหาราชผูเปนมิ่งขวัญแหง 
              รฐั     ถาเรายังอยูกันเปนปกติอยางน้ี    อนัตรายจักยัง 
              ไมมีทั้งแกพระองคและแกขาพระองคเปนอันแนนอน 
              วา  เราท้ังสองคงไดพบเห็นกัน   ในเมื่อวนัคืนผานไป 
              เปนแน. 
                                          จบชวนหังสชาดกท่ี   ๓  
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                             อรรถกถาชวนหังสชาดก 
 
            พระศาสดา    เม่ือประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร    ทรง 
พระปรารภพระเทศนาทัฬหธัมมธนุคคหสูตร     ตรัสพระธรรมเทศนานี้  
มีคําเริ่มตนวา  อิเธว  หส  นิปต  ดังน้ี. 
            ความพิสดารวา    จําเดิมแตวันที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรยีบเหมือน  นายขมังธนูมีธรรมมั่นคง  ๔  นาย   ฝกฝนดี 
แลวมีมือไดฝกปรือแลว    ยิงแมนยํา  ยืน ๔ ทิศ   ลาํดับนั้น    บรุุษคนหน่ึงมา 
เราจักจับลูกศรของนายขมังธนูผูมีธรรมมั่นคง   ๔  นาย   เหลาน้ี   ที่ฝกฝนดีแลว 
มีมือไดฝกปรือแลวยิงแมนยํา   ยิงไปทั้ง ๔ ทิศไมทันตกถึงดินเลย    แลวนํามา 
ใหได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนอยางไร  บุรษุผูว่ิง 
ไปดวยความเร็ว    ตองประกอบดวยความเร็วอยางยอดเย่ียม   เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลรับวา  อยางนั้นพระเจาขา  จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความเร็ว 
ของบุรุษจะเปนปานใด     ความเร็วของดวงจันทรดวงอาทิตยยังเร็วกวานั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความเร็วของบุรุษน้ันจะเร็วปานใดเลา  อนึ่งเลา  ฝูงเทวดา 
ยอมเหาะไปขางหนาดวงจันทรดวงอาทิตย    ความเร็วของหมูเทวดานั้น    เร็ว 
ยิ่งกวาความเร็วของดวงจันทรดวงอาทิตย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความเร็วของ 
บุรุษน้ัน    ความเร็วของหมูเทวดาเหลาน้ันปานใด  อายุสังขารยอมส้ินไปเร็วกวา 
นั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น    เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกในขอนั้น  
อยางนี้วา  พวกเราตองละความกระหายดวยอํานาจความกําหนัดในกามทั้งหลาย 
ที่บังเกิดแลวเสียใหได    อน่ึง     จิตของพวกเราตองไมต้ังยึดความกระหายดวย 
อํานาจความกําหนัดในกามทั้งหลายไวเลย     พวกเราตองเปนผูไมประมาท 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอตองสําเหนียกอยางนี้ทีเดียว  ดังนี้   ในวันที่  ๒  
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พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมสภาวา  ผูมีอายุทั้งหลาย  พระศาสดาทรงดํารง 
ในพุทธวิสัยของพระองค  ทรงชี้แจงถวนถี่ถึงอายุสังขารของสัตวเหลาน้ี   กระทํา 
ใหเปนของชั่วประเดี๋ยว  ทรพล  ใหพวกภิกษุที่เปนปุถุชนพากนัถึงความสะดุงใจ 
อยางลนพน  โอ  ธรรมดาพระพุทธพลอัศจรรยนะ.  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ  เม่ือภิกษุ 
เหลาน้ันกราบทลูใหทรงทราบแลว   ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมนาอัศจรรย 
เลย  ที่เรานั้นบรรลุสัพพัญุตญาณแลวในบัดนี้  ชี้แจงถึงอายุสังขารในหมูสัตว 
เปนภาวะชั่วประเดี๋ยว    แสดงธรรมใหพวกภิกษุสลดใจได   เพราะในปางกอน 
ถึงเราจะบังเกิดในกําเนิดหงสเปนอเหตุกสัตว  ก็เคยชี้แจงความท่ีสังขารทั้งหลาย 
เปนสภาวะชั่วคราว    แสดงธรรมใหบริษัททั้งสิ้น    ต้ังตนแตพระเจาพาราณสี 
สลดไดแลว   ทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี  
พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดชวนหงส    มีหงสเกาหมื่นเปนบริวาร  อาศัยอยู 
ณ  ภูเขาจิตตกูฏ   วันหน่ึงพระโพธิสัตว   พรอมดวยบริวารเค้ียวกินขาวสาลี 
เกิดเองในสระแหงหนึ่ง  ณ  พ้ืนชมพทูวีปบินไปสูเขาจิตตกูฏ  ดวยการบินไปอัน 
งดงามระยาระยับ     ทางเบ้ืองบนแหงกรุงพาราณสีกับบริวารเปนอันมาก 
ประหน่ึงบุคคลลาดลําแพนทองไวบนอากาศฉะนั้นทีเดียว.    ครั้งน้ัน      พระเจา 
พาราณสีทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวนั้น    ตรัสแกพวกอํามาตยวา  อันหงส 
แมนี้คงเปนพระราชาเหมือนเรา   บังเกิดพระสิเนหาในพระโพธิสัตวนั้น     ทรง 
ถือดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิว     ทอดพระเนตรดูพระโพธิสัตวนั้น 
พลางรับสั่งใหประโคมดนตรีทุกอยาง.     พระมหาสัตวเห็นทาวเธอทรงกระทํา 
สักการะแกตน  จึงถามฝูงหงสวา    พระราชาทรงกระทําสักการะเห็นปานน้ีแกเรา  
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ทรงพระประสงคอะไรเลา.   ฝูงหงสพากันตอบวา   ขาแตสมมติเทพ   ทรงพระ- 
ประสงคมิตรภาพกับพระองคพระเจาขา.     พระโพธิสัตวกลาววา     ถาเชนนั้น 
มิตรภาพของพวกเราจงมีแกพระราชาเถิด      กระทํามิตรภาพแกพระราชาแลว 
หลีกไป. 
            อยูมาวันหน่ึง    ในเวลาที่พระราชาเสด็จสูพระอุทยาน   พระโพธิสตัว 
บินไปสูสระอโนดาต    ใชปกขางหน่ึงนํานํ้ามา    ขางหน่ึงนําผงจันทนมา   ให 
พระราชาทรงสรงสนานดวยนํ้านั้น  โปรยผงจันทนถวาย  เมือ่มหาชนกําลังดูอยู 
นั่นแหละ  ไดพาบริวารบินไปสูเขาจิตตกูฏ.  จําเดิมแตนั้น  พระราชาปรารถนา 
จะเห็นพระมหาสัตว   ก็ประทับทอดพระเนตรทางท่ีมา   ดวยทรงพระอาโภควา 
สหายของเราคงมาวันนี้.  ครั้งน้ัน   ลกูหงสสองตัวเปนนองเล็กของพระมหาสัตว 
ปรึกษากันวา   เราจักบินแขงกับพระอาทิตย   บอกแกพระมหาสัตววา   ฉันจัก 
บินแขงกับดวงอาทิตย.    พระมหาสัตวกลาววา   พอเอย   อันความเร็วของดวง 
อาทิตยเร็วพลัน     เธอทั้งสองจักไมสามารถบินแขงกับดวงอาทิตยไดดอก    จัก 
ตองยอยยับเสียในระหวางทีเดียว     อยาพากันไปเลยนะ.     หงสเหลาน้ันพากัน 
ออนวอนถึงสองครั้งสามครั้ง.     แมพระโพธิสัตวก็คงหามหงสทั้งสองน้ันตลอด 
สามครั้งเหมือนกัน    หงสทั้งสองน้ัน   ดื้อดันดวยมานะ   ไมรูกําลังของตน   ไม 
บอกแกพระมหาสัตวเลย   คิดวา   เราจักบินแขงกับดวงอาทิตย  เมื่อดวงอาทิตย 
ยังไมทันข้ึนไปเลย    พากันบินไปจับอยู   ณ   ยอดเขายุคนธร.    พระมหาสัตว 
ไมเห็นหงสทั้งสองน้ัน    ถามวา   หงสทั้งสองน้ันไปไหนกันเลา   ไดฟงเรื่องนั้น 
แลวคิดวา   หงสทั้งสองนั้น    ไมอาจแขงกับดวงอาทิตย    จักพากันยอยยับเสีย 
ระหวางทางเปนแมนมั่น     เราตองใหชีวิตทานแกหงสทั้งสองนั้น     แมพระ- 
มหาสัตวก็บินไปจับอยูที่ยอดเขายุคนธรเชนเดียวกัน       ครั้นเมื่อดวงอาทิตยข้ึน 
แลว   หงสทั้งคูก็บินถลาข้ึนไปกับดวงอาทิตย.   ฝายพระมหาสัตวเลาก็บินไปกับ  
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หงสทั้งสองนั้น.    นองเล็กแขงไปไดเพียงเวลาสายก็อิดโรย    ไดเปนดุจเวลาที่ 
จุดไฟข้ึนที่ขอตอแหงปกทั้งหลาย.   นองเล็กนั้นจึงใหสัญญาแกพระโพธิสัตวให 
ทราบวา   พ่ีจา   ฉันบินไมไหวแลว. 
            ลําดับนั้น     พระโพธิสัตวปลอบเธอวาอยากลัวเลยนะ   ฉันจักใหชวิีต 
แกเธอ     ประคองไวดวยออมปก    ใหเบาใจไปสูเขาจิตตกูฏ    มอบไวทาม 
กลางฝูงหงส    บินไปอีกทันดวงอาทิตย     แลวบินชลอไปกับนองกลาง.  บิน 
แขงกับดวงอาทิตยไปจนถึงเวลาจวนเท่ียง       ก็อิดโรย.      ไดเปนดุจเวลาท่ี  
จุดไฟข้ึนที่ขอตอแหงปกทั้งหลาย    ลาํดับนั้น    กใ็หสัญญาแกพระโพธิสัตว 
ใหทราบวา  พ่ีจา  ฉันไปไมไหวละ.     พระมหาสัตวปลอบโยนหงสแมนั้นโดย 
ทํานองเดียวกัน   ประคองดวยออมปก   ไปสูเขาจิตตกูฏ.    ขณะนั้นดวงอาทิตย 
ถึงทามกลางฟาพอดี   ลําดับนั้น   พระมหาสัตวดําริวา  วันนี้เราจักทดลองกําลัง 
แหงสรีระของเราดู  แลวบินไปดวยความเร็วรวดเดียวเทาน้ัน   จับยอดเขายุคนธร 
ถลาข้ึนจากนั้น  ใชกําลังรวดเดียวเหมือนกันทันดวงอาทิตย  บางคราวก็แขงไป 
ขางหนา   บางคราวก็ไลหลัง    ไดคิดวา   อันการบินแขงกับดวงอาทิตยของเรา 
ไรประโยชน   เกิดประดังจากการทําในใจโดยไมแยบคาย    เราจะตองการอะไร 
ดวยประการนี้   เราจักไปสูพระนครพาราณสี   กลาวถอยคําประกอบดวยอรรถ 
ประกอบดวยธรรม  แกพระราชาสหายของเรา.  พระมหาสัตวนั้นหันกลับ   เมื่อ 
ดวงอาทิตยยังไมทันโคจรผานทานกลางฟาไปเลย     บินเลียบตามทองจักรวาล 
ทั้งส้ิน   โดยที่สุดถึงท่ีสุดลดความเร็วลง   บินเลียบชมพูทวีปทั้งสิ้น   โดยที่สุด 
ถึงท่ีสุด  ถึงกรุงพาราณสี.  พระนครท้ังสิ้นอันมีบริเวณได  ๑๒ โยชน  ไดเปน 
ดุจหงสกําบังไว    ชื่อวาระยะทางไมปรากฏเลย    ครั้นความเร็วลดลงโดยลาํดับ 
ชองในอากาศจึงปรากฏได.   พระมหาสัตวผอนความเร็วลง   รอนลงจากอากาศ  
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ไดจับอยู   ณ  ที่เฉพาะชองพระสีหบัญชร.   พระราชาตรัสวา   สหายของเรามา 
ตรัสสั่งใหจัดต้ังต่ังทอง    เพ่ือใหพระโพธิสัตวเกาะ     ตรัสวา   สหายเอย   เชิญ 
ทานเขามาเถิด   เกาะท่ีตรงนี้เถิด   ดังน้ีตรัสพระคาถาที่  ๑ วา 
                        ดูกอนหงส  เชิญเกาะท่ีต่ังทองน้ีเถิด  การไดเหน็ 
              ทานช่ืนใจฉันจริง   ทานเปนอิสระในสถานท่ีนี้   ทาน 
              มาถึงแลว   รังเกียจสิ่งใดท่ีมีอยูในนิเวศนนี้   จงบอก 
              สิ่งนั้นใหทราบเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อธิ  แปลวา ที่ตรงนี้พระราชาตรัสหมายเอา 
ต่ังทอง.    บทวา  นิปต  แปลวา   เชญิจับอยู.     ดวยบทวา  อิสฺสโรสิ   นี ้
พระราชาตรัสวา  ทานเปนผูใหญ   เปนเจาของท่ีนี้มาแลว.  บทวา  ย   อิธตฺถิ 
ความวา  สิ่งใดมีอยูในนิเวศนนี้    ทานไมตองเกรงใจ   จงบอกแกฉันถึงสิ่งนั้น  
            พระมหาสัตวจับอยูที่ต่ังทอง.   พระราชารบัสั่งใหคนทาชองปกของ 
พระมหาสัตวนั้น    ดวยนํ้ามันที่หุงซํ้า  ๆ ไดแสนครั้ง  รับสั่งใหเอาขาวตอกคลุก 
ดวยนํ้าผ้ึงและน้ําตาลกรวด    ใสจานทองพระราชทาน    ทรงกระทําปฏิสันถาร 
อันออนหวาน   ตรัสถามวา    สหายเอย    ทานมาลาํพังผูเดียวไปไหนมาเลา. 
พระมหาสัตวนั้นเลาเรื่องนั้นโดยพิสดาร.    ลําดับนั้น    พระราชาตรัสกะพระ- 
มหาสัตวนั้นวา    สหายเอย   เชิญทานแสดงความเร็วชนิดที่แขงกับดวงอาทิตย 
ใหฉันดูบางเถิด. พระมหาสัตวจึงทูลวา  ขาแตพระมหาราชหมอมฉันไมสามารถ 
ที่จะแสดงความเร็วชนิดนั้นได.    พระราชาตรัสวา    ถาเชนนัน้เชิญเธอแสดง 
เพียงขนาดท่ีพอเห็นสมกันแกฉันเถิด.    พระมหาสัตวทูลวา   ไดซิ   มหาราช  
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หมอมฉันจักแสดงความเร็วขนาดท่ีพอเห็นสมถวาย    พระองคโปรดดํารัสสั่งให 
นายขมังธนูผูยิงรวดเร็วประชุมกันเถดิ.   พระราชาทรงใหนายขมังธนูประชุม 
กันแลว.  พระมหาสัตวคัดนายขมังธนูได  ๔ นาย    ซึ่งเปนเยี่ยมกวาทุก ๆ คน 
ลงจากพระราชนิเวศน   ใหฝงเสาศิลา ณ ทองพระลานหลวง  ใหผูกลูกศรท่ีคอ 
ของตนจับอยูที่ยอดเสา สวนนายขมังธนูทั้ง  ๔  นาย ใหยืนพิงเสาศิลาผินหนาไป 
๔  ทิศ  ทลูวา  ขาแตพระมหาราช   คน  ๔  คนเหลาน้ี   จงยิงลูกศร  ๔   ลูก 
ตรงไปทางทิศทั้ง  ๔  โดยประดังพรอมกัน   หมอมฉันจะเก็บลูกศรเหลาน้ันมา 
มิใหทันตกดินเลย    แลวท้ิงลงแทบเทาของคนเหลาน้ัน     พระองคพึงทรงทราบ 
การท่ีหมอมฉันไปเก็บลูกศรดวยสัญญาแหงเสียงลูกศร    แตหมอมฉันจักไม 
ปรากฏเลย   แลวเก็บลูกศรท่ีนายขมังธนูทั้ง  ๔ ยิงไปพรอมกันทันทีหลุดพนไป 
จากสายแลว   มาท้ิงลงตรงใกล  ๆ  เทาของนายขมังธนูเหลาน้ัน     แสดงตนจับอยู 
ณ   ยอดแหงเสาศิลานั้นเอง    กราบทูลวา   ขาแตพระมหาราช    ความเร็วของ 
หมอมฉันนี้   มิใชความเร็วอยางสูงสุดดอก  มิใชความเร็วปานกลาง  เปนความ 
ขนาดเลวชั้นโหล     ขาแตมหาราช    ความเร็วของหมอมฉันพึงเปนเชนนี้นะ 
พระเจาขา. 
            ลําดับนั้น       พระราชาทรงถามวา   สหายเอย   ก็และความเร็วอยางอ่ืน 
ที่เร็วกวาความเร็วของทานนะ  ยังมีหรือ. พระมหาสัตว  กราบทูลวา  พระเจาขา 
ขาแตพระมหาราชเจา   อายุสังขารของสัตวเหลานี้   ยอมส้ิน  ยอมสลาย   ยอมถึง 
ความส้ิน    เร็วพลันกวาแมแตความเร็วขนาดสูงสุดของหมอมฉัน      ต้ังรอยเทา 
พันทวีแสนทวี    พระมหาสัตวแสดงความสลายแหงอรูปธรรมท้ังหลาย    ดวย 
สามารถความดับอันเปนไปทุก ๆ  ขณะดวยประการฉะน้ี.    พระราชาทรงสดับ 
คําของพระมหาสัตวทรงกลัวตอมรณภัย    ไมสามารถดํารงพระสติไวได   ชวน  
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พระกายลมเหนือแผนดิน.     มหาชนพากันถึงความสยดสยอง.    พวกอํามาตย 
ตองเอาน้ําสรงพระพักตรพระราชา   ชวยใหพระองคทรงกลับฟนคืนพระสติ. 
ลําดับนั้น     พระมหาสัตวกราบทูลเตือนวา    ขาแตพระมหาราช   พระองคอยา 
ไดทรงหวาดเกรงเลย   เชญิทรงเจริญมรณสติไวเถิด  ทรงประพฤติธรรมไวเถิด 
ทรงกระทําบุญมีใหทานเปนตนไวเถิด   พระองคอยาประมาทเถิด    พระเจาขา. 
ลําดับนั้น     พระราชาเม่ือทรงออนวอนวา    ฉันจักไมสามารถที่จะอยูแยกกับ 
อาจารยผูสมบูรณดวยญาณเชนทาน    ชั่วระยะกาลอันใกลได   ทานไปตองไปสู 
เขาจิตตกูฎ   ชี้แจงธรรมแกฉัน    เปนอาจารยใหโอวาทอยู   ณ   ที่นี้เลยเถิดนะ 
จึงตรัสพระคาถา  ๒  คาถาวา                                      
                        คนบางพวก   ยอมเปนที่รักของบคุคลบางคน 
              เพราะไดฟง  อนึ่ง  ความรักของบุคคลบางคน   ยอม 
              หมดส้ินไปเพราะไดเห็น   คนบางพวกยอมเปนที่รัก 
              เพราะไดเห็นและเพราะไดฟง  ทานรักใครฉันเพราะได 
              เห็นบางไหม. 
                        ทานเปนที่รักของฉันเพราะไดฟง   และเปนที่รัก 
              ของฉันยิ่งนัก   เพราะอาศัยการเห็น   ดูกอนพญาหงส 
              ทานนารักนาดูอยางน้ี   เชญิอยูในสํานักของฉันเถิด. 
            คาถาเหลาน้ันมีอธิบายวา   ดูกอนสหายพญาหงส   บุคคลจําพวกหน่ึง 
ยอมนารักดวยการฟง   คือดูดดื่มใจดวยไดฟง   เพราะไดยินวา   มีคุณอยางนี้ 
แตจําพวกหน่ึงพอเห็นเทาน้ัน   ความพอใจหมดไปเลย  คือความรักหายไปหมด 
ปรากฏเหมือนพวกยักษที่มากันมาเพ่ือกัดกิน  จําพวกหน่ึงเลา    เปนผูนารักได  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 241 

ทั้งสถาน   คือท้ังไดเห็น   ทั้งไดฟง   เหตุนั้นฉันขอถามทาน   เพราะเห็นฉัน 
ทานจึงรักฉันบางหรือไร    คือทานยังจะพึงใจฉันบางหรือไม    แตสําหรับฉัน 
ทานเปนที่รักดวยไดยิน  แนละ  ยิ่งมาเห็นยิ่งรักนักเทียว  ทานเปนที่รักนาดูของ 
ฉันเชนนี้  อยาไปสูเขาจิตตกูฏ  จงอยูในสํานักของฉันนี้เถิด.                
            พระโพธิสัตวกราบทูลดวยคาถาวา 
                        ขาพระองคทั้งหลายไดรับการสักการบูชาแลว 
              เปนนิตย   พึงอยูในพระราชนเิวศนของพระองค  แต 
              บางครั้งพระองคทรงเมาน้ําจัณฑแลว  จะพึงตรัสสั่งวา 
              จงยางพญาหงสใหฉันที. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    มตฺโต   จ  เอกทา  ความวา   ขาแต 
พระมหาราช     พวกหมอมฉันไดรับบูชาเปนนิตย    ก็นาจะอยูในพระราชวัง 
ของพระองค      แตบางครั้งพระองคทรงเมาสุราแลว     พึงตรัสไดวา     จงยาง 
พญาหงสใหขาเถิด  ดังนี้    เพ่ือจะไดเสวยมังสะ   ทีนั้นพวกขาเฝาของพระองค 
ก็จะพึงฆาหมอมฉันยางเสียดวยประการฉะน้ัน      ครั้งน้ันหมอมฉันจักกระทํา 
อยางไรได. 
            ลําดับนั้น  พระราชาเพ่ือจะประทานพระปฏิญญาแกพระโพธิสัตวนั้นวา 
ถาเชนนั้น  ฉันจักไมดื่มน้ําเมาเปนเด็ดขาด  จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                        การด่ืมน้ําเมา   ซึ่งเปนที่รักของฉันยิ่งกวาทาน 
              ฉันติเตียนการด่ืมน้ําเมาน้ัน    เอาเถอะ      ตลอดเวลาที่ 
              ทานยังอยูในนิเวศนของฉัน  ฉันจักไมด่ืมนํ้าเมาเลย. 
            ตอจากนั้น     พระโพธิสัตว  กลาวคาถา  ๖  คาถาวา  
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                        ขาแตพระราชา    เสียงของสุนัขจิ้งจอกท้ังหลาย 
            ก็ดี  ของนกท้ังหลายก็ดี   รูไดงาย  แตเสียงของมนุษย 
            รูไดยากกวาน้ัน. 
                        อนึ่ง   ผูใดเมื่อกอนเปนผูใจดี  คนท้ังหลายนับถือ 
              วาเปนญาติ  เปนมิตร   หรือเปนสหาย  ภายหลังผูนั้น 
              กลบักลายเปนศัตรูไปก็ได   ใจของมนุษยรูไดยาก 
              อยางน้ี. 
                        ใจจดจออยูในบุคคลใด  แมบุคคลนัน้จะอยูไกล 
              ก็เหมือนกับอยูใกล  ใจเหินหางจากบุคคลใด  แมบุคคล 
              นั้นจะอยูใกลก็เหมือนกบัอยูไกล. 
                        ถามีจิตเลื่อมใสรักใครกัน  ถึงแมจะอยูกันคนละ 
              ฝงสมุทร  ก็เหมือนอยูใกลชิดกัน   ถามจีิตประทุษรายกัน 
              ถึงแมจะอยูใกลชดิกัน   ก็เหมอืนกับอยูคนละฝงสมุทร. 
                        ขาแตพระองคผูประเสริฐ  คนท่ีเปนศัตรูกันถึงจะ 
              อยูรวมกัน     ก็เหมือนกบัอยูหางไกลกัน  ขาแตพระองค 
              ผูเปนมิ่งขวัญแหงรัฐ    คนท่ีรกักันถึงแมจะอยูหางไกล 
              กัน     ก็เหมือนกบัอยูรวมกันดวยหัวใจ. 
                        ดวยการอยูรวมกันนานเกินควร    คนรักกันยอม 
              กลายเปนคนไมรักกันก็ได  ขาพระองคขอทูลลาพระ- 
              องคไป    กอนท่ีขาพระองคจะกลายเปนผูไมเปนที่รัก 
              ของพระองค. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    วสฺสิต  ความวา   ขาแตมหาราชเจา 
เปนความจริง ฝูงสัตวเดียรัจฉานมีหัวใจตรง เพราะเหตุนั้นเสียงรองของฝูงสัตว  
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เดียรัจฉานน้ัน  จึงเขาใจไดงาย   แตฝูงคนกักขฬะ   เหตุนั้นคําพูดของฝูงคนน้ัน 
จึงเขาใจไดยากกวา.  บทวา   โย  ปุพฺเพ  ความวา  บุคคลใด  มีใจดีกันกอน 
ทีเดียว   ก็พอจะนับถือกันอยางนี้วา    เธอเปนญาติของฉัน     เปนมิตรของฉัน 
เปนสหายคูชีวิตของฉัน    ภายหลังคนนั้นเองกลายเปนผูเกลียดชัง   เปนไพรีไป 
ก็ได  หัวใจมนุษยเขาใจยากเชนนี้. บทวา นิวิสติ ความวา  ขาแตพระมหาราช 
ใจจอดจอดวยอํานาจความรักในบุคคลใด  บุคคลน้ันถึงจะอยูไกลสุดไกล  ก็แมน 
กับอยูในที่ไมไกลเลยทีเดียว  แตใจเหินหางออกไปในบุคคลใด  บุคคลน้ันถึงอยู 
ใกล ๆ ก็เหมือนอยูไกล. บทวา อนฺโตป  โส  โหติ  ความวา   ขาแตมหาราชเจา 
ผูใดเปนสหาย  มีจิตเลื่อมใส   ผูนั้นถึงจะอยูคนละฝงทะเล   ก็ยอมเปนเหมือน 
อยูใกลชิด    เพราะมีจิตประสานกัน    ผูใดมีจิตคิดประทุษราย    ผูนั้นก็ชื่อวา 
อยูคนละฝงทะเล   เพราะจิตไมประสานกัน.  บทวา  เย   ทิสา  เต   ความวา 
คนเหลาใดเปนผูมีเวรเปนขาศึกกัน    ถึงจะอยูรวมกัน    คนเหลาน้ันก็เหมือนอยู 
ไกลกัน    แตปวงบัณฑิตผูสงบระงับ   แมสถิต   ณ  ที่หางไกล    คํานึงถึงกันอยู 
ดวยใจอันอบรมดวยเมตตาก็ชื่อวาเหมือนอยู  ณ  ที่ใกล.  บทวา ปุรา  เต  คจฺฉาม ิ
ความวา      หมอมฉันยังเปนผูนารักของพระองคตราบใด      กจ็ะขอบังคมลา 
พระองคไปตราบนั้นทีเดียว. 
            ลําดับนั้น  พระราชาตรัสกะพระโพธิสัตวนั้นวา 
                        เมื่อเราวิงวอนอยูอยางน้ี    ถาทานมิไดรูถึงความ 
              นับถือของเรา  ทานก็มิไดทําตามคําวิงวอนของเรา  ซึ่ง 
              จะเปนผูปรนนิบัติทาน  เมื่อเปนอยางน้ี  เราขอวิงวอน 
              ทานวา  ทานพึงหมั่นมาที่นีบ้อย  ๆ  นะ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอว  เจ ความวา  ดูกอนพญาหงส   ถาทาน 
จะไมยินยอมตามคําวิงวอน ของพวกเราผูประคองอัญชลีขออยูเชนนี้  มิไดกระทํา  
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ตามถอยคําพองพวกเรา     ผูจะปรนนิบัติทาน     เมื่อเปนเชนนั้น     พวกเราจึง 
ขอรองทานอยางนี้.  บทวา  ปุน   กยริาสิ  ปริยาย  ความวา  ทานพึงกําหนด 
วาระแหงการมา  ณ  ที่นี้  ตามกาลอันสมควร. 
            ลําดับนั้น    พระโพธิสัตวจึงกราบทูลวา 
                        ขาแตพระมหาราชาเจาผูเปนมิ่งขวัญแหงรัฐ    ถา 
              เราอยูกันเปนปกติอยางน้ี      อันตรายจักยังไมมีทั้งแก 
              พระองคและแกขาพระองค    เปนอันแนนอนวา    เรา 
              ทั้งสองคงไดพบเห็นกันในเมื่อวันคืนผานไปเปนแน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอว  เจ  โน  ความวา ขาแตพระมหาราช 
ผูเปนมิ่งขวัญแหงแควน     พระองคอยาทรงเสียพระหทัยเลย   เมื่อเราคงอยูเปน 
ปกติ   อันตรายแหงชีวิตจักไมมี   อันเชื่อไดแนนอนวา   เราทั้งสองคงตองพบ 
กันแน   อีกนัยหน่ึง  พระองคทรงตั้งพระโอวาทท่ีหมอมฉันถวายท้ังหมดน้ัน  ไว 
ในฐานะแหงหมอมฉัน   มิไดทรงประมาท  ในโลกสันนิวาส   อันมีความเปนอยู 
ชั่วครูเชนนี้  ทรงกระทําบุญมีใหทานเปนอาทิ  มิไดทรงละเมิดทศพิธราชธรรม 
ดํารงราชยโดยธรรม   เปนอันแนนอนวา    เม่ือพระองคทรงกระทําตามโอวาท 
ของหมอมฉันเชนนี้   ก็จักเห็นหมอมฉันเรื่อยทีเดียว. 
            พระมหาสัตวถวายโอวาทพระราชาอยางนี้แลว   ก็บินไปเขาจิตตกูฏแล. 
            พระศาสดา    ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   แมในปางกอน    ถึงเราจะเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน    ก็เคยชี้แจงความ 
ทรพลของอายุสังขาร     แสดงธรรมไดเหมือนกันดวยประการฉะน้ี     ประชุม 
ชาดกวา    พระราชาในครั้งน้ัน    ไดมาเปนอานนท    นองเล็ก   ไดมาเปน 
โมคคัลลานะ   นองกลางไดมาเปนสารีบุตร    ฝูงหงสที่เหลือไดมาเปน 
พุทธบริษัท  สวนชวนหงส   คือเราตถาคตแล. 
                                   จบอรรถกถาชวนหังสชาดก  
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                      ๔.  จุลลนารทกัสสปชาดก 
 

                  วาดวยพิษเหวเปอกตมและอสรพิษ  

                        [๑๗๖๔]    ฟนเจาก็มิไดหัก    น้ําเจาก็มิไดตักเอามา 
              แมกองไฟเจาก็มิไดกอใหลุกโพลง  เหตุไรหนอ  เจาจึง 
              เปนเหมือนคนโงเขลานอนซบเซาอยู. 
                        [๑๗๖๕]    ขาแตคุณพอกัสสปะ  ผมอดทนอยูใน 
              ปาไมได   ผมจะขอลาคุณพอไป   การอยูในปาลําบาก 
              ผมปรารถนาจะไปสูบานเมือง. 
                        [๑๗๖๖]    ขาแตคุณพอผูเปนดุจพรหม    ผูออก 
              จากปาน้ีไปอยู  ณ  ชนบทใด ๆ   จะพึงศึกษาขนบ- 
              ธรรมเนียมท่ีชาวชนบทเขาประพฤติกันอยางไร    ขอ 
              คุณพอจงพร่ําสอนขนบธรรมเนียมนั้นแกผมดวยเถิด. 
                        [๑๗๖๗]    ถาเจาละปา   เหงามันและผลไมในปา 
              พึงพอใจอยูในบานเมือง     เจาจงสําเหนียกจารีตของ 
              ชนบทน้ันของเราไว. 
                        [๑๗๖๘]    เจาจงอยาเสพของมีพิษ     จงเวนเหว 
              โดยเด็ดขาด  อยาจมอยูในเปอกตม   ในท่ีใกลอสรพิษ 
              จงเตรียมตัวใหพรอม. 
                        [๑๗๖๙]    ผมขอถาม  คุณพอกลาวอะไรวาเปนพิษ 
              เปนเหว   เปนเปอกตม   เปนอสรพิษของพรหมจรรย  
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              ผมถามแลว    ขอคุณพอโปรดบอกความขอนั้นแกผม 
              เถิด. 
                        [๑๗๗๐]    ดูกอนพอนารทะ    น้ําดองในโลกเขา 
              เรียกชื่อวาสุรา   สุรานั้นทําใจใหฮึกเหิม   มีกลิ่นหอม 
              ทําใหพูดมาก   มรีสหวานแหลมปานนํ้าผ้ึง  พระอริยะ 
              ทั้งหลายกลาวสุรานั้น  วาเปนพิษของพรหมจรรย. 
                        [๑๗๗๑]    ดูกอนพอนารทะ หญิงในโลกยอมยํ่ายี 
              บรุษุผูประมาทแลว   หญิงเหลาน้ันยอมจูงจิตของบุรุษ 
              ไป   เหมือนลมพัดปุยนุนที่หลนจากตนไป  ฉะนั้น   นี่ 
              บณัฑิตกลาววาเปนเหวของพรหมจรรย. 
                        [๑๗๗๒]    ดูกอนพอนารทะ    ลาภ    สรรเสรญิ 
              สักการะและการบูชาในตระกูลอื่น  ๆ  นีบ่ัณฑิตกลาว 
              วาเปนเปอกตมของพรหมจรรย. 
                        [๑๗๗๓]    ดูกอนพอนารทะ  พระราชาผูเปนใหญ 
              ครอบครองแผนดินนี้     เจาอยาเขาไปใกลพระราชาผู 
              เปนใหญ   เปนจอมมนุษยเชนนั้น. 
                        [๑๗๗๔]    ดูกอนพอนารทะ  เจาอยาเท่ียวไปใกล 
              บาทมูลแหงพระราชาท้ังหลาย     ผูเปนอสิระและเปน 
              อธบิดีเหลาน้ัน    พระราชานัน้   บัณฑิตกลาววาเปน 
              อสรพิษของพรหมจรรย. 
                        [๑๗๗๕]    บุคคลผูตองการอาหารในเวลาอาหาร 
              พึงเขาไปใกลเรือนใด พึงรูกุศล  คือ อโคจร  ๕  ที่ควร  
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              เวนในสกุลนั้น      แลวพึงเท่ียวแสวงหาอาหารในเรือน 
              นั้น    บุคคลเขาไปสูตระกูลอื่นเพ่ือปานะหรือโภชนะ 
              แลว   พึงรูจักประมาณบริโภคแตพอควร   และไมพึง 
              ใสใจในรูปหญิง. 
                        [๑๗๗๖]    เจาจงเวนใหหางไกลซ่ึงการต้ังคอกโค 
              รานขายสุรา  คนเกเร  ที่ประชมุและขมุทรพัยทั้งหลาย 
              เหมอืนบุคคลผูไปดวยยาน  เวนหนทางอันไมราบเรียบ 
              ฉะน้ัน. 
                                  จบจุลลนารทกสัสปชาดกที่   ๔ 
 
                             อรรถกถาจุลลนารทกัสสปชาดก 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
พระปรารภการประเลาประโลมของสาวเท้ือ    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  น  เต   กฏานิ   ภินฺนานิ  ดังนี้. 
            เลากนัมาวา    ธิดาของสกุลชาวกรุงสาวัตถีผูหน่ึง     มีอายุประมาณ 
๑๕-๑๖ ป   เปนหญิงมีรูปเลอโฉม   แตไมมีใครสูขอนาง.   ลาํดับนั้น    มารดา 
ของนางคิดวา   ธิดาของเราเปนสาวแลว     แตไมมีใครสูขอนางเลย   เราตองใช 
นางลอประเลาประโลมภิกษุของพระศากยะรูปหน่ึง     เหมือนลอปลาดวยเหยื่อ 
ใหสึกเสียจนได   แลวจักอาศัยเธอเลี้ยงชีพ.   ครั้งน้ัน     กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี 
ผูหน่ึง    บวชถวายชีวิตในพระศาสนา    ต้ังแตกาลท่ีอุปสมบทแลว    กล็ะท้ิง  
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สิกขาบท    เกียจคราน    มัวแตประดับสรีระอยู.    มหาอุบาสิกาจัดแจงยาคูและ 
ขาว     ขาทนียโภชนียะไวในเรือน      ยืนที่ประตูเรือนใครครวญบรรดาภิกษุที่ 
พากันเดินไปในระหวางถนนสักรูปหน่ึง     ซึ่งมีทาทางที่นางสามารถจะเกี้ยวได 
ดวยรสตัณหา  เมื่อขบวนพระผูทรงพระไตรปEก  ผูทรงพระอภิธรรม   ผูทรง 
พระวินัย   พากันเดินไปกับบริวารเปนอันมาก   ก็ยงัไมเห็นรูปไร ๆ  ในกลุมที่  
พอจะเกาะไวได     ในกลุมแหงพระธรรมกถึกผูกลาวธรรมไพเราะก็ดี    ในกลุม 
แหงพระผูสมาทานปณฑบาตเปนวัตร     ผูเชนกับวลาหกอันกระจายฝอยก็ดี 
ผูเดินไปภายหลังแหงภิกษุกลุมนั้น     ก็คงยังไมเห็นสักรูปหน่ึงเลย     ครั้นเห็น 
ภิกษุรูปหน่ึงหยอดยาตาจนถึงขอบตา       นุงอันตรวาสกทําดวยผาทุกูลพัสตร 
หมจีวรเนื้อเกลี้ยงเปนมันระยับ      ประคองบาตรสีเหมือนแกวมณี    กั้นรมอัน 
ชวนใจใหยินดี    ปลอยอินทรียรางกายล่ําสันอันใหญโตกําลังเดินมา     คิดวา 
เราอาจเกี้ยวภิกษุนี้ได    จึงเดินไปไหวรับบาตร  กลาววา  นิมนตมาเถิดเจาขา 
พามาเรือนใหนั่งแลวเลี้ยงดูดวยขาวยาคูเปนตน  กลาวกะภิกษุนั้น    ผูฉันเสร็จวา 
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   ต้ังแตบัดนี้ไป   พระคุณเจาพึงมาที่นี้เทาน้ันนะเจาคะ 
ต้ังแตนั้น  ภิกษุนั้นก็ไปบานน้ันเปนประจํา   ตอมาไดคุนเคยกัน. 
            อยูมาวันหน่ึง  มหาอุบาสิกายืนอยูในระยะพอท่ีเธอจะไดยิน   กลาววา 
ในเรือนน้ีมีเครื่องอุปโภคบริโภคพอประมาณ แตลูกชายหรือลูกเขยอยางนั้น  ที ่
สามารถจะตรวจตราเหยาเรือนไมมีเลย    เธอฟงคําของนาง   คิดวา   นางพูดเพ่ือ 
ประโยชนอะไรเลานะ  ไดเปนเหมือนถูกเจาะท่ีหัวใจเขาไปหนอย.  นางกลาวกะ 
ธิดาวาเจาจงย่ัวยวนภิกษุนี้ใหเปนไปในอํานาจของเจาใหไดเถิด.     ต้ังแตนั้นมา 
นางก็ประดับกายพริ้วเพรา  ยั่วยวนเธอดวยกะบิดกระบวนสตรีตางๆ.  ก็ที่เรียก 
นางสาวเทื้อนั้น    ไมพึงเห็นวา  มีรางกายอวน  จะอวนหรือผอมก็ตาม  คงเรียกวา  
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สาวเท้ือได  เพราะหนาไปดวยราคะประกอบดวยกามคุณ  ๕ ประการ.  กแ็ลเธอ 
ยังหนุม    ยังตกอยูในอํานาจกิเลส    คิดวา    บัดนีเ้ราคงไมอาจดํารงอยูใน 
พระพุทธศาสนาได  กลาววา  ฉันตองไปวิหาร   มอบบาตรและจีวรแลว   จัก 
ไปท่ีตรงโนน     เธอจงสงผาของฉันไปที่นั้น     แลวไปสูวิหารมอบบาตรจีวร 
กราบเรียนพระอาจารยอุปชฌายวา   ผมจะสึกละครับ.   ทานเหลาน้ันพาเธอไป 
สูสํานักพระศาสดา  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุนีจ้ะสึกพระเจาขา. 
พระศาสดาตรัสถามวา  ดกูอนภิกษุ   ขาววาเธอจะสึกจริงหรือ  เมื่อกราบทูลให 
ทรงทราบวา  จริงพระเจาขา  จึงตรัสวา  เหตุอะไรใหเธอสึก   เมือ่เธอกราบทูล 
ใหทรงทราบวา  นางสาวเท้ือ  พระเจาขา   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  แมในครั้งกอน 
นางคนน้ี   ก็เคยกระทําอันตรายแกพรหมจรรย   กอความเส่ือมเสียอยางมหันต 
แกเธอผูอยูในปา   เธอยังจะอาศัยนางนี้คนเดียวกันสึกเสียอีก   เพราะเหตุไรเลา 
พวกภิกษุพากันกราบทูลอาราธนา  จึงทรงนําอดีตนิทานมาแสดง  ดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณ   มีสมบัติมากในแควนกาสี   เรียนศลิปะ 
สําเร็จต้ังหลักฐาน. ลําดับนั้น   ภรรยาของทานคลอดบุตรคนหน่ึง  ไดถึงแกกรรม 
ไป.   ทานไดคิดวา   ความตายมีไดแกภรรยาที่รักของเรา   ฉันใด   ความตายจัก 
ตองมาถึงเราฉันนั้น      เราจะตองการอะไรดวยฆราวาส   บวชเถอะนะ   ละกาม 
ทั้งหลาย  พาลูกชายเขาสูหิมพานต บวชเปนฤาษีกับลูกชายน้ัน  ยังฌานอภิญญา 
ใหเกิด ไดมีเผือกมันและผลไมในปาเปนอาหาร  อยูในราวปา.  ครั้งน้ัน  พวก 
โจรชาวปจจันตคาม   เขาสูชนบทปลนบาน   จับคนเปนเชลย   ใหขนขาวของ 
เดินทางไปสูชายแดน.   ในกลุมเชลยน้ัน     หญิงสาวผูหน่ึงงาม    ประกอบดวย 
ปรีชาในเชิงลอลวง.   นางคิดวา  โจรเหลาน้ันจับพวกเราไป    คงจักใชสอยอยาง  
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ใชทาส   เราตองหาอุบายอันหน่ึงหนีไปเสียใหได.    นางจึงกลาววา   นายเจาขา 
ดิฉันประสงคจะกระทําสรีรกิจ  โปรดหยุดรอสักหนอยเถิดเจาคะ แลวลวงพวกโจร 
หนีไป เมื่อทองเท่ียวไปในปา  บรรลถุึงอาศรมในเวลาเชา  ตอนท่ีพระโพธิสัตว 
ใหลูกชายเฝาอาศรมแลวไปหาผลาผล    จึงยั่วยวนดาบสเด็กนั้นดวยการยินดีใน 
กาม   ทําลายศีลเขาเสีย  ใหตกอยูในอํานาจตนแลว   กลาววา  เธอจะมาอยูในปา 
ทําอะไร  มาเถิดนะ  เราพากันไปสูบาน   เพราะในถิ่นบานน้ัน   กามคุณมีรูป 
เปนตนหาไดงาย.   ฝายเขาก็รับคําวาดี   แลวกลาววา  พอของฉันไปหาผลาผล 
มาจากปา     เราทั้งสองพบทานแลว      คอยไปพรอมกันเลย.     นางคิดวา 
ดาบสน้ีเปนเด็กรุน   ไมรูจักอะไร    แตบิดาของเขาคงบวชเม่ือแก   เขามาแลว 
คงโบยตีเราวา   มึงทําอะไรท่ีนี้   จักตีเราฉุดไปโยนท้ิงเสียในปาก็ได     เมื่อเขา 
ยังไมมาน่ันแหละ  เราตองหนีไปเสีย.   ครั้งน้ัน    นางจึงกลาวกะเขาวา   ฉันจะ 
ไปลวงหนา  เธอพึงไปภายหลังนะ  แลวบอกท่ีหมายในหนทาง  หลบไป.  ต้ังแต 
กาลท่ีนางไปแลว  เขาเกิดโทมนัส ไมกระทําวัตรอะไรๆ  เหมือนแตกอน  คลุม 
ศีรษะซบเซาอยูภายในบรรณศาลา.      พระมหาสัตวนําผลาผลมาเห็นรอยเทา 
ของนาง   คิดอยูวา   นี้เปนรอยเทาของมาตุคาม   ศีลของลูกชายเราคงถูกทําลาย 
แลวเปนแน    พลางเขาสูบรรณศาลา  วางผลาผลลงเรียบรอย  เมื่อจะถามลูกชาย 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๑  วา 
                        ฟนเจาก็มไิดหัก   น้ําเจาก็มิไดตักมา  แมกองไฟ 
              เจาก็มิไดกอใหลกุโพลง   เหตุไรหนอ   เจาจึงเหมือน 
              คนโงเขลา  นอนซบเซาอยู.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อคฺคิป  เต  น หาสิโต  ความวา  ทั้ง 
กองไฟเจาก็มิไดกอใหลุกสวาง.    บทวา   มนฺโทว  ความวา   เจาเปนคนไมมี 
ปญญา  ซบเซาเหมือนคนโง.  
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            เขาไดยินคําของบิดาแลว  ลุกข้ึนกราบบิดา  เมื่อจะเรียนใหทราบเพื่อจะ 
ไปสูที่อยูของมนุษย  จากท่ีอยูในปา  ดวยความเคารพ  จึงกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                        ขาแตคุณพอกัสสปะ     ผมอดทนอยูในปาไมได 
              ผมจะขอลาคุณพอไป  การอยูในปาลําบาก ผมปรารถนา 
              จะไปสูบานเมือง. 
                        ขาแตคุณพอผูเปนดุจพรหม   ผูออกจากปาน้ีไป 
              อยู  ณ ชนบทใด ๆ จะพึงศึกษาขนบธรรมเนียมท่ีชาว 
              ชนบทเขาประพฤติฉันอยางไร   ขอคุณพอจงพร่ําสอน 
              ขนบธรรมเนียมน้ันแกผมดวยเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กสฺสปามนฺตยานิ  ต  ความวา  ขาแต 
คุณพอกัสสปะ   ผมขอบอกกะคุณพอ.   บทวา  คนตฺเว  แปลวา  เพ่ือจะไป. 
บทวา อาจาร  ความวา  ผมอยูในชนบทใด  เมื่ออยูในชนบทนัน้  ตองศึกษา 
ตองทราบ   ขอท่ีตองประพฤติ  คือ แบบธรรมเนียมของชนบทอยางใด  โปรด 
สั่งสอน   โปรดตักเตือนธรรมน้ันเถิด. 
            พระมหาสัตวกลาววา    ดีละพอ    ฉันแสดงจารีตของประเทศแกเจา 
แลวกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                        ถาเจาละปา   เหงามันและผลไมในปา  พึงพอใจอยู 
              ในบานเมือง  เจาจงสําเหนียกจารีตของชนบทน้ันของ 
              เราไว. 
                        เจาจงอยาเสพของมีพิษ    จงเวนเหวโดยเด็ดขาด 
              อยาจมอยูในเปอกตม  ในท่ีใกลอสรพิษ  จงเตรียมตัว 
              ใหพรอม.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    ธมมฺ    ความวา   ถาเจาชอบใจอยูใน 
แวนแควน    เจาจงสําเหนียกธรรมคือจารีตของชนบท.  บทวา  ยตฺโต  อาสีวิเส 
ความวา  เจาพึงประพฤติสํารวม    เตรียมพรอมเที่ยวไปใกลอสรพิษ   เมื่ออาจ 
ก็พึงเวนอสรพิษเสียใหหางไกล. 
            ดาบสกุมารเม่ือไมรูเนื้อความของคําท่ีบิดากลาวไวโดยยอ   จึงถามวา 
                        ผมขอถาม คุณพอกลาวอะไรวาเปนพิษ  เปนเหว 
              เปนเปอกตม  เปนอสรพิษ  ของพรหมจรรย    ผมถาม 
              แลว   คุณพอโปรดบอกความขอนั้นแกผมเถิด. 
            ฝายดาบสโพธิสัตว   ไดพยากรณแกบุตรวา 
                        ดูกอนนารทะ    น้ําดองในโลกเขาเรยีกวา   สรุา 
              สุราน้ัน  ทําใจใหฮึกเหิม  มีกลิน่หอม   ทําใหพูดมาก 
              มีรสหวาน  แหลมปานนํ้าผ้ึง  พระอริยะท้ังหลายกลาว 
              สุราน้ัน  วาเปนพิษของพรหมจรรย. 
                        ดูกอนนารทะ   หญิงท้ังหลายในโลก   ยอมย่ํายี 
              บรุษุผูประมาทแลว    หญิงเหลาน้ัน      ยอมจูงจิตของ 
              บรุษุไป  เหมือนลมพัดปุยนุนที่หลนจากตนไป ฉะนั้น  
              นี่บณัฑิตกลาววา  เปนเหวของพรหมจรรย. 
                        ดูกอนนารทะ  ลาภ  สรรเสริญ   สกัการะ  และ 
              การบูชาในตระกลูอื่น  นีบ่ัณฑิตกลาววา  เปนเปอกตม 
              ของพรหมจรรย. 
                        ดูกอนนารทะ   พระราชาเปนใหญครอบครอง 
              แผนดินนี้  เจาอยาเขาไปใกลพระราชาผูเปนใหญ  เปน 
              จอมแหงมนษุยเชนนั้น.  
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                        ดูกอนนารทะ    เจาอยาเท่ียวไปใกลบาทมูลแหง 
              พระราชาทั้งหลาย  ผูเปนอิสระ และเปนอธิบดีเหลาน้ัน 
              พระราชานั้น   บัณฑิตกลาววาเปนอสรพิษของพรหม- 
              จรรย. 
                        บุคคลผูตองการอาหารในเวลาอาหาร  พึงเขาไป 
              ใกลเรือนใด  พึงรูกุศล  คืออโคจร  ๕  ที่ควรเวนในสกลุ 
              นั้นแลวพึงเท่ียวแสวงหาอาหารในเรือนนัน้     บุคคล 
              เขาไปสูตระกูลอื่นเพ่ือปานะหรือโภชนะแลวพึงรูจัก 
              ประมาณบริโภคแตพอควรและไมพึงใสใจในรูปหญิง. 
                        เจาจงเวนใหหางไกลซึง่การต้ังคอกโค   รานขาย 
              สุรา  คนเกเร  ทีป่ระชุมและขุมทรัพยทั้งหลาย  เหมือน 
              บุคคลผูไปดวยยาน  เวนหนทางอันไมราบเรียบฉะนัน้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อาสโว ไดแกยาพิษอันเปนเชนกับน้ําดอง 
ดอกไมเปนตน. บทวา ตทาหุ ความวา พระอริยเจาท้ังหลายกลาวสุราน้ันกลาว 
คือนํ้าดองวาเปนพิษแหงพรหมจรรย.  บทวา  ปมตฺต  ไดแก   ผูมีสติหลงลืม.  
บทวา    ตูลภฏว    ความวา   เปรียบดังปุยนุนที่ถูกลมพัดจากตนรวงลงมา. 
บทวา  อกฺขาโต   แปลวา  อันบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตนตรัสแลว.  บทวา 
สิโลโก  ไดแก   เกียรติคุณ.  บทวา  สกฺกาโร  ไดแก  กรรมมีอัญชลกีรรม 
เปนตน.   บทวา   ปูชา   ไดแก   การบูชาดวยสักการะมีของหอมและระเบียบ 
ดอกไมเปนตน.   บทวา   ปงฺโก   ความวา  บัณฑิตท้ังหลาย  กลาวเปอกตม  
เพราะอรรถวา  ทําใหจมลง. บทวา  มหนฺเต แปลวา ถึงความเปนผูมีอานุภาพ 
มาก.   บทวา  น  เตส   ปาทโต   จเร  ความวา  ไมพึงเท่ียวไปใกลพระบาท 
ของพระราชาเหลานั้น คือไมพึงเขาถึงราชสกุล.  จริงอยู พระราชาทั้งหลายทรง  
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กริ้วแลว      ยอมใหถึงความวอดวายโดยครูเดียวเทาน้ัน       เหมือนอสรพิษ 
ฉะน้ัน.    อีกอยางหน่ึง   บัณฑิตพึงทราบความดวยอํานาจโทษดังกลาวแลวใน 
การเขาไปภายในพระราชวัง.  บทวา  ภตฺตตฺโถ  ความวา เปนผูมีความตองการ 
ดวยภัต.  บทวา  ยนฺเตตฺถ      กุสล   ความวา  ในบรรดาเรือนท่ีเจาพึงเขาไป 
เรือนใดเปนกุศล   คือ  ไมมีโทษ   เจาพึงรูเรือนท่ีเวนจากอโคจร  ๕  ประการ 
พึงเที่ยวแสวงหาอาหารในเรือนน้ัน.  บทวา  น   จ   รูเป  มน  กเร  ความวา 
เจาพึงเปนผูรูจักประมาณในตระกูล  แมเมื่อบริโภคเลาก็อยาไววางใจในรูปสตรี 
ในตระกูลนัน้   อยาลืมตายึดเอานิมิตในรูปหญิง.     บาลีในคัมภีรทั้งหลายวา 
คุฏ   มชชฺ   กิราสฺจ   ดังน้ี  แตในอรรถกถา  ทานกลาว  โคฏ   มชฺช 
กิราสฺจ   แลวกลาววา  บทวา  โคฏ   ไดแก  ทีโ่คทั้งหลายพักอยู. บทวา 
มชฺช ไดแก  โรงสุรา.  บทวา  กิราส  ไดแก   คนผูเปนนักเลง   และคนเกเร. 
บทวา  สภาธิกรณานิ  จ   ไดแก  ที่ประชุม  ที่ขุมทรัพย   แหงเงินและทอง.  
บทวา อารกา  ความวาเจาพึงเวนสิ่งท้ังหมดนั้นเสียใหหางไกล.  บทวา  ยานีว 
ความวาเหมือนบุคคลมียานอันเต็มดวยเนยใสและนํ้ามันไปสูหนทางอันราบเรียบ 
ฉะน้ัน. 
            เมื่อบิดากําลังกลาวสอนอยูนั้นเอง  มาณพกลับไดสติกลาววา    ขาแตพอ 
ขาพเจาไมควรไปแดนมนุษย    ลําดับนั้น      บิดาไดสอนวิธีเจริญเมตตาเปนตน 
แกดาบสกุมาร ๆ   ต้ังอยูในโอวาทของบิดา   ยังฌานและอภิญญาใหบังเกิด  โดย 
ไมนานนัก  สองดาบสพอลูก  มิไดเสื่อมจากฌาน  ไดบังเกิดในพรหมโลก.  
            พระศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว   ทรงประชมุ 
ชาดกวา  นางกุมาริกา  นี ้ ไดมาเปนนางสาวเทื้อนี้   ดาบสกมุารไดเปน 
ภิกษุผูกระสนั  สวนดาบสบิดา  คือเราตถาคตนั่นเองแล.    
                            จบอรรถกถาจุลลนารทกัสสปชาดก                                                        
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                                  ๕.  ทูตชาดก 
 

                วาดวยการบอกความทุกขแกผูที่ควรบอก  

                        [๑๗๗๗]    ดูกอนพราหมณ  เราสงทูตท้ังหลายมา 
              เพ่ือทานผูเพงอยู  ณ  ฝงแมน้าํคงคา   ทูตเหลาน้ันถาม 
              ทาน  ทานก็มิไดบอกใหแจมแจง   ความทุกขที่เกิดขึ้น 
              แกทานน้ัน  เปนความตายของทานมิใชหรือ. 
                        [๑๗๗๘]    ขาแตพระองคผูทรงบํารุงรัฐกาสีให 
              เจรญิ     ถาความทุกขเกิดขึน้แกพระองค     ผูใดไมพึง 
              เปลือ้งพระองคจากทุกขได   พระองคอยาไดตรัสบอก 
              ความทุกขนั้นแกผูนั้น. 
                        [๑๗๗๙]    ผูใดพึงเปลื้องทุกขของบุคคลผูเกิด-  
              ทุกขไดสวนเดียวโดยธรรม    พึงบอกเลาแกผูนั้นได 
              โดยแท. 
                        [ ๑๗๘๐]    ขาแตพระราชา   เสียงของสุนัขจ้ิงจอก 
              ก็ดี  ของนกก็ดี  รูไดงาย   เสยีงของมนุษยรูไดยากยิ่ง 
              กวาน้ัน. 
                        [๑๗๘๑]    อนึ่ง  ผูใดเมื่อกอนเปนผูใจดี   คนท้ัง- 
              หลายนับถือวาเปนญาติ   เปนมิตรหรือเปนสหาย   ภาย 
              หลังผูนั้นกลับกลายเปนศัตรูไปก็ได   ใจของมนุษยรูได 
              ยากอยางน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 256 

                        [๑๗๘๒]    ผูใดถูกถามเนือง ๆ  ถึงทุกขของตน 
              ยอมบอกในกาลอันไมควร ผูนั้นยอมมีแตมิตรผูแสวง- 
              หาประโยชน   แตไมยินดีรวมทุกขดวย. 
                        [๑๗๘๓]    บุคคลรูกาลอันควร   และรูจักบัณฑิต 
              ผูมปีญญาวาใจรวมกัน    แลวพึงบอความทุกข 
              ทั้งหลายแกบุคคลผูเปนนั้น      นักปราชญพึงบอกความ 
              ทุกขรอนแกผูอืน่  พึงเปลงวาจาออนหวานมีประโยชน. 
                        [๑๗๘๔]    อนึ่ง   ถาบคุคลอดกล้ันความทุกขของ 
              ตนไมไดก็พึงรูวา ประเพณีของโลกน้ีจะมีเพ่ือถึงความ 
              สขุสําหรับเราผูเดียวไมได    นักปราชญเมื่อเพงเล็งหิริ 
              และโอตตัปปะอันเปนของจริง    พึงอดกล้ันความ 
              ทุกขรอนไวผูเดียวเทาน้ัน. 
                        [๑๗๘๕]    ขาแตพระมหาราชา    ขาพระองคตอง 
              การจะหาทรัพยใหอาจารย     จึงเท่ียวไปทั่วแวนแควน 
              นิคม  และราชธานีทั้งหลาย. 
                        [๑๗๘๖]    ขอกะคฤหบดี  ราชบุรษุ และพราหมณ 
              มหาศาลไดทองคํา  ๗ ลิ่ม ทองคํา  ๗  ลิม่ของขาพระองค 
              นั้นหายเสียแลว  เพราะเหตุนั้น  ขาพระองคจึงเศราโศก 
              มาก. 
                        [๑๗๘๗]    ขาแตพระมหาบุรษุ   บรุุษผูเปนทูตของ 
              พระองคเหลาน้ัน      ขาพระองคคิดรูดวยใจวา   ไม 
              สามารถจะปลดเปลื้องขาพระองคจากทุกขได   เพราะ 
              เหตุนั้น  ขาพระองคจึงไมบอกแกบุรษุเหลาน้ัน.  
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                        [๑๗๘๘]    ขาแตพระมหาราชา  สวนพระองค 
              ขาพระองคคิดรูดวยใจวา     พระองคสามารถจะ 
              ปลดเปลื้องขาพระองคจากทุกขได     เพราะเหตุนั้น 
              ขาพระองคจึงกราบทูลใหพระองคทรงทราบ. 
                        [๑๗๘๙]    พระราชาผูบํารุงรัฐกาสใีหเจริญ     ม ี
              พระหฤทัยเลื่อมใส    ไดพระราชทานทองคํา  ๑๔  แทง 
              แกพระโพธิสัตวนั้น. 
                                        จบทูตชาดกท่ี  ๕ 
         
                                  อรรถกถาทูตชาดก 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
พระปรารภการสรรเสริญปญญาของพระองค     ตรัสพระธรรมเทศนานี้  
มีคําเริ่มตนวา   ทูเต   เต    พฺรหฺเม   ปาเหสึ  ดังนี้. 
            ภิกษุทั้งหลาย    สนทนากันถึงถอยคําปรารภพระคุณของพระศาสดาใน 
โรงธรรมสภาวา   อาวุโสท้ังหลาย   ทานท้ังหลายจงดูความเปนผูฉลาดในอุบาย 
ของพระทศพลเถิด   พระองคแสดงนางอัปสรทั้งหลาย  แกนนัทกุลบุตร  แลว 
ประทานพระอรหัต    ทรงประทานผาเกาแกพระจุลปนถกะ   แลวประทานพระ- 
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา      ทรงประทานดอกปทุมแกนายชางทอง      แลว 
ประทานพระอรหัต     พระองคทรงแนะสัตวทั้งหลายดวยอุบายตาง  ๆ   อยางนี้  
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พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี ้  พวกเธอนั่งสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไรหนอ    เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว    ตรัสวา 
ภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้อยางเดียวเทาน้ัน     ที่ตถาคตเปนผูฉลาดในอุบาย 
โดยรูอุบายวา  นี้เปนดังน้ี   แมในกาลกอน   ตถาคตก็เปนผูฉลาดในอุบายเหมือน 
กัน    แลวทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล    เมือ่พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ    อยูในกรุง 
พาราณสี  ชนบทไมมีเงินใช  เพราะพระเจาพรหมทัตทรงบีบบังคับชาวชนบท 
ขนเอาทรัพยไปหมด.    ในกาลน้ัน    พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ 
ณ  กาสิกคาม   ครั้นเจรญิวัยแลว    ไดไปเมืองตักกศิลา   กลาวกะอาจารยวา 
ขาพเจาจักเท่ียวขอเขาโดยธรรม      แลวจักนําเอาทรัพยมาใหอาจารยภายหลัง 
แลวเริ่มเรียนศิลปศาสตร    ครั้นเรียนสําเร็จสอบไลไดแลว     จึงบอกอาจารยวา 
ขาแตทานอาจารย   กระผมจักไปนําทรัพยคาจางสอนมาใหทาน   แลวออกเท่ียว 
ไปตามชนบทแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม  ไดทองคําเจ็ดลิ่ม   จึงไปดวยคิดวา 
จักใหอาจารย   ในระหวางทางไดลงสูเรือเพ่ือขามแมน้ําคงคา  เรือโคลงไปมาใน 
แมน้ํานั้น    ทองคําของพระโพธิสัตวก็ตกนํ้า   พระโพธิสัตวคิดวา   เงินเปนของ 
หายาก     เมื่อเราจะเที่ยวแสวงหาทรัพยคาจางสอนตามชนบท     ก็จักเน่ินชา 
อยากระน้ันเลย   เราควรน่ังอดอาหาร  อยูที่ฝงแมน้ําคงคานี่แหละ  พระราชาจัก 
ทรงทราบความท่ีเรานั่งอยูโดยลําดับ    ก็จักสงพวกอํามาตยมา   เราจักไมพูดจา 
กับพวกอํามาตยเหลาน้ัน    ลําดับนั้น   พระราชากจั็กเสด็จมาเอง  เราจักไดทรัพย 
คาจางสอนในสํานักของพระราชาดวยอุบายน้ี  คิดดังน้ีแลว  หมผาสาฎกเฉวียงบา 
เอายัญและสายสิญจนวงไวโดยรอบ    นั่งอยูที่ฝงแมน้ําคงคา    ประดุจรูปปฏิมา 
ทองคําบนพ้ืนทราย  ซึ่งมสีีดังแผนเงินฉะนั้น.  
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            มหาชนเห็นพระโพธิสัตวนั่งอดอาหารอยู  จึงถามวา   ทานน่ังเพ่ืออะไร.  
พระโพธิสัตวมิไดกลาวแกใคร ๆ    วันรุงข้ึน    ผูที่อยูบานใกลประตูพระนคร 
ไดฟงวา  พระโพธิสัตวนั่งอยูที่นั้น   จึงพากันไปถาม.  พระโพธสิัตวก็มิไดกลาว 
แมแกชนเหลาน้ัน.    ชนเหลาน้ันเห็นความลําบากของพระโพธิสัตว    ก็พากัน 
คร่ําครวญหลีกไป.  ในวันที่  ๓ ชาวพระนครพากันมา   ในวันที่  ๔   อิสรชนพา 
กันมาจากพระนคร    ในวันที่  ๕  ราชบุรุษพากันมา    ในวันที่  ๖    พระราชา 
ทรงสงพวกอํามาตยมา   พระโพธิสัตวก็มิไดกลาวแมแกชนเหลาน้ัน.   ในวันที่  
๗  พระราชาทรงกลัวภัย  จึงเสด็จไปยังสํานักของพระโพธิสัตว  เม่ือจะตรัสถาม 
จึงตรัสพระคาถาที่  ๑ วา 
                        ดูกอนพราหมณ  เราสงทูตท้ังหลายมาเพ่ือทานผู 
              เพงอยู  ณ  ฝงแมน้ําคงคา   ทูตเหลาน้ันถามทาน  ทาน 
              กม็ไิดบอกใหแจมแจง  ความทุกขที่เกิดขึน้แกทานน้ัน 
              เปนความตายของทานมิใชหรอื  ? 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ตุยฺห   มต  นุ  เต  ความวา  ดูกอน 
พราหมณ  ความทุกขซึ่งเกิดแกทานน้ัน  เปนความตายของทานมิใชหรือ  ทาน 
จึงไมบอกแกคนอ่ืน.   
            พระโพธิสัตวไดฟงดังน้ัน     จึงทูลวา    ขาแตมหาราชเจา   ขาพระองค 
จะบอกแกผูที่สามารถจะนําทุกขไปไดเทาน้ัน    ไมบอกแกผูอ่ืน   แลวกลาวคาถา 
๗ คาถาวา 
                        ขาแตพระองคผูทรงบํารุงรัฐกาสีใหเจริญ      ถา 
              ความทุกขเกิดขึน้แกพระองค    ผูใดไมพึงเปลื้องทุกข 
              จากพระองคได    พระองคอยาไดตรัสบอกความทุกข 
              นั้นแกผูนั้น.  
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                        ผูใดพึงเปลื้องทุกขของบุคคลผูเกิดทุกข     ได 
              สวนเดียวโดยธรรม  พึงบอกเลาแกผูนั้นไดโดยแท. 
                        ขาแตพระราชา   เสียงของสุนัขจ้ิงจอกก็ดี   ของ 
              นกก็ดี   รูไดงาย  เสียงของมนุษยรูไดยากยิ่งกวาน้ัน. 
                        อนึ่ง  ผูใดเมื่อกอนเปนผูใจดี  คนท้ังหลายนับถือ 
              วาเปนญาติ    เปนมิตรหรือเปนสหาย    ภายหลังผูนั้น 
              กลบักลายเปนศัตรูไปได    ใจของมนุษยรูไดยาก 
              อยางน้ี. 
                        ผูใดถูกถามเนือง ๆ  ถึงทุกขของตน   ยอมบอก 
              ในกาลไมควร  ผูนั้นยอมมีแตมิตรผูแสวงหาประโยชน 
              แตไมยินดีรวมทุกขดวย. 
                        บุคคลรูกาลอันควร    และรูจักบัณฑติผูมีปญญา 
              มีใจรวมกันแลว   พึงบอกความทุกขทั้งหลายแกบุคคล 
              ผูเชนนั้น  นักปราชญพึงบอกความทุกขรอนแกบุคคล 
              อื่น  พึงเปลงวาจาออนหวานมีประโยชน. 
                        อนึ่ง    ถาบุคคลอดกล้ันความทุกขของตนไมได 
              ก็พึงรูวา    ประเพณีของโลกนี้   จะมีเพ่ือถึงความสุข 
              สําหรับเราผูเดียวไมได   นกัปราชญเมื่อเพงเล็งหิริและ 
              โอตัปปะอันเปนของจริง     พึงอดกล้ันความทุกขรอน 
              ไวผูเดียวเทาน้ัน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อปฺุปชฺเช  ความวา   ถาความทุกขพึง 
เกิดข้ึนแกพระองค.    บทวา  มา   อกขฺาหิ   แปลวา   จงอยาบอก.    บทวา  
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ทุพฺพิชานคร    ความวา    ถอยคําของมนุษยรูไดยากยิ่งกวาถอยคําของสัตว 
ดิรัจฉาน   เพราะเหตุนั้น     คือเพราะไมรูโดยถองแท    ไมพึงบอกทุกขของตน 
ซึ่งไมสามารถจะนําไปได.   บทวา  อป   เจ   ความวา   เพราะทานกลาวไวใน 
คาถาแลว.   บทวา  อนานุปุฏโ  แปลวา  ถกูถามบอย ๆ.  บทวา  ปเวทเย 
แปลวา   ยอมกลาว.  บทวา อกาลรูเป  แปลวา ในกาลอันไมสมควร.    บทวา 
กาล    ความวา   ตลอดกาลท่ีพูดถึงความลับของตน.    บทวา   ตถาวิธสฺส 
ความวา    รูจักบุรุษผูเปนบัณฑิต    วาผูใดเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับตนแลว 
พึงบอกแกบุคคลเชนนั้น.    บทวา  ติปฺปานิ   แปลวา  ทุกข.    บทวา  สเจ 
ความวา   ถาวาบุคคลอดกลั้นความทุกขของตนไมได   พึงรูวาเปนนาท่ีของตน 
ในเมื่อเรี่ยวแรงแหงชาติชายตนหรือของผูอ่ืนมีอยู.     บทวา    นีติ    ความวา 
ประเพณีโลกเปนอยางนี้   อธิบายวา  โลกธรรม  ๘.  ทานกลาวคําอธิบายไวดังน้ี 
วา  ถาประเพณีของโลกนี้  จะมีเพ่ือถึงความสุขสําหรับเราเทานั้นไมได   ข้ึนชื่อวา 
ผูจะพนไปจากโลกธรรมท้ัง   ๘  ประการท่ีเกิดข้ึนแลวยอมไมมี   เมื่อเปนเชนนี ้
นักปราชญผูปรารถนาแตความสุข   เปนผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ  ไมพึง 
ทํากรรมที่ชือ่วายกทุกขใหแกผูอ่ืน  และเราก็มีหิริและโอตตัปปะ   เพราะเหตุนั้น 
นักปราชญเมื่อเพงหิริโอตตัปปะในตนซ่ึงเปนของมีจริง ไมพึงบอกแกบุคคลอ่ืน 
พึงนอนปรับทุกขอยูแตผูเดียว. 
            พระมหาสัตวครั้นแสดงธรรมถวายพระราชาดวยคาถา ๗  คาถาอยางนี้ 
แลว   เมื่อจะแสดงความท่ีตนแสวงหาทรัพยเพ่ืออาจารยไดกลาวคาถา  ๔  คาถา 
วา 
                        ขาแตพระมหาราช   ขาพระองคตองการจะหา 
              ทรพัยใหอาจารย   จึงเท่ียวไปทั่วแวนแควนนิคม  และ 
              ราชธานีทั้งหลาย.  
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                        ขอกะคฤหบดี    ราชบุรุษและพราหมณมหาศาล 
              ไดทองคํา  ๗  ลิม่   ทองคํา  ๗ ลิ่มของพระองคนั้นหาย 
              เสียแลว  เพราะเหตุนั้น  ขาพระองคจึงเศราโศกมาก. 
                        ขาแตพระมหาราช     บุรุษผูเปนทูตของพระองค 
              เหลาน้ัน      ขาพระองคคิดรูดวยใจวา    ไมสามารถจะ 
              ปลดเปลื้องขาพระองคจากทุกขได     เพราะเหตุนั้น 
              ขาพระองคจึงไมบอกแกบุรษุเหลาน้ัน. 
                        ขาแตพระมหาราช   สวนพระองค   ขาพระองค 
              คิดรูดวยใจวา  พระองคสามารถจะปลดเปลื้องขาพระ- 
              องคจากทุกขได  เพราะเหตุนั้น  ขาพระองคจึงกราบทูล 
              ใหพระองคทรงทราบ.   
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ภิกฺขมาโน  ความวา  ขออยูกะคฤหบดี 
เปนตนเหลานั้น.  บทวา  เต   เม   ความวา   เมื่อขาพระองคขามแมน้ําคงคา 
ทองของพระองค  ๗  ลิม่หายเสียแลว  คือตกไปในแมน้ําคงคา.  บทวา  ปุรสิา  เต 
ความวา    ขาแตมหาราช บุรุษผูเปนทูตของพระองค. บทวา มนสานุวิจินฺติตา 
ความวา  ขาพระองครูวาคนเหลาน้ัน     ไมสามารถจะปลดเปลื้องขาพระองคให 
พนจากทุกขได.  บทวา  ตสฺมา  ความวา   เพราะเหตุนั้น     ขาพระองคจึงไม 
บอกทุกขของตนแกเขาเหลาน้ัน.   บทวา   ปเวทยึ    แปลวา   ไดแจงไวแลว. 
            พระศาสดาเมื่อจะประกาศเน้ือความน้ัน    จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                        พระราชาผูบํารุงรัฐกาสีใหญ   มีพระหฤทัยเลื่อม 
              ใส  ไดพระราชทานทองคํา  ๑๔ แทง  แกพระโพธิสัตว 
              นั้น.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชาตรูปมเย   ความวา ไดทรงพระราชทาน 
ทองคํา   ๑๔  แทงแกพระโพธิสัตวนั้น. 
            พระมหาสัตวถวายโอวาทแกพระราชาแลว  ใหทรัพยแกอาจารยบําเพ็ญ 
กุศลมีทานเปนตน   แมพระราชากดํารงอยูในโอวาทของพระมหาสัตว  ครองราช 
สมบัติโดยธรรม   แลวชนท้ังสองก็ไปตามยถากรรม. 
            พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรสัวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ที่ตถาคตเปนผูฉลาดในอุบาย   แมในกาลกอน 
ตถาคตก็เปนผูฉลาดในอุบายเหมือนกัน    แลวทรงประชุมชาดกวา   พระราชา 
ในครั้งน้ันไดมาเปนพระอานนท    อาจารยไดมาเปนพระสารีบุตร   สวน 
มาณพ  คือเราตถาคตนั่นแล. 
                                   จบอรรถกถาทูตชาดก  
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                                     ๖.  กาลิงคโพธิชาดก 
 

                           วาดวยการพยากรณที่อันเปนชัยภูมิ 
                        [๑๗๙๐]    พระเจาจักพรรดิทรงพระนามวากาลิง- 
              คะ  ไดทรงสั่งสอนมนุษยทั่วแผนดินโดยธรรม ไดเสด็จ 
              ไปสูที่ใกลตนโพธ์ิ  ดวยชางทรงมีอานุภาพมาก. 
                        [๑๗๙๑]    การทวาชปุโรหิตชาวกาลิงครัฐ  พิจาร- 
              ณาดูภูมิภาคแลว  จึงประคองอัญชลี   กราบทูลพระเจา 
              จักรพรรดิผูเปนบุตรแหงดาบสช่ือกาลิงคะวา 
                        [๑๗๙๒]    ขาแตพระมหาราชา   ขอเชิญพระองค 
              เสด็จลงเถิด  ภูมภิาคนี้อันพระพุทธเจาผูเปนสมณะทรง 
              สรรเสริญแลว  พระพุทธเจาท้ังหลายผูตรัสรูโดยย่ิง  ม ี
              พระคุณหาประมาณมิได  ยอมไพโรจน   ณ  ภูมิภาคนี้. 
                        [๑๗๙๓]    หญาและเครือเถาท้ังหลายในภูมิภาค 
              สวนนี้    มวนเวียนโดยทักษิณาวัฏ    ภมูภิาคสวนน้ี 
              เปนท่ีไมหว่ันไหวแหงแผนดิน    (เมื่อกัลปจะต้ังขึ้น 
              ยอมต้ังขึ้นกอนเมื่อกัลปพินาศก็พินาศภายหลัง)  ขาแต 
              พระมหาราชา   ขาพระองคไดสดับมาอยางน้ี. 
                        [๑๗๙๔]    ภมูิภาคสวนน้ี เปนมณฑลแหงแผนดิน 
              อันทรงไวซึ่งภูตท้ังปวง  มีสาครเปนขอบเขต  ขอเชญิ 
              พระองคเสด็จลง     แลวทรงกระทําการนอบนอมเถิด 
              พระเจาขา.  
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                        [๑๗๙๕]    ชางกุญชรตัวประเสริฐ   เกิดในตระกูล 
              อุโบสถยอมไมเขาไปใกลประเทศน้ันเลย    ดวยเหตุมี 
              ประมาณเทาน้ี. 
                        [๑๗๙๖]    ชางตัวประเสริฐนี้  เปนชางเกิดแลวใน 
              ตระกูลอุโบสถโดยแท   ถึงกระนั้น   ก็ไมอาจจะเขาไป 
              ใกลประเทศมีประมาณเทาน้ีได   ถาพระองคยังทรง 
              สงสัยอยู  ก็จงทรงไสชางพระท่ีนั่งไปเถิด. 
                        [๑๗๙๗]    พระเจากาลงิคะทรงสดับคําน้ันแลว 
              จึงทรงใครครวญถอยคําของปุโรหิตผูชํานาญการพยา- 
              กรณวา  เราจักรูถอยคําของปุโรหิตนี้วาจริงหรือไมจรงิ 
              อยางน้ีแลว  ทรงไสชางพระท่ีนั่งไป. 
                        [๑๗๙๘]    ฝายชางพระท่ีนั่งน้ัน    ถูกพระราชา 
              ทรงไสไปแลว     ก็เปลงเสียงดุจนกกระเรียนแลวถอย- 
              หลังทรุดคุกลง  ดังอดทนภาระหนักไมได. 
                        [๑๗๙๙]    ปุโรหิตภารทวาชะชาวกาลิงครัฐ  รูวา 
              ชางพระท่ีนั่งส้ินอายุแลว    จงึรีบกราบทูลพระเจา- 
              กาลงิคะวา   ขาแตพระมหาราชา   ขอเชิญเสด็จไปทรง 
              ชางพระท่ีนั่งเชือกอื่นเถิด ชางพระท่ีนั่งเชือกนี้สิ้นอายุ 
              แลว   พระเจาขา. 
                        [๑๘๐๐]    พระเจากาลิงคะทรงสดับคําน้ันแลว  จึง 
              รบีเสด็จไปทรงชางพระท่ีนั่งเชือกใหม   เมื่อพระราชา 
              เสด็จกาวไปพนแลว     ชางพระท่ีนั่งท่ีตายแลวก็ลมลง  
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              ณ พ้ืนดินที่นั้นเอง     ถอยคําของปุโรหิต    ผูชํานาญ 
              การพยากรณเปนอยางใด   ชางพระท่ีนั่งเปนอยางน้ัน. 
                        [๑๘๐๑]    พระเจากาลิงคะไดตรัสกะพราหมณ 
              ภารทวาชะ  ชาวกาลิงครัฐอยางน้ีวา  ทานเปนสัมพุทธะ 
              รูเหน็เหตุทั้งปวงโดยแท. 
                        [๑๘๐๒]    กาลิงคพราหมณ   เมื่อไมรับคําสรร- 
              เสรญิน้ันจึงไดกราบทูลวา    ขาแตพระมหาราชา    ขา 
              พระองคเปนผูชํานาญการพยากรณชื่อวาพุทธะผูรูเหตุ 
              ทั้งปวงก็จริง. 
                        [๑๘๐๓]    แตพระพุทธเจาท้ังหลายเปนพระสัพ- 
              พัญูดวย  เปนพระสัพพวิทูดวย ยอมรูเหตุทั้งปวงดวย 
              พระญาณเปนเครื่องกําหนด   ขาพระองครูเหตุทั้งปวง 
              ไดเพราะกําลังแหงอาคม  พระพุทธเจาท้ังหลาย  รูเหตุ 
              ทั้งปวงไดดวยพระสัพพัญุตญาณ. 
                        [๑๘๐๔]    พระเจากาลงิคะ    ทรงนาํเอามาลาและ 
              เครือ่งลูบไลพรอมดวยดนตรีตาง ๆ  ไปบชูาพระมหา- 
              โพธิ์แลว  รับส่ังใหกระทํากําแพงแวดลอม. 
                        [๑๘๐๕ ]    รับส่ังใหเด็ดดอกไมประมาณหกหมืน่ 
              เลมเกวียนมาบูชาโพธิมณฑลอันเปนอนุตริยะ  แลว 
              เสด็จกลับ. 
                                 จบกาลิงคโพธิชาดกท่ี  ๖  
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                             อรรถกถากาลิงคชาดก* 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงพระ- 
ปรารภการบชูามหาโพธิ์    ที่พระอานนทเถระการทําแลว      ตรัสพระธรรม 
เทศนานี้   มคํีาเริ่มตนวา   ราชา    กาลงฺิโค   จกฺกวตฺติ  ดังน้ี. 
            ความพิสดารวา     พระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปตามชนบท     เพ่ือ 
ประโยชนจะทรงสงเคราะหเวไนยสัตว       ชาวกรุงสาวัตถีตางถือของหอมและ 
ดอกไมเปนตนไปยังพระเชตวัน     ไมไดปูชนียสถานอยางอ่ืนไปวางไวที่ประตู  
พระคันธกุฎี  ดวยเหตุนั้น   เขาก็มีความปราโมทยกันอยางยิ่ง.  ทานอนาถปณฑิก 
มหาเศรษฐีทราบเหตุนั้นแลว     จึงไปยังสํานักพระอานนทเถระ     ในเวลาท่ี 
พระตถาคตเสด็จมาพระเชตวัน    กลาววา  ขาแตทานผูเจริญ     เมื่อพระตถาคต  
เสด็จหลีกจาริกไป    พระวิหารน้ีไมมีปจจัย    มนษุยทั้งหลายไมมีสถานที่บูชา 
ดวยของหอมและดอกไมเปนตน   ขอโอกาสเถิดทานเจาขา  ขอทานจงกราบทูล 
ความเรื่องนี้แดพระตถาคต    แลวจงรูที่ที่ควรบูชาสักแหงหนึ่ง.                  
            พระอานนทเถระรับวา  ดีละ  แลวทูลถามพระตถาคตวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    เจดียมีกี่อยาง.    พระศาสดาตรัสตอบวา    มีสามอยางอานนท. 
พระอานนทเถระทูลถามวา  สามอยางอะไรบางพระเจาขา.   พระศาสดาตรัสวา 
ธาตุเจดีย  ๑  ปริโภคเจดีย  ๑   อุทเทสกิเจดีย  ๑.  พระอานนทเถระทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เมือ่พระองคเสด็จจาริกไป    ขาพระองคอาจกระทําเจดีย 
ไดหรือ.   พระศาสดาตรัสวา  อานนท  สําหรับธาตุเจดียไมอาจทําได    เพราะ 
ธาตุเจดียนั้น  จะมีไดในกาลท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานแลว  สําหรับอุทเทสิกเจดีย 
ก็ไมมีวัตถุปรากฏ   เปนเพียงเนื่องดวยตถาคตเทานั้น    ตนมหาโพธ์ิที่พระพุทธเจา 
บาลีเปน  กาลิงคโพธิชาดก*  
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อาศัยเปนที่ตรัสรู  ถึงพระพุทธเจาจะยังทรงพระชนมอยูก็ตาม   ปรินิพพานแลว 
ก็ตาม    เปนเจดียไดเหมือนกัน.    พระอานนททูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อพระองคเสด็จหลีกไป  พระมหาวิหารเชตวันหมดที่พ่ึงอาศัย  มนุษยทัง้หลาย 
ไมไดสถานที่เปนที่บูชา     ขาพระองคจักนําพืชจากตนมหาโพธิมาปลูกที่ประตู 
พระเชตวัน   พระเจาขา.    พระศาสดาตรัสวา   ดีแลวอานนท   เธอจงปลูกเถิด 
เมื่อเปนเชนน้ัน  ในพระเชตวันก็จักเปนดังตถาคตอยูเปนนิตย. พระอานนทเถระ 
บอกแกพระเจาโกศล    อนาถปณฑิกมหาเศรษฐี    และนางวิสาขามหาอุบาสิกา 
เปนตน    ใหขุดหลุม  ณ  ที่เปนที่ปลูกตนโพธิที่ประตูพระเชตวัน    แลวกลาวกะ 
พระมหาโมคคัลลานเถระวา   ทานขอรับ   กระผมจักปลูกตนโพธิที่ประตูพระ- 
เชตวัน    ทานชวยนําเอาลูกโพธิสุกจากตนมหาโพธิใหกระผมทีเถิด.               
            พระมหาโมคคัลลานเถระรับวา   ดีละ   แลวเหาะไปยังโพธิมณฑล 
เอาจีวรรับลกูโพธิที่หลนจากข้ัวแตยังไมถึงพ้ืนดิน     ไดแลวนํามาถวายพระ- 
อานนทเถระ.     พระอานนทเถระไดแจงความพระเจาโกศลเปนตนวา    เราจัก 
ปลูกตนโพธิใ์นที่นี้.    พระเจาโกศลใหราชบุรุษถอืเครื่องอุปกรณทุกอยางเสด็จ 
มาพรอมดวยบริวารใหญในเวลาเย็น.  อนาถปณฑิกมหาเศรษฐี   มหาอุบาสิกา 
วิสาขา  และผูมีศรัทธาอื่น ๆ ก็ไดทําเชนนั้น. 
            พระอานนทเถระ   ต้ังอางทองใบใหญไวในท่ีเปนที่ปลูกตนโพธิ   ให 
เจาะกนอางแลวใหลูกโพธิสุกแดพระเจาโกศล   ทลูวา   มหาบพิตร    พระองค 
จงปลูกโพธิสุกนี้เถิด    พระเจาโกศลทรงพระดําริวา    ความเปนพระราชามิได 
ดํารงอยูตลอดไป  ควรท่ีเราจะใหอนาถปณฑิกมหาเศรษฐีปลูกตนโพธินี้   ทรง 
ดําริดังน้ี      แลวไดวางลูกโพธิสุกนั้นไวในมือของมหาเศรษฐี.     อนาถปณฑิก 
มหาเศรษฐีรวบรวมเปอกตมท่ีมีกลิ่นหอมแลว    ฝงลูกโพธิสุกไวในเปอกตมน้ัน  
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พอลูกโพธิพนมือมหาเศรษฐี     เมื่อชนท้ังปวงกําลังแลดูอยู     ไดปรากฏลาํตน 
โพธิประมาณเทางอนไถ   สูงหาสิบศอก    แตกกิ่งใหญหากิ่ง ๆ  ละหาสิบศอก 
คือในทิศทั้งส่ีและเบ้ืองบน     ตนโพธินั้นเปนตนไมใหญกวาตนไมใหญในปา 
ต้ังข้ึนในทันใดนั่นเอง  ดวยประการฉะน้ี. 
            พระราชารับสั่งใหเอาหมอทองคําและหมอเงิน  ๘๐๐ หมอ   ใสน้ําหอม 
เต็ม  ประดับดวยดอกบัวเขียว  สูงข้ึนมาหน่ึงศอกเปนตน    ต้ังเปนแถวแวดลอม 
ตนมหาโพธิ    แลวรับสั่งใหทําแทนสําเร็จดวยรัตนะเจ็ด    โปรยปรายผสมทอง 
สรางกําแพงลอมรอบ   ทาํซุมประตูสําเร็จดวยรัตนะ ๗ เครื่องสักการะไดมีเปน 
อันมาก.   พระอานนทเถระเขาไปเฝาพระตถาคต  กราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขอพระองคจงประทับนั่ง  ณ  โคนตนโพธิ์ที่ขาพระองคปลูก  เขาสมาบัติ 
ที่ขาพระองคเขา  ณ  โคนตนมหาโพธิ      เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน. 
พระศาสดาตรัสวา   พูดอะไร   อานนท   เมื่อเรานั่งเขาสมาบัติที่ไดเขาแลว   ณ 
มหาโพธิมณฑล  ประเทศอ่ืนก็ไมอาจท่ีจะทรงอยูได.  พระอานนทเถระกราบทูล 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ       เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน    ขอพระองคจง 
ใชสอยโคนตนโพธิ์นั้น    ดวยความสุขเกิดแกสมาบัติ    โดยกําหนดวาใกลภูมิ- 
ประเทศน้ีเถิด.    พระศาสดาทรงใชสอยโคนตนโพธินั้น    ดวยความสุขเกิดแต 
สมาบัติตลอดราตรีหน่ึง. 
            พระอานนทเถระถวายพระพรแดพระเจาโกศลเปนตน ใหทําการฉลอง 
ตนโพธิ.    และตนโพธิ์แมนั้น  ก็ปรากฏวา  อานนทโพธิทีเดียว    เพราะเปน 
ตนไมที่พระอานนทปลูกไว.  ครั้งน้ันภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาวา 
ทานพระอานนท  เมื่อตถาคตยังดํารงอยู   ใหปลกูตนโพธิ์แลวบูชาอยางมากมาย 
พระเถระมีคุณมากนาอัศจรรยจริง.  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย  บดันี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยอะไรหนอ  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูล 
ใหทรงทราบ  จึงตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   แมในกาลกอน 
อานนทก็ไดพามนุษยในทวีปใหญทั้ง  ๔  พรอมดวยทวีปบริวาร  ใหนําของหอม 
และดอกไมเปนอันมากไปกระทําการฉลองตนโพธ์ิ  ณ  มหาโพธิมณฑลเหมือนกัน 
ดังน้ีแลว   ทรงนําอดีตนิทานมาเลาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล พระเจากาลิงคราชเสวยราชสมบัติอยูในทันตปุรนคร 
แควนกาลิงคะ.   พระองคมีพระราชโอรสของพระองค  คือ   มหากาลิงคะ 
องคหน่ึง  จุลลกาลิงคะองคหน่ึง  ในสององคนั้น  องคพ่ี  พวกโหรทํานายวา 
จักไดครองราชสมบัติ    เมื่อพระราชบิดาลวงลับไปแลว    แตองคนองพวกโหร 
ทํานายวา    จักบวชเปนฤาษีเที่ยวภิกขาจาร     แตโอรสขององคนองจักไดเปน 
พระเจาจักรพรรดิ. 
            ตอมาภายหลัง  เม่ือพระราชบิดาลวงลับไป   พระราชโอรสองคพ่ีเปน 
พระราชา  องคนองเปนอุปราช.  อุปราชน้ัน  ไดมมีานะข้ึนเพราะบุตรเปนเหตุวา 
ไดยินวา  ลูกของเราจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ.  พระราชานั้นทรงอดทนอยู 
ไมไดจึงรับสั่งกะอํามาตยรับใชคนหน่ึงวา  เจาจงจับเจาจุลลกาลิงคะ.  อํามาตย 
นั้นไปกราบทูลวา    ขาแตพระกุมาร   พระราชาประสงคจะจับพระองค   ขอจง 
รักษาชีวิตของพระองคไว.    อุปราชไดเอาของสามอยางของพระองค    คือ 
พระราชลัญจกร  ผากัมพลเน้ือละเอียด  และพระขรรค  แสดงแกอํามาตยรับใช 
แลวตรัสวา    ทานท้ังหลายพึงใหราชสมบัติแกบุตรของเราดวยสัญญาน้ี    แลว 
เสด็จเขาปา  สรางอาศรมในภูมิประเทศท่ีรื่นรมย  บวชเปนฤาษีอยูริมฝงแมน้ํา.  
            แมในแควนมัททราช พระอัครมเหสีของพระเจามัททราชในสาคลนคร 
ประสูติพระธิดา.    พวกโหรทํานายพระธิดาวา    พระธิดาน้ีจักเที่ยวภิกขาจาร  
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เลี้ยงชีพ    แตพระโอรสของพระนางจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ.     พระราชา 
ชาวชมพูทวีปไดสดับเหตุดังน้ัน    จึงมาลอมพระนครพรอมกัน.     พระเจา 
มัททราชทรงดําริวา    ถาเราใหธิดาน้ีแกพระราชาองคหน่ึง    พระราชาที่เหลือ 
ก็จักโกรธ   เราจักรักษาธิดาของเราไว   จึงพาพระธิดาและพระอัครมเหสีปลอม 
พระองคหนีเขาปา   สรางอาศรมอยูทางเหนืออาศรมของกาลิงคกุมาร   เลี้ยงชีพ 
ดวยมวลผลาหารอยู  ณ  ที่นั้น.   พระชนกชนนีทรงดําริวา   เราจักรักษาธิดาอยู 
ในอาศรม   แลวไปหาผลาหาร.    ในเวลาท่ีพระชนกชนนีไป    พระธิดาไดเอา 
ดอกไมตาง ๆ    มาทําเปนเทริดดอกไมแลววางไวที่ริมฝงแมน้ําคงคา     จนเกิด 
เปนเหมือนค่ันบันได.  ทีน่ั้นมีตนมะมวงที่งามชอุมอยูตนหน่ึง  พระธิดาข้ึนเลน 
บนตนมะมวง   แลวปาเทริดดอกไมไป. 
            วันหนึ่ง    เทริดดอกไมไปคลองพระเศียรของกาลิงคกุมารผูกําลัง 
สรงสนานอยูในแมน้ําคงคา.   พระกาลิงคกุมารแลดูแลว  ทรงพระดําริวา  เทริด 
ดอกไมนี้  หญิงคนหนึ่งกระทํา  แตไมใชหญิงแกทาํ   เปนหญิงสาวทํา   เราจัก 
ตรวจตราดูกอน  จึงไปเหนือนํ้าคงคาดวยอํานาจกิเลส  ไดสดับเสียงของพระธิดา 
ผูนั่งอยูบนตนมะมวงรองเพลงดวยเสียงอันไพเราะ     จึงเสด็จไปที่โคนตนไม 
ทอดพระเนตรเห็นพระธิดา  จึงตรัสถามวา   แมนางผูมีพักตรอันเจริญ   ทาน 
เปนใคร.   พระธิดาตอบวา  เราเปนมนุษย.    พระกุมารตรัสวา   ถาเชนนั้น  
ทานจงลงมา. พระธิดาตรัสวา  นาย เราเปนกษัตริยไมอาจลงไปได.  พระกุมาร 
ตรัสวา   ที่รกั     ฉันเปนกษัตริยเหมือนกัน   ทานจงมาเถิด.    พระธิดาตรัสวา 
นาย     คนมใิชเปนกษัตริยไดดวยเหตุสักวาถอยคําเทาน้ัน        ถาทานเปน 
กษัตริย    ขอทานจงกลาวมายาของกษัตริยเถิด.    ชนท้ังสองน้ันตางกลาวมายา 
กษัตริยกะกันและกัน.    เม่ือชนทั้งสองอยูดวยความรักใคร    พระราชธิดาก็ต้ัง  
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ครรภ  โดยครบ ๑๐  เดือนก็ประสูติพระราชโอรส  ซึ่งสมบูรณดวยบุญลักษณะ 
อันอุดม.  พระชนกชนนีไดขนานนามวา  กาลิงคะ.  กาลิงคกุมารน้ันเจริญวัย 
สําเร็จการศึกษาศิลปวิทยาทุกอยาง      ในสํานักของพระชนกและพระอัยกา. 
ลําดับนั้น พระชนกของกาลิงคกุมารน้ัน  ตรวจดูดวงดาวก็ทราบวาพ่ีชายสวรรคต  
แลว   จึงบอกบุตรวา  พออยาอยูในปาเลย  พระเจามหากาลิงคะผูเปนลุงของพอ 
สวรรคตแลว  พอจงไปยังทันตปุรนคร ครองราชสมบัติสืบสันตติวงศเถิด   แลว 
มอบพระธํามรงคผากัมพลและพระขรรค ซึ่งพระองคนํามาใหแลวตรัสสั่งวา พอ 
ในทันตปุรนคร    อํามาตยผูประพฤติประโยชนของเรามีอยูที่ถนนโนน   พอจง 
เหาะลงไปท่ีกลางที่นอนในเรือนของเขา    แลวแสดงรัตนะสามประการนี้   แลว 
บอกความท่ีเจาเปนโอรสของเราแกเขา   เขาจักชวยเจาใหไดครองราชสมบัติ. 
            กาลิงคกุมารน้ัน   กราบลาพระชนกชนนีและอัยกาแลว    เหาะไปดวย 
บุญฤทธิ์    ลงนั่งเหนือท่ีนอนของอํามาตย  ถูกถามวา  ทานเปนใคร  จึงบอกวา 
เราเปนบุตรของจุลลกาลงิคะ   แลวแสดงรัตนะสามน้ัน.   อํามาตยจึงประกาศแก 
ราชบริษัท.    อํามาตยและราชบริษัททั้งหลายพรอมกันประดับประดาพระนคร 
นั้น  อภิเษกกาลิงคกุมารใหครองราชสมบัติ. 
            ลําดับนั้น  ปุโรหิตชื่อวา ภารทวาชะ  ของพระเจากาลิงคะไดกราบทูล 
จักรพรรดิใหพระเจากาลิงคะทรงทราบ.    พระเจากาลิงคะนั้น     ทรงบําเพ็ญ 
จักรวัตรนั้นใหบริบูรณแลว.  ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๕  คํ่า  จักรแกวก็มาจากท่ีอยู 
ของจักรแกว  ชางแกวก็มาจากตระกูลอุโปสถ  มาแกวก็มาจากตระกูลอัศวราชวลา- 
หก  แกวมณีก็มาจากเขาเวปุลลบรรพต  นางแกว  ขุนคลังแกว  ขุนพลแกว  ก็บัง 
เกิดปรากฏแกพระเจากาลิงคะน้ัน.  
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            พระเจาจักรพรรดิกาลิงคราช   ทรงครองราชสมบัติตลอดหองจักรวาล 
วันหน่ึง  มีเสนาแวดลอมเต็มไปในท่ีประมาณ ๓๖ โยชน  เสด็จข้ึนทรงชางเผือก 
ขาวเปรียบดวยอดเขาไกรลาส  ไปสูสํานักพระชนกชนนีดวยสิริวิลาสใหญ. 
            ฝายชางพระที่นั่งพระเจาจักรพรรดินั้น     ไมอาจเหาะขามมหาโพธิ- 
มณฑลอันเกิดแตสะดือแผนดิน  อันเปนไชยมงคลของพระพุทธเจาท้ังปวงได.  
            พระเจาจักรพรรดิราชทรงไสไปเนือง ๆ   แตชางทรงน้ันก็ไมอาจที่จะ 
ไปได. 
            พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน   จึงตรัสพระคาถาที่  ๑  วา 
                        พระเจาจักรพรรดิทรงพระนามวา   กาลิงคะ  ได 
              ทรงสั่งสอนมนุษยทั่วแผนดินโดยธรรม   ไดเสด็จไปสู 
              ที่ใกลตนโพธิดวยชางทรงมีอานุภาพมาก. 
            ลําดับนั้น     ปุโรหิตของพระเจาจักรพรรดิ   ซึ่งตามเสด็จไปดวยคิดวา 
ธรรมดาวาทางอากาศไมมีเครื่องกั้น   เพราะเหตุไรหนอ   พระราชาจึงไมอาจจะ 
ไสชางไปได  เราจักตรวจตราดู   แลวลงจากอากาศตรวจตราเห็นภูมิภาคอันเปน 
มณฑลสะดือแผนดิน  มีชัยบัลลังกของพระพุทธเจาท้ังปวง. 
            ไดยนิวา  ในครั้งน้ัน  ข้ึนชื่อวาตนหญาแมสักเทาหนวดกระตายมิไดมี 
ในที่มีประมาณ  ๘  กรีสนั้นเลย    มีแตทรายอันมีสีเหมือนแผนเงิน   เรี่ยรายอยู 
หญาเครือเถาไมใหญโดยรอบท่ีนั้น   มียอดเวียนประทักษิณโพธิมณฑล   แลว 
ต้ังอยูเฉพาะหนาโพธิมณฑล. 
            ปุโรหิตตรวจดูภูมิภาคแลว   คิดวา  แทจริง  ที่นี้เปนที่  ๆ  กําจัดกิเลส 
ทั้งปวงของพระพุทธเจาทั้งปวง   แมถึงใคร ๆ  มทีาวสักกะเปนตน     ก็ไมอาจ 
ที่จะเหาะขามที่นี้ไปได    จึงไปเฝาพระเจากาลิงคราช    แสดงคุณของพระโพธิ 
มณฑล   แลวกราบทูลพระราชาวา  เสด็จลงเถิด  พระพุทธเจาขา.  
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            พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน    จึงตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
                        ภารทวาชปุโรหิต    พิจารณาดูภูมิภาคแลว    จงึ 
              ประคองอัญชลีกราบทูลพระเจาจักรพรรดิ   ผูเปนบุตร 
              แหงดาบส   ชื่อวา  กาลิงคะวา 
                        ขาแตพระมหาราชเจา   ขอเชิญพระองคเสด็จลง 
              เถิด   ภูมิภาคนี้อนัพระพุทธเจาผูเปนสมณะทรง 
              สรรเสริญแลว     พุทธเจาท้ังหลายผูตรัสรูโดยย่ิง    ม ี
              พระคุณหาประมาณมิได  ยอมไพโรจน   ณ  ภูมิภาคนี้. 
                        หญาและเครือเถาท้ังหลายในภูมิภาคสวนน้ี 
              มวนเวียนโดยรอบทักษิณาวัฏ    ภมูิภาคสวนน้ีเปนที่ไม 
              หว่ันไหวแหงแผนดิน  ขาแตมหาราชเจา  ขาพระองค 
              สดับมาอยางน้ี. 
                        ภมูิภาคสวนน้ี   เปนมณฑลแหงแผนดิน   อัน 
              ทรงไวซึ่งภูตท้ังปวง    มีสาครเปนขอบเขต    ขอเชิญ 
              พระองคเสด็จลงแลว     กระทําการนอบนอมเถิด 
              พระเจาขา. 
                        ชางกุญชรเชือกประเสริฐ  เกิดในตระกูลอุโปสถ 
              ยอมไมเขาไปใกลประเทศเลย ดวยเหตุมปีระมาณเทาน้ี. 
                        ชางเชือกประเสริฐ   เปนชางเกิดในตระกูล 
              อุโบสถโดยแท  ถึงกระนั้น  ก็ไมอาจจะเขาไปใกล 
              ประเทศมีประมาณเทาน้ีได    ถาพระองคยังทรงสงสัย 
              อยู  ก็จงทรงไสชางพระท่ีนั่งไปเถิด.  
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                        พระเจากาลิงคะทรงสดับคําน้ันแลว     จึงทรง 
              ใครครวญถอยคําของปุโรหิตผูชํานาญการพยากรณวา 
              เราจักรูถอยคําของปุโรหิตนี้วา  จริงหรือไมจริงอยางน้ี 
              แลว  ทรงไสพระท่ีนั่งไป. 
                        ฝายชางพระท่ีนั่ง    ถูกพระราชาไสไปแลว    ก ็
              เปลงเสียงดุจนกกระเรียนแลวถอยหลังทรุดคุกลง   ดัง 
              อดทนภาระหนักไมไดฉะนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สมณโกลฺ  แปลวา  บุตรแหงดาบส. 
บทวา    จกกฺวตฺตยโต     ความวา    ผูมีมานะวา    เราเปนพระเจาจักรพรรดิ 
อธิบายวาเปนพระเจาจักรพรรด.ิ บทวา  ปริคฺคเหตฺวา  ความวา  ตรวจดูภูมิภาค.  
บทวา  สมณุคีโต  ความวา   อันพระพุทธเจาท้ังปวงพรรณนาแลว.    บทวา 
อนธิวรา   แปลวา   ผูมีคุณอันชั่งมิได    ประมาณมิได.    บทวา  วิโรจนฺติ 
ความวา  ผูกําจัดความมืดคือกิเลสทั้งปวงไดแลว   ยอมน่ังรุงเรืองอยูในภูมิภาค 
สวนน้ี   เหมอืนพระสุริโยทัยทอแสงออน ๆ ฉะน้ัน.   บทวา   ติณลตา  ไดแก 
หญาและเครือเถา.   บทวา  มณฺโฑ  ความวา  เปนมณฑลแหงแผนดินหนาถึง 
สองแสนส่ีหม่ืนโยชน    เปนสาระไมถูกอะไร ๆ  ครอบงําได    เปนสถานที่ไม 
หว่ันไหว   เม่ือกัปยังดํารงอยูก็ดํารงอยูกอน    เมื่อกัปพินาศก็พินาศในภายหลัง.  
บทวา   อิติ  โน   สุต  ความวา   ขาพระองคไดสดับมาแลวดวยลักษณะมนต 
อยางนี้.    บทวา   โอโรหตฺิวา   ความวา    ขอเชิญพระองคลงจากอากาศแลว 
จงกระทําการนอบนอม     คือกระทําการบูชาสักการะตอสถานท่ี    เปนที่กําจัด 
กิเลสของพระพุทธเจาทุกพระองคนี้.    บทวา    เย    เต     ความวา   ชาง 
ประเสริฐตัวบังเกิดในตระกูลอุโบสถ    กลาวคือชางแกวของพระเจาจักรพรรดิ.  
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บทวา  เอตฺตาวตา  ความวา   ชางเชือกประเสริฐทั้งหมดน้ัน   ยอมไมไปใกล 
ประเทศมีประมาณเทาน้ีไดเลย  แมจะถูกตักเตือนก็ไมเขาไป.  บทวา  อภิชาโต 
ความวา  ชางเชือกประเสริฐนี้  ในตระกูลอุโปสถ  ครอบงํา  กาวลวง   ตระกูลชาง 
ทั้ง  ๘  มีโคจริยาเปนตน.    บทวา   กฺุชร   แปลวา   ชนิดสูงสุด.    บทวา 
เอตฺตาวตา  ความวา   ชางประเสริฐน้ี    ไมสามารถเขาไปประเทศมีประมาณ 
เทาน้ีได    คือไมอาจเขาไปใหยิ่งกวานั้นไปได    พระองคเมื่อหวังเฉพาะจงให 
สัญญาดวยขอเพชรแลวไสไป.  บทวา เวยฺยฺชนิกวโจ  นิสาเมตฺวา  ความวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระราชาพระองคนั้น     ทรงตรวจตราใครครวญถอยคํา 
ของกาลิงคภารทวาชปุโรหิตนั้นเชี่ยวชาญชํานาญในการพยากรณลักษณะแลว 
ใครครวญพิจารณาวา  เราจักรูคําของผูนี้เปนความหรือไมจริงดังน้ี   จึงไสชาง 
พระนั่งไป.  บทวา   โกฺโจว   อภินทตฺิวา  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ชางเชือกประเสริฐนั้น    อันพระราชาทรงเตือนแลวดวยขอประดับเพชรแลวไส 
ไป  จึงเปลงเสียงรองเหมือนเสียงนกกระเรียน    ถอยไปชูงวงข้ึนนอมคอเขาไป 
นั่งอยูบนอากาศนั่นเอง  ทําเปนเหมือนไมอาจจะนําภาระหนักไปได. 
            ชางพระที่นั่งน้ัน  เมื่อถูกพระเจาจักรพรรดิทิ่มแทงอยูบอย ๆ ไมอาจจะ 
อดกลั้นทุกขเวทนาไดทํากาละแลว. 
            สวนพระเจากาลิงคะ    เม่ือไมทราบวาชางทรงถึงแกความตาย   จึงคง 
ประทับอยู  ณ  ที่นั้น.    ปุโรหิตภารทวาชะ  ชาวกาลิงคะจึงกราบทูลวา  ขาแต 
พระมหาราชเจา   ชางพระที่นั่งของพระองคสิ้นชีวิตแลว      ขอพระองคทรงกาว 
ไปสูชางเชือกอ่ืนเถิด   พระพุทธเจาขา. 
            พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ันจึงตรัสพระคาถาที่  ๑๐ วา  
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                        ปุโรหิตภารทวาชะกาลิงครัฐ    รูวาชางพระท่ีนั่ง 
              สิ้นอายุแลว   จึงรีบกราบทูลพระเจากาลิงคะวา   ขาแต 
              พระมหาราชเจา   ขอเชิญเสด็จไปทรงชางพระที่นั่งเชือก 
              อื่นเถิด  ชางพระท่ีนั่งเชือกนี้สิ้นอายุแลวพระเจาขา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นาโค   ขณายุโก   ความวา   ชางเชือก 
ประเสริฐของพระองค  ถงึความส้ินชีวิตแลว  เพราะเมื่อพระราชาจะทรงทําพระ- 
ราชกิจอะไรๆ  ไมสามารถประทับนั่งบนหลังได  ขอพระองคจงทรงกาวไปทรง 
ชางประเสริฐเชือกอ่ืน  เพื่อเสด็จไปโดยท่ีสุดแหงโพธิมณฑล. 
            ดวยกําลังพระฤทธ์ิของพระเจากาลิงคะ   ชางเชือกประเสริฐอ่ืนก็มาจาก 
ตระกูลอุโปสถแลวนอมหลังเขาไปใกลพระเจากาลิงคะ.     พระเจากาลิงคะเสด็จ 
ประทับนั่งบนหลังของชางเชือกนั้น.   ขณะนั้น    ชางเชือกที่ตายก็ลมลงไปบน 
พ้ืนดิน. 
            พระศาสดา  เมื่อจะประกาศเนื้อความน้ันจึงตรัสพระคาถาอีกวา 
                        พระเจากาลิงคะ  ทรงสดับคําน้ันแลวจึงรีบเสด็จ 
              ไปทรงชางพระท่ีนั่งเชือกใหม  เมื่อพระราชาเสด็จกาว 
              ไปพนแลว   ชางพระท่ีนั่งท่ีตายแลวก็ลมลง  ณ พ้ืนดิน 
              ที่นัน่เอง   ถอยคําของปุโรหิต ผูชํานาญการพยากรณ 
              เปนอยางใด  ชางพระท่ีนั่งเปนอยางน้ัน. 
            ลําดับนั้น   พระเจากาลิงคราชจึงเสด็จลงจากอากาศ  แลวทอดพระเนตร 
ดูโพธิมณฑลเห็นปาฏิหาริย   เมื่อจะทรงสรรเสริญปุโรหิตภารทวาชะจึงตรัสวา 
                        พระเจากาลิงคะ  ไดตรัสกะพราหมณภารทวาชะ 
              ชาวกาลิงครัฐ    อยางน้ีวา   ทานเปนสัมพุทธะ  รูเหตุ 
              ทั้งปวงโดยแท.  
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            พราหมณปุโรหิตมิไดรับคําสรรเสริญน้ัน     ต้ังตนไวในฐานะอันตํ่า 
แลวเขาใกลสรรเสริฐพระพุทธคุณเทาน้ัน. 
            พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเน้ือความน้ัน     จึงตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                        กาลิงคพราหมณ  เมื่อไมรับคําสรรเสริญน้ัน   จงึ 
              ไดกราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชา   ขาพระองคเปนผู 
              ชํานาญการพยากรณชื่อวา พุทธะ  ผูรูเหตุทั้งปวงก็จริง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เวยฺยฺชนิกา   ความวา   ขาแตพระ- 
มหาราชเจา     ขาพระองคเห็นพยัญชนะแลว     เปนผูสามารถเม่ือพยากรณได 
ชื่อวาสุคตพุทธะ    ขาแตพระมหาราชเจา     ก็พระพุทธเจาเปนผูรูเหตุทั้งปวง 
เปนผูรูธรรมท้ังปวง  ความที่พระพุทธเจาท้ังหลาย ทรงทราบและทรงรูแจงเหตุ 
ทั้งปวงตางดวยอดีตเหตุเปนตน     คือพระพุทธเจาเหลาน้ันยอมรูเห็นทั้งปวง 
ดวยพระสัพพัญุตญาณ  โดยลักษณะ สวนขาพระองคทั้งหลาย   เปนผูสามารถ 
ในอาคม   (นิกายเปนที่มา)   รูดวยกาํลังศิลปะเทาน้ัน    และรูเพียงเอกเทศเดียว 
เทาน้ัน  สวนพระพุทธเจาทั้งหลายรูเหตุทั้งปวงแล. 
            เจากาลิงคะไดสดับพุทธคุณแลวเกิดโสมนสั   จึงใหชนผูอยูในสกล 
จักรวาลนําของหอมเเละมาลาเปนอันมาก มากระทําการบูชาพระมหาโพธิมณฑล 
สิ้น ๗ วัน. 
            พระศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ันจึงไดตรัสคาถา ๒ คาถา 
วา 
                        พระเจากาลิงคะ   ทรงนําเอามาลาและเครื่องลูบ- 
              ไลพรอมดวยดนตรีตาง  ๆ   ไปบูชาพระมหาโพธิ์แลว 
              รบัส่ังใหกระทํากําแพงแวดลอมไว.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 279 

                        รบัส่ังใหเก็บดอกไมประมาณหกหมื่นเลมเกวียน 
              มาบูชาโพธิมณฑลอันเปนอนุตริยะ  แลวเสด็จกลับ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปายาสิ   ความวา   ทาวเธอไดเสด็จไป 
ยังสํานักของพระชนกชนนีแลว  ทรงรบัสั่งใหยกเสาทองคํา  สูงประมาณ  ๑๘ ศอก 
ณ  มหาโพธิมณฑลแลวใหสรางเวที   แลวไปดวยแกว  ๗ ประการ   ถวายพระ- 
มหาโพธินั้น     เกลี่ยทรายเจือดวยแกว     ใหสรางกําแพงลอมไว    ใหสรางซุม 
ประตู    ใหรวบรวมดอกไมประมาณหกหมื่นเลมเกวียนทุกวัน ๆ  แลวบูชา 
โพธิมณฑลดวยประการฉะน้ี.  แตในบาลีมาเพียงเทาน้ีวา  สฏ ิวาหสหสฺสานิ 
ปุปฺผาน  ดอกไมประมาณหกหมื่นเลมเกวียน. 
            พระเจากาลิงคะ   ครั้นทรงทําการบูชาพระมหาโพธิอยางนี้แลว   เสด็จ 
ไปหาพระชนกชนนีมาสูเมืองทันตุปุระแลวบําเพ็ญกุศลทั้งหลายมีทานเปนตน 
สิ้นพระชนมแลวบังเกิดในดาวดึงสพิภพ. 
            พระศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  จึงตรัสวา  อานนท 
ไดทําการบูชาโพธิมณฑลในบัดนี้เทานั้นก็หามิได  แมในกาลกอน  อานนทก็ได 
กระทําการบูชาโพธิมณฑลแลวเหมือนกัน  แลวตรัสประชุมชาดกวา  พระเจากา- 
ลิงคะ  ในครัง้น้ัน   ไดมาเปนพระอานนท  สวนปุโรหิตชื่อวาภารทวาชะ 
ชาวกาลิงคะคือเราตถาคตแล. 
                                    จบอรรถกถากาลิงคชาดก  
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                                    ๗.  อกิตติชาดก 
 

                    วาดวยอกิตติดาบสขอพรทาวสักกะ  

                        [๑๘๐๖]    ทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต  ทรงเห็น 
              อกติติดาบสผูยับย้ังอยูจึงไดตรัสถามวาดูกอนพราหมณ 
              ทานปรารถนาสมบัติอะไร  ถึงยับย้ังอยูผูเดียวในถ่ินอัน 
              แหงแลง. 
                        [๑๘๐๗]    ดูกอนทาวสักกะ  การเกิดบอย ๆ เปน 
              ทุกข   อนึ่ง  ความแตกทําลายแหงรางกายและความตาย 
              อยางหลงใหล   ก็เปนทุกข  เพราะเหตุนั้น   อาตมภาพ 
              จึงยับย้ังอยู  ณ  ที่นี้. 
                        [๑๘๐๘]    ขาแตทานกัสสปะ    เพราะถอยคําท่ี 
              พระคุณเจากลาวน้ีเปนถอยคําสมควร  เปนสุภาษิต 
              โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                        [๑๘๐๙]    ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ัง- 
              ปวง   ถามหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ 
              ชนท้ังหลายไดบุตร  ภรรยา   ทรัพย    ขาวเปลือกและ 
              สิ่งของอันเปนที่รักท้ังหลาย    แลวยังไมอิ่มดวยความ 
              โลภใด  ความโลภน้ันอยาพึงมีในอาตมภาพเลย. 
                        [๑๘๑๐]    ขาแตทานกัสสปะ   เพราะถอยคําท่ี 
              พระคุณเจากลาวน้ีเปนถอยคําสมควร   เปนสุภาษิต 
              โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.  
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                        [๑๘๑๑]    ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต 
              ทั้งปวง  ถามหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ 
              นา  ที่ดิน  เงิน  โค  มา  ทาส  กรรมกรยอมเสื่อมสิ้น 
              ไปดวยโทสะใด   โทสะนั้นอยาพึงมีในอาตมภาพเลย. 
                        [๑๘๑๒]    ขาแตทานกัสสปะ   เพราะถอยคําท่ี 
              พระคุณเจากลาวน้ีเปนถอยคําสมควร   เปนสุภาษิต 
              โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                        [๑๘๑๓]    ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต 
              ทั้งปวง ถามหาบพิตร จะทรงประทานพรแกอาตมภาพ 
              อาตมภาพไมพึงเห็น   ไมพึงไดฟงคนพาล   ไมพึงอยู 
              รวมกับคนพาล   ไมขอกระทําและไมขอชอบใจการ 
              เจรจาปราศรัยกับคนพาล. 
                        [๑๘๑๔]    ขาแตทานกัสสปะ   คนพาลไดกระทํา 
              อะไรใหแกทานหรือ    ขอทานจงบอกเหตุนั้นแกโยม 
              เพราะเหตุไร  ทานจึงไมปรารถนาเห็นคนพาล. 
                        [๑๘๑๕]    คนพาลผูมปีญญาทรามยอมแนะนําสิ่ง 
              ที่ไมควรจะแนะนํา  ยอมชักชวนในสิ่งท่ีไมใชธุระ 
              การแนะนําชั่วเปนความดีของเขา     คนพาลน้ันถึงจะ 
              พูดดีก็โกรธ  เขามิไดรูวินัย   การไมเห็นคนพาลน้ันเปน 
              ความดี. 
                        [๑๘๑๖]    ขาแตทานกัสสปะ   เพราะถอยคําท่ี 
              พระคุณเจากลาวน้ีเปนถอยคําสมควร  เปนสุภาษิต 
              โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.  
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                  [๑๘๑๗]      ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต 
        ทั้งปวง  ถามหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ 
        อาตมภาพพึงขอเห็น   ขอฟงนักปราชญ   ขออยูรวมกัน 
        กบันักปราชญ      ขอกระทําและขอขอบใจการเจรจา 
        ปราศรยักับนักปราชญ. 
                  [๑๘๑๘]     ขาแตทานกัสสปะ    นักปราชญได 
        กระทําอะไรใหแกทานหรือ  ทานจงบอกเหตุนั้นแกโยม 
        เพราะเหตุไร  ทานจึงปรารถนาเห็นนักปราชญ. 
                  [๑๘๑๙]     นกัปราชญยอมแนะนําส่ิงท่ีควรแนะนํา 
        ยอมไมชักชวนในสิง่ท่ีไมใชธุระ   การแนะนําดีเปน 
        ความดีของนักปราชญนั้น  นักปราชญนั้น  ผูอื่นกลาว 
        ชอบก็ไมโกรธ    ยอมรูจักวินัย    การสมาคมคบหากัน 
        กบันักปราชญนั้นเปนความดี. 
                  [๑๘๒๐]     ขาแตทานกัสสปะ  เพราะถอยคําท่ี 
        พระคณุเจากลาวน้ีเปนถอยคําสมควร   เปนสุภาษิต 
        โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                  [๑๘๒๑]     ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต 
        ทั้งปวง   ถามหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ 
        เมื่อราตรีสวางแจง  พระอาทิตยอุทัยขึ้นแลว  ขออาหาร 
        อันเปนทิพยและยาจกผูมีศีลพึงปรากฏขึ้น   เมื่ออาตม- 
        ภาพใหทานอยู   ขอใหศรัทธาของอาตมภาพ   ไมพึง 
        เส่ือมสิน้ไป    ครั้นใหทานแลวขอใหอาตมภาพไมพึง  
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        เดือดรอนในภายหลัง   เมื่อกําลงัใหอยู   กข็อใหอาตม- 
        ภาพพึงยังจิตใหเลื่อมใส   ดูกอนทาวสักกะ   ขอมหา- 
        บพิตรทรงประทานพรน้ีแกอาตมภาพเถิด. 
                  [๑๘๒๒]     ขาแตทานกัสสปะ  เพราะถอยคําท่ี 
        พระคณุเจากลาวน้ีเปนถอยคําสมควร  เปนสุภาษิต 
        โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                  [๑๘๒๓]     ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต 
        ทั้งปวง  ถามหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ 
        มหาบพิตรอยาพึงเขามาใกลอาตมภาพอีกเลย    ดูกอน 
        ทาวสักกะ   ขอมหาบพิตรทรงประทานพรน้ีแกอาตม- 
        ภาพเถิด. 
                  [๑๘๒๔]     นรชาติหญิงชายท้ังหลาย    ยอมปรา- 
        รถนาจะเห็นโยม   ดวยวัตรจริยาเปนอันมาก    เพราะ 
        เหตุไรหนอ  การเหน็โยมจึงเปนภัยแกทาน. 
                  [๑๘๒๕]     อาตมภาพเห็นเพศเทวดาเชนพระองค  
        ผูสําเร็จดวยส่ิงท่ีตองประสงคทุกอยางแลว   ก็จะพึง 
        ประมาท    ทําความเพียรปรารถนาตําแหนงทาวสักกะ 
        การเหน็มหาบพิตรจึงเปนภัยแกอาตมภาพ. 
                             จบอกิตติชาดกที่   ๗          
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                             อรรถกถาอกิตติชาดก 
            พระศาสดา   เมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภอุบาสกผูทานบดี     ชาวกรุงสาวัตถีผูหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  อกิตฺตึ   ทสิฺวาน  สมมฺนฺต  ดังน้ี. 
            เลากนัมาวา  อุบาสกนั้นนิมนตพระศาสดา  ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประธานตลอด ๗ วัน  ในวันสุดทาย  ไดถวายบริขารท้ังปวง 
แกพระอริยสงฆ.  ลําดับนั้น   พระศาสดาประทับทามกลางบริษัทนั้นแหละ   เมื่อ 
ทรงกระทําอนุโมทนาตรัสวา   อุบาสก   การบริจาคของเธอใหญหลวง     กรรม 
ที่ทําไดยากยิ่งเธอกระทําแลว    ธรรมดาวาทานวงศนี้    เปนวงศของหมูบัณฑิต 
แตกอนแทจริง   อันชื่อวาทานไมวาจะเปนคฤหัสถ  ไมวาเปนบรรพชิต   ควรให 
ทั้งน้ัน  ก็บัณฑิตแตเกากอนบวชอยูในปา  และแมจะฉันใบหมากเมานึ่งกับวัตถุ 
เพียงแตน้ํา    ไมเค็มและไรกลิ่น    ก็ยังใหแกยาจกที่ประจวบเหมาะ    ตนเองยัง 
อัตภาพใหเปนไปดวยปติสุข.   อุบาสกน้ันกราบทูลอาราธนาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    การถวายบริกขารท้ังปวงนี้     ปรากฏแกมหาชนแลวละ     พระเจาขา 
ขอน้ีพระองคตรัสยังมิไดปรากฏ  โปรดตรัสคําน้ันแกพวกขาพระองคเถิด พระเจา 
ขา  ดังนี้แลวจึงทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  ณ  กรุงพาราณสี 
พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล   มสีมบัติ  ๘๐ โกฏ ิ  บิดามารดา 
ขนานนามวา   อกิตติ.    เม่ือทานเดินไดแลว    มารดาคลอดนองสาวคนหน่ึง.  
บิดามารดาขนานนามวา  ยสวดี.  พระมหาสัตวไดอายุ ๑๖ ป  ไปเมืองตักกศิลา 
เรียนศิลปะทั้งปวงแลวกลับมา.   ลําดับนั้น   มารดาบิดาของทานทํากาลกิริยาลง.  
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ทานไดจัดทําเปตกิจแกมารดาบิดาแลว   ทําการสํารวจทรัพยอยู    สดับวาทานผู 
ชื่อโนนสรางสมบัติไวเทาน้ีลวงลับไปแลว.     ทานผูโนนสรางสมบัติประมาณ 
เทาน้ีลวงลับไปแลว  ก็มีใจสลด  ดําริวา  ทรัพยนี้ปรากฏแกเรา  ผูรวบรวมทรัพย 
หาปรากฏไม   ทุกคนท้ิงทรัพยนี้ไปเสียทั้งน้ัน.     เราก็คงขนเอามันไปไมได  จึง 
เรียกนองสาวมาบอกวา  เธอจงดูแลทรัพยนี้เถิด.  นองสาวถามวา  ก็พ่ีมีอัธยาศัย 
อยางไรเลาพ่ี. กลาววาฉันอยากจะบวช  นอง.  คุณพ่ีเจาคะ  ดิฉันไมขอนอมเศียร 
รับทรัพยที่พ่ีถมทิ้งไวแลว  ดิฉันไมตองการทรัพยนี้ดอก  แมดิฉันก็จักบวชบาง. 
            ทานอําลาพระราชา    แลวใหคนเที่ยวตีกลองรองประกาศวา   เหลาชน 
ผูมีความตองการทรัพย    จงพากันไปสูเรือนของทานอกิตติบัณฑิตเถิด      ทาน 
บําเพ็ญมหาทานตลอด  ๗  วัน    ครัน้ยังไมสิ้นไป   ก็ดําริวา   อายุสังขารของเรา 
ยอมเสื่อมไป   เราจะมัวรอใหทรัพยหมดในรูปทําไมกัน  ผูตองการจงพากันถือ 
เอาไป  แลวเปดประตูนิเวศนประกาศวา  เราใหหมดเลย   เชิญขนไปเถิด   ทิ้งเรือน 
อันมีเงินทองเสีย    พานองสาวออกจากพระนครพาราณสีไป   ทั้ง ๆ  ที่มวลญาติ 
พากันร่ําไห  ทานออกทางประตูใด   ประตูนั้นไดนามวา  ประตูอกิตติ     ทาน 
ขามแมน้ําทาใด   แมทานั้นก็ไดนามวา  ทาอกิตติ  ทานเดินไปไดสองสามโยชน 
ก็สรางบรรณศาลาในสถานอันนารื่นรมย  แลวบวชพรอมกบันองสาว.  ต้ังแตกาล 
ทานบวช  ประชาชนชาวบาน  ชาวตําบลและราชธานีเปนอันมากพากันบวช   จึง 
ไดมีบริวารมาก      เกิดลาภสักการะมากเปนไปเหมือนครั้งพุทธุปบาทกาล. 
ลําดับนั้น     พระมหาสัตวดําริวา  ลาภสักการะนี้มีมากนัก  ทัง้บริวารของเราก็มี 
มากมาย   แตเราควรอยูลําพังผูเดียวเทาน้ัน   ถึงยามปลอด   แมแตนองสาวก็ไม 
บอกใหทราบ     ออกไปลําพังผูเดียวเทาน้ัน     ไปถึงแควนทมิฬโดยพักอยูใน 
อุทยานใกลกับทากาจีระ  ยังฌานและอภิญญาใหบังเกิดแลว.   แมในท่ีนั้น   ลาภ  
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และสักการะมากมายก็บังเกิดแกทาน   ทานรังเกียจลาภสักการะนั้น   ก็ทิ้งเหาะไป 
ทางอากาศ ลงที่เกาะหมากเมา  ใกลเกาะนาค.  ครั้งน้ันเกาะหมากเมาไดนามวา 
เกาะงู  ทานสรางบรรณศาลาชิดตนหมากเมาใหญพํานักอยูในเกาะงูนั้น   การท่ี 
ทานอยูในเกาะนั้นไมมีใครทราบเลย.    ลําดับนั้นนองสาวของทานตามหาพ่ีชาย 
ลุถึงแควนทมิฬโดยลําดับ   ไมไดพบทาน  จึงอยูในสถานท่ีทานเคยอยูนั่นแหละ 
แตไมสามารถจะทําฌานใหเกิดได.    พระมหาสัตวมิไดไปท่ีไหน ๆ   เพราะทาน 
ปรารถนานอย  ในเวลาท่ีตนหมากเมาน้ันมีผล  ก็ฉันผลหมากเมา  เวลามีแตใบ 
ก็เก็บมานึ่งฉัน. 
            ดวยเดชแหงศีลของทาน    บณัฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกเทวราช 
แสดงอาการรอนแลว.     ทาวสักกเทวราชทรงนึกวา     ใครเลานะประสงคจะให 
เราเคลื่อนจากท่ี     ทรงเห็นอกิตติบัณฑิต    ก็ทรงดําริวา    ดาบสน้ีรักษาศีล 
เพ่ืออะไรเลา    ตองการเปนทาวสักกะ    หรือปรารถนาอยางอ่ืน    ตองทดลอง 
ทานดู    แลวทรงดําริตอไปวา     ดาบสน้ีเลี้ยงชีวิตดวยลําบาก    ฉันใบหมาก 
เมาท่ีเพียงน่ึงกับน้ํา     ถาปรารถนาความเปนทาวสักกะ     คงจะใหใบหมากเมา 
นึ่งแกเรา  ถาไมปรารถนาคงไมให  แลวแปลงเปนพราหมณไปสูสํานักของทาน 
พระโพธิสัตวนึ่งใบหมากเมาแลวปลงลง   คิดวา   เราใหเย็นจึงจะฉัน     นั่งอยูที่ 
ประตูบรรณศาลา.  ลําดับนั้น   ทาวสักกะไดยืนอยูเฉพาะหนาทาน  เพ่ือขอภิกษา.  
พระมหาสัตวเห็นทาวสักกะแลวมีความโสมนัส    ดําริวา     เปนลาภเหลือหลาย 
ของเราซินะ   เราเห็นยาจก  วันนี ้  เราตองใหทานทํามโนรถของเราใหลุถึงท่ีสุด 
ถือใบหมากเมาน่ึงไปใสในภาชนะของทาวเธอ มิไดเหลือไวเพ่ือตนเลยดวยคิดวา 
ขอทานของเรานี้   จงเปนปจจัยแหงพระสัพพัญุตญาณดังน้ี.    พราหมณ 
ไดรับใบหมากเมานึ่งน้ันเดินไปหนอย    ก็อันตรธานไป.    ฝายพระโพธิสัตว 
ครั้นใหแกทาวเธอแลว    ก็มิไดนึ่งใหม    คงยับยั้งดวยปตินั่นเอง    วันรุงข้ึน 
นึ่งเสร็จ    กน็ั่งท่ีประตูบรรณศาลานั่นแหละ.    ทาวสักกะก็แปลงเปนพราหมณ  
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มาอีก.     พระมหาสัตวก็ใหแกทาวเธออีก     คงยบัยั้งอยูดวยอาการอยางเดียว. 
แมในวันเปนคํารบสาม    คงใหอยางนั้นแหละ    ถึงโสมนัสวา   โอ   เปนลาภ 
เหลือหลายของเรา    เราอาศัยใบหมากเมาประสบบุญใหญโต     แมถึงจะอิดโรย 
เพราะไมมีอาหารตลอดสามวัน      ก็ยงัออกจากบรรณศาลาในเวลาเที่ยงคืนได 
นั่งท่ีประตูบรรณศาลารําพึงถึงทานอยู.  ทาวสักกะทรงพระดําริวา   พราหมณนี้  
ขาดอาหารตลอดสามวัน  แมจะอิดโรยเห็นปานน้ัน  กย็ังใหทานไดอยางนายินดี 
แมความแปรแหงจิตก็มิไดมีเลย    เรายังมิไดรูวาทานปรารถนาชื่อน้ีแลว ใหทาน 
ตองถามจึงจักทราบอัธยาศัยของทาน.   ทาวเธอเสด็จมาในเวลาเที่ยงคืน   ยืนอยู 
เบื้องหนาพระมหาสัตวตรัสวา     เจาพระคุณดาบส     ในเมื่อลมรอนเห็นปาน 
ฉะน้ีพัดพานอยู     พระคุณเจาก็คงกระทําตปกรรมอยูในปาอันมีน้ําเค็มลอมรอบ 
เห็นปานน้ี    เพ่ืออะไรเลาขอรับ. 
            พระศาสดาเมื่อจะประกาศเน้ือความน้ัน  จึงตรัสพระคาถาที่  ๑ วา 
                        ทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูต  ทรงเห็นอกิตติดาบส 
              ผูยบัย้ังอยู    จึงไดตรัสวา  ดูกอนพราหมณ   ทานปรารถนา 
              สมบัติอะไร  ถึงยับย้ังอยูผูเดียวในถ่ินอันแหงแลง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  กึ   ปฏย  ความวา   ทานปรารถนา 
มนุษยสมบัติหรือ  หรือวาสวรรคสมบัติเปนตนอยางใดอยางหน่ึง. 
            พระมหาสัตวไดฟงดังน้ัน     และทราบวาทาวเธอเปนทาวสักกะ    เพ่ือ 
ประกาศวา    อาตมภาพมิไดปรารถนาสมบัติเหลานั้นเลย     แตปรารถนาพระ- 
สัพพัญุตญาณ  จึงกระทําการบําเพ็ญตบะ  ดังนี้   จึงกลาวคาถาท่ี  ๒ วา 
                        ดูกอนทาวสักกะ  การเกิดบอย ๆ เปนทุกข   อนึ่ง 
              ความแตกทําลายแหงรางกาย    และความตายอยาง 
              หลงใหล   ก็เปนทุกข  เพราะเหตุนั้น  อาตมภาพจึงยับยั้ง 
              อยู  ณ  ที่นี.้  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตสฺมา  ความวา พระมหาสัตวแสดงความ 
ที่ทานมีอัธยาศัยในพระนิพพานอยางน้ีวา   การแตกทําลายขันธบอย ๆ  และการ 
ตายอยางลุมหลง  เปนทกุข  เพราะเหตุนั้น  อาตมภาพจึงปรารถนาพระนิพพาน 
อันเปนธรรมชาติไมมีเรื่องเหลาน้ัน  จึงยับยั้งอยู  ณ  ที่นี้. 
            ทาวสักกะสดับคําน้ันแลว  ทรงมีพระหฤทัยยินดีวา  ขาววา  พระคุณเจา 
รูปนี้    เบื่อหนายในภพท้ังปวงแลว   อยูในปาเพ่ือตองการพระนิพพาน   เราตอง 
ถวายพระพรแกทาน   เมือ่จะเชิญทานรับพร   จึงกลาวคาถาที่  ๓ วา 
                        ขาแตทานกัสสปะ     เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจา 
              กลาวนี้  เปนถอยคําสมควร เปนสุภาษิต  โยมขอถวาย 
              พรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ยกิฺจิ  มนสิจฉฺสิ  ความวา   กระผม 
ขอถวายพรสุดแตพระคุณเจาจะปรารถนาสิ่งใด   ขอพระคุณเจาจงรับพรเถิด.  
            พระมหาสัตวเมื่อจะรับพร   จึงกลาวคาถาท่ี  ๔  วา 
                        ดูกอนทาวสักกะ  ผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง  ถา 
              มหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ      ชน- 
              ทั้งหลายไดบุตร  ภรรยา  ทรพัย   ขาวเปลือก  และสิ่ง 
              ของอันเปนที่รักท้ังหลายแลวยังไมอิ่มดวยความโลภใด 
              ความโลภน้ันอยาพึงมีในอาตมภาพเลย.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วรฺเจ  เม  อโท  ความวา  ถามหาบพิตร 
จะทรงประทานพรแกอาตมภาพไซร.  บทวา ปยานิ   จ  ความวา  และสิ่งอ่ืนใด 
อันเปนที่รัก.    บทวา   อนุตปฺเปนฺติ   ความวา   ชนท้ังหลายยอมปรารถนา 
สมบัติมีบุตรเปนตนบอย ๆ   ก็ยังไมถงึความอ่ิม.   บทวา  น  มยิ  วเส   ความวา   
ขอความโลภจงอยาอยู   คืออยาเกิดในอาตมภาพเลย.  
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            ลําดับนั้น     ทาวสักกะทรงยินดีตอทานเม่ือจะใหพรยิ่งข้ึนไป    และ 
พระมหาสัตว เมื่อจะรับพร  ตางก็กลาวคาถาท้ังหลายวา 
                        ขาแตทานกัสสปะ     เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจา 
              กลาวนี้เปนถอยคําสมควร  เปนสุภาษิต  โยมขอถวายพร 
              แกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                        ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง    ถา 
              มหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ  นา  ที่ดิน 
              เงิน  โค  มา  ทาส  กรรมกรยอมเสื่อมสิ้นไปดวยโทสะ 
              ใด   โทสะนั้นอยาพึงมีในอาตมภาพเลย. 
                        ขาแตทานกัสสปะ     เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจา 
              กลาวนี้เปนถอยคําสมควร  เปนสุภาษิต   โยมขอถวาย 
              พรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                        ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง    ถา 
              มหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ อาตมภาพ 
              ไมพึงเห็น  ไมพึงไดฟงคนพาล  ไมพึงอยูรวมกับคน 
              พาล ไมขอกระทําและไมขอชอบใจการเจรจาปราศรัย 
              กบัคนพาล. 
                        ขาแตทานกัสสปะ  คนพาลไดกระทําอะไรใหแก 
              ทานหรือ   ขอทานจงบอกเหตุนั้นแกโยม  เพราะเหตุไร 
              ทานจึงไมปรารถนาเห็นคนพาล. 
                        คนพาลผูมีปญญาทราม  ยอมแนะนําส่ิงท่ีไมควร 
              จะแนะนํา  ยอมชักชวนในสิง่ท่ีไมใชธุระ  การแนะนํา  
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              ชั่วเปนความดีของเขา    คนพาลนั้นถึงจะพูดดีก็โกรธ 
              เขามิไดรูวินัย   การไมเห็นคนพาลน้ันเปนความดี. 
                        ขาแตทานกัสสปะ     เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจา 
              กลาวนี้เปนถอยคําสมควร  เปนสุภาษิต   โยมขอถวาย 
              พรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                        ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง     ถา 
              มหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ  อาตมภาพ 
              พึงขอเห็น     ขอฟงนักปราชญ    ขออยูรวมกันกับ 
              นักปราชญ  ขอกระทําและขอชอบใจการเจรจาปราศรัย 
              กบันักปราชญ. 
                        ขาแตทานกัสสปะ    นกัปราชญไดกระทําอะไร 
              ใหแกทานหรือ    ทานจงบอกเหตุนั้นแกโยม    เพราะ 
              เหตุไร  ทานจึงปรารถนาเห็นนักปราชญ. 
                        นักปราชญยอมแนะนําส่ิงท่ีควรแนะนํา  ยอมไม 
              ชักชวนในสิ่งท่ีไมใชธุระ     การแนะนําดีเปนความดี 
              ของนักปราชญนั้น   นักปราชญนั้น     ผูอื่นกลาวชอบ 
              ก็ไมโกรธ    ยอมรูจักวินัย     การสมาคมคบหากันกับ 
              นักปราชญนั้นเปนความดี. 
                        ขาแตทานกัสสปะ     เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจา 
              กลาวนี้เปนถอยคําสมควร  เปนสุภาษิต   โยมขอถวาย 
              พรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.  
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                        ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง  ถา 
              มหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ   เมื่อราตรี 
              สวางจา   พระอาทิตยอุทัยขึ้นแลว   ขออาหารอันเปน 
              ทิพยและยาจกผูมีศีลพึงปรากฏขึ้น   เมื่ออาตมภาพให 
              ทานอยู  ขอใหศรัทธาของอาตมภาพไมพึงเสื่อมสิ้นไป 
              ครัน้ใหทานแลว     ขอใหอาตมภาพไมพึงเดือดรอน 
              ภายหลัง   เมื่อกําลังใหอยู  ก็ขอใหอาตมภาพพึงยังจิต 
              ใหเลื่อมใส    ดูกอนทาวสักกะ    ขอมหาบพิตรทรง 
              ประทานพรนี้แกอาตมภาพเถิด. 
                        ขาแตทานกัสสปะ    เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจา 
              กลาวนี้เปนถอยคําสมควร   เปนสุภาษิต   โยมขอถวาย 
              พรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา. 
                        ดูกอนทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง     ถา 
              มหาบพิตรจะทรงประทานพรแกอาตมภาพ  มหาบพิตร 
              อยาพึงเขามาใกลอาตมภาพอีกเลย     ดูกอนทาวสักกะ 
              ขอมหาบพิตรทรงประทานพรน้ีแกอาตมภาพเถิด. 
                        นรชาติหญิงชายท้ังหลาย   ยอมปรารถนาจะเห็น 
              โยม    ดวยวัตรจริยาเปนอันมาก    เพราะเหตุไรหนอ 
              การเห็นโยมจึงเปนภัยแกทาน. 
                        อาตมภาพเห็นเพศเทวดาเชนพระองค   ผูสําเร็จ 
              ดวยสิ่งท่ีตองประสงคทุกอยางแลว     กจ็ะพึงประมาท 
              ทําความเพียรปรารถนาตําแหนงทาวสักกะ     การเหน็ 
              มหาบพิตรจึงเปนภัยแกอาตมภาพ.   
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เยน  ชาเตน  ความวา  พระมหาสัตว 
ขอวา   หมูสัตวมีดวงจิตใดเกิดแลวจึงโกรธ   ตองเส่ือมจากไรนาเปนตนเหลาน้ี 
ดวยอํานาจราชทัณฑ  เพราะตนทํากรรมมีฆาสัตวเปนตน    หรอืดวยการฆาตน 
เสียดวยวิธี   มีกินยาพิษเปนตน    โทสจิตน้ันไมพึงอยูในอาตมภาพเลย.  บทวา 
น สุเณ  ความวา อาตมภาพไมพึงไดฟงดวยเหตุเหลาน้ันวา  คนพาลยอมอยูในที่  
ชื่อโนนเปนตนก็ดี. บทวา กินฺนุ  เต อกร  ความวา คนพาลยอมฆามารดา บิดา 
ของพระคุณเจาหรือ  ก็หรอืวา  คนพาลกระทําความพินาศอะไรใหแกทานหรือ. 
บทวา   อนย   นยติ   ความวา   คนมีปญญาทรามยอมยึดถือส่ิงท่ีมิใชเหตุวา 
เปนเหตุ    คือยอมคิดถึงกรรมที่ทารณุเห็นปานน้ีวา    เราจักกระทําปาณาติบาต 
เปนตนเลี้ยงชีพ.    บทวา  อธุราย  ความวา  คนมีปญญาทราม   ไมชักชวน 
ในสัทธาธุระ  ศลีธุระ  และปญญาธุระ  ชักชวนในส่ิงท่ีไมควรประกอบ.  บทวา 
ทุนฺนโย   เสยฺยโส  โหติ  ความวา  การแนะนําชั่วน่ันแลเปนความดีสําหรับ 
ผูมีปญญาทราม    คือเขายอมยึดเอาทุศีลกรรมหาประการแลวประพฤตินั่นแหละ 
เปนดี   อีกอยางหน่ึง   เขาเปนคนท่ีแนะนําไดยากในทางปฏิบัติที่เปนประโยชน 
เกื้อกูล    เพราะใคร  ๆ  ไมสามารถที่จะแนะนําได.    บทวา   สมมฺา   วุตฺโต 
ความวา     เขาถูกกลาวโดยเหตุโดยการณยอมโกรธเคือง.     บทวา    วินย 
ความวา   เขาไมรูจักวินัยที่ตองประพฤติโดยเอ้ือเฟอ   เชนวาตองกาวไปอยางนี้  
เปนอาทิ  ทั้งไมรับโอวาทดวย.  บทวา สาธุ  ตสฺส  ความวา  เพราะเหตุเหลาน้ี  
การไมพบเห็นเขาเสียไดนั่นแหละเปนการดี.   บทวา   ยาจกา   ไดแก    ผูรบั 
โภชนะอันเปนทิพยนั้น.  บทวา  วตฺตจารีหิ  ไดแก  ดวยทาน  ศลี  และอุโบสถ 
กรรม.  บทวา ทสฺสน  อภกิงฺขนฺติ  ความวา  เหลานระและนารีพากันมุงหวัง 
จะเห็นขาพเจา.   บทวา  ต  ตาทิส ความวาเห็นทานผูประดับดวยเครื่องประดับ  
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เห็นปานน้ัน.    บทวา   ปมชฺเชยฺย  ความวา   อาตมภาพถึงความประมาทเสีย 
คือพึงปรารถนาสิริสมบัติของทาน   ในเมื่อตบะกรรมอาตมภาพบําเพ็ญเพ่ือตอง 
การพระนิพพาน    มาปรารถนาตําแหนงทาวสักกะเสียเลา     อาตมาภาพตองได 
นามวาเปนผูประมาท   การเห็นทานเปนภัยแกอาตมาภาพอยางนี้. 
            ทาวสักกเทวราชรับคําวา   ดีละ   พระคุณเจา     ต้ังแตบัดนี้ขาพเจาจัก 
ไมมาสูสํานักพระคุณเจาละ  บังคมทานขอสมาแลวก็ครรไลหลีกไป  พระมหาสัตว 
อยู   ณ  ที่นัน้เองตลอดชีวิต   เจริญพรหมวิหารธรรมบังเกิดในพรหมโลกแลว. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว      ทรงประชุมชาดกวา 
ทาวสักกะในครั้งน้ัน   ไดมาเปนพระอนุรุทธะ   สวนอกิตติบัณฑิต   คือ 
เราตถาคตแล. 
                                        จบอรรถกถาอกิตติชาดก 
  
                                      ๘.  ตักการิยชาดก 
 

                               วาดวยการพดูดีเปนศรีแกตัว          

                        [๑๘๒๖]    ดูกอนพอตักการิยะ    ฉนัเองเปนคน 
              โงเขลา     กลาวคําชั่วชาเหมือนกบในปารองเรียกงูมา 
              ใหกนิตนฉะน้ัน    ฉันนาจะตกลงไปในหลุมนี้   ไดยิน 
              มาวา  บุคคลท่ีพูดลวงเลยขอบเขตไมดีเลย. 
                        [๑๘๒๗]    บุคคลท่ีพูดลวงเลยขอบเขต    ยอมได 
              ประสบการจองจํา การถูกฆา ความเศราโศกและความ  
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              ร่ําไห  ขาแตทานอาจารย   ชนทั้งหลายจะฝงทานลงใน 
              หลุมเพราะเหตุใด     ทานตองติเตียนตัวทานเองเพราะ 
              เหตุนั้น. 
                        [๑๘๒๘]    เราจะซักถามตุณฑิละ   เพ่ือประโยชน 
              อะไรเลา  นางกาลีซิควรทํากะนองชายของเขาเอง  เรา 
              ถูกแยงผาจนเปนคนเปลือยกาย   แมเรื่องน้ี   ก็เหมือน 
              กบัเรื่องของทานเปนอันมาก. 
                        [๑๘๒๙]    นกกะลิงตัวใด      มิไดชนกับเขาดวย 
              เขาไปจับอยูในระหวางศีรษะแพะท้ังสองซ่ึงกําลังชน 
              กันอยู  นกกะลิงตัวน้ัน  ก็ถูกศีรษะแพะบดขย้ีแลว  ณ  ที่ 
              นั่นเอง  แมเรื่องน้ีก็เหมือนกบัเรื่องของทานเปนอันมาก. 
                        [๑๘๓๐]    คน  ๔  คนจะปองกันคน  ๆ  เดียว   ชวย 
              กันจับชายผาไวคนละชาย    คนท้ังหมดน้ันก็พากันหัว 
              แตกนอนตายแลว    แมเรื่องน้ี    ก็เหมือนกับเรื่องของ 
              ทานเปนอันมาก. 
                        [๑๘๓๑]    นางแพะท่ีถูกโจรท้ังหลายผูกไวในพุม 
              กอไผ  คึกคะนองเอาเทาหลังดีดไปกระทบมีดตกลงมา 
              พวกโจรก็เอามีดน้ันเองเชือดคอนางแพะฉันใด      แม 
              เรื่องน้ี  ก็เหมือนกับเรื่องของทานเปนอันมาก. 
                        [๑๘๓๒]    พวกนี้มิใชเทวดา   มใิชบุตรคนธรรพ 
              พวกน้ีเปนเน้ือ    พวกนี้ถูกนาํมาดวยอํานาจประโยชน  
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              เจาท้ังหลายจงยางมันตัวหน่ึง     สําหรับอาหารมื้อเย็น 
              อีกตัวหน่ึงสําหรับอาหารมื้อเชา. 
                        [๑๘๓๓]    คําทุพภาษติต้ังแสนคํา  ก็ไมถึงแมสวน 
              เส้ียวของคําสุภาษิต  กินนรรงัเกียจคําทุพภาษิตจึงเศรา 
              หมอง   เพราะเหตุนั้น    กินนรจึงน่ิงเฉยเสีย  ไมใชนิง่ 
              เฉยเพราะความโงเขลา. 
                        [๑๘๓๔]    กินรีตัวน้ีกลาวแกเราไดแลว      เจา 
              ทั้งหลาย  จงปลอยกินรีตัวน้ันไป   อนึ่ง  จงนําไปสง 
              ใหถึงเขาหิมพานต   สวนกินนรตัวน้ีเจาท้ังหลาย  จงสง 
              ไปใหโรงครัวใหญ จงยางมันสําหรับอาหารเชา   แตเชา 
              ทีเดียว. 
                        [๑๘๓๕]    ขาแตพระมหาราชา  ปศุสัตวทั้งหลาย 
              พ่ึงฝน  ประชาชนน้ี   ก็พ่ึงปศุสัตว   พระองคเปนที่พ่ึง 
              ของขาพระบาท  ภรรยาของขาพระบาท   ก็พ่ึงขาพระ- 
              บาท   ในระหวางขาพระบาททั้งสอง   ตัวหน่ึงรูวาอีก 
              ตัวหนึ่งตายแลว    ตนเองพนแลวจากความตาย   จึงจะ 
              ไปสูบรรพต. 
                        [๑๘๓๖]    ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน  ความ 
              นินทาท้ังหลายมิใชจะหลีกเลี่ยงใหพนไปโดยงายดาย 
              ชนท้ังหลายมีฉนัทะตาง ๆ กัน       ซึ่งควรจะสองเสพ 
              คนหน่ึงไดรับการสรรเสริญดวยคุณธรรมขอใด  คนอืน่ 
              ก็ไดความนินทา  ดวยคุณธรรมขอนั้นเอง.  
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                        [๑๘๓๗]    โลกท้ังปวงมีจิตยิ่งดวยจิตของคนอ่ืน 
              โลกทั้งปวงชื่อวา     มีจิตในจติของตน     สัตวทั้งปวง 
              ที่เปนปุถุชน   ตางก็มีจิตใจตางกัน     สัตวทั้งหลายใน 
              โลกนี้   ไมพึงเปนไปในอํานาจแหงจิตของใคร. 
                        [๑๘๓๘]    กินนรพรอมดวยกินรีผูภรรยา      เปน 
              ผูนิง่ไมพูด       เปนผูกลัวภัยไดกลาวแกแลวในบัดน้ี 
              กินนรน้ันชื่อวาพนแลวในบดัน้ี  เปนผูมคีวามสุข  หา 
              โรคมิได   เพราะวาการเปลงวาจาดีนํามาซึ่งประโยชน 
              แกนรชนท้ังหลาย. 
                                     จบตักการิยชาดกท่ี  ๘ 
 
                               อรรถกถาตักการิยชาดก 
            พระศาสดา  เมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
พระปรารภภิกษุชื่อโกกาลิกะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อหเมว 
ทุพฺภาสิต  ภาสิ  พาโล  ดงัน้ี. 
            ความพิสดารวา     ภายในพรรษาหน่ึง     พระอัครสาวกทั้งสองทาน 
ประสงคจะละหมูอยูอยางเงียบ ๆ ทูลลาพระศาสดา ไปถึงท่ีอยูของพระโกกาลิกะ 
ในโกกาลิกรฐักลาวเธออยางนี้วา  โกกาลิกะผูมีอายุ   เรากับเธอถอยทีถอยอาศัย 
กัน  จักอยูเปนผาสุกตลอดไตรมาสนี้  เราขออยูจําพรรษา ณ  ทีน่ี้แหละ.   เธอ 
ตอบวา   ผูมีอายุ   ก็ทานอาศัยผมแลวจักอยูสําราญไดไฉนเลา.    พระอัครสาวก 
ตอบวา  ผูมีอายุ  ถาเธอไมบอกแกใคร ๆ  วา   พระอัครสาวกอยูจําพรรษาที่นี้  
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เราจะพึงอยูสบาย    นี้เราอาศัยเธออยูเปนผาสุก.    เธอถามวา    เมื่อเปนเชนนี้  
ผมอาศัยทาน  พึงอยูเปนผาสุกไดอยางไร.   ตอบวา  เราจักบอกธรรม  จักกลาว 
ธรรมกถาแกเธอตลอดไตรมาส    นี้เธออาศัยเราอยูเปนผาสุก.    พระโกกาลกิะ 
กลาววา  ผูมีอายุ  เชิญทานอยูตามอัธยาศัยเถิด   และไดถวายเสนาสนะที่สมควร 
แกทานท้ังสอง.  พระอัครสาวกท้ังสองพากันอยูสบายดวยความสุขในผลสมาบัติ. 
ใคร ๆ  มริูการท่ีทานพากันอยู   ณ  ทีน่ี้.  ทานท้ังสองจําพรรษาแลว   ปวารณา 
แลว  ก็พากนับอกพระโกกาลิกะน้ันวา  อาวุโส  เราอาศัยเธออยูกันอยางสบายแลว 
จักพากันไปถวายบังคมพระศาสดา    เธอรับคําวา   สาธุ   แลวพาพระอัครสาวก 
ทั้งสองเที่ยวบิณฑบาตในหมูบานใกล  ๆ.   พระเถระทั้งหลายกระทําภัตกิจเสร็จ 
แลว  ก็พากนัออกจากบาน. 
            พระโกกาลิกะสงพระเถระเหลานั้นแลวกลับไปบอกคนท้ังหลายวา 
อุบาสกท้ังหลาย    พวกแกเหมือนเดรัจฉาน     ชางไมรูเสียเลยวาพระอัครสาวก 
ทั้งสองอยูในวิหารตลอด   ๓   เดือน    บัดนี้เลา     ทานก็กลับไปเสียแลว. 
คนทั้งหลายพากันกลาววา     เหตุไรเลา   พระผูเปนเจาจึงไมแจงแกพวกผม 
ใหทราบ   แลวพากันถือเภสัช    มีเนยใสและนํ้ามันเปนตน     และเครื่องนุงหม 
คือผาเปนอันมาก     เขาไปหาพระเถระไหวแลวตางกราบเรียนวา     ขาแตพระ- 
คุณเจาผูเจริญ   โปรดอภัยแกพวกกระผมเถิด.   พระโกกาลิกะดําริวา  พระเถระ 
ทั้งสองมักนอยสันโดษ  คงไมรับผาเหลาน้ีดวยตน  คงใหแกเรา  จึงไปสูพระเถระ 
ทั้งหลายกับพวกอุบาสกน่ันเอง.    พระเถระทั้งสองมิไดรับอะไร ๆ  ไวเพ่ือตน 
ทั้งไมสั่งใหเขาถวายแกพระโกกาลิกะ  เพราะทานมุงอบรมภิกษุอยู.  พวกอุบาสก 
พากันออนวอนวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   เมื่อพระคุณเจาไมรับคราวนี้    ก ็
นิมนตมาท่ีนี้อีกเพ่ืออนุเคราะหพวกกระผม.     พระเถระเจารับแลวพากันไปสู 
สํานักพระศาสดา  พระโกกาลิกะผูกอาฆาตวา   พระเถระเหลาน้ัน   เมื่อตนไมรับ  
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ก็ไมบอกใหเขาใหแมแกเรา.      ฝายพระเถระทั้งสองพักอยูในสํานักพระศาสดา 
หนอยหน่ึง  ก็พาภิกษุ  ๕๐๐  รูปผูเปนบริวารของตน ๆ   เที่ยวจาริกไปกับภิกษุ 
๑,๐๐๐ รูป  จนถึงโกกาลิกรัฐ.   พวกอุบาสกเหลาน้ันก็พากันตอนรับ  พาพระ- 
เถระไปสูวิหารน้ันเอง  กระทําสักการะใหญทุก ๆ วัน.   เภสัชและเครื่องนุงหม 
คือผาเกิดข้ึนมามากมาย.   พวกภิกษุผูที่มากับพระเถระ   พากันเลือกจีวรใหแก 
พวกภิกษุที่มากันเทาน้ัน   ไมไดใหแกพระโกกาลิกะ.   แมพระเถระก็มิไดบอก 
ใหเธอ    โกกาลิกะไมไดจีวรก็ดาตัดเพอพระเถระวา  สารีบุตรและโมคคัลลานะ 
ปรารถนานอย   เมื่อกอนเขาใหลาภไมรับ   บัดนีร้ับเสียจนลนเหลือ  ไมมองดู  
ผูอ่ืน ๆ  เลย      พระเถระทั้งหลายดําริวา     โกกาลกิะประสบอกุศลเพราะอาศัย 
พวกเรา    พรอมดวยบริวารพากันออกไป    แมจะถูกหมูชนพากันอาราธนาวา 
พระคุณเจานิมนตอยูอีกสักสองสามวันเถิด  ก็มิไดปรารถนาจะกลับ.  
            ลําดับนั้นภิกษุรูปหน่ึงกลาววา อุบาสกท้ังหลาย  พระเถระทั้งหลายจักอยู 
ไดอยางไร  พระเถระผูชิดชอบของพวกทาน   ทนการอยูของภิกษุเหลาน้ันไมได. 
อุบาสกเหลานั้นพากันไปสูสํานักของพระโกกาลิกะนั้น    กลาววา   พระคุณเจาผู 
เจริญ ไดยินวา พระคุณเจาทนการอยูในสํานักของพระเถระไมได  นิมนตไปเถิด 
ขอรับ   จงขอใหพระเถระเจาท้ังสองรับขมาแลวนิมนตกลับมา   หรือไมเชนนั้น 
พระคุณเจาจงหนีไปอยูที่อ่ืนเถิด.  พระโกกาลิกะจําไปออนวอนพระเถระทั้งหลาย 
ดวยความกลัวพวกอุบาสก.   พระเถระทั้งหลายตางกลาววา   ผูมีอายุ   เธอจงไป 
เสียเถิด   พวกเราจักไมกลับละ.   เธอเมื่อไมอาจนิมนตพระเถระใหกลับได    ก็  
กลับไปวิหารน่ันแล.   ลําดับนั้น     พวกอุบาสกพากันถามเธอวา   พระคุณเจาขา 
พระคุณเจานิมนตพระเถระกลับหรือ  ก็กลาววา  ผูมีอายุทั้งหลาย    ขาพเจาไม 
สามารถนิมนตใหกลับได.      ลําดับนั้น       พวกอุบาสกตางคิดวา     เมื่อภิกษุ  
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ผูมีบาปกรรมน้ียังอยูในวิหารน้ี  พวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รักจักไมอยู  พวกเราตอง 
ไลเธอไปเสีย  แลวพากันกลาวกะเธอวา พระคุณเจาขา  พระคุณเจาอยาอยูที่นี้เลย 
พระคุณเจาจะพึ่งพาอาศัยอะไร ๆ  พวกขาพเจาไมไดละ.   เธอถูกพวกเหลาน้ัน 
ชังนํ้าหนาเสียแลว    ก็ถือบาตรจีวรไปพระเชตวัน    เขาเฝาพระศาสดากราบทูล 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ทานพระสารีบุตร    ทานพระโมคคัลลานะมีความ 
ปรารถนาลามก  ลุอํานาจความปรารถนาลามกเสียแลว.   ลําดับนั้น  พระศาสดา 
รับสั่งกะเธอวา   โกกาลิกะ   เธออยาไดกลาวอยางนี้เลย    จงยังจิตใหเลื่อมใสใน 
สารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด.  ทานโกกาลิกะกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระองคมัวเชื่อพระอัครสาวกของพระองค      ขาพระองคไดเห็นประจักษแลววา 
พวกน้ีลวนเลว  ๆ    มีลบัลมคมในทุศีลทั้งน้ัน    แมพระศาสดาจะตรัสหามถึง 
สามครั้ง  ก็คงกลาวอยางน้ัน  แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. 
            พอเธอหันไปเทานั้นทั่วรางก็เกิดตุมประมาณเทาเมล็ดผักกาด       คอย 
เจริญโดยลําดับ    ถึงขนาดมะตูมสุกแลวแตกนํ้าเหลืองและเลือดไหลโทรมกาย. 
เธอตองระทดเจ็บแสบนอนอยู  ณ  ซุมพระทวารพระเชตวัน   ถึงพรหมโลกได 
มีเรื่องเกรียวกราวกันวา    พระอัครสาวกท้ังสองถูกพระโกกาลกิะดา.   ลําดับนั้น 
ตุทีพรหมอุปชฌายของเธอทราบเรื่องนั้น      จึงมาดําริวา     จักใหเธอขมา 
พระเถระทั้งหลายเสีย     ยืนในอากาศกลาววา     โกกาลิกะ     ทานทํากรรม 
หยาบคายนัก     ทานจงใหพระอัครสาวกเลื่อมใสเถิด.     เธอถามวา    ผูม ี
อายุ     ทานเปนใครเลา     เราชื่อวา    ตุทีพรหม    เธอกลับเอ็ดเอามหาพรหม 
วา   ผูมีอายุ    ทานนะพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแลววา   เปนพระอนาคา 
มีมิใชหรือ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา    ธรรมดาวา    พระอนาคามี 
มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนสภาวะ      ทานคงเปนยักษที่กองขยะเปนแน. 
ทาวมหาพรหมน้ัน     เมือ่มิอาจใหเธอเชื่อถือถอยคําได     ก็กลาววา    ทาน 
นั้นเองจักปรากฏตามคําของทาน       แลวไปสูพรหมโลกชั้นสทุธาวาสทันที.  
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ฝายภิกษุโกกาลิกะก็ตายไปบังเกิดในปทุมนรก.   ทาวสหัมบดีพรหมรูความท่ีเธอ 
เกิดในที่นั้นแลว    จึงกราบทูลแดพระตถาคต.   พระศาสดาตรัสเลาแกพวกภิกษุ 
พวกภิกษุเมื่อกลาวถึงโทษของเธอ  พากันสนทนากันในโรงธรรมสภาวา  ผูมีอายุ 
ทั้งหลาย     ไดยินวา    โกกาลิกภิกษุดาพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ 
บังเกิดในปทุมนรกเพราะอาศัยปากของตน.      พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ   เม่ือภิกษุ  
เหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลวตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน   ที่โกกาลิกะถูกถอยคํากําจัดเสีย   เสวยทุกขเพราะปากของตน  แม 
ในกาลกอน   ก็เสวยทุกขเพราะปากของตนแลวเหมือนกันดังน้ีแลว    จึงทรงนํา 
อดีตนิทานมาเลาดังตอไปนี้.            
            ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
ปุโรหิตของทาวเธอเปนคนตาเหลือง มีเข้ียวงอกออกมา.   นางพราหมณีของเขา 
เลนชูกับพราหมณอ่ืน.  แมพราหมณผูเปนชูนั้น   กม็ีลักษณะเชนนั้นเหมือนกัน. 
ปุโรหิตเฝาหามนางพราหมณีบอย  ๆ  เมื่อไมอาจหามปรามกันได.    ก็คิดวาเรา 
ไมอาจจะฆาไอไพรีของเรานี้ดวยมือตนได   ตองหาอุบายฆามันเสียใหได.   เขา 
ก็เขาเฝาพระราชากราบทูลวา    ขาแตพระมหาราช    พระนครของพระองคเปน 
พระนครชั้นเลิศในสกลชมพูทวีป    พระองคเลาก็เปนพระอัครราชา    ประตู 
พระนครดานทักษิณของพระองคผูทรงนามวาอัครราชาเชนนี้     สรางไวชัว่ 
ไมเปนมงคลเลยพระเจาขา.   พระราชาตรัสสั่งวา  ควรจะไดอะไรเลา.  เขากราบ 
ทูลวา   ตองรื้อประตูเกาเสียหาไมที่ประกอบดวยมงคลมาใหพลีแกฝูงภูตผูรักษา 
พระนคร แลวต้ังพระทวารใหมตามมงคลฤกษ   พระเจาขา.   พระราชารับสั่งวา 
ถาเชนนั้น    เชิญทานทําอยางนั้นเถิด.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 301 

            ลําดับนั้น     พระโพธิสัตว  เสวยพระชาติเปนมาณพ   ชื่อวาตักการิยะ 
เรียนศิลปะในสํานักของเขา.    ปุโรหิตใหรื้อประตูเกาต้ังใหมแลวกราบทูลพระ- 
ราชาวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ประตูสําเร็จแลว   พรุงน้ีเปนวันฤกษงาม 
ตองทําพลียกพระทวารมิใหลวงพนฤกษนั้นไปได  พระเจาขา. พระราชารับสั่งวา 
ถาเชนนั้นทานอาจารยควรจะไดอะไรเพ่ือประกอบพิธีพลีกรรม.   เขากราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   พระทวารมีศักดิ์ใหญ   ตองเชิญเทพดาผูมีศักดิ์ให 
เขาครอบครอง  จําตองฆาพราหมณผูบริสุทธิ์ทั้งสองฝาย  คนหน่ึงมีนัยตาเหลือง 
มีเข้ียวงอกออกมา   เอาเนื้อและเลือดของเขาทําพลีกรรม    แลวเอาอางฝงลงไป 
ใตพระทวาร   ต้ังพระทวารบนนั้น     อยางนี้จึงจักเกิดสวัสดีแกพระองคและแก 
พระนครพระเจาขา.  พระราชารับสั่งวา  ดีละทานอาจารย เชิญทานฆาพราหมณ 
เชนนั้นแลวยกประตูพระนครเถิด.    เขาดีใจเกิดลําพองวา    พรุงน้ีเปนไดเห็น 
หลังปจจามิตรละ  ครั้นไปถึงเรือนของตนก็ไมอาจรักษาปากไวได   ละล่ําละลัก 
บอกเมียวา   อีคนชั่ว   อีคนจัณฑาล   ต้ังแตนี้มึงจะชมชื่นกับใครเลา   พรุงน้ี 
กูจะฆาชูของมึงพลีกรรมเสีย.   ภรรยาเถียงวา   เขาไมมีผิด  จักฆาเสียเพราะเหตุ 
อะไรเลา.   เขาตอบวา    พระราชารับสั่งใหกูทําพลีกรรมดวยเนื้อและเลือดของ 
พราหมณที่มีเข้ียวและตาเหลืองต้ังพระทวาร   กช็ูของมึงมีเข้ียวและตาเหลือง 
กูจักฆามันทําพลีกรรมเสีย. 
            นางจึงสงขาวไปถึงสํานักของชูวา      ขาววาพระราชาทรงประสงคจะ 
ฆาพวกพราหมณผูมีเข้ียวและตาเหลืองทําพลีกรรม       ถาเธออยากจะมีชีวิต 
อยู      ก็จงชกัชวนพวกพราหมณผูมีลักษณะเชนเดียวกับเธอหนีไปเสียใหทัน 
กาลทีเดียวเถิด.    เขาทําตามน้ัน    ขาวน้ันไดเลื่องลือไปในพระนคร.     พวก 
พราหมณที่มีเข้ียวและตาเหลืองทุกคนพากันหนีออกจากพระนครทุกแหง.  
ปุโรหิตมิไดลวงรูความศัตรูหนีไปแลว   เขาเฝาพระราชาแตเชาตรู   กราบทลูวา  
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ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ทีโ่นนมพีวกพราหมณผูมีเข้ียวและตาเหลือง  โปรด 
รับสั่งจับเถิดพระเจาขา. พระราชาทรงสงพวกอํามาตยไป. พวกอํามาตยเหลาน้ัน 
ไมเห็นเขาก็พากันมากราบทูลวา     ขาววาหนีไปเสียแลวพระเจาขา.    พระราชา 
ทรงรับสั่งวา   คนดูในท่ีอ่ืนซี.    แมจะพากันเที่ยวคนในพระนครทุกแหงก็มิได 
พบ   เมื่อมีพระดํารัสวา    จงคนผูอ่ืนจากคนนั้นซี    ก็พากราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูสมมติเทพ  เวนทานปุโรหิตเสียแลว  คนอ่ืน ๆ  ไมมีรูปเปนอยางนั้น 
พระเจาขา.   พระราชารับสั่งวา   เราไมอาจฆาปุโรหิตได.   พวกน้ันพากันกราบ 
ทูลวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  พระองคประสงคอะไรเชนนั้น    เพราะทาน 
ปุโรหิตเปนตัวการณ  แมนไมยกพระทวารในวันนี้แลว    พระนครก็จักเปนอัน 
ไมไดรับคุมครอง   ทานอาจารยก็บอกอยูวา    พนวันนี้ไปแลวตองรออีกปหน่ึง 
จึงไดฤกษ  เมื่อพระนครไมมีประตูต้ังป  จักเปดโอกาสแกพวกขาศึกได  พวกเรา 
ตองฆาพราหมณนี้ใหพวกพราหมณผูอ่ืนที่ฉลาดทําพลีกรรม   ยกพระทวารเถิด 
พระเจาขา. 
            พระราชารับสั่งวา     ก็พวกพราหมณผูอ่ืนท่ีฉลาดเหมือนทานอาจารย 
ยังจะมีอยูหรือ.  พวกน้ันพากันกราบทูลวา   มีอยูพระเจาขา   อันเตวาสิกของเขา 
เองชื่อตักการิยมาณพ    โปรดประทานตําแหนงปุโรหิตแกเขาแลวทรงกระทํา 
การมงคลเกิดพระเจาขา.     พระราชาตรัสเรียกเขามาใหกระทําสัมมานาการแลว 
ประทานตําแหนงปุโรหิต ทรงสั่งเพ่ือกระทําอยางนั้น.  เราไดไปสูประตูพระนคร 
ดวยบริวารเปนอันมาก.  ราชบุรุษท้ังหลายพากันมัดปุโรหิต  พามาดวยอานุภาพ 
แหงพระราชา. พระมหาสัตวใหขุดหลุมในที่ที่จะต้ังพระทวารใหลงมานลอมรอบ 
เขาอยูในมานกับอาจารย.   อาจารยมองดูหลุมพลางทอดอาลัย   ไมไดใครเปนที่ 
พํานักแกตน  พึงรําพึงวา  เราเปนผูจัดแจงความฉิบหายทั้งนั้น    เพราะเรามันโง 
ไมอาจจะคุมครองปากของตนได     รบีไปบอกแกอีตัวราย    ตัวของเราเองนํา 
การฆามาใหตน  เมื่อจะสนทนากับพระมหาสัตว  จึงไดกลาวคาถาท่ี  ๑ วา  
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                        ดูกอนพอตักการิยะ    ฉันเองเปนคนโงเขลา 
              กลาวคําชั่วชาเหมือนกบในปา  รองเรียกงูมาใหกินตน 
              ฉะน้ัน  ฉันจะตกลงไปในหลุมนี้ ไดยินมาวา บุคคลท่ี 
              พูดลวงเลยขอบเขตไมดีเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ทพฺุภาสิต  ภาสิ ความวา  เราไดกลาวคํา 
อันเปนทุพภาษิต.  บทวา  ภงฺโกว  ความวา  เรานั่นแหละยอมกลาวแตคําชั่ว  ๆ 
เหมือนกบอยูในปารองเรียกงูใหมากัดกินคนฉะนั้น. บทวา  ตกฺการิเย   ความวา 
คนโงเรียกเขาซึ่งเพศหญิงอันเปนชื่อของเขาจึงกลาวอยางนั้น. 
            พระมหาสัตว  ไดฟงดังน้ันแลว   กลาวคาถาท่ี  ๒ วา 
                        บุคคลผูกลาวลวงเลยขอบเขต ยอมไดประสบการ 
              จองจํา     การถูกฆา     ความเศราโศกและความรํ่าไห 
              ขาแตทานอาจารย      ชนท้ังหลายจะฝงทานลงในหลุม 
              เพราะเหตุใด     ทานตองติเตียนตัวทานเอง     เพราะ 
              เหตุนั้น.                  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อติเวลภาณี   ความวา   คนที่พูดลวง 
เลยขอบเขต  คือพูดลวงประมาณ  ไมยังประโยชนใหสําเร็จ  อธิบายวา   ไมดี.  
บทวา   โสกปริเทวฺจ   ความวา   ดูกอนอาจารย   คนที่พูดลวงเลยเวลา 
อยางนี้แหละ  ยอมถกูฆาและถูกจองจํา  ถึงความเศราโศก  ร่ําไหดวยเสียงเอ็ดอึง  
บทวา   ครหาสิ   ความวา  ทานไมตองติเตียนผูอ่ืนดอก   พึงติเตียนตนเอง.  
บทวา   เอตฺโต    แปลวา    ในเพราะเหตุนี้.    บทวา    อาจริย   ต   ความวา 
อาจารย    ชนท้ังหลายกําลังจะฝงทานในหลุมที่ทานขุดไวอยูนั่นแหละ    เพราะ 
ฉะน้ัน  ทานพึงติเตียนตนเองเทาน้ัน.  
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            พระมหาสัตวครั้นกลาวแลวอยางนี้    จึงกลาวตอไปวา    ทานอาจารย 
ทานไมรักษาวาจา    ถึงความทุกขผูเดียวเทาน้ันก็หาไม   แมคนพวกอ่ืน  ก็ถงึ 
ความทุกขเหมือนกัน    แลวนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้ 
            เลากนัมาวา   ในกาลกอน  ในกรุงพาราณสี  ไดมีหญิงแพศยาคนหนึ่ง 
นามวา  กาลี   นองชายของนางชื่อวา  ตุณฑิละ.   วันหน่ึง  นางกาลีรับเงิน 
๑,๐๐๐  กระษาปณ.   แตตุณฑิละ   เปนนักเลงหญิง   นักเลงสุรา  ทั้งเปนนักเลง 
เลนการพนัน.   นางใหทรัพยเขา   เขาเอาทรัพยที่ไดแลว ๆ   ไปทําลายฉิบหาย 
หมด. ถึงนางจะหามปรามเขาก็ไมสามารถท่ีจะหามได. วันหน่ึงเขาเลนการพนัน 
แพ ตองจํานําผานุง  เอาเส่ือลําแพนนุงมาสูเรือนของนาง.  ก็พวกสาวใชของนาง 
ตางไดรับกําชับไววา   เวลาตุณฑิละมาถึง   ไมตองใหอะไร    จับคอเขาไลออก 
ไปเสีย.  พวกน้ันจึงพากันทําอยางนั้น. เขาไปยืนรองไหอยูใกลประตู.   ลําดับนั้น 
ลูกชายของเศรษฐีคนหน่ึง  นําทรัพยมาใหนางกาลีครั้งละ  ๑,๐๐๐   กระษาปณ 
เปนนิตย    วันหน่ึงเห็นเขาก็ถามวา   ตุณฑิละเอย   รองไหทําไม.    ตุณฑิละ 
ตอบวา  นายจา   ผมแพการพนันนั้นมาหาพ่ีสาวของผม    พวกสาวใชเหลาน้ัน 
มันพากันจับคอผมไลออกมา.   เขาบอกวา  ถาเชนนั้นรอกอน  ฉันจะชวยบอก 
พ่ีสาวของแกให   แลวกไ็ปบอกนางวา   นองชายของเธอนุงเสื่อลําแพนยืนอยูที่ 
ประตู  ทําไมเธอถึงไมใหผาผอนเขาบางละ.  นางตอบวา  ฉันไมใหละ  ถาคุณ 
มีแกใจ คุณก็ใหเขาซิ.  ก็ในเรือนหญิงแพศยานั้นมีธรรมเนียมประพฤติติดตอกัน 
มาดังน้ี  จากเงิน  ๑,๐๐๐  กระษาปณ   ๕๐๐  กระษาปณเปนของหญิงแพศยา  ๕๐๐ 
กระษาปณ  เปนมูลคาของผาของหอมและดอกไม  ชายที่พากันมา   นุงผาที่ได 
ในเรือนน้ันอยูตลอดคืน   รุงข้ึนเมื่อจะไป   ก็ผลัดผาน้ันไว    นุงผาที่ตนนํามา 
นั้นแลกลับไป เหตุนั้นลูกชายเศรษฐี จึงนุงผาท่ีนางใหแลวใหของตนแกตุณฑิละ  
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เขานุงผาแลวสงเสียงตวาดตามประสาคนเขาโรงเหลา.     ฝายนางกาลีเลา    ก็สั่ง 
พวกสาวใชไววา   พรุงน้ีเวลาลูกชายเศรษฐีคนน้ีจะไป    พวกเจาจงชวยกันแยง 
เอาไว พวกน้ันเวลาลูกชายเศรษฐีนั้นออกมา  ก็กรกูนัเขาไปราวกับจะปลน  ชวย 
กันดึงเอาผาไวเสียจนเขาตองเปลือยกายจึงปลอยวา   ที่นี้ไปไดละพอหนุม  เขา 
ตองเดินออกมาท้ังเปลือย ๆ  ฉะน้ันคนพากันยิ้มทั่ว    เขาละอายรําพึงรําพันวา 
เราทํามันเองทีเดียว   เรานั่นแหละไมสามารถรักษาปากของตนได  เม่ือจะแสดง 
ความขอน้ี   เขาจึงกลาวคาถาท่ี ๓ วา 
                        เราจะซักถามตุณฑิละ    เพ่ือประโยชนอะไรเลา 
              นางกาลีซิควรทํากะนองชายของเขาเอง  เราถูกแยงผา 
              จนเปนคนเปลือยกาย  แมเรือ่งน้ี  ก็เหมือนกับเรื่อง 
              ของทานเปนอันมาก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พหุ   ตาทิโสว  ความวา  จริงอยู  แม 
เศรษฐีบุตร  ไดรับทุกขเพราะกรรมที่ตนทํานั้นเอง.   เพราะเหตุนั้น     แมทาน 
ก็เปนเสมือนเหตุที่เกิดข้ึนแหงทุกขนี้   เพราะเหตุมากมาย. 
            แมอีกเรื่องหน่ึง  ในกรุงพาราณสี   โดยความเลินเลอของคนเลี้ยงแพะ 
ทั้งหลาย  เมื่อแพะสองตัวขวิดกันในที่หากิน    นกกะลิงตัวหนึ่ง  คิดวา  บัดนี้  
เองไอสองตัวน้ีตองหัวแตกตาย   เราตองหามมันไวแลวหามวา   ลุงอยาขวิดกัน 
เลยนะ  เมื่อมันไมเชื่อถอยคําคงขวิดกันอยูนั่นเอง  ก็โดดเกาะที่หลังบาง   ที่หนา 
บาง  ออนวอนไป  เมื่อไมสามารถจะหามได   ก็พูดวา  ถาอยางนั้น     ก็จงฆากู  
เสียกอนแลวคอยขวิดกัน     โดดเขาไประหวางหัวของมันทั้งสอง    มันชนกัน 
โผงเดียว  นกนั้นเหมือนถูกบดในหินบด   ถึงความพินาศดวยเร่ืองที่ตนกระทํา 
นั้นเอง  เมื่อพระมหาสัตวจะแสดงเหตุแมอ่ืนอีกนี้จึงกลาวคาถาท่ี  ๔ วา  
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                        นกกะลิงตัวใด  มิไดชนกับเขาเลย  เขาไปจับอยู 
              ในระหวางศีรษะแพะ  ทั้งสองซึ่งกําลังขวิดกันอยู  นก 
              กะลิงตัวน้ัน     ก็ถูกศีรษะแพะบดขย้ีแลว  ณ  ที่นั่นเอง 
              แมเรื่องน้ีก็เหมือนกับเรื่องของทานเปนอันมาก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เมณฺฑนฺตร  แปลวา  ในระหวางแพะ 
ทั้งสอง.  บทวา  ปจฺจุปติ    ความวา  โดดเขาไป  คือไดต้ังอยูในระหวาง คือ 
ทามกลางแหงศีรษะแพะทั้งสอง.  บทวา  ปสิโต  แปลวา  ถกูแพะขวิดเอาแลว.  
            ฝายพวกนายโคบาล ชาวกรุงพาราณสีอีกพวกหนึ่งเห็นตนตาลเผล็ดผล 
ก็ปนข้ึนตนหน่ึงเพ่ือจะเอาผล.  เมื่อกาํลังปลิดผลตาลท้ิงลงมา   งูเหาดําตัวหน่ึง 
เลื้อยออกจากจอมปลวกข้ึนตนตาล.  พวกท่ียืนอยูขางลาง   แมจะชวยกันเอาไม 
เปนตนตี  ก็ไมอาจหามมันได.  พวกน้ันจึงรองบอกคนที่อยูบนตนวา   งูเลื้อย 
ข้ึนตนตาล   งูเลื้อยข้ึนตนตาล  คนนั้นกลัวรองเสียงดังลั่น.   คนที่อยูขางลางเอา 
ผานุงท่ีเหนียวแนนมาผืนหนึ่ง  ถือไวคนละมุมทั้งส่ีมุมแลวรองบอกวา   จงโดด 
ลงมาในผาน้ี.    ผูนั้นกลั้นใจโดดลงมากลางผืนผาระหวางคนท้ังสี่.   ดวยอํานาจ 
การตกของผูนั้น    คนทั้ง  ๔  นั้นไมอาจทรงตัวอยูได    ตางเอาหัวชนกันหัวแตก 
ตายหมด. 
            พระมหาสัตวเมื่อแสดงเหตุนี้   จึงกลาวคาถาท่ี  ๕ วา 
                        คน  ๔  คน จะปองกันคนเดียว   ชวยกันจับชายผา 
              ไวคนละชาย    กเ็หมือนกับเรือ่งของทานเปนอันมาก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   โปฏก  แปลวา  ผา. บทวา  สพฺเพว  เต 
ความวา   คนทั้ง  ๔  คนน้ัน  ชวยกันถือผาไว  พากันศีรษะแตกนอนตายแลว.  
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            อีกเรือ่งหน่ึง  พวกโจรขโมยแพะชาวกรุงพาราณสี  รวมกันขโมยแพะ 
ไดตัวหนึ่งในเวลากลางคืน  คิดกันวาจักกินในปาในเวลากลางวัน  แลวชวยกัน 
มัดปากเพ่ือไมใหมันรอง   แลวเอาไปซอนไวในกอไผ    รุงข้ึนชวนกันไปเพ่ือจะ 
กินมัน    ตางลืมอาวุธพากันไปแลว.  พวกน้ันพูดกันวา    จักฆาแพะยางเนื้อกิน 
เอาอาวุธมาซิ     ไมเห็นอาวุธในมือแมสักคนหน่ึง    ตางก็พูดกันวา    ถึงแมจะ 
ปราศจากอาวุธก็ฆามันได   แตก็ไมอาจแลเนื้อได  ปลอยมันไปเถิดนะ บุญของมัน 
ยังมีอยู     แลวก็ปลอยไป.    ครั้งน้ัน     ชางสานคนหน่ึงถือเอาไมไผแลวคิดวา 
จะกลับมาเอาไมไผอีก   จึงซุกมีดตัดไมไผไวในกองใบไผหลีกไป.   แพะดีใจวา 
ขาพนตายแลว   คะนองเลนอยูที่โคนกอไผ  ดีดดวยเทาหลังทําใหมีดนั้นตกลงมา. 
พวกโจรไดยินเสียงมีด   ก็ชวยกันตนพบมีดนั้นแลวตางดีใจ  ฆาแพะกินเน้ือเสีย 
แพะแมนั้นก็ตายเพราะเรื่องที่ตนกระทําเองดวยประการฉะนี้       เมื่อจะแสดง 
เหตุนี้  จึงกลาวคาถาท่ี  ๖ วา 
                        นางแพะท่ีถูกโจรท้ังหลายผูกมัดไวในพุมกอไผ 
              คึกคะนองเอาเทาหลังดีดไปกระทบมีดตกลงมา   พวก 
              โจรก็เอามีดน้ันเองเชือดคอนางแพะฉันใด   แมเรื่องน้ี 
              ก็เหมือนกับเรื่องของทานเปนอันมาก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อเวกฺขิปนฺติ  ความวา  แพะท่ีถูกมัดไว 
ที่กอไผเลนคะนองดีดเทาหลัง. 
            ก็แลคร้ัน กลาวอยางนี้แลว  พระโพธิสัตวจึงแสดงวา  ธรรมดา ผูทีร่ักษา 
ถอยคําของตนไวพูดพอเหมาะ   ยอมพนทุกขปางตายได   นําเรื่องกินนรมาเลา 
ดังตอไปนี้  
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            ไดยนิวา  บุตรพรานชาวกรุงสาวัตถีผูหน่ึงไปยังปาหิมพานต  ใชอุบาย 
อยางหน่ึงจับกินนรคูผัวเมียมาได  ถวายแดพระราชา.  พระราชาทอดพระเนตร 
เห็นกินนร  อันมิเคยทอดพระเนตร  ทรงพอพระหทัย  ตรัสถามวา  พอพราน 
พวกน้ีมีคุณอะไร นายพรานกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  พวกเหลาน้ี 
รองเพลงไพเราะ    ฟอนราํยวนใจ     พวกมนุษยไมรูที่จะรองรําไดอยางนี้เลย 
พระเจาขา.    พระราชาประทานทรัพยเปนอันมากแกนายพราน    แลวตรสักะ 
กินนรทั้งคูวา   รองรําไปซิ  กินนรท้ังคูคิดกันวา    ถาเราจะรองเพลงคงไมอาจ 
ทําพยัญชนะใหบริบูรณได  การจับผิดก็จะมี   ฝูงคนตองติเตียนเรา  ตองฆาเรา 
อน่ึง  เมื่อเรากลาวมากไป  ก็จะเปนมุสาวาทได   เพราะเกรงมุสาวาท   แมจะถูก 
พระราชาตรัสซ้ําแลวซํ้าเลา   ก็ไมยอมรองรํา    พระราชาทรงกริ้ว   เมื่อจะทรง 
สั่งใหฆาเสียเอาเนื้อยางมาถวาย   จึงตรัสพระคาถาที่ ๗ วา 
                        พวกนี้มใิชเทวดา  มิใชบุตรคนธรรพ  พวกนี้เปน 
              เน้ือ พวกนี้ถูกนํามาดวยอํานาจประโยชน  เจาท้ังหลาย 
              จงยางมันตัวหน่ึง   สําหรับอาหารมื้อเย็น   อีกตัวหน่ึง 
              สําหรับอาหารมื้อเชา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   มิคา   อิเม   ความวา  ถาพวกเหลาน้ี  
เปนเทวดา  หรือคนธรรพไซร  พึงฟอนและพึงขับรองได   แตพวกน้ีเปนเนื้อ 
เปนสัตวเดียรัจฉาน.   บทวา   อตฺถวสาภตา  อิเม  ความวา   พวกน้ีถูกนํา 
มาสูเง้ือมมือของเราดวยอํานาจแหงประโยชน    เพราะถูกพรานผูหวังประโยชน 
นํามา    ในบรรดามันเหลาน้ัน    สูทั้งหลายจงยางมันตัวหนึ่งในอาหารมื้อเย็น 
อีกตัวหนึ่งในอาหารมื้อเชาเถิด. 
            กินรดีําริวา     พระราชากริ้วแลว      คงจักใหฆาเสียโดยไมตองสงสัย 
บัดนี้  เปนเวลาที่ตองพูดกันละ  จึงกลาวคาถาตอไปวา  
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                        คําทุพภาษิตท้ังแสนคํา   ก็ไมถึงแมสวนเสี้ยวของ 
              คําสุภาษิต      กนินรรังเกียจคําทุพภาษิตจึงเศราหมอง 
              เพราะเหตุนั้น  กนินรจึงน่ิงเฉยเสีย ไมใชนิง่เฉยเพราะ 
              ความโงเขลา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สงฺกมโน  กิเลโส  ความวา   บางคราว 
เราเม่ือพูดก็พูดคําอันเปนทุพภาษิต  กินนร  เมื่อรังเกียจคําทุพภาษิตยอมเศรา- 
หมองคือยอมลําบากดวยประการฉะน้ี.    บทวา    ตสฺมา    ความวา    เพราะ 
เหตุนั้น    ขาพเจาจึงไมขับรองใหแกทาน  หาใชขับเพราะความโงไม. 
            พระราชาทรงโปรดกินร ี จึงตรัสพระคาถาตอไปวา 
                      กินรีตัวน้ีกลาวแกเราไดแลว       เจาท้ังหลายจง 
              ปลอยกินรีตัวน้ันไป  อนึ่ง  จงนําไปสงใหถึงเขา 
              หมิพานต   สวนกินนรตัวน้ี  เจาท้ังหลาย  จงสงไปให 
              โรงครัวใหญ     จงยางมันสําหรับอาหารเชา     แตเชา 
              ทีเดียว.    
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ยา  เมสา  แกเปน ยา  เมเอสา.  บทวา 
เทนฺตุ  ความวา  จงใหเพ่ือประโยชนโรงครัวใหญ. 
            กินนรฟงพระดํารัสของพระราชาแลวคิดวา   ทาวเธอน้ีคงใหฆาเรา 
ผูไมกลาวเสียเปนแน   บดันี้เราควรจะพูด   ดังนี้    แลวจึงกลาวคาถาตอไปวา 
                        ขาแตมหาราชเจา     ฝูงปศุสัตวพากันพ่ึงฝน 
              ประชาชนน้ีเลาพากันพ่ึงปศุสัตว    พระองคทรงเปนท่ี 
              พ่ึงแกขาพระบาท  ภรรยากพ่ึ็งขาพระองค  บรรดา 
              ขาพระบาททั้งคู   ตัวหน่ึงรูวาอีกตัวหน่ึงตายแลว  ตน 
              เองพนแลวจากความตาย  จงึจะไปสูภูผาไดพระเจาขา.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ปชฺชุนฺนนาถา  ความวา  สัตวเลี้ยงมีหญา 
เปนอาหาร  ชื่อวามีเมฆฝนเปนที่พ่ึง.   บทวา ปสุนาถา  อย  ปชา   ความวา 
ประชาคือมนุษยนี้  อาศัยโครส ๕ ชือ่วาผูมีปศุสัตวเปนที่พ่ึงเปนหลักอาศัย.  บทวา  
ตฺว  นาโถสิ  ความวา พระองคเปนที่พ่ึงของขาพระองค. บทวา  อมฺหนาถา 
มม  ภริยา ความวา   ขาพระองคก็เปนท่ีพ่ึงของภรรยานั้น.  บทวา ทวินฺนมฺ- 
ตร  ตฺวา  มุตฺโต   คจฺเฉยฺย  ปพฺพต  ความวา   ในระหวางขาพระองค 
ทั้งคู   ตัวหนึ่งตองรูวาตัวหนึ่งตายแลว   ตนเองรอดตายแลว   จึงไปสูหิมพานต 
ภายหลัง  คือเม่ือขาพระองคทั้งคูยังมีชีวิตอยู   ยอมไมทอดท้ิงกัน   เพราะฉะน้ัน 
แมมาตรวาพระองคทรงประสงคจะสงกินรีนี้ไปสูหิมพานต  โปรดฆาขาพระองค 
เสียกอนสงนางไปภายหลัง. 
            ก็แล   กินนรครั้นกราบทูลอยางน้ีแลว    เมื่อจะแสดงวา    ขาแตพระ- 
มหาราชเจา   ขาพระบาทท้ังสอง   ใชจะน่ิงเสียเพราะปรารถนาจะขัดพระดํารัส 
ของพระองคก็หามิได  แตเพราะเห็นโทษของการพูดมาก   จึงมิไดกราบทูลสนอง 
พระบัญชา  กลาวคาถา  ๒  คาถาน้ีวา 
                        ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน     ความนินทา 
              ทั้งหลายมิใชจะหลีกใหพนไปโดยงายเลย   ชนท้ังหลาย 
              มีฉนัทะตาง ๆ   กัน  ซึ่งควรจะสองเสพ  คนหน่ึงไดรับ 
              การสรรเสริญดวยธรรมขอใด    คนอื่นไดความนินทา 
              ดวยคุณธรรมขอนั้นเอง. 
                        โลกท้ังปวงมีจิตยิ่งดวยจิตของคนอ่ืน  โลกท้ังปวง 
              ชื่อวา   มีจิตในจิตของตน     สัตวทั้งปวงท่ีเปนปุถุชน 
              ตางก็มีจิตใจตางกัน   สัตวทั้งปวงในโลกน้ี   ไมพึงเปน 
              ไปในอํานาจแหงจิตของใคร.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สปุริวชฺชยาถ   ความวา   ขาแตพระ- 
มหาราชเจา   ชื่อวา   นินทา   ใคร ๆ ไมสามารถจะหลีกเสียไดงายเลย.   บทวา  
นานา  ชนา   ความวา  ฝูงชนมีความพอใจตาง  ๆ  กัน.    บทวา   เยนว 
ความวา  คนหน่ึงไดรับยกยองดวยคุณมีศีลเปนตน  อันใด ดวยคุณขอน้ัน  แหละ 
คนอ่ืนไดรับความนินทา  ความจริง  เพราะกลาวในฝูงกินนรขาพระองคยอมได 
ความยกยอง    เพราะไมกลาวในหมูมนุษย    ยอมไดความนินทา   ดวยอาการ 
อยางนี้   ข้ึนชื่อวานินทา  ยอมเปนสิ่งหลีกไดยาก  ขาพระองคนั้นคิดวา  เราจัก 
ไดความยกยองจากสํานักพระองคอยางไรเลา.  บทวา  สพฺโพ   โลโก  ปรจ-ิ 
ตฺเตน  อติจิตฺโต   ความวา  ขาแตพระมหาราชเจา  ธรรมดาอสัตบุรุษมีจิตยิ่ง 
ดวยจิตมีการฆาสัตวเปนตนสัตบุรุษมีจิตยิ่งดวยจิตมีเจตนางดเวนจากการฆาสัตว 
เปนตน   ชาวโลกทั้งมวล   ยอมมีจิตยิ่งดวยจิตของคนอ่ืน    ดวยประการดังนี้. 
บทวา  จิตฺตวาสมฺหิ  จิตฺเต   ความวา  ก็ชาวโลกท้ังมวล ชื่อวา มจิีตดวยจิต 
ของตนท้ังทรามหรือประณีต.   บทวา  ปจฺเจกจิตฺตา   ความวา  สัตวทั้งหมด 
มากประเภทตางคนตางมีจิตใจเฉพาะตน   ในบรรดาสรรพสัตวเหลาน้ัน     กินร ี
ก็ดี    อยางขาพระองคก็ดี  คนอ่ืนก็ดี    ไมนาประพฤติไปในความคิดอานของ 
ใคร  ๆ   สักคนหนึ่ง   จะเปนของพระองคหรือของผูอ่ืนก็ตามที   เพราะเหตุนั้น 
พระองคอยาทรงพิโรธขาพระองควา    ผูนี้ไมประพฤติเปนไปในอํานาจจิตของ 
เรา   ดวยสรรพสัตวยอมไมลุอํานาจจิตของตนไปไดพระเจาขา    กินนรแสดง 
ธรรมแกพระราชาดวยประการฉะน้ี. 
            พระราชาทรงโสมนัสวา     กนินรนี้เปนบัณฑิตกลาวถูกตองทีเดียวจึง 
ตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                        กินนรพรอมดวยกันรผูีภรรยา    เปนผูนิ่งไมพูด 
              เปนผูกลัวภัย  ไดกลาวแกแลวในบัดน้ี  กินนรน้ันชื่อวา 
              พนแลวในบัดน้ี  เปนผูมีความสุขหาโรคมิได   เพราะวา 
              การเปลงวาจาดีนํามาซึ่งประโยชนแกนรชนท้ังหลาย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 312 

            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วาจา   คิเรวตฺถวตี  นราน   ความวา 
วาจา    คือคําท่ีควรเปลงยอมมีประประโยชน    คือนํามาซึ่งประโยชนแกสตัว 
เหลาน้ัน. 
            พระราชารับสั่งใหกินนรทั้งคูจับอยูในกรงทอง    รับสั่งใหหาพรานคน 
นั้น  และใหปลอยดวยพระดํารัสวา   เจาจงไป  ปลอยกินนรคูนี้   ณ  ที่ที่จับได 
นั้นเถิด.                                                                . 
            ฝายพระมหาสัตวกลาววา  ทานอาจารย   ดูเถิด  กินนรทั้งคูรักษาวาจา 
ไวอยางนี้   เมื่อถึงคราวตายก็รอดตายไดดวยสุภาษิตท่ีตนกลาวน้ันเอง  สวนทาน 
ถึงทุกขใหญหลวง   เพราะพูดชั่ว   ครัน้แสดงอุทาหรณนี้แลว  ก็ปลอบวา  ทาน 
อาจารยอยากลัวเลย  ผมจักใหชีวิตแกทาน   เมื่อเขาพูดวา  ก็อีกอยางหนึ่งเลา  พอ 
คุณชวยคุมครองฉันเถิด  ก็บอกวา ยังไมไดฤกษกอนครับ  รั้งรอจนตลอดวันนั้น 
ในระหวางใกลมัชฌิมยาม จึงใหคนเอาแพะตายมาแลวพูดวา ทานพราหมณเชิญ  
ไปทํามาหากินเสียที่ไหน ๆ เถิด   ไมใหใคร ๆ  รูเลย   ปลอยพราหมณไปเอา 
เนื้อแพะทําพลีกรรมต้ังพระทวาร. 
            พระศาสดา   ครัน้ทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ทีโ่กกาลิกะถูกวาจากําจัดตนเสีย    แมใน 
ครั้งกอนก็ถูกกําจัดแลวเหมือนกัน       ทรงประชมุชาดกวา      พราหมณ 
เข้ียวงอกตาเหลือง    ในครั้งน้ันไดมาเปนโกกาลิกะ    สวนตักการิยบัณฑิต 
คือ   เราตถาคตแล. 
                                จบอรรถกถาตักการิยชาดก  
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                              ๙.  รรุมุิคชาดก 
 

                       วาดวยน้ําใจของพญาเนื้อรุร ุ         

                        [๑๘๓๙]     ใครบอกมฤค ซึ่งสูงสุดกวามฤคทั้งหลาย 
              นั้นแกเราได       เราจะใหบานสวยและหญิงท่ีประดับ 
              ประดาแลวแกผูนั้น. 
                        [๑๘๔๐]     ขอไดโปรดพระราชทานบานสวย และ 
              หญิงท่ีประดับประดาแลวแกขาพระองคเถิด    ขาพระ- 
              องค      จะกราบทูลมฤคซึ่งสูงสุดกวามฤคทั้งหลายแก 
              พระองค. 
                        [๑๘๔๑]     ณ ไพรสณฑนั้น   มีตนมะมวงและตน 
              รังทั้งหลาย   ดอกบานสะพรั่ง  พ้ืนที่แหงไพรสณฑนั้น 
              ดารดาษไปดวยติณชาติมีสีเหมือนแมลงคอมทอง  มฤค 
              ตัวน้ันอยูที่ไพรสณฑนั้น. 
                        [๑๘๔๒]     พระเจาพาราณสี   ทรงโกงธนูสอดใส 
              ลูกศรไว  เสด็จเขาไปแลว  สวนมฤคเห็นพระราชาแลว 
              ไดรองกราบทูลไปแตไกลวา ขาแตพระมหาราชาผูประ- 
              เสรฐิ   โปรดทรงรอกอน   อยาเพ่ิงทรงยิงขาพระบาท 
              เสียเลย ใครหนอไดกราบทูลความเรื่องน้ีแกพระองควา 
              มฤคตัวน้ีอยู  ณ  ไพรสณฑนี้.  
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                        [๑๘๔๓]     ดูกอนสหาย      บรุุษผูมีมารยาทอนัเลว 
              ทราม  ยืนอยูหาง ๆ นั่น  บุรษุคนนั้นแหละ   ไดบอก 
              ความเรื่องน้ีแกเราวา  มฤคตัวน้ีอยู  ณ ไพรสณฑนี้. 
                        [๑๘๔๔]     ไดยินวา  คนบางพวกในโลกน้ี  กลาว 
              ความจริงไวอยางน้ีวา   ไมลอยนํ้ายังดีกวา  คนบางคน 
              ไมดีเลย. 
                        [๑๘๔๕]     ดูกอนพญามฤค   เธอติเตียนพวกไหน 
              แน   ติเตียนพวกมฤค  พวกนก  หรือพวกมนุษย เราม ี
              ความกลัวไมนอย  เพราะไดฟงเจาพูดภาษามนุษยได. 
                        [๑๘๔๖]     ขาพระองคชวยยกขึ้นซึ่งบุรุษคนใด 
              ผูลอยไปในหวงนํ้าคงคา  มีน้าํมากไหลเชี่ยว  ภัยมาถึง 
              ขาพระองคแลวเพราะบุรุษผูนั้นเปนเหตุ    ขาแตพระ- 
              มหาราชา   การสมาคมกับอสัตบุรุษท้ังหลาย   นําทุกข 
              มาใหโดยแท. 
                        [๑๘๔๗]     เรานั้นจะปลอยลูกศร  ๔  ปกนี้แหวกไป 
              ในอากาศ  ใหไปตัดตรงหัวใจ  เราจะฆามนัผูประทุษราย 
              มิตร  ผูไมทํากิจท่ีควรทํา   ไมรูจักผูกระทําคุณใหเชน 
              ทาน. 
                        [๑๘๔๘]     ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน 
              สัตบุรุษท้ังหลายไมสรรเสรญิการฆาบัณฑิตและคนพาล 
              เลย   คนผูมีธรรมอันลามก    จงกลับไปสูเรือนของเขา 
              ตามปรารถนาเถิด  อนึ่ง  ขอไดโปรดพระราชทานคาจาง 
              ตามท่ีพระองคตรัสไวแกเขาดวยเถิด  อนึ่ง   ขาพระองค 
              ขอทําความปรารถนาของพระองค.  
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                        [๑๘๔๙]     ดูกอนพญามฤค  ทานผูไมประทุษราย 
              ตอมนุษยผูประทุษรายนับเปนผูหนึ่งในจํานวนสัตบุรุษ 
              ทั้งหลายเปนแน   คนผูมีธรรมอันลามก   จงกลับไปสู 
              เรือนของตนตามความปรารถนา  อนึ่ง  เราจะใหคาจาง 
              ที่เราพูดไวแกเขา   และเราขอใหบานสวยแกทาน. 
                        [๑๘๕๐]     ขาแตพระราชา   เสียงของสุนัขจ้ิงจอก 
              ก็ดี   ของนกก็ดี   รูไดงาย    เสียงของมนุษยรูไดยาก 
              ยิ่งกวาน้ัน  อนึ่ง  ผูใดเมื่อกอนเปนคนใจดี  คนท้ังหลาย 
              นับถือวาเปนญาติเปนมิตร   หรือเปนสหาย   ภายหลัง 
              ผูนัน้กลับกลายเปนศัตรูไปก็ได  ใจของมนุษยรูไดยาก 
              อยางน้ี. 
                        [๑๘๘๑]     ชาวชนบทและชาวนิคมท้ังหลาย    มา 
              ประชุมพรอมกนัรองทุกขวา    ฝูงเนื้อพากันมากินขาว 
              ขอพระองคจงตรัสหามฝูงเนื้อนั้นเสียบาง  พระเจาขา. 
                        [๑๘๘๒]     ชนบทอยาไดมี     แมแวนแควนจะ 
              พินาศไป  ก็ตามทีเถิด  เราใหอภัยเเกฝูงเนื้อและนกยูง 
              แลว  ไมขอประทุษรายพญาเน้ือรุรุเปนอันขาด. 
                        [๑๘๘๓]     ชาวชนบทของเราจะไมมีก็ตาม     ชาว 
              ชนบทจะไมพูดกะเราก็ตาม    เราไดใหพรแกพญาเน้ือ 
              ไวแลว  จะไมพูดเท็จเปนอันขาด. 
                                     จบรุรุมิคชาดกท่ี  ๙  
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                                    อรรถกถารุรุชาดก* 
 
            พระศาสดา   เมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร  ทรง 
พระปรารภพระเทวทัต  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ตสฺส   คามวร 
ทมฺมิ  ดังน้ี. 
            เลากนัมาวา  พระเทวทัตน้ัน   เมื่อพวกภิกษุพากันพูดวา  เทวทัตผูมีอายุ 
พระศาสดาทรงมีอุปการะเปนอันมากแกทาน   ทั้งทานไดบวชไดเรียนพระไตร- 
ปฎกร่ํารวยลาภสักการะ    เพราะอาศัยพระตถาคตเจา    กลับกลาววา     ผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  พระศาสดามิไดทรงทําอุปการะแกผมแมมาตรวา  ปลายเสนหญา  ผม 
บวชเองทีเดียว เรียนพระไตรปฎกก็ดวยตนเองแหละ   ร่ํารวยลาภสักการะก็ตนเอง. 
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภากลาวโทษของพระเทวทัตน้ัน ทีเดียววา 
ผูมีอายุทั้งหลาย   พระเทวทัตเปนผูอกตัญูอกตเวที.   พระศาสดาเสด็จมาตรัส 
ถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอน่ังสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ 
เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบ  จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใชแต  
ในบัดนี้เทานั้น ที่พระเทวทัตเปนคนอกตัญู แมในครั้งกอนก็เปนคนอกตัญู 
เหมือนกัน   แลวตรัสวา   แมในกาลกอนพระเทวทัตน้ี    แมเม่ือเราใหชีวิตแลว 
ก็ยังไมรูแมเพียงคุณของเราดังน้ีแลว   จึงไดนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้ 
            ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
เศรษฐีมีสมบัติ ๘๐ โกฏ ิไดบุตรขนานนามเธอวา  มหาชนกะ  คิดวาเมื่อบุตร 
เราเรียนศิลปะจักตองลําบาก    จึงไมยอมใหเรียนศิลปะอะไร ๆ เลย.   เธอไมรู 
อะไร ๆ  นอกจากหากินอันไดมาจากการขับรองฟอนรําและประโคม.   เมื่อเธอ 
เจริญวัยแลว  มารดาบิดาก็จัดแจงตบแตงใหมีภรรยาตามสมควร   แลวกล็วงลับ 
บาลีเปน  รุรมิคชาดก  
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ไป.  พอทานท้ังสองลวงลับไป  เขาก็แวดลอมไปดวยพวกนักเลงหญิงและนักเลง 
เลนการพนันเปนตน    ทําลายทรัพยทั้งหมดเสียดวยทางฉิบหายตาง ๆ  ตองกูหน้ี 
ยืมสิน  เม่ือไมอาจใชหน้ีทั้งหมดนั้นได   ก็ถูกเจาหนี้รุมกันทวง  ดําริวา  เราจะอยู 
ไยเลา  เราก็เกิดมาดวยรางกายอันหน่ึง  เหมือนคนอ่ืนๆ  ตายเสียดีกวา   เมือ่ถูกเจา 
หน้ีทวงถาม   ก็กลาววา   ทรัพยของตระกูลของเราท่ีฝงท่ีฝงแมน้ําคงคา  ยังมีอยู 
ผมจักใชทรพัยนั้นใหพวกทาน.  เจาหน้ีเหลาน้ันก็ไปกับเขา.  เขาทําเปนเหมือน 
บอกท่ีคุมทรัพยวา  ทรัพยมีที่นี้ แลวหนีไปดวยคิดวาเราจักโดดลงคงคาตายเสีย 
แลวก็โดดลงแมน้ําคงคาไป.  เขาถูกกระแสนํ้าเชี่ยวพัดลอยไป   ก็รองคร่ําครวญ 
ชวนใหสงสาร. 
            ครั้งน้ัน  พระมหาสัตวบังเกิดในกําเนิดรรุุมฤค  ทิ้งบรวิารเสียพํานักอยู 
ที่ปามะมวงอันมีชองดงาม  ผสมกับดงรังอันนารื่นรมยตรงวังวนแหงแมน้ําคงคา 
ลําพังตัวเดียวเทาน้ันเพ่ือประสงคจะกระทําการรักษาอุโบสถ.   ผิวแหงสรีระของ 
พญารุรุมฤดนูั้น มีสีเหมือนแผนกระดาษทองท่ีขัดมัน  เทาท้ังส่ีมีสีประดุจดังยอม 
ดวยนํ้าครั่ง หางก็ประหน่ึงหางแหงจามรี เขาทั้งหลายเชนเดียวกับชอเงิน นัยนตา 
ทั้งคูประหน่ึงเม็ดทับทิมท่ีเจียระไนแลว  ปากเปรยีบดังลูกชางที่หุมดวยผากัมพล 
แดง รูปรางของพญารุรุมฤคนั้น  มรีูปเห็นปานฉะน้ี. เวลากลางคืน  พญารุรมุฤค 
นั้นไดยินเสียงนาสงสารของเขา ดําริวา  เราไดยินเสียงมนุษย  เมื่อเรายังดํารงอยู 
อยาตายเสียเลย   เราตองชวยชีวิตเขาไว   แลวลุกจากที่นอนเดินไป ณ  ฝงแมน้ํา 
ปลอบวาบุรุษผูเจริญ  อยากลัวเลย ขาจักชวยชีวิตทาน พลางวายตัดกระแสนํ้าไป 
รับเขาข้ึนหลัง  พาถึงฝงนําไปท่ีอยูของตน  ทําใหเขาโปรงใจลวงมาไดสองสาม 
วันก็กลาววา บุรุษผูเจริญ   ขาจักพาทานออกจากปาน้ี  สงใหถึงทางไปพาราณสี 
ทานจักไปโดยสวัสดี  กแ็ตขอสักอยางหน่ึง  ทานจงอยาบอกเราแกพระราชาหรือ 
มหาอํามาตยของพระราชา   เพราะเหตุมุงทรัพยวา  ณ  ที่ตรงโนน    กวางทอง  
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พํานักอยู   ดงัน้ีเลยนะ.   เขารับคําวาดีละ   พระมหาสัตวรับปฏิญญาของเขาแลว 
ก็ใหเขาข้ึนหลังตนพาไปสงถึงทางไปกรุงพาราณสีแลวจึงกลับ.     ในวันที่เขาเขา 
ไปถึงกรุงพาราณสีนั่นเอง  พระอัครมเหสีของพระราชาพระนามวา  เขมาเทวี 
ทรงฝนเห็นกวางทองแสดงธรรมกถาถวายพระนางในพระสุบินเมื่อใกลรุง 
ทรงพระดําริวา    ถามฤคเห็นปานน้ี     ไมพึงมีไซร     เราไมนาฝนเห็นเขา 
ไดเลย     คงจักมีแน     ตองกราบทูลแดพระราชา.     พระนางเขาเฝาพระราชา 
กราบทูลวา    ขาแตพระทูลกระหมอม    หมอมฉันปรารถนาจะเห็นกวางทอง 
ประสงคจะฟงธรรมกถาของกวางทอง   ถาจักได   หมอมฉันจักคงมีชีวิตอยู 
ถาไมไดชีวิตของหมอมฉันจักไมมี.  พระราชาทรงปลอบพระนาง   พลางตรัสวา 
ขอใหมีในมนุษยโลกเถอะนะ  เธอตองไดแน  ดังน้ีแลวรับสั่งใหหาพวกพราหมณ 
มาเฝา   ตรัสถามวา   ธรรมดามฤคที่มีสีเหมือนสีทองยังจะมีอยูหรือ  ทรงสดับวา 
ขาแตสมมติเทพ  มีอยูพระเจาขา    ก็รบัสงใหบรรจุถุงเงิน   ๑,๐๐๐  กระษาปณ 
ลงในผอบทอง  วางไว  ณ  คอชางที่ประดับเสร็จแลว  มีพระประสงคจะประทาน 
ชางน้ันกับผอบทองที่ใสถุงเงิน  ๑,๐๐๐  กระษาปณ  และสิ่งของที่ยิ่งกวาน้ีแกผูที่ 
บอกเรื่องกวางทองได   แลวรับสั่งใหเขียนคาถาลงในแผนทอง    ใหหาอํามาตย 
ผูหน่ึงมาเฝา     มีดํารัสตรสัวา   มาเถิด   เจาจงแจงคาถานี้ตามคําของเราแกชาว 
พระนครนะพอ   แลวตรัสพระคาถาที่  ๑  ในชาดกน้ีวา 
                        ใครบอกมฤคซ่ึงสูงสุดกวามฤคทั้งหลายนั้นแก 
              เราได  เราจะใหบานสวยและหญิงท่ีประดับประดาแลว 
              แกผูนั้น. 
            อํามาตย  ถือแผนทองเท่ียวปาวรองไปในพระนครท่ัวทุกแหง   ลําดับนั้น 
แลเศรษฐีบุตรก็เขาไปสูกรุงพาราณสี     ฟงถอยคํานั้นแลวไปสูสํานักอํามาตย  
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กลาววา   ขาพเจาจักทูลมฤคน้ันแดพระราชา  ไดเชิญแสดงขาพเจาแดพระราชา 
เถิด.   อํามาตยลงจากชางพาเขาไปสูสํานักของพระราชา     กราบทูลวา    ขาแต 
สมมติเทพ   ไดยินวา ผูนี้จักกราบทูลถึงมฤคน้ันไดพระเจาขา.   พระราชาตรัส 
ถามวา   จริงหรือบุรุษผูเจริญ   เมื่อเขากราบทูลวา   ขาแตพระมหาราช     เปน 
ความจริงพระเจาขา     ขอพระองคโปรดประทานยศน้ันแกขาพระองคเถิดพระ- 
เจาขา   กลาวคาถาที่  ๒ วา 
                        ขอไดโปรดพระราชทานบานสวย   และหญิงท่ี 
              ประดับประดาแลวแกขาพระองคเถิด    ขาพระองคจะ 
              กราบทูลมฤคซึ่งสูงสุดกวามฤคทั้งหลายแกพระองค. 
            พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว   โปรดปรานแกผูประทุษรายมิตรนั้น 
จึงตรัสถามวา   พอเฮย  มฤคนั้นพํานักอยูที่ไหน  เมื่อเขากราบทูลวา ณ   ที่โนน 
พระเจาขา  ก็ทรงกระทําเขาใหเปนมัคคุเทศก  เสด็จไปสูสถานนั้นดวยราชบริพาร 
ขบวนใหญ.  ลําดับนั้น    คนประทุษรายมิตร    กราบทูลพระราชาวา    ขาแต 
พระองคผูสมมติเทพ    พระองคโปรดสั่งใหเสนาหยุดไดพระเจาขา     เมื่อเสนา 
หยุดเรียบรอยแลว     ก็กราบทูลเชิญเสด็จ     เมื่อจะยกมือชี้วา     ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ   สุวรรณมฤคนั้นพํานักอยู  ณ  ที่ตรงนั้น   จึงกลาวคาถาที่   ๓ วา 
                        ณ ไพรสณฑนั้น  มีตนมะมวงและตนรังท้ังหลาย 
              ดอกบานสะพรั่ง    พ้ืนที่แหงไพรสณฑนั้น   ดารดาษ 
              ไปดวยติณชาติมีสีเหมือนแมลงคอมทอง   มฤคตัวน้ัน 
              อยูที่ไพรสณฑนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนิฺทโคปกสฺฉนฺนา  ความวา  คนผู 
ประทุษรายตอมิตรนั้น    กราบทูลแสดงวา   ภาคพ้ืนแหงไพรสณฑตรงนั้น  
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ดาดาษไปดวยติณชาติมีสัมผัสเปนสุข   มีสีแดงเหมือนสีแมลงคอมทอง  ออนนุม 
ประหน่ึงขาวกลาออน  ณ  ไพรสณฑอันนารื่นรมยนี้นั้น  กวางทองน้ันพํานักอยู 
พระเจาขา. 
            พระราชาทรงสดับคําของเขาแลว   ตรัสสัง่หมูอํามาตยวา   เธอทั้งหลาย 
กับคนท่ีถืออาวุธ    จงพากันลอมไพรสณฑไวโดยเร็ว    มิใหมฤคนั้นหนีไปได. 
พวกเหลาน้ันไดกระทําตามพระดํารัสนั้น  แลวพากันรองข้ึน.   พระราชาประทับ 
ยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึงกับคนสองสามคน. บุรุษน้ันก็ยืนอยูไมหาง.  พระมหาสัตว 
ฟงเสียงนั้นแลวดําริวา    เสียงของหมูพลกองหลวง    อันภัยของเราตองเกิดจาก 
บุรุษน้ัน.      พระมหาสัตวนั้นลุกข้ึนมองทั่วบริษัทเห็นสถานที่ประทับยืน 
แหงพระราชาน้ันคิดวา     ความสวัสดียังจักมีแกเราได      ควรท่ีเราจะไป   ณ 
ที่นั้นที่เดียว   แลวเดินมุงหนาเฉพาะพระราชา.    พระราชาทอดพระเนตรเห็น 
มฤคนั้นกําลังเดินมา   ทรงพระดําริวา    มฤคมีกําลงัดังพญาชาง    นาจะถาโถม 
มาได  ตองสอดลูกศรไวคอยขูใหมฤคนี้สะดุง  ถาหนีไป  จักยงิทําใหทรพลแลว 
คอยจับเอา  ทรงยกธนูข้ึนเล็งทรงพระโพธิสัตว. 
            พระศาสดา   เมื่อจะประกาศเน้ือความน้ัน  จึงตรัสพระคาถาสองคาถาวา 
                        พระเจาพาราณสี   ทรงโกงธนูสอดใสลูกศรไว 
              เสด็จเขาไปแลว   สวนมฤคเห็นพระราชาแลว   ไดรอง 
              กราบทูลไปแตไกลวา    ขาแตพระมหาราชผูประเสริฐ 
              โปรดทรงรอกอน    อยาเพ่ิงทรงยิงขาพระบาทเสียเลย 
              ใครหนอไดกราบทูลความเรือ่งน้ีแกพระองควา   มฤค 
              ตัวน้ีอยู  ณ  ไพรสณฑนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อทชฺฌ   ความวา ทรงโกงธนูพรอมกับ 
สายและลูกศรไว.  บทวา  สนฺนยฺห   แปลวา  สอดไวแลว.  บทวา   อาคเมห ิ 
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ความวา   พญามฤคกลาวดวยวาจาอันไพเราะวา  ขาแตมหาราชเจา  ขอพระองค 
จงรอกอน   จงอยายิงขาพระบาทเลย   จงไวชีวิตขาพระบาทเถิด.   
            พระราชาทรงคิดพระหฤทัยในมธุรกถาของพระโพธิสัตวนั้น      ทรงลด 
ธนูลงประทับยืนดวยพระอาการอันนาเคารพ. พระมหาสัตวก็เขาไปใกลพระราชา 
ทรงกระทํามธุรปฏิสันถาร แลวยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึง.  ฝายมหาชนก็พากันวาง 
อาวุธทั้งปวงเสีย    ตางมาแวดลอมพระราชา.    ขณะน้ันพระมหาสัตวกราบทูล 
ถามพระราชาดวยเสียงอันไพเราะ  ประหน่ึงคนส่ันกระดิ่งทองวา 
                        ขาแตพระมหาราชเจา  โปรดทรงรอกอน  ขาแต 
              พระจอมรถ  โปรดอยาเพ่ิงยิงขาพระบาทเลย  ใครหนอ 
              กราบทูลขอนี ้  แดพระองควา  พญามฤคน้ันพํานักอยู 
              ที่นี้.   
            ขณะนั้นคนใจบาปถอยไปหนอยหน่ึง   แลวยืนอยูตรงน้ันเอง. พระราชา 
เมื่อจะตรัสบอกวา   ผูนี้แสดงแกเรา  จึงตรัสพระคาถาที่  ๖ วา 
                        ดูกอนสหาย บุรุษผูมีมารยาทอันเลวทราม  ยืนอยู 
              หาง ๆ นั่น   บุรุษคนน้ันแหละ   ไดบอกความเรื่องน้ี 
              แกเราวา  มฤคตัวน้ีอยู  ณ  ไพรสณฑนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปาปจโร  แปลวา ผูมีมารยาทเลวทราม. 
            พระมหาสัตว    ครั้นติเตียนคนประทุษรายมิตรแลว     เมื่อจะเจรจา 
ปราศรัยกับพระราชา  จึงกลาวคาถาท่ี  ๗  วา 
                        ไดยินวา  คนบางพวกในโลกนี้   กลาวความจริง 
              ไวอยางน้ีวา  ไมลอยน้ํายังดีกวา  คนบางคนไมดีเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา นิปาวต  แปลวา  ถูกชวยเหลอืไว.  บทวา 
เอกจฺจิโย  ความวา  แตบุคคลบางคนสันดานบาป   มักประทุษรายมิตร   แม  
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กําลังจะตายในนํ้า   ไดรบัการชวยเหลือข้ึนมาได   ก็ยังหาประเสริฐไม.   เพราะ 
ทอนไมยังเปนไปเพ่ืออุปการะโดยประการตาง ๆ สวนคนประทุษรายมิตร  มีแต 
จะลางผลาญ   เพราะเหตุนั้น    ทอนไมประเสริฐกวาคนน้ันหนักหนา    แตขา- 
พระบาทมิไดกระทําตามคําของทานเหลานั้น.  
            พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว   จึงตรัสพระคาถาตอไปวา 
                        ดูกอนพญามฤค  เธอติเตียนพวกไหนแน  ติเตียน 
              พวกมฤค  พวกนก   หรือพวกมนุษย    เรามีความกลัว 
              ไมนอย  เพราะไดฟงเจาพูดภาษามนุษยได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      ดวยบทวา  มิคาน  พระราชาตรัสถามวา  เธอ 
ติเตียนพวกมฤคตัวใดตัวหน่ึง  หรือพวกนก  หรือพวกมนุษย.  บทวา  ภย   หิ 
ม  วนฺทติ  ความวา   เธอติเตียนเราผูกลัวอยู   เราออกจะครั่นครามอยูไมนอย. 
บทวา   อนปฺปรูป   ไดแก  มาก. 
            ลําดับนั้น      พระมหาสัตวเมื่อจะแสดงวา     ขาแตพระมหาราชเจา 
ขาพระบาทมิไดติเตียนมฤคเปนตน  แตติเตียนพวกมนุษยกลาวคาถาที่   ๙  วา 
                        ขาพระองคชวยยกขึ้นซ่ึงบุรุษคนใด  ผูลอยไปใน 
              หวงน้ําคงคา    มีน้ํามากไหลเช่ียว   ภัยมาถึงขาพระบาท 
              แลว    เพราะบุรษุผูนั้นเปนเหตุ    ขาแตพระมหาราชา 
              การสมาคมกับอสัตบุรุษท้ังหลาย   นําทุกขมาใหโดยแท. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วหเน  ความวา  ในหวงน้ําแมน้ําคงคา 
อันสามารถท่ีจะพัดพาผูที่ตกแลว  ๆ ไปได.  บทวา  มโหทเก  สลิเล   ความวา 
มีน้ํามาก  คือมีกระแสเชี่ยว.  พระมหาสัตว  แสดงหวงนํ้าคงคาน่ันแหละ  วามี 
น้ํามากดวยบทท้ังสอง.    บทวา    ตโตนิทาน    ความวา    ขาแตมหาราชเจา  
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บุคคลใดเลาท่ีพระองคทรงชี้ใหขาพระบาทพูดนั้น      กําลังลอยลองไปในแมน้ํา 
คงคา    รองไหคร่ําครวญนาสงสารอยูในเวลาเที่ยงคืน    ขาพระบาทชวยเขาข้ึน 
ไวได    วันนีภั้ยมาถึงขาพระบาท     เพราะเขาเปนตนเหตุ    ขาแตมหาราชเจา 
ข้ึนชื่อวา  การสมาคมกับคนเลว ๆ ลําบาก  พระเจาขา. 
            พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว   ทรงกริ้วเขา  ทรงพระดําริวา  มันชาง 
ไมรูคุณของมหาสัตวนี้  ชื่อวามีอุปการะมากเชนนี้   ตองยิงมันเสียใหตาย  แลว 
ตรัสพระคาถาที่  ๑๐ วา 
                        เรานั้นจะปลอยลูกศร  ๔  ปกนี้แหวกไปในอากาศ 
              ใหไปตัดตรงหัวใจ    เราจักฆามันผูประทุษรายมิตร 
              ผูไมทํากิจท่ีควรทํา  ไมรูจักผูกระทําคุณใหเชนทาน.         
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  จตุปตฺต  ความวา  ประกอบดวยลูกศร 
๔  ปก.    บทวา   วิหงฺคม   แปลวา   แหวกไปทางอากาศ.    บทวา   คุจฺฉิท 
แปลวา   เชือดเอารางกาย.   บทวา   โอสชฺชามิ   ความวา   เราจักปลอยลูกศร 
ไปตรงหัวใจเขา. 
            ลําดับนั้น     พระมหาสัตวดําริวา    ผูนี้จงอยาวอดวายเสียเพราะเราเลย 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๑๑  วา 
                        ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน  สัตบุรษุ 
              ทั้งหลาย    ไมสรรเสริญการฆาบัณฑิตและคนพาลเลย 
              คนผูมีธรรมอันลามก    จงกลับไปสูเรือนของเขาตาม 
              ปรารถนาเถิด  อนึ่ง  ขอไดโปรดพระราชทานคาจาง 
              ตามท่ีพระองคตรัสไวแกเขาดวยเถิด อนึ่ง  ขาพระองค 
              ขอทําความปรารถนาของพระองค.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   กามา   ความวา    เขาจงไปบานเรือน 
ของตนตามปรารถนา ตามความพอใจเถิด.  บทวา  ยฺจสฺส  ภตฺต   ตเทตสฺส 
เทหิ  ความวา  โปรดจงประทานส่ิงท่ีพระองคตรัสไววา   เราจักใหสิ่งน้ีนั้นแก 
เขาดวยเถิด.   บทวา  กามกโร  ความวา   ขาพระองคขอเปนผูทําตามประสงค 
คือพระองคทรงปรารถนาส่ิงใด   ก็จงกระทําสิ่งน้ันเถิด   หมายความวา  จะเสวย 
เนื้อขาพระองคก็ได    จะกระทําขาพระองคใหเปนมฤคสําหรับกีฬาก็ได    ขา- 
พระองคจะปฏิบัติตามประสงคของพระองคทุกประการ. 
            พระราชาครั้นทรงสดับดังน้ันแลว     ทรงพอพระหฤทัย    เมื่อจะทรง 
ชมเชยพระมหาสัตว  จึงตรัสพระคาถาตอไปวา 
                        ดูกอนพญามฤค   ทานผูไมประทุษรายตอมนุษย 
              ผูประทุษราย  นบัเปนผูหนึ่งในจํานวนสัตบุรุษท้ังหลาย 
              เปนแน   คนผูมีธรรมอันลามก   จงกลับไปสูเรือนของ 
              ตนตามความปรารถนา  อนึง่  เราจะใหคาจางท่ีเราพูด 
              ไวแกเขา   และเราขอใหบานสวยแกทาน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สต  โส  ความวา   เธอตองเปนผูหน่ึง 
ในบรรดาบณัฑิตทั้งหลายแนนอน.   บทวา   คามวร  ความวา  พระราชาทรง 
ประทานพรแกพระมหาสัตววา  เราเลื่อมใสในธรรมกถาของเธอ  จะใหบานสวย 
ใหอภัยแกทาน  ต้ังแตนี้ไป    ขอทานจงปลอดภัยเท่ียวไปตามความชอบใจ. 
            ลําดับนั้น   พระมหาสัตวเม่ือจะลองหยั่งทาวเธอดูวา  ขาแตมหาราชเจา 
ธรรมดามนุษย ปากพูดไปอยางหนึ่ง กระทําไปอยางหน่ึงไดกลาวคาถาสองคาถาวา 
                        ขาแตพระราชา   เสียงของสุนัขจ้ิงจอกก็ดี    ของ 
              นกก็ดี  รูไดงาย  เสียงของมนุษยรูไดยาก  ยิ่งกวาน้ัน  
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              อนึง่   ผูใดเมื่อกอนเปนคนใจดี    คนท้ังหลายนับถือวา 
              เปนญาติ  เปนมิตรหรือเปนสหาย  ภายหลังผูนั้นกลับ 
              กลายเปนศัตรูไปก็ได  ใจของมนุษยรูไดยากอยางน้ี. 
            พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว   ตรัสวา  พญามฤคอยาไดหม่ินฉันอยางนี้  
ฉันนะแมจะละท้ิงราชสมบัติ     ก็จักไมขอละท้ิงพรที่ใหแกเธอเลย     เชื่อเถดิ 
จงรับพรของฉันเถิด.  พระมหาสัตวเมื่อรับพรจากสํานักของทาวเธอ  ขอรับพร 
คืออภัยทานแกสรรพสัตวต้ังตนแตตนไป.     ฝายพระราชาก็โปรดประทานพร 
แลวพาพระมหาสัตวสูพระนคร     ตรัสสั่งใหประดับพระนครและพระมหาสัตว 
เชิญใหแสดงธรรมแกพระเทวี.   พระมหาสัตวแสดงธรรมแกพระราชาและราช- 
บริษัทต้ังตนแตพระเทวี     ดวยภาษามนุษยอยางไพเราะ     ตักเตือนพระราชา 
ดวยทศพิธราชธรรมสั่งสอนมหาชนแลวเขาปา  แวดลอมไปดวยหมูมฤค   พํานัก 
อาศัยอยู.     พระราชาทรงส่ังคนใหเที่ยวตีกลองรองประกาศไปในพระนครวา 
เราใหอภัยแกสรรพสัตว   ฝูงเนื้อกินขาวกลาของหมูคน   ใคร ๆ  ก็ไมอาจหาม 
ได.  มหาชนพากันไปสูทองพระลานหลวงรองทุกขข้ึน. 
            พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเน้ือความน้ัน   จึงตรัสพระคาถาน้ีวา 
                        ชาวชนบทและชาวนิคมท้ังหลาย     มาประชุม 
              พรอมกันรองทุกขวา    ฝูงเนื้อพากันมากินขาว    ขอ 
              พระองคจงตรัสหามฝูงเนื้อนั้นเสียบาง  พระเจาขา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เทโว  ความวา  ขอพระองคจงตรัสหาม 
หมูเนื้อน้ัน. 
            พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว   จึงตรัสสองพระคาถาวา  
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                        ชนบทอยาไดมี     แมแวนแควนจะพินาศไป 
              ก็ตามทีเถิด    เราใหอภัยแกฝูงเนื้อและนกยูงแลว   ไม 
              ขอประทุษรายพญาเน้ือรุรุเปนอันขาด. 
                        ชาวชนบทของเราจะไมมีก็ตาม   ชาวชนบทจะไม 
              พูดกะเราก็ตาม  เราไดใหพรแกพญาเน้ือไวแลว  จะไม 
              พูดเท็จเปนอันขาด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มาสิ  ความวา    ชาวชนบทของเราจะ 
ไมมีก็ตามที.  บทวา  รุรุ  ความวา  เราไดใหพรแกพญาเนื้อชื่อวารุรุ   ตัวมีสีดัง 
ทองคําจักไมประทุษรายตอนกท้ังหลายเลย. 
            มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระราชาแลว  เมื่อไมอาจจะกลาวคําอะไรๆ 
ไดจึงพากันหลีกไป.  ถอยคําน้ันไดแพรกระจายไปแลว. พระมหาสัตวไดฟงเรื่อง 
นั้นแลว  จึงเรียกใหฝูงเนื้อมาประชุมกัน  กลาวสอนวา   ต้ังแตนั้นไปเจาท้ังหลาย 
อยาพากันกินขาวกลาของพวกมนุษยเลย  แลวบอกแกพวกมนุษยวา   จงพากัน 
ผูกหุนหญาไวในไรนาของตน ๆ  เถิด.   มนุษยเหลาน้ันพากันทําตามน้ัน   ดวย 
เครื่องหมายนั้น  ฝูงเน้ือไมกินขาวกลา   จนถึงทุกวันนี้. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน   แมในครั้งกอนเทวทัตก็อกตัญูเหมือนกัน 
ทรงประชุมชาดกวา  เศรษฐีบุตรในครั้งนั้น  ไดมาเปนเทวทัต   พระราชา 
ไดมาเปนอานนท   สวนเนื้อรุรุคือเราตถาคตแล. 
                                    จบอรรถกถารุรุชาดก  
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                                  ๑๐.  สรภชาดก 
 

                        วาดวยละมั่งทําคุณแกพระราชา 
                        [๑๘๕๔]     บุรษุพึงหวงัไวทีเดียว    บัณฑิตไมพึง 
              เบื่อหนาย   เราเห็นตนอยูวา  ปรารถนาอยางใด  ไดเปน 
              อยางน้ัน. 
                        [๑๘๕๕]     บุรษุพึงหวงัไวทีเดียว    บัณฑิตไมพึง 
              เบื่อหนาย   เราเห็นตนอยูวา   ไดรับความชวยเหลือให 
              ขึ้นจากนํ้าสูบกได. 
                        [๑๘๕๖]     บุรษุพึงพยายามไวทีเดียว   บัณฑิตไม 
              พึงเบื่อหนาย    เราเห็นตนอยูวา    ปรารถนาอยางใด 
              ไดเปนอยางน้ัน. 
                        [๑๘๕๗]     บุรษุพึงพยายามร่ําไป     บัณฑิตไมพึง 
              เบื่อหนาย   เราเห็นตนอยูวา  ไดรับความชวยเหลือให 
              ขึ้นจากนํ้าสูบกได. 
                        [๑๘๕๘]     นรชนผูมปีญญา  แมตกอยูในกองทุกข 
              ก็ไมควรตัดความหวังในอันจะมาสูความสุข   เพราะวา 
              ผัสสะอันไมเกื้อกูลและเกื้อกลูมีมาก  คนท่ีไมใฝฝนถึง 
              เลยก็ตองเขาถึงความตาย. 
                        [๑๘๕๙]     สิ่งท่ีไมไดคิดไวยอมมีไดบาง  สิ่งท่ีคิด 
              ไวยอมพินาศไปบาง  โภคะท้ังหลายของสตรีหรือบุรษุ 
              จะสําเร็จไดดวยความคิดนึกไมมีเสีย.  
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                        [๑๘๖๐]     เมื่อกอนพระองคเสด็จติดตามละมั่ง 
              ตัวใดไปตกเหวท่ีซอกเขา    พระองคทรงพระชนมสืบ 
              มาได   ดวยความบากบั่นของละมั่งตัวน้ัน  ตัวมีจิตไม 
              ทอแท. 
                        [๑๘๖๑]     ละมั่งตัวใดพยายามเอากอนหินถมเหว 
              ชวยพระองคขึ้นจากเหวลึกยากที่จะขึ้น     ปลดเปลื้อง 
              พระองค  ผูเขาถึงกองทุกขเสียจากปากมฤตยู  พระองค 
              กําลงัตรัสถึงละมั่งตัวน้ันซึ่งมีจิตไมทอแท. 
                        [๑๘๖๒]     ดูกอนพราหมณ   เมื่อคราวน้ัน     ทาน 
              ไดอยูในท่ีนั้นดวยหรือ     หรอืวาใครไดบอกเรื่องน้ีแก 
              ทาน    ทานเปนผูเปดเผยขอท่ีเคลือบคลุม    เห็นเรื่อง 
              ไดทั้งปวงละสิหนอ    ความรูของทานมีกําลัง    เหน็ 
              ปรุโปรงหรืออยางไร. 
                        [๑๘๖๓]     ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน 
              เมื่อคราวน้ัน     ขาพระองคหาไดอยูในท่ีนั้นไม    และ 
              ใครก็มิไดบอกเรือ่งน้ันแกขาพระองคเลย     แตวานัก- 
              ปราชญทั้งหลาย     ยอมนําเนื้อความแหงบทคาถาท่ี 
              พระองคทรงภาษิตแลวมาใครครวญดู. 
                        [๑๘๖๔]     ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชาอัน 
              ประเสริฐ    พระองคทรงสอดลูกศรอันมปีก    อันจะ 
              กําจัดความแกลวกลาของปรปกษไดเขาในแลงแลว  
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              จะทรงลังเลอะไรอยูอีกเลา  ลูกศรท่ีทรงยิงไปแลวตอง 
              ฆาละมั่งไดทันที     ละมั่งน้ีคงเปนพระกระยาหารของ 
              พระราชาไดโดยแท. 
                        [๑๘๖๕]     ดูกอนพราหมณ      แมเราจะรูแจงชดั 
              ความขอนี้วา    เนื้อเปนอาหารของกษัตรยิ     ก็แตวา 
              เราจะบูชาคุณ     ที่ละมั่งน้ีไดทําไวแกเราในครั้งกอน 
              เพราะเหตุนั้น   เราจึงไมฆาละมั่งน้ี. 
                        [๑๘๖๖]     ขาแตพระมหาราชาผูเปนใหญแหงทิศ 
              นั่นมิใชเน้ือ    นัน่คือทาวสักกะผูเปนใหญกวาอสูร 
              ขาแตพระองคผูเปนจอมมนุษย      พระองคจงทรงฆา 
              ทาวสักกเทวราชนั้นเสีย     แลวจะไดเปนใหญในหมู 
              อมรเทพ. 
                        [๑๘๖๗]     ขาแตพระราชาผูองอาจ  ประเสริฐกวา 
              นรชน  ถาวาพระองคยังทรงลังเลท่ีจะฆาละมั่งซ่ึงเปน 
              พระสหาย    พระองคพรอมดวยพระราชโอรส    และ 
              พระราชชายา  จักตองไปยังเวตรณีนรกของพญายม. 
                        [๑๘๖๘]     เราชาวชนบทท้ังหมด  ลูกเมียและหมู 
              สหาย   จะพากนัไปยังเวตรณีนรก   ของพญายมน้ันก็ 
              ตาม  ถึงกระนั้น   เราจะไมฆาผูที่ใหชีวติเราเปนอันขาด. 
                        [๑๘๖๙]     ดูกอนมหาพราหมณ  ละมั่งตัวน้ีทําคุณ 
              แกเราเมื่อคราวถึงความยาก     ตัวคนเดียวในปาเปล่ียว  
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              แสนราย   เราระลึกไดอยูถึงบุรพกิจเชนนั้น     ที่ละมัง่ 
              ตัวน้ีกระทําแกเรา  รูคุณอยูจะพึงฆาอยางไรไดเลา. 
                        [๑๘๗๐]     ขอพระองคผูทรงโปรดปรานมิตรย่ิงนัก 
              จงทรงพระชนมชีพอยูยืนนานเถิด     พระองคจงทรง 
              ปกครองราชสมบัติในคุณธรรมเถิด    จงทรงมีหมูนารี 
              บํารงุบําเรอ     จงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแวนแควน 
              เหมอืนทาววาสวะบันเทิงอยูในไตรทิพย   ฉะนั้น. 
                        [๑๘๗๑]     ขอพระองคอยาทรงพระพิโรธ    จงม ี
              พระหฤทัยผองใสอยูเปนนิตย     ทรงกระทําสมณ- 
              พราหมณ     ผูต้ังอยูในธรรมท้ังปวงใหเปนแขกควร 
              ตอนรับ     ครั้นทรงบําเพ็ญทานและเสวยบาง    ตาม 
              อานุภาพแลว   ชาวโลกไมติเตียนพระองคได  จงเสด็จ 
              เขาถึงสัคคสถานเถิด. 
                                        จบสรภชาดกท่ี  ๑๐ 
                                            จบเตรสนิบาต  
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                                  อรรถกถาสรภชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงพระ 
ปรารภการพยากรณปญหา    ที่พระองคตรัสถามโดยยอไดอยางพิสดารของ 
พระธรรมเสนาบดี  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มคํีาเริ่มตนวา   อาสึเสเถว 
ปุริโส  ดังนี้. 
            ก็แลในครั้งน้ัน        พระศาสดาตรัสถามปญหากะพระเถรเจาโดยยอ 
ตอไปนี้เปนเรื่องราวในคราวเสด็จจากเทวโลกนั้นโดยสังเขป.   
            กลาวความจําเดิมแต   ทานพระปณโฑลภารทวาชะ   ถอืเอาบาตรไม- 
จันทนแดง  ในสํานักของราชคหเศรษฐี  ไดดวยฤทธ์ิแลว  พระศาสดาตรัสหาม 
การกระทําอิทธิปาฏิหาริย   แกภิกษุทั้งหลาย.   ครัง้น้ัน    เหลาเดียรถียคิดกนัวา 
พระสมณโคดม  ทรงหามการกระทําอิทธิปาฏิหาริยเสียแลว   ที่นี้แมตนเองก็คง 
จักกระทําไมได   ครั้นถูกพวกสาวกของตนซ่ึงขายหนาไปตามกันพูดวา   ขาแต 
ทานผูเจริญ    ทานท้ังหลายถือเอาบาตรดวยฤทธิ์ไมไดแลวหรือ  ก็พากันแถลงวา 
ผูมีอายุทั้งหลาย   นั่นมิใชเปนการที่พวกเราจะกระทําไดยากเลย   แตที่พวกเรา 
ไมถือเอาเพราะคิดกันวา    ใครเลาจักประกาศคุณที่ละเอียดสุขุมของตนแกพวก 
คฤหัสถเพ่ือตองการบาตรไมอันเปนประหน่ึงศพ      ฝายพวกสมณศากยบุตร 
พากันสําแดง   ถือเอาไปเพราะเปนคนโง   ใจโลเล   พวกเธออยาคิดเลยวา การ 
กระทําฤทธิ์เปนเรื่องหนักของพวกเรา    เพราะพวกเรานะพวกสาวกของสมณะ - 
โคดมจงยกไวเถิด  แตจํานงจะแสดงฤทธิ์กับพระสมณโคดม  แมนวาพระสมณะ- 
โคดมจักกระทําปฏิหาริยอยางหน่ึง   ฝายพวกเราจักกระทําใหไดสองเทา.   พวก 
ภิกษุฟงเรื่องน้ันแลวพากันกราบทูลแดพระผูมีพระภาควา   ขาแตพระองคผูเจริญ  
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ขาววาพวกเดียรถียจักพากันกระทําปฏิหาริย.    พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  จงพากันกระทําเถิด   แมเราก็จักกระทําบาง.   พระเจาพิมพิสารทรง 
สดับเรื่องนั้น  เสด็จมากราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาววาจักทรงการทําปาฏิหาริย.   ตรัสวา ขอถวายพระพร  มหาบพิตร . ทูลถามวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   พระองคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลวมิใชหรือ.    ตรัสวา 
มหาบพิตร   นั่นอาตมาภาพบัญญัติแกหมูสาวก   แตสิกขาบทของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายไมมี มหาบพิตร เหมือนอยางวา  ดอกไมและผลไมในพระอุทยานของ 
มหาบพิตร  ทรงหามไวแกชนเหลาอ่ืน  มิไดทรงหามแกบพิตร  ฉันใด  ขอน้ี 
ก็พึงเห็นเทียบเคียงฉันนั้น.  ทูลถามสืบไปวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระองค 
จักทรงกระทําปาฏิหาริย ณ ที่ไหนพระเจาขา ตรัสวา  ณ  โคนไมคัณฑามพฤกษ 
ใกลประตูเมืองสาวัตถี  ขอถวายพระพร  ทลูถามวา  ในเรื่องนั้นพวกหมอมฉัน 
จะตองทําอะไรบาง.  ตรสัวา    ไมมีอะไรเลย   มหาบพิตร.  
            ครั้นวันรุงข้ึน     พระศาสดาทรงกระทําภัตกิจเสร็จ    ก็เสด็จจาริกไป 
หมูมนุษยพากันถามวา     ขาแตพระคุณเจาท้ังหลาย     พระศาสดาจักเสด็จไป 
ณ  ที่ไหน     พระเจาขา    พวกภิกษุบอกวา    ไปกระทํายมกปาฏิหาริยกําราบ 
เดียรถีย ณ โคนไมคัณฑามพฤกษ     ใกลประตูเมืองสาวัตถี.     มหาชนฟง 
ถอยคําของพวกภิกษุเหลานั้นแลวคิดวา     พระปาฏิหาริยจักมีทีทานาอัศจรรย 
เปนไฉน     พวกเราตองไปดูปาฏิหาริยนั้น       แลวปดประตูเรือน      ไปกบั 
พระศาสดาเลยทีเดียว.       พวกอัญเดียรถียก็พากนับอกวาแมพวกเราก็จักพา 
กันกระทําปาฏิหาริย  ณ  สถานที่   ทีส่มณโคดม    กระทําปาฏิหาริย   พากนั 
ติดตามพระศาสดาไปกับพวกอุปฏฐากเหมือนกัน.       พระศาสดาเสด็จถึง 
เมืองสาวัตถีโดยลําดับ    พระราชาทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาววาจัก 
ทรงกระทําปาฏิหาริยหรือพระเจาขา  ตรัสวา  จักกระทํา  ขอถวายพระพร  ทลู  
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ถามวา  เมื่อไรพระเจาขา  ตรัสวาในวันท่ี  ๗  จากวันนี้   เปนวันเดือนอาสาฬห 
(เดือน ๘).  กราบทูลวา  หมอมฉันจะทํามณฑปพระเจาขา.   ตรัสวา  อยาเลย 
มหาบพิตร  ทาวสักกะจักกระทํามณฑปแกวขนาด ๑๒ โยชน  ในท่ีกระทําปาฏิ- 
หาริยของอาตมาภาพ. กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันขอปาวรอง 
เรื่องนี้ในพระนคร  พระเจาขา.    ตรัสวา  ปาวรองเถิด  มหาบพิตร. 
            พระราชาตรัสสั่งธรรมโฆสก   (ผูปาวรองธรรม)   ข้ึนเหนือหลังชางที่  
ประดับประดาแลวทําการโฆษณาทุกๆ  วันจนถึงวันที่  ๖  วา ไดยินวา พระศาสดา 
จักทรงกระทําพระปาฏิหาริยกําราบเดียรถีย  ณ โคนไมคัณฑามพฤกษใกลเมือง 
สาวัตถีในวันที่  ๗  แตวันนี้.    พวกเดียรถียรูขาววาจักทรงกระทําพระปาฏิหาริย  ณ 
โคนไมคัณฑามพฤกษ   ก็พากันใหทรัพยแกพวกเจาของใหตัดตนมะมวงที่ใกล 
เมืองสาวัตถีเสีย.   ถึงวันเพ็ญแตเชาตรู   ธรรมโฆสกปาวรองกองสนั่นวา  พระ- 
ปาฏิหาริยของพระผูทรงพระภาคจักปรากฏในวันนี้.  ดวยอานุภาพแหงเทวดาได 
เปนประหน่ึงวา   ยืนปรากฏปาวรองที่ประตู   ชมพูทวีปทั้งส้ิน.   ชนเหลาใด  ๆ 
เกิดคิดจะไป     ชนเหลาน้ันก็เห็นตนถึงเมืองสาวัตถีทีเดียว.    ประชุมชนไดมี 
ปริมณฑล  ๑๒  โยชน.   พระศาสดาเสด็จเขาสูพระนครสาวัตถีแตเชาตรู    เมื่อ 
โปรดสัตวแลวเสด็จออก.  คนเฝาพระอุทยานชื่อคัณฑะ   กําลังนําผลมะมวงสุก 
ผลใหญ    ขนาดหมอสุกงอมทีเดียวไปถวายพระราชา    พบพระศาสดาที่ประตู 
พระนคร    คิดวา    ผลมะมวงสุกสมควรแกพระตถาคตเจาแท  ๆ   จึงไดถวาย. 
พระศาสดาทรงรับประทับนั่ง  ณ  สวนหนึ่ง  ใกลประตูพระนครน้ันเอง  เสวย 
เสร็จตรัสวา   อานนท   เธอจงใหเมล็ดมะมวงน้ีแกคนเฝาอุทยานเพื่อปลูกตรงนี้ 
ตนมะมวงนี้จักมีนามวา คัณฑามพะ. พระเถระเจาไดกระทําตามน้ัน    คนเฝา 
อุทยานคุยดินแลวปลูก.  ทันใดนั้นเองรากท้ังหลายก็ชําแรกเมล็ดหยั่งลงไป.  
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หนอสีแดงขนาดเทาหัวคันไถ   ก็ต้ังข้ึน.  เมื่อมหาชนกําลังดูอยูนั่นเอง   ตนมะมวง 
มีลําตนวัดรอบถึง  ๕๐  ศอก  มีกิ่งยาว ๕๐  ศอก   โดยสวนสูงเลา  ก็มีประมาณ 
๑๐๐   ศอก  ทันทีทันใด   ตนมะมวงนั้นก็ออกชอและมีผลมากมาย    ตนมะมวง 
นั้นระยาระยับดวยดอกและผล  มีสีเหมือนสีทอง  มีรสอรอย   ปรากฏประหน่ึง 
เต็มทองฟา.   เวลาตองลมพัดผลสุกอันอรอยท้ังหลายก็หลนลง   พวกภิกษุที่พา 
กันมาทีหลังตางก็มาฉัน.  ถึงเวลาเย็นทาวเทวราชทรงรําพึงทราบวา   การสราง 
รัตนมณฑปเพ่ือพระศาสดา   เปนภาระของพวกเรา   ทรงสงวิษณุกรรมเทพบุตร 
ไปสรางมณฑปแกว  ๗  ประการ  มีประมาณ  ๑๒ โยชน  ดาดาษดวยอุบลเขียว 
เทพดาในหมื่นจักวาลพากันมาประชุมดวยประการฉะน้ี.  
            พระศาสดาทรงกระทํายมกปาฏิหาริยกําราบเหลาเดียรถีย   มิใชเปน 
เรื่องทั่วไปกับสาวก  ทรงทราบความท่ีชนเปนอันมากพากันเลื่อมใส    เสด็จลง 
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน  ทรงแสดงธรรม  ฝูงปาณชาติ  ๒๐ โกฏิพากันดื่ม 
น้ําอมฤต.   ตอจากนั้นทรงพระดําริวา  ก็พระพุทธเจาแตปางกอน   ทรงกระทํา 
ปาฏิหาริยแลวเสด็จไป ณ  ที่ไหน  ทรงทราบวา  เสด็จไปสูดาวดึงสพิภพ จึงเสด็จ 
ลุกจากพระพุทธอาสน  ยางพระบาทเบื้องขวาเหยียบเขายุคนธร   พระบาทซาย 
เหยียบยอดเขาสิเนรุ   แลวเสด็จเขาจําพรรษาเหนือบัณฑุกัมพลศิลา   โคนปาริ- 
ฉัตตกพฤกษ    ภายในระยะกาล  ๓  เดือน   ทรงแสดงพระอภิธรรมกถาแกฝูง 
เทวดา.   ฝายบริษัทเมื่อไมทราบสถานที่พระศาสดาเสด็จไป  คิดวา   เห็นพระ- 
องคแลวจักพากันไป    เลยพากันอยูตรงนั้นเองตลอดไตรมาส.    ครั้นใกลถึง 
ปวารณา     พระมหาโมคคัลลานเถรเจา    จึงไปกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา 
ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสถามวา    ก็เด๋ียวน้ีสารีบุตรอยูที่ไหน.   กราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เธออยูที่นครสังกัสสะกับพวกภิกษุ  ๕๐๐  รูปที่พากันบวช  
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เพราะเลื่อมใสในพระยมกปาฏิหาริย  พระเจาขา.   ตรัสวา โมคคัลลานะในวันที่ 
เจ็ดแตวันนี้  เราจักลงที่ประตูนครสังกัสสะ.   ฝูงชนท่ีตองการจะเห็นตถาคต  จง 
ชุมนุมกันทีน่ครสังกัสสะเถิด.  พระเถรเจาทูลรับสั่งวา  สาธุ  แลวมาบอกแกบริษัท 
ชวยใหบริษัททั้งส้ินลุถึงนครสังกัสสะ  อยูหางนครสาวัตถี  ๓๐ โยชน   โดยเวลา 
ครูเดียวเทาน้ันเอง.     พระศาสดาทรงออกพรรษาปวารณาแลว      ตรัสแจงแก 
ทาวสักกะวา   มหาบพิตร  อาตมาภาพจักไปสูมนุษยโลก. 
            ทาวสักกะตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตร  มาตรัสวา  เธอจงกระทําบันได 
เพ่ือพระทศพลเสด็จมนุษยโลกเถิด.  วิษณุกรรมเทพบุตรนั้น  สรางเปนบันได 
สามอันคือทามกลางเปนบันไดแกวมณี    ขางหน่ึงเปนบันไดเงิน   ขางหน่ึงเปน 
บันไดทอง  ทุกอันหัวบันไดอยูยอดเขาสิเนรุ  เชิงบันไดจรดประตูนครสังกัสสะ 
แวดลอมดวยไพทีลวนแลวดวยแกวเจ็ดประการ.      พระศาสดาทรงกระทําพระ 
ปาฏิหาริยเปดโลก  เสด็จลงทางบันไดแกวมณี  อันมี  ณ  ทามกลาง.  ทาวสักกะทรง 
เชิญบาตรจีวร   ทาวสุยามทรงเชิญวาลวิชนี   ทาวสหัมบดีพรหมทรงเชิญฉัตร. 
เทพดาในหมื่นจักรวาลพากันบูชาดวยของหอมและมาลาอันเปนทิพย    พอพระ 
ศาสดาเสด็จประทับ  ณ  เชิงบันได   พระสารีบุตรเถรเจาถวายบังคมเปนประถม 
ทีเดียว.  บรษัิทที่เหลือพากันถวายบังคมทีหลัง.   พระศาสดาทรงดําริในสมาคม 
นั้นวาโมคคัลลานะ  ปรากฏวามีฤทธิ์  อุบาลีปรากฏวาทรงพระวินัย  แตปญญาคุณ 
ของสารีบุตรยังไมปรากฏเลย.  ไดยินวา ยกเวนเราผูสัมมาสัมพุทธเจาแลว ผูอ่ืน 
ที่จะไดนามวามีปญญาเสมอเหมือนเธอไมมีเลย     เราตองกระทําปญญาคุณของ 
เธอใหปรากฏไวแลวทรงต้ังตนถามปญหาของปุถุชนกอน.    ปถุุชนพวกเดียว 
พากันกราบทูลแกปญหานั้น.     ตอจากนั้นทรงถามปญหาในวิสัยแหงเหลา 
พระโสดาบัน.     เหลาโสดาบันเทาน้ันพากันกราบทูล      แกปญหานั้น.  
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พวกปุถุชนไมรูเลย.   ตอจากนั้นทรงถามปญหา   ในวิสัยพระสกทาคามี   พระ- 
อนาคามี  พระขีณาสพ  และพระมหาสาวกโดยลําดับ.   ทานท่ีดํารงในชั้นตํ่า  ๆ 
ไมทราบปญญาแมนั้นเลย   ทานท่ีดํารงในภูมิสูง ๆ   เทาน้ันพากันกราบทูลแก. 
แมถึงปญหาในวิสัยแหงอัครสาวก    พระอัครสาวกกราบทูลแกได.     พวกอื่น 
ไมรูเลย  ตอจากนั้นตรัสถามปญหาในวิสัยแหงพระสารีบุตรเถรเจา.   พระเถร- 
เจาองคเดียวกราบทูลแกได.   พวกอ่ืนไมรูเลย  ฝูงคนพากันถามวา  พระเถรเจา 
ที่กราบทูล    กับพระศาสดาน้ัน    มีนามวาอะไร    พอฟงวา    ทานเปนธรรม 
เสนาบดีมีนามวา   สารีบตุรเถรเจา   ตางกลาววา   โอ  โฮ   มีปญญามากจริง ๆ 
ต้ังแตบัดนั้นคุณคือปญญาอันมากของพระเถรเจาก็ไดปรากฏ   ไปในกลุมเทพย- 
ดาและมนุษย  ครั้งน้ันพระศาสดาตรัสถามปญหาในพุทธวิสัยกะทานวา 
                        ชนเหลาใดเลา  มีธรรมอันกําหนดไดแลวสิ   ชน 
              เหลาใดเลาท่ียังตองศึกษา มีจาํนวนมากในธรรมวินัยน้ี 
              ดูกอนทานผูไรทุกข   เธอมปีญญารักษาตัวรอด  ถูกเรา 
              ถาม   เชิญบอกความเปนไปแหงชนเหลาน้ันแกเราดังน้ี 
แลวตรัสวา    สารีบุตร    เธอพึงเห็นความแหงภาษิต     โดยยอน้ีไดโดยพิสดาร 
อยางไรเลาหนอ.    พระเถรเจาตรวจดูปญหาแลว   เห็นวา  พระศาสดาตรัสถาม 
ปฏิปทาอันเปนทางบรรลุ    แหงพระเสขะและพระอเสขะกะเรา    เลยหมดสงสัย 
คงกังขาในพระอัธยาศัยวา    อันปฏิปทาทางบรรลุอาจกลาวแกได    โดยมุขเปน 
อันมากดวยอํานาจขันธเปนตน     เมือ่เรากราบทูลแกโดยอาการไรเลา     ถงึจัก 
สามารถยึดพระอัธยาศัยของพระศาสดาได.   พระศาสดาทรงทราบวา  สารีบุตร 
หมดสงสัยในขอปญหา    แตยังกังขาในอัธยาศัยของเรา   แมนวาเรายังไมใหนัย 
เธอไมอาจกลาวแกได  จักตองใหนัยแกเธอ เมื่อจะประทานนัย  ตรัสวา  สารีบุตร  
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เธอจักเล็งเห็นภูตนี้. ไดยินวา พระองคทรงมีพระปริวิตกอยางนี้วา เมื่อสารีบุตร 
จักถืออัธยาศัยของเรากลาวแก   ตองแกดวยอํานาจขันธ.    พอทรงประทานนัย 
ปญหานั้นกระจางแกพระเถระเจาต้ังรอยนัยพันนัย.  ทานยึดตามนัยที่พระศาสดา 
ประทาน    กราบทูลแกปญหาในพุทธวิสัยได.    พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก 
บริษัทประมาณ  ๑๒ โยชน.  ปาณชาติ  ๓๐ โกฏิดื่มน้ําอมฤตแลว.   พระศาสดา 
ทรงสงบริษัท   แลวเสด็จจาริกถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ   วันรุงข้ึนเสด็จเขา 
ไปโปรดสัตวในพระนครสาวัตถี  เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว  พวกภิกษุพากัน 
แสดงวัตรเสร็จ  เสด็จเขาพระคันธกุฎี.  ยามเย็นพวกภิกษุพากันน่ังในธรรมสภา 
กลาวถึงคุณกถาของพระเถระเจาวา  ผูมีอายุทั้งหลาย พระสารีบุตร  มีปญญามาก 
มีปญญาหลกัแหลม  มีปญญาวองไว  มีปญญาคมคาย  กราบทูลความแกปญหา 
ที่พระทศพลตรัสถามโดยยอไดอยางพิสดาร.     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อกี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาดวยเรื่องอะไรกัน     เมื่อ 
พวกภิกษุพากันกราบทูลใหทรงทราบ   ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ันก็หาไม  แมแตในปางกอน  เธอก็เคยกลาวแกความแหงภาษิตโดยยอ 
ไดอยางพิสดารแลวเหมือนกัน   แลวทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรทมทัตเสวยราชสมบัติ   ณ  พระนคร 
พาราณสี   พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดละมั่งอาศัยอยูในปา    พระราชาทรง 
พอพระหฤทัยในการลาเนื้อ    ทรงสมบูรณดวยพระกําลัง    ถงึกับไมทรงนับ 
มนุษยอ่ืนวาเปนมนุษยไปเลย.    วันหน่ึง  ทาวเธอเสด็จไปลาเนื้อ   ตรัสกับหมู 
อํามาตยวา   เนื้อหนีไปไดขางผูใด   เราตองลงอาชญาแกผูนั้น    เพราะเหตุนั้น 
ทีเดียว.    พวกน้ันคิดกันวา    บางครั้งเนื้ออยูในวงลอมแลวยังว่ิงกระเจิงไปได 
พวกเราตองชวยอันเนื้อท่ีปรากฏตัวแลว      ใหว่ิงไปทางที่พระราชาประทับ  
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ดวยอุบายอยางใดอยางหน่ึงจงได  ครั้นคิดกันแลว   ก็กระทํากติกา  ใหชองทาง 
ระหวางถวายพระราชา.  พวกเหลาน้ันพากันลอมละเมาะใหญไว  ตีแผนดิน   ดวย 
ไมพลองเปนตน.  กอนอ่ืนทีเดียวละมั่งลุกข้ึนเลาะละเมาะไปสามรอบ   เมื่อจะหนี 
ก็มองดูชองที่จะหนี   เห็นฝูงคนยืนถือธนูรายเรียง  แขนจรดแขน  ธนูจรดธนู 
ในทิศอันเหลือ  สถานที่พระราชาประทับยืนเทานั้นที่เห็นเปนชอง.  ละมั่งนั้นจึง 
ว่ิงไปตรงหนาพระราชา  เปนเหมือนขวางทรายใสตาท่ีกําลังลืม.  พระราชาเห็น 
ละมั่งนั้นมีกําลัง  ก็ปลอยลูกศรไปผิด.  ธรรมดาฝูงละมั่งยอมเปนสัตวฉลาดที่จะ 
ลวง    เมื่อลกูศรมาตรงหนา    ก็หมอบเสียโดยเร็วแลวหยุดนิ่ง    เมื่อลูกศรมา 
ขางหลัง   ก็ว่ิงไปโดยรวดเร็ว   เมื่อลกูศรมาทางเบ้ืองบน   ก็เอ้ียวหลังเสีย   เมื่อ 
ลูกศรมาทางขาง  ก็หลีกเสียหนอย   เม่ือลูกศรมาติด ๆ  กัน     ก็หมุนตัวลมลง 
เมื่อลูกศรผานพนไปแลว    จึงว่ิงหนีดวยกําลังเร็วประหนึ่ง   วลาหกท่ีถูกลมพัด 
กระจายไป. 
            พระราชาพระองคนั้นเลา    เมื่อละมั่งน่ันหมุนตัวลมลง    ทรงเปลง 
พระสีหนาทวา  เรายิงละมั่งไดแลว  ละม่ังผลุดลุกว่ิงหนีโดยเร็ว  ปานลมทาํลาย 
วงลอมไปได.    พวกอํามาตยที่ยืนอยู  ณ   ดานท้ังสอง    เห็นละมั่งกําลังหนีไป 
แลวตางคนตางถามเปนเสียงเดียวกันวา    เนื้อเผนไปทางที่ใครยืนอยูเลา   แลว 
ตางก็ตอบกันวา  ทางที่พระราชาทรงประทับยืนอยู.  พระราชาก็ตรัสวา  เรายิง 
ไดแลว   ทูลถามวา   อะไรท่ีพระองคทรงยิงได   พวกน้ันพากันยั่วเยากับพระราชา 
ดวยประการตาง ๆ  เชนวา  ชาวเราเอย  พระราชาของเราทั้งหลายทรงยิงไมมี 
พลาดเลย พระองคทรงยิงแผนดินไดแลวละ.  พระราชาทรงพระดําริวา  พวกน้ี 
เยาะเราได     ชางไมรูฝมือของเราเลย     เราตองถกเขมรเดินไปทีเดียว     ใช 
พระขรรคจับละมั่งใหจงได  แลวทรงว่ิงไปโดยเร็ว   ครั้นทรงเห็นละมั่งน้ันแลว 
ก็ทรงติดตามไปถึงสามโยชน.  ละมั่งเขาปาไปแลว  ถึงพระราชาเลาก็เสด็จเขาปา 
เหมือนกัน.  ในปาน้ัน  ณ หนทางที่ละมั่งว่ิงไป  มีบอลึกเปนเหวประมาณ   ๖๐  
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ศอกเกิดจากไมใหญผุ. บอน้ันมีน้ําประมาณ  ๓๐  ศอก หญาคลุมมิดชิด.   ละมั่ง 
ไดกลิ่นน้ําเขา   ก็ทราบวามีบอ  จึงเลี่ยงเสียหนอยแลวผานไป.    สวนพระราชา 
เสด็จไปตรงทีเดียว    เลยตกลงในบอน้ัน.    ละมั่งไมไดยินเสียงฝพระบาทของ 
ทาวเธอ   เหลียวดูไมเห็นเธอ   ก็ทราบวา   คงตกลงในหลุมลึกเสียแลว   เดินมา 
มองดู    เห็นทาวเธอไมมีที่เกาะ    ลําบากอยูในน้ําลึก   มิไดใสใจถึงความผิดที่ 
ทาวเธอทรงกระทําเลย    เกิดความสงสารข้ึนมา   คิดวา   พระราชาอยาฉิบหาย 
ตอหนาตอตาเราเลย  เราจักชวยพระองคใหพนจากทุกขนี้.   แลวยืนอยูที่ขอบบอ 
กลาววา   มหาราช  พระองคอยาทรงกลัวเลย    ขาพระองคจักชวยพระองคให 
พนทุกข  เพ่ือจะชวยพระราชาใหข้ึนจากบอ  เหมือนบุคคลกระทําความอุตสาหะ 
เพ่ือชวยลูกรกัของตนฉะน้ัน      คิดวา    เราตองเอาหินถมลงไปจึงจะชวยข้ึนได 
จึงมาชวยพระราชาขึ้นจากเหวลึก   ๖๐  ศอกได ( ตามความคิด)  ปลอบพระราชา 
แลวใหขนหลังพาออกจากปา   สงลง  ณ  ที่ไมหางเสนา     ใหโอวาทแกทาวเธอ 
ใหทรงดํารงในศีล  ๕  ประการ. 
            พระราชาสุดที่จะทรงพลัดพรากจากพระมหาสัตว   อยูได    จึงตรัสวา 
ขาแตพญาละมั่งผูเปนนาย   เชิญทานมาสูพระนครพาราณสีพรอมกับฉัน   ฉันจะ 
ถวายราชสมบัติในเมืองพาราณสีมีปริมาณ  ๑๒  โยชนใหแกทาน   ทานจงครอง 
ราชสมบัตินั้นเถิด.  กราบทูลวา  พวกขาพระองคเปนดิรัจฉาน  ไมตองการดวย 
ราชสมบัติ    แมพระองคมีความไยดีในขาพระองคไซร   โปรดทรงรักษาศีลที่  
ขาพระองคใหไว  ทรงรับสั่งใหแมชาวแวนแควนรักษากันดวยเถิด   ใหโอวาท 
แลวเขาปาไปเลย.   ทาวเธอมีพระเนตรนองดวยพระอัสสุชล    ทรงรําลึกถึงคุณ 
ของละมั่งน้ันเรื่อยมาทีเดียว  ครั้นเสนาพรอมกระบวน   แลวทรงแวดลอมดวย 
เสนาเสด็จไปพระนคร     ตรัสใหนําธรรมเภรีไปเที่ยวตีปาวรองวา   ต้ังแตนี้ไป 
ชาวแวนแควนทั่วหนา    จงพากันรักษาศีล ๕ เถิด    แตไมทรงเลาคุณท่ีพระ- 
มหาสัตวกระทําไว  แกพระองคใหใคร ๆ  ฟง เสวยพระกระยาหารมีรสเลิศตาง-  
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ในเวลาเย็นเสร็จ  เสด็จบรรทมเหนือพระแทนที่บรรทมอันอลงกต   เวลาใกลรุง 
ทรงระลึกถึงคุณของพระมหาสัตว  เสด็จลุกข้ึนประทับนั่งขัดบัลลังกเหนือพระยี่ภู 
มีพระหฤทัยเปยมดวยพระปติ  ทรงเปลงพระอุทาน   ดวยพระคาถา ๖  คาถาวา 
                        บรุุษพึงหวังไวทีเดียว     บณัฑิตไมพึงเบื่อหนาย 
              เราเห็นตนอยูวา  ปรารถนาอยางใด  ไดเปนอยางน้ัน. 
                        บรุุษพึงหวังไวทีเดียว    บัณฑิตไมพึงเบื่อหนาย 
              เราเห็นตนอยูวา     ไดรับความชวยเหลือใหขึ้นจากนํ้า 
              สูบกได. 
                        บรุุษพึงพยายามไวทีเดียว  บัณฑิตไมพึงเบื่อหนาย 
              เราเห็นตนอยูวา  ปรารถนาอยางใดไดเปนอยางน้ัน. 
                        บรุุษพึงพยายามรํ่าไป     บณัฑิตไมพึงเบื่อหนาย 
              เราเห็นตนอยูวา     ไดรับความชวยเหลือใหขึ้นจากนํ้า 
              สูบกได. 
                        นรชนผูมปีญญา  แมตกอยูในกองทุกข    ก็ไมควร 
              ตัดความหวังในอันจะมาสูความสุข   เพราะวา   ผัสสะ 
              อันไมเกื้อกูล  และเกื้อกูลมีมาก   คนท่ีไมใฝฝนถึงเลย 
              ก็ตองเขาถึงความตาย. 
                        สิ่งท่ีไมคิดไวยอมมีไดบาง   สิ่งท่ีคิดไวยอมพินาศ 
              ไปบาง  โภคะท้ังหลายของสตรีหรือบุรษุ  จะสําเร็จได 
              ดวยความคิดนึกไมไดเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อาสึเสเถว  ความวาพระเจาพาราณสี  ระบุ 
ความวาบุคคลไมตองทําการตัดรอนความหวังเสีย   ตองทําความหวังในกรรมของ  
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ตนเทาน้ัน ไมพึงหนายแหนงเลย. บทวา  ยถา  อิจฉฺึ  ความวา จริงอยู  ขาพเจาสิ 
ปรารภจะข้ึนจากเหวลึกถึง   ๖๐  ศอก  ขาพเจาน้ันก็เปนอยางนั้นได    คือข้ึนจาก 
เหวนั้นไดทีเดียว.   บทวา  อหิตา  หิตา  จ  ความวา   ผัสสะท่ีเปนทุกขก็มี 
ที่เปนสุขก็มี  หมายความวา  ผัสสะเพ่ือความตาย  (ถูกเขาตาย)  ผัสสะเพ่ือความ 
เปนอยู   (ถูกเขาเปน)   ดังน้ีก็มี   ผัสสะเพ่ือความตาย   ชื่อวาไมเกื้อกูล    เปน 
ของเหลาสัตวแทจริง  แมหมูสัตวนั้นไมใฝฝนคือไมเคยคิดเลย   ผัสสะเพ่ือความ 
ตายก็จะมาถึงได.  บทวา   อจินฺตมฺป   ความวา  ขาพเจาไมเคยคิดเลยวา   จัก 
ตกบอ  ที่ขาพเจาคิดไว  คือ  จักฆาละมั่ง   แตบัดนีส้ิที่ขาพเจาคิดไวก็สลายไป 
ที่ไมไดคิดเลยนั่นแหละเกิดได.   บทวา   โภคา  ความวา  ยศและบริวารเหลาน้ี 
มิใชเปนสิ่งท่ีสําเร็จแตความคิด  เหตุนั้น     ความเพียรอยางเดียวที่ผูมีความรูตอง 
กระทํา    ดวยวาผูมีความเพียรยอมเปนอันกระทํา   แมสิ่งที่ไมไดเคยคิดไวก็ได 
เหมือนกัน. 
            เมื่อทาวเธอกําลังทรงเปลงพระอุทานอยูนั่นแหละ  อรุณปรากฏ  ทาน 
ปุโรหิตมาเฝาเพ่ือทูลถามสุขไสยาแตเชาตรู     ยืนอยูที่พระทวาร     ไดยินเสียง 
พระอุทานของทาวเธอ  ดําริวา  เมื่อวานพระราชาเสด็จไปลาเนื้อ   คงจักยิงละมั่ง 
นั้นผิด    ครัน้ถูกพวกอํามาตยมายั่วเยา   ก็ทรงติดตามละม่ังนั้นดวยขัตติยมานะ 
วา  จักฆาเสีย  หิ้วมันมา  เลยไปตกเหวลึก  ๖๐  ศอก    พญาละมั่งมีใจสงสาร 
มิไดคิดถึงโทษของพระราชา  คงจักชวยพระราชาข้ึนได  เห็นจะเปนดวยเหตุนั้น 
ทาวเธอจึงทรงเปลงอุทาน    เหตุไดยินพระอุทานอันมีพยัญชนะบริบูรณของ 
พระราชา   เหตุการณที่พระราชาและพญาละมั่งกระทําไวไดปรากฏแกพราหมณ 
เหมือนเงาปรากฏแกผูสองหนาที่กระจกเจียระไนฉะนั้น.  ทานจึงเคาะประตูพระ- 
ทวารดวยเล็บ.  พระราชาตรัสถามวา  ใครน่ัน.  เขากราบทูลวา   ขาพระองค  
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ปุโรหิต  พระเจาขา. ลําดับนั้น  ทาวเธอทรงเปดพระทวารแลวตรัสวา  เชิญทางนี้ 
เถิด  ทานอาจารย.    ทานเขาไปถวายชัยพระราชาแลว    ยืนอยู  ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  กราบทูลวา    ขาแตพระมหาราชเจา    ขาพระองคทราบเหตุการณที่ 
พระองคกระทําไวในปา  พระองคทรงติดตามละม่ังตัวหนึ่งไปตกเหว  ครั้นแลว 
ละมั่งนั่นทําการถมดวยศิลาชวยพระองคข้ึนจากเหวลึก พระองคนั้นทรงรําลึกถึง 
คุณของละม่ังน้ัน   ทรงเปลงพระอุทานแลว     พระเจาขา    พลางกราบทูลคาถา 
๒ คาถาวา 
                        เมื่อพระองคเสด็จติดตามละมั่งตัวใดไปตกเหวท่ี 
              ซอกเขา   พระองคทรงพระชนมสืบมาได   ดวยความ 
              บากบั่นของละมั่งตัวน้ัน    ซึ่งมีจิตไมทอแท. 
                        ละมั่งตัวใดพยายามเอากอนหินถมเหวชวยพระ- 
              องคขึ้นจากเหวลึกยากที่จะขึน้  ปลดเปล้ืองพระองค  ผู 
              เขาถึงกองทุกขเสียจากปากมฤตยู  พระองคกําลังตรัส 
              ถึงละมั่งตัวน้ันซึ่งมีจิตไมทอแท. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนุสฺสริ  แปลวา  ติดตามไป.   บทวา 
วิกฺกนฺต  ความวา  ไดกระทําความบากบั่นเพ่ือจะถอนข้ึน.  บทวา  อนุชีวสิ 
ความวา  ทานอาศัยเปนอยู  อธิบายวา  ทานไดชีวิตเพราะอานุภาพของละมั่งน้ัน. 
บทวา   อุทฺธริ   ไดแก  ใหยกข้ึนแลว.   บทวา    ตเมว   วเทสิ   ความวา 
พระองคนั่งสรรเสริญเนือ้ละมั่งทอง  บนที่นอนอันทรงสิรินี้. 
            พระราชาครั้นทรงสดับดังน้ันแลว  ทรงพระดําริวา  พราหมณนี้มิไดไป 
ลาเนื้อกับเรา  รูเรื่องทั้งหมดเลย   รูไดอยางไรเลาหนอ  ตองถามทานดู  จึงตรัส 
พระคาถาที่  ๙  วา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 343 

                        ดูกอนพราหมณ  เมื่อคราวน้ัน     ทานไดอยูในท่ี 
              นั้นดวยหรือ  หรือวาใครไดบอกเรื่องน้ีแกทาน   ทาน 
              เปนผูเปดเผยขอท่ีเคลือบคลุม   เห็นเรื่องไดทั้งปวงละ 
              สิหนอ    ความรูของทานมีกาํลัง    เห็นปรุโปรงหรือ 
              อยางไร. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ภึสรูป  ความวา  ความรูของทานนาจะมี 
เรี่ยวแรงกระมังหนา   เพราะเหตุนั้นทานจึงรูขอน้ัน. 
            พราหมณเมื่อจะแสดงวา  ขาพระองคมิใชพระสัพพัญูพุทธเจา    แต 
เรื่องราวของพระคาถาที่พระองคไมทรงยังพยัญชนะใหเลอะเลือนตรัสไวปรากฏ 
แกขาพระองคได  พระเจาขา   จึงกลาวคาถาท่ี  ๑๐ วา 
                        ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน   ผูเปนนัก- 
              ปราชญ  ครั้งน้ัน  ขาพระองคหาไดอยูในท่ีนั้นไม 
              และใครก็มิไดบอกเรื่องน้ันแกขาพระองคเลย    แตวา 
              นักปราชญทั้งหลาย   ยอมนาํเนื้อความแหงบทคาถาท่ี 
              พระองคทรงภาษิตแลวมาใครครวญดู. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สภุาสิตาน   ความวา   บทแหงคาถาที่ 
พระองคตรัสดีแลวไมลบลางพยัญชนะ.    บทวา  อตฺถ   ตทาเมนฺติ   ความวา 
ยอมนําความแหงบทแหงคาถานั้นมาใครครวญ. 
            พระราชาทรงโปรดทาน  พระราชทานทรัพยเปนอันมาก.    ต้ังแตนั้น  
ก็ไดทรงอภิรมยแตการบุญมีทานเปนตน.    ฝูงชนเลาก็พากันอภิรมยแตการบุญ 
ที่ตายไปแลว  ๆ แนนเมืองสวรรคทีเดียว.  อยูมาวันหน่ึง    พระราชาทรงพระ- 
ดําริวา  จักทรงยิงเปา  ตรัสชวนปุโรหิตเสด็จสูพระอุทยาน.  ครัง้น้ันทาวสักก-  
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เทวราช  ทอดพระเนตรเห็นเทวดาและเทพกัญญาใหม  ๆ  มากมาย  ทรงนึกวา 
เหตุอะไรเลาหนอ  ก็ทรงทราบเรื่องที่พระราชาข้ึนจากเหวไดเพราะละมั่ง  แลว 
ทรงชักชวนใหประชาชนดํารงอยูในศีล  ทรงพระดําริวา   มหาชนพากันทําบุญ 
ดวยอานุภาพของพระราชา  เหตุนั้นแหละเทวโลกจึงบริบูรณ   ก็บัดนี้พระราชา 
เสด็จสูพระอุทยานเพื่อจะทรงยิงเปา  เราจักตองทดลองทาวเธอดูบาง  ใหทาวเธอ 
เปลงพระสุรสีหนาทประกาศคุณละมั่ง แลวใหทรงทราบความท่ีเราเปนทาวสักกะ 
จักยืนในอากาศแสดงธรรม   กลาวถึงคุณของเมตตา   และเบญจศีลแลวกลับมา 
ไดเสด็จไปสูพระอุทยาน  ฝายพระราชา    ทรงพระดําริวา  จักยิงเปา   ก็ทรง 
โกงธนูสอดลูกศร.   ทันใดน้ันทาวสักกะก็แสดงรูปละมั่งใหปรากฏระหวางพระ- 
ราชาและเปาดวยอานุภาพของทาวเธอ.  พระราชาทรงเห็นแลวมิไดปลอยลูกศร 
ที่นั้นทาวสักกะก็เขาทรงในสรีระของปุโรหิต   ไดกลาวคาถาวา 
                        ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชาอันประเสริฐ 
              พระองคทรงสอดลูกศรอันมปีก   อันจะกาํจัดความแกลว 
              กลาของปรปกษไดเขาในแลงแลว  จะทรงลังเลอะไร 
              อีกเลา   ลูกศรท่ีทรงยิงไปแลวตองฆาละมั่งไดทันที 
              ละมั่งน้ีคงเปนพระกระยาหารของพระราชาไดโดยแท. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปตฺต  แปลวา ประกอบดวยลูกศรอันมีปก. 
บทวา  ปรวิรยิฆาตึ   ความวา  อันจะกําจัดความแกลวกลาของขาศึกเหลาอ่ืน. 
บทวา  จาเป   สร  ความวา   พระองคเอาลูกศรกลาวคือปกนั่นสอดเขาไปใน 
แลงแลว  บัดนี้พระองคจะลังเลใจอะไรเลา.  บทวา  หนฺตุ  ความวา  ขอลูกศรที่ 
พระองคยิงไปแลวน่ัน  จงฆาละมั่งน้ีโดยทันที.  บทวา  อนฺน  หิ  เอต  ความวา 
ขาแตพระมหาราชผูมีปรีชาอันประเสริฐ   ชื่อวาละมั่งคงเปนพระกระยาหารของ 
พระราชา  ลาํดับนั้น     พระราชาจึงตรัสพระคาถานี้วา  
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                        ดูกอนพราหมณ     แมเราจะรูจักชัดความขอนี้วา 
              เน้ือเปนอาหารของกษัตริย   ก็แตวา   เราจะบูชาคุณท่ี 
              ละมั่งไดทําไวแกเราในครั้งกอน  เพราะเหตุนั้น   เราจึง 
              ไมฆาละมั่งน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ปุพฺเพ  กตฺจ  ความวา ดูกอนพราหมณ 
แมฉันก็ทราบขอน้ีแจมแจงวา  มฤคเปนอาหารแหงกษัตริย    แตฉันบูชาคุณท่ี  
ละมั่งกระทําในปางกอน  เพราะเหตุนั้น    เราไมขอฆาเนื้อละมั่งเปนเด็ดขาด.  
            ลําดับนั้น    ทาวสุกกะตรัสคาถา  ๒  คาถาวา 
                        ขาแตมหาราชเปนใหญแหงทิศ    นัน่มิใชเน้ือ 
              นั่นเปนทาวสักกะผูเปนใหญกวาอสูร   ขาแตพระองค 
              ผูเปนจอมแหงมนุษย   พระองคจงฆาทาวสักกเทวราช 
              นั้นเสีย  แลวจักไดเปนใหญในหมูอมรเทพ. 
                        ขาแตพระราชาผูองอาจ   ประเสริฐกวานรชน 
              ถาวาพระองคยังทรงลังเลใจไมฆาละมั่ง  ซึ่งเปนสหาย 
              พระองคพรอมดวยพระราชโอรส    และพระราชชายา 
              จักตองไปยังเวตรณีนรกของพญายม. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา  อสุเรโส  นีท้าวสักกะตรัสดวยความ 
ประสงควา  อสูรน่ันเปนทาวสักกะผูประเสริฐกวาอสูร  ดวยบทวา  อมราธโีป 
นี้ทาวสักกะตรัสวา     ทานจงฆาทาวสักกะนั่นแลวเปนทาวสักกเทวราชเสียเอง. 
ดวยบทวา  เวตรณี  ยมสสฺ  นี้ทาวสักกะทําใหพระราชาทรงสะดุงวา  ถาพระองค 
ทรงคิดวาเปนสหายของเราแลวไมฆาเนื้อละมั่งน่ันไซร  พระองคพรอมท้ังพระ- 
โอรสและพระชายาจะตองไปนรกเวตรณีของพญายม.  
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            ลําดับนั้น     พระราชาไดตรัสพระคาถา  ๒  คาถาวา 
                        เรา    ชาวชนบทท้ังหมด   ลูกเมียและหมูสหายจะ 
              พากันไปยังเวตรณีนรก   ของพญายมก็ตาม    ถึงกระน้ัน 
              เราจะไมฆาผูที่ใหชีวิตเราเปนอันขาด. 
                        ดูกอนพราหมณ  ละมัง่ตัวน้ี  ทําคุณแกเราเมื่อถึง 
              ความยาก  ตัวคนเดียวในปาเปลี่ยวแสนราย   เราระลกึ 
              ไดอยูถึงบุรพกิจเชนนั้น       ทีล่ะมั่งตัวน้ีกระทําแกเรา 
              รูคุณอยูจะพึงฆาอยางไรไดเลา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา  มม   ปาณทสฺส  นี้พระราชาตรัสวา 
ดูกอนพราหมณ  ผูใดพึงใหชีวิตแกเรา  ผูใดไดใหชีวิตอันเปนท่ีรักแกเราแลว 
เราถึงจะไปสูนรก  ก็ไมพึงประหาร  ไมพึงฆาบุคคลน้ันเลย  ผูนั้นไมพึงถูกฆา. 
บทวา  เอกสฺส  กตฺตา  วิวนสฺมึ  โฆเร  ความวา มฤคนี้เปนสัตวกระทําคุณ 
แกขาพเจา   คราวไมมีสหายตัวคนเดียว   เขาไปในปาเปลี่ยวแสนราย  คือไดให 
ชีวิตแกขาพเจา    ขาพเจานั้นรําลึกถึงบุรพกิจเชนนั้นที่มฤคนี้กระทําไว  เมื่อรูถึง 
คุณน้ัน   จะพึงฆาอยางไรเลา.                                                       
            ลําดับนั้น     ทาวสักกะออกจากสรีระทานปุโรหิตนิรมิตอัตภาพ   เปน 
ทาวสักกะ  สถิตบนอากาศ   เมื่อจะทรงแสดงพระคุณของพระราชา  จึงตรัส  ๒ 
พระคาถาวา 
                        ขอพระองคผูทรงโปรดปรานมิตรย่ิงนัก   จงทรง 
              พระชนมชีพอยูยืนนานเถิด  พระองคทรงปกครองราช 
              สมบัติในคุณธรรมเถิด     จงทรงมีหมูนารีบํารุงบําเรอ 
              จงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแวนแควน      เหมือนทาว 
              วาสวะบันเทิงอยูในไตรทิพยฉะนั้น.  
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                        ขอพระองคอยาทรงพระพิโรธ     จงมีพระหฤทัย 
              ผองใสอยูเปนนิตย  จงกระทาํสมณพราหมณผูต้ังอยูใน 
              ธรรมทั้งปวง ใหเปนแขกควรตอนรับ  ครัน้ทรงบําเพ็ญ 
              ทานและเสวยบางตามอานุภาพแลว ชาวโลกไมติเตียน 
              พระองคได  จงเสด็จเขาถึงสัคคสถานเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มิตฺตาภิราธิ    ความวา  พระองคเปนผู 
โปรดปรานมิตร  คือไมประทุษรายมิตร. บทวา สพฺพาติถี  ความวา พระองค 
ทรงบําเพ็ญพระองคควรแกผูขอ   ทรงกระทําสมณพราหมณผูทรงธรรมทั้งปวง 
ใหเปนแขกควรตอนรับ. บทวา อนินฺทิโต ความวา พระองคทรงเปนผูเบิกบาน 
พระหฤทัย  เพราะไดบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน   และไมถูกชาวโลกนินทา จงเขา 
ถึงสวรรคสถานเถิด. 
            ทาวสักกเทวราช ครั้นตรัสอยางนี้แลว  ทรงเตือนทาวเธอวา มหาราช 
ขาพเจามาเพ่ือกําหนดจับทาน ทานไมใหขาพเจากําหนดจับตนได จงไมประมาท 
เถิด   แลวเสด็จคืนสูสถานแหงตนแล. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน     แมในครั้งกอน   สารีบุตรก็ยอมรูความแหง 
ภาษิตโดยยออยางพิสดารเหมือนกัน  ดังน้ีทรงประชุมชาดกวา    พระราชาใน 
ครั้งน้ัน ไดมาเปนอานนท  ปุโรหิตไดมาเปนพระสารีบุตร สวนเน้ือละมั่ง 
คือเราผูสัมมาสัมพุทธเจาแล. 
                            จบอรรถกถาสรภชาดกท่ี  ๑๐ 
                            จบอรรถกถาแหงเตรสนิบาต 
                          อันประดบัดวยชาดก  ๑๐ เรื่อง 
                                ในคัมภีรอรรถกถาชาดก 
                                   ดวยประการฉะน้ี  
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                             รวมชาดกที่มีในเตรสนบิาตนี้  คอื  

            ๑.  อัมพชาดก   ๒.  ผันทนชาดก   ๓.  ชวนหังสชาดก  ๔.  จุลล- 
นารทกสัสปชาดก    ๕.  ทูตชาดก   ๖.   กาลิงคโพธิชาดก   ๗.   อกิตติชาดก 
๘.  ตักการิยชาดก   ๙.  รรุุมิคชาดก   ๑๐.   สรภชาดกและอรรถกถา.  
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                             ปกิณณกนิบาตชาดก 
 
                             ๑.  สาลิเกทารชาดก 

                       วาดวยนกแขกเตาเล้ียงพอแม 
                        [๑๘๗๒]     ขาแตทานโกสิยะ  นาขาวสาลีบริบูรณ 
              ดี   แตนกแขกเตาท้ังหลายพากันมากินเสีย   ขาพเจา 
              ขอคืนนาน้ันใหแกทาน    เพราะขาพเจาไมอาจจะหาม 
              นกแขกเตาเหลาน้ันได   ก็ในนกแขกเตาเหลาน้ัน   มนีก 
              แขกเตาตัวหน่ึงงามกวาทุก ๆ  ตัว  กินขาวสาลีตามตอง 
              การแลวยังคาบเอาไปดวยจะงอยปากอีก. 
                        [๑๘๗๓]     เจาจงดักบวงพอท่ีจะใหนกนั้นติดได 
              แลวจงจับนกนั้นทั้งยังเปนมาใหเราเถิด. 
                        [๑๘๗๔]     ฝูงนกเหลาน้ันกินและดื่มแลว ยอมพา 
              กันบินไป   เราตัวเดียวติดบวง   เราทําบาปอะไรไว. 
                        [๑๘๗๕]     ดูกอนนกแขกเตา   ทองของเจาเห็นจะ 
              ใหญกวาทองของนกเหลาอื่นเปนแน    เจากินขาวสาลี 
              ตามตองการแลว       ยังคาบเอาไปดวยจะงอยปากอีก 
              ดูกอนนกแขกเตา  เจาจะบรรจุฉาง  ในปาไมง้ิวน้ันให 
              เต็มหรือ  หรือวาเจากับเรามีเวรกันมา  สหายเอย  เรา 
              ถามเจาแลว    ขอเจาจงบอกแกเราเถิด  เจาฝงขาวสาลี 
              ไวทีไ่หน.  
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                        [๑๘๗๖]     ขาพเจากับทานมิไดมีเวรกัน    ฉางของ 
              ขาพเจาก็ไมมี      ขาพเจานําเอาขาวสาลีของทานไปถึง 
              ยอดง้ิวแลว   ก็เปลื้องหน้ีเกา  ใหเขากูหน้ีใหมและฝงขมุ 
              ทรพัยไวที่ปาง้ิวนั้น   ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบ 
              อยางน้ีเถิด. 
                        [๑๘๗๗]     การใหกูหน้ีของทานเปนเชนไร   และ 
              การเปลื้องหน้ีของทานเปนเชนไร    ทานจงบอกวิธีฝง 
              ขุมทรัพย   แลวทานจะหลุดพนจากบวงได. 
                        [๑๘๗๘]     ขาแตทานโกสิยะ    บุตรนอยทั้งหลาย 
              ของขาพเจายังออน    ขนปกยังไมขึ้น   บุตรเหลาน้ัน 
              ขาพเจาเลี้ยงมาแลว     เขาจกัเลี้ยงขาพเจาบาง    เพราะ 
              เหตุนั้น    ขาพเจาจึงชื่อวาใหบุตรเหลาน้ัน   กูหนี ้ มารดา 
              และบิดาของขาพเจาแกเฒาลวงกาลผานวัยไปแลว 
              ขาพเจาคาบเอาขาวสาสีไปดวยจะงอยปาก      เพ่ือทาน 
              เหลาน้ัน   ชือ่วาเปลื้องหน้ีที่ทานทําไวกอน  อนึ่ง  นก 
              เหลาอื่นที่ปาไมง้ิวน้ัน    มีขนปกอันหลุดหมดแลว   เปน 
              นกทุพพลภาพ    ขาพเจาตองการบุญ  จึงไดใหขาวสาลี 
              แกนกเหลาน้ัน   บัณฑิตทั้งหลายกลาวการทําบุญน้ันวา 
              เปนขุมทรัพย  การใหกูหนีข้องขาพเจาเปนเชนนี้  การ 
              เปลือ้งหน้ีของขาพเจาเปนเชนนี้    ขาพเจาบอกการฝง 
              ขุมทรัพยไวเชนนี้   ขาแตทานโกสิยะ  ขอทานจงทราบ 
              อยางน้ีเถิด.  
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                        [๑๘๗๙]     นกตัวน้ีดีจริงหนอ   เปนนกมีธรรมชั้น 
              เย่ียม   ในมนุษยบางพวกยังไมมีธรรมเชนนี้เลย    เจา 
              พรอมดวยญาติทั้งมวล    จงกินขาวสาลีตามความตอง 
              การเถิด  ดูกอนนกแขกเตา   เราขอเห็นเจาแมอีกตอไป 
              การที่ไดเห็นเจาเปนที่พอใจของเรา. 
                        [๑๘๘๐]     ขาแตทานโกสิยะ    ขาพเจาไดกินและ 
              ด่ืมแลวในที่อยูของทาน  ทานเปนที่พ่ึงพํานักของพวก 
              เราทุกวันคืน   ขอทานจงใหทานในทานท่ีมีอาชญาอัน 
              วางแลว   และจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาแลวดวย. 
                        [๑๘๘๑]     วันนี ้   สงาราศีเกิดขึ้นแกเราแลวหนอ 
              ที่เราไดเห็นทานผูเปนยอดแหงฝูงนก      เพราะไดฟง 
              คําสุภาษิตของนกแขกเตา  เราจักทําบุญใหมาก. 
                        [๑๘๘๒]     โกสิยพราหมณนั้น  มีใจเบิกบานราเริง 
              ผองใส   จัดแจงขาวและน้ําไวแลว   เลี้ยงดูสมณะและ 
              พราหมณทั้งหลาย  ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวและน้ํา. 
                                   จบสาลิเกทารชาดกท่ี  ๑  
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                          อรรถกถาปกิณณกนิบาตชาดก 

                                     สาลิเกทารชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระมหาวิหารเชตวัน    ทรง 
ปรารภภิกษผูุเลี้ยงโยมหญิง  ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สมฺปนฺน   สาลิเกทาร 
ดังน้ี.  ตองเรื่องจักมีแจงในสามชาดก๑. 
            ก็พระศาสดาตรัสใหหาภิกษุนั้น  ตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ   ขาววาเธอ 
เลี้ยงคฤหัสถจริงหรือ  เมื่อเธอกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เปนความจริง 
พระเจาขา  ตรัสถามวา  คฤหัสถเหลาน้ันเปนอะไรของเธอ  ครั้นเธอกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เปนโยมหญิงโยมชายของขาพระองค   พระเจาขา   ตรัสวา 
ดีจริง   ภิกษุ   ถึงเหลาบัณฑิตแตกอน  เปนสัตวดิรัจฉานบังเกิดในกําเนิดสกุณา 
ก็ยังใหพอแมผูแกแลวนอนในรัง      หาอาหารมาดวยจะงอยปาก      เลี้ยงดูได 
ทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
             ในอดีตกาล    ครัง้พระเจามคธราช    ครองราชสมบัติในพระนคร 
ราชคฤห.    ครั้งน้ัน  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากพระนคร    มีบานพวก 
พราหมณ ชื่อวา สาลินทิยะ.  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบานน้ัน    เปน 
ไรของชาวมคธ.  ในที่นั้น   พราหมณ  โกสิยโคตรชาวสาลินทิยะ  จับจองไรไว 
ประมาณ  ๑,๐๐๐   กรีส  หวานขาวสาลีไว.    ครั้นขาวกลางอกข้ึนแลว    ใหคน 
ทํารั้วอยางแข็งแรง   แบงใหบริษัทของตนนั้นแล   ดูแลรักษา  บางคนประมาณ 
๕๐ กรีส    บางคน   ๖๐  กรีส    จนครบพ้ืนที่ไรประมาณ   ๕๐๐  กรีส    ที่เหลือ 
๕๐๐ กรีส  กัน้รั้วใหลูกจางคนหนึ่ง.  ลกูจางปลูกกระทอมลงตรงน้ัน   อยูประจํา 
ดูพระสุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย  ชาดกแปลเลมท่ี  ๔  ภาคท่ี  ๒  หนา  ๑๕๕  
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ทั้งกลางคืนและกลางวัน.    ก็ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไร    มีปาง้ิวใหญ 
อยูที่ภูเขาอันมียอดเปนที่ราบลูกหนึ่ง.  ฝูงนกแขกเตาหลายรอยพากันอาศัยอยูใน 
ปาง้ิวน้ัน.   ครั้งน้ัน   พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนลูกของพญานกแขกเตา  ใน 
ฝูงนกแขกเตาน้ัน     เมื่อเติบโตแลว   มีรูปงาม  สมบูรณดวยกําลัง   รางกายใหญ 
ขนาดดุมเกวียน.   ครั้นถึงเวลาบิดาแก   บิดาของทานไดมอบความเปนพญาให 
ดวยคําวา  บัดนี้ฉันไมสามารถจะบินไปไกล ๆ ได  เจาจงปกครองฝูงนกน้ีเถิด. 
ต้ังแตวันรุงข้ึน   ทานก็ไมยอมใหบิดามารดาไปหากิน   เมื่อไดปกครองฝูงนก 
แขกเตาก็ไปสูปาหิมพานต   จิกกินขาวสาลีในปา  ขาวสาลีที่เกิดเองจนอ่ิม  เวลา 
กลับก็คาบอาหารท่ีเพียงพอแกมารดาบิดามาเลี้ยงมารดาบิดา.     อยูมาวันหน่ึง 
นกแขกเตาพากันบอกวา    ครั้งกอนในระยะกาลน้ี    คนเคยหวานขาวสาลีในไร 
แควนมคธ    บัดนี้จะยังกระทําอยูหรืออยางไรไมทราบ.     พญาแขกเตาใชนก 
แขกเตาสองตัวไปวา   ถาเชนนั้นเจาจงสืบดู.   นกแขกเตาท้ังสองบินไป   เมื่อจะ 
รอนลงในมคธเขต   ไปรอนลงในไรที่ลูกจางนั้นเฝา  จิกกินขาวสาลี   แลวคาบ 
รวงขาวสาลีรวงหนึ่ง บินกลับมาสูปาง้ิว  วางรวงขาวสาลีไวแทบเทาของมหาสัตว 
กลาววา   ในท่ีนั้นมีขาวสาลีเชนนี้.    วันรุงข้ึนพญาแขกเตาแวดลอมดวยฝูงนก 
แขกเตา     บนิไปในที่นั้นรอนลงในไรของลูกจางนั้น.     ฝายบุรษุน้ันเห็นนก 
แขกเตาท้ังหลายพากันจิกกินขาวสาลี  แมจะว่ิงกลับไปกลับมาหามอยู   ก็สดุที่จะ 
หามได.  นกแขกเตาที่เหลือพากันจิกกินขาวสาลีพออ่ิม  ตางก็บินไปปากเปลากัน 
ทั้งน้ัน.    แตพญาแขกเตารวบรวมขาวสาลีเปนอันเดียวกัน     คาบดวยจะงอยปาก 
บินออกหนามาใหแกมารดาบิดา.  ฝูงนกแขกเตาต้ังแตวันรุงข้ึน  ก็พากันจิกกิน 
ขาวสาลีในที่นั้นแหงเดียว     ครั้นบุรุษนั้นเห็นฝูงนกแขกเตากําลังลงจิกกินขาว 
สาลี    ก็ว่ิงกลับไปกลับมาหามปราม    แตก็มิอาจที่จะหามไดจึงคิดวา    ถานก  
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แขกเตาเหลานี้พากันลงกินอยางนี้   สักสองสามวันเทาน้ัน     จักตองไมมีขาวสาลี 
เหลือสักนอย  พราหมณตองตีราคากระทําใหเราตองชดใชก็ได  เราตองไปบอก 
แกเสีย.  เขาถือเอาบรรณาการตามมีตามได  กับฟอนขาวสาลีไปสูสาลินทิยคาม 
พบพราหมณแลวใหบรรณาการ    ยนือยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ถูกถามวา 
เปนอยางไร  พอเอย  ไรขาวสาลีสมบูรณดีหรือ   ตอบวา  ครับ  ทานพราหมณ 
สมบูรณ  แลวไดกลาวคาถา ๒ วา 
                        ขาแตทานโกสิยะ  นาขาวสาลีบริบูรณดี  แตนก 
              แขกเตาท้ังหลายพากันมากินเสีย   ขาพเจาขอคืนนาน้ัน 
              ใหแกทาน     เพราะขาพเจาไมอาจจะหามนกแขกเตา 
              เหลาน้ันได   ก็ในนกแขกเตาเหลาน้ัน  มนีกแขกเตา 
              ตัวหนึ่งงามกวาทุก ๆ ตัว  กนิขาวสาลีตามตองการแลว 
              ยังคาบเอาไปดวยจะงอยปากอีก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   สมฺปนฺน  ความวา  สมบูรณ คือ ไม 
บกพรองเลย.  บทวา  สาลิเกทาร ไดแก นาแหงขาวสาลี.   บทวา สพฺพสุนฺ-  
ทโร  ความวา  นกแขกเตาตัวนั้นงามดวยสวนทุกสวน  จะงอยปากแดง  นัยนตา 
มีประกายเหมือนผลกระพังโหม    มีเทาแดง    มีสรอยคอสีแดง    คาดรอบคอ 
สามชั้น      โตเทานกยูงขนาดใหญ   กนิขาวสาลีจนอ่ิมแลว   ยงัคาบเอาสิ่งอ่ืนเอา 
ไปดวยจะงอยปากอีกเลา. 
            พราหมณฟงถอยความของคนเฝาไรนั้น   เกิดความรักในพญานกแขก 
เตาข้ึน  ถามคนเฝาไรวา  พอเอย  แกรูจักดักแรวไหม.  ตอบวา  รูครับ.   พราหมณ 
จึงกลาวกับเขาดวยคาถาวา  
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                        เจาจงดักบวงพอท่ีจะใหนกนั้นติดได    แลวจง 
              จับนกน้ันทั้งยังเปนมาใหเราเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อุชฺฌนฺตุ   แปลวา  จงดัก.    บทวา 
พาลปาสานิ  ไดแก บวงอันสําเร็จแลวดวยเชือก  มขีนหางมาเปนตน.   บทวา 
ชีวฺจน  ความวา  จงนํานกแขกเตาน้ันทั้งเปนมาใหเรา. 
            คนเฝาไรฟงคําน้ันแลว     ยินดดีวยทานพราหมณไมตีราคาใหตนตอง 
ชดใช   รีบไปขว้ันบวงดวยขนหางมา   กําหนดดูที่รอนลงของพญานกแขกเตาวา 
วันนี้ตองรอนลงตรงนี้     วันรุงข้ึนไมทํากังหัน     ทอดบวงไวแตเชาทีเดียว 
คอยดูการมาของฝูงแขกเตา  นั่งเฝาอยูในกระทอม.  ฝายพญานกแขกเตาแวดลอม 
ดวยฝูงนกแขกเตาบินมา   รอนลงในท่ีที่หากินเมื่อวาน   เพราะมีอุปจารไมโลเล 
เทาพอดีสอดเขาไปในบวงท่ีวางดักไว.     พญานกแขกเตานั้นทราบความท่ีตน 
ติดบวงแลว    คิดวา    ถาเรารองเอะอะในเวลานี้     พวกญาติของเราตองพากัน 
กลัวตาย   ไมเปนอันหากินบินหนีไปเลย   เราตองอดกลั้นไวจนกวาพวกน้ันจะ 
หากินกันอ่ิมหนํา.    ครั้นทราบวา  พวกน้ันอ่ิมหนําสําราญแลว   ความกลัวตาย 
คุกคามเขา   จึงเอะอะสามครั้ง.   ครั้งน้ันนกแขกเตาท้ังปวงไดยินแลวพากันหนี 
ไปหมดเลย.    พญานกแขกเตาเมื่อจะรําพันวา    บรรดาญาติของเรา   แมเพียง 
ตัวเดียวท่ีจะเหลียวมาดู   ก็ไมมีเลย   เราทําบาปอะไรไวเลาหนอ  กลาวคาถาวา 
                        ฝูงนกเหลาน้ันกินและดื่มแลว  ยอมพากันบินไป 
              เราผูเดียวติดบวง  เราทําบาปอะไรไว. 
            คนเฝาไรไดยินเสียงรองเอะอะของพญานกแขกเตา      และเสียงฝูงนก 
แขกเตาบินไปในอากาศ    ดําริวา    อะไรกันเลาหนอ   จึงลงจากกระทอมไปท่ี 
วางบวง   เห็นพญานกแขกเตาดีใจวา    เราวางบวงดักนกตัวใด    จําเพาะติดตัว  
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นั้นพอดีเลย  ครั้นปลดพญานกแขกเตาจากบวงแลว   ผูกเทาทั้งสองติดกันจับไว 
แนนไปสูสาลินทิยคาม ใหพญานกแขกเตาแกทานพราหมณ  ทานพราหมณจับ 
พระมหาสัตวดวยมือทั้งสองขางอยางแนนแฟนดวยความรักอันมีกําลัง    ใหนั่ง 
บนตัก   เมื่อจะทักทายกับพญานกแขกเตาน้ัน   ไดกลาวคาถาสองคาถาวา 
                        ดูกอนนกแขกเตา    ทองของเจาเห็นจะใหญกวา 
              ทองของนกเหลาอื่นเปนแน   เจากินขาวสาลีตามตอง- 
              การแลว    ยังคาบเอาไปดวยจะงอยปากอีก   ดูกอนนก 
              แขกเตา   เจาจะบรรจุฉางในปาไมง้ิวน้ันใหเต็มหรือ 
              หรอืวาเจากับเรามีเวรกันมา  สหายเอย  เราถามเจาแลว 
              เจาจงบอกแกเราเถิด   เจาฝงขาวสาลีไวที่ไหน ? 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อุทร   นูน  ความวา   พอนกแขกเตา 
ทองของเจาเห็นจะใหญยิ่งกวาทองของนกเหลาอ่ืนกระมังหนา.   บทวา   ตตฺถ 
ไดแก   ในปาไมง้ิวนั้น.   บทวา  ปูเรติ  ความวา  เจาบรรจุยุงฉางในท่ีอยูนั้น 
ใหเต็ม   (ในฤดูฝน)  หรือ.  บทวา  นิธยีติ  ความวา  เจาเก็บคือฝงขาวสาลี 
ไวที่ไหน  ? 
            พญานกแขกเตาไดฟงดังน้ันแลว   จึงกลาวคาถาที่  ๗  ดวยภาษามนุษย 
อันไพเราะวา 
                        ขาพเจากับทานมิไดมีเวรกัน   ฉางของขาพเจาก็ 
              ไมมี  ขาพเจานําเอาขาวสาลีของทานไปถึงยอดง้ิวแลว 
              ก็เปลื้องหน้ีเกา ใหเขากูหน้ีใหม  และฝงขมุทรัพยไวที่ 
              ปาง้ิวน้ัน   ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบอยางน้ีเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อิณ  มฺุจามณิ  ทมฺม ิ ความวา 
ขาพเจานําขาวสาลีของทานไป    เปลื้องหน้ีเกาบาง    ใหหน้ีใหมบาง.   บทวา  
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นิธึป  ความวา   ขาพเจาฝงขุมทรัพยไวอยางหน่ึงซึ่งเปนเครื่องติดตามไปใน 
ปาไมง้ิวนั้น. 
            ลําดับนั้น    พราหมณจึงถามพญานกแขกเตาน้ันวา 
                        การใหกูหน้ีของทานเปนอยางไร   และการ 
              เปลือ้งหน้ีของทานเปนอยางไร  ทานจงบอกวิธีฝงขุม- 
              ทรพัย   แลวทานจะหลุดพนจากบวงได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อณิทาน  แปลวา  การใหกูหน้ี.  บทวา 
นิธินิธาน   แปลวา  การฝงขุมทรัพย. 
            พญานกแขกเตา   ถูกพราหมณถามอยางนี้แลว  เมื่อจะพยากรณปญหา 
ไดกลาวคาถา  ๔  คาถาวา 
                        ขาแตทานโกสิยะ  บุตรนอยทั้งหลายของขาพเจา 
              ยังออน   ขนปกยงัไมขึ้น   บุตรเหลาน้ันขาพเจาเลี้ยง 
              มาแลว เขาจักเลีย้งขาพเจาบาง เพราะเหตุนั้น   ขาพเจา 
              จึงชื่อวาใหบุตรเหลาน้ันกูหนี้     มารดาและบิดาของ 
              ขาพเจาแกเฒาลวงกาลผานวัยไปแลว    ขาพเจาคาบ 
              ขาวสาลีไปดวยจะงอยปาก   เพ่ือทานเหลาน้ันชื่อวา 
              เปลือ้งหน้ีที่ทานทําไวกอน  อนึ่ง  นกเหลาอื่นที่ปาไมง้ิว 
              นั้น    มขีนปกอนัหลุดหมดแลว    เปนนกทุพพลภาพ 
              ขาพเจาตองการบุญ    จึงไดใหขาวสาลีแกนกเหลาน้ัน 
              บณัฑิตท้ังหลายกลาวการทําบุญน้ันวา   เปนขุมทรัพย  
              การใหกูหนีข้องขาพเจาเปนเชนนี้  การเปลื้องหน้ีของ 
              ขาพเจาเปนเชนนี้    ขาพเจาบอกการฝงขุมสมบัติไว 
              เชนนี้    ขาแตทานโกสิยะขอทานจงทราบอยางน้ีเถิด.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   หาตูน   แปลวา  คาบไปแลว.  บทวา 
ต   นิธ ึ ความวา  บัณฑิตท้ังหลาย  กลาวชื่อขุมทรัพยอันติดตามตน.   บทวา 
นิธินิธาน  แปลวา   ฝงขุมทรัพยไว  บาลีวา  นิทห  ดังนี้ก็ม ี อีกอยางหนึ่ง 
บาลีก็เหมือนกัน. 
            พราหมณฟงธรรมกถาของพระมหาสัตว  มีจิตเลื่อมใส  ไดกลาวคาถา 
๒ คาถาวา 
                        นกตัวน้ี    ดีจริงหนอ    เปนนกมีธรรมชั้นเย่ียม 
              ในมนุษยบางพวกยังไมมีธรรมเชนนี้เลยเจาพรอมดวย 
              ญาติทั้งมวล    จงกินขาวสาลีตามตองการเถิด   ดูกอน 
              นกแขกเตา  เราขอเห็นเจาแมอีกตอไป    การท่ีไดเห็น 
              เจาเปนที่พอใจของเรา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ภุ ฺช    สาล ึ  ความวา   พราหมณเมื่อ 
มอบใหทรัพยพันกรีส  แกพระมหาสัตวนั่นแล  จึงไดกลาวอยางนี้วา ต้ังแตนี้ไป 
ทานจงไมมีภัยบริโภคเถิด.    บทวา  ปสฺเสมุ   ความวา   พวกเราพึงเห็นทาน 
แมในวันอ่ืนผูมาตามชอบใจของตน. 
            พราหมณออนวอนพระมหาสัตวอยางนี้แลว  มองดูดวยจิตอันออนโยน 
ประหน่ึงมองดูลูกรัก  พลางแกเชือกที่มัดออกจากเทา    ทาเทาท้ังคูดวยนํ้ามันที่ 
หุงแลวรอยครั้ง      ใหเกาะท่ีต่ังอันงดงาม     ใหบรโิภคขาวตอกคลุกน้ําผ้ึงดวย 
จานทอง  ใหดื่มน้ําเจือนํ้าตาลกรวด.   ครั้งน้ันพญานกแขกเตากลาววา   ขาแต 
มหาพราหมณ  ทานจงเปนผูไมประมาทเถิด   เมื่อจะใหโอวาทแกทานกลาววา 
                        ขาแตทานโกสิยะ   ขาพเจาไดกินและด่ืมแลวใน 
              ที่อยูของทาน   ทานเปนที่พ่ึงพํานักของพวกเราทุกวัน-  
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              คืน  ขอทานจงใหทาน  ในทานท่ีมีอาชญาอันวางแลว 
              และจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผูแกเฒาแลวดวย. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตวสฺสมมฺห ิ ไดแก  ในนิเวศนของทาน. 
         พราหมณไดฟงดังนั้นแลว   ดีใจเม่ือจะเปลงอุทาน  จึงกลาวคาถาวา 
                        วันนี ้  สงาราศีเกิดขึ้นแกเราแลว    ที่เราไดเห็น 
              ทานผูเปนยอดแหงฝูงนก   เพราะไดฟงคําสุภาษิตของ 
              นกแขกเตา   เราจักทําบุญใหมาก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ลกฺขี   ไดแก  สิริก็ม ี บญุก็มี  ปญญากม็ี. 
            พระมหาสัตวไดคืนไรประมาณ  ๑,๐๐๐  กรีสที่พราหมณใหแกตนเสีย 
ของรับไวเพียง  ๘  กรีสเทานั้น.   พราหมณจึงจารึกหลักมอบไรแกพระมหาสัตว 
แลวบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน    ขอสมาเสร็จสงไปดวยคําวา    เชิญไป 
เถิด   นายเอย   โปรดปลอบบิดามารดาผูกําลังรองไหฟูมฟายอยูเถิด.    พญานก 
แขกเตาน้ันดีใจคาบรวงขาวสาลีไปวางไวขางหนามารดาบิดา   พลางกลาววา 
คุณพอคุณแมขอรับ   เชญิลุกข้ึนเถิด.  มารดาบิดาท้ังสองของพญานกแขกเตาน้ัน 
พากันลุกข้ึนหัวเราะไดทั้งนํ้าตา.    ทนัใดนั้นฝูงนกแขกเตาประชุมกัน     ถามวา 
ทานผูประเสริฐ   ทานรอดไดอยางไรขอรับ.   ทานเลาเรื่องทั้งหมดแกพวกน้ัน  
โดยพิสดาร.    แมทานโกสิยะฟงโอวาทของพญานกแขกเตาแลว      ต้ังแตบัดนั้น  
ก็เริ่มต้ังมหาทานแตสมณพราหมณผูทรงธรรม. 
            พระศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศความน้ัน   จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                        โกสิยพราหมณนั้น   มใีจเบิกบานราเริงผองใส 
              จัดแจงขาวและน้ําไวแลว    เลี้ยงดูสมณะและพราหมณ 
              ทั้งหลาย  ใหอิม่หนําสําราญดวยขาวและน้ํา.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    สนฺตปฺปยิ   ความวา  บรรจุภาชนะที่ 
รับไปแลว ๆ เลี้ยงดูใหอ่ิมหนํา. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อันการเลี้ยงมารดาบิดาเปนวงศของบัณฑิตท้ังหลายดวยประการฉะน้ี 
ทรงประกาศสัจจะท้ังหลาย    (เวลาจบสัจจะ  ภิกษุนั้น     ดํารงในโสดาปตติผล) 
แลวทรงประชุมชาดกวา  ฝูงนกแขกเตาในครั้งน้ัน   ไดมาเปนพุทธบริษัท 
มารดาบิดาไดมาเปนมหาราชสกุล  คนเฝาไร  ไดมาเปนฉันนะ  พราหมณ  
ไดมาเปนอานนท   สวนพญานกแขกเตาไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                                จบอรรถกถาสาลิเกทารชาดก 
 
                                   ๒.  จันทกินนรชาดก 
 

                                   วาดวยนางจันทกินรี 
                        [๑๘๘๓]     ดูกอนนางจันทา  ชีวิตของพ่ีใกลจะขาด 
              อยูแลว  พ่ีกําลังเมาเลือด  จนัทาเอย  พ่ีเห็นจะละชีวติไป 
              แมในวันนี้   ลมปราณของพ่ีกําลังจะดับ  ชีวิตของพ่ี 
              กําลงัจะจม  ความทุกขกําลังเผาผลาญหัวใจพ่ี   พ่ีลําบาก 
              ยิ่งนัก  ความโศกของพ่ีครั้งน้ี  เปนความโศกย่ิงใหญ 
              กวาความโศกเหลาอื่น     เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะ 
              เศราโศกถึงพ่ีโดยแท  พ่ีจะเหีย่วแหง   เหมือนตนหญา 
              ที่ถูกท้ิงไวบนแผนหินรอน  เหมือนตนไมมีรากอันขาด  
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        พ่ีจะเหอืดหายเหมือนแมน้ําท่ีขาดหวง  ความโศกของพ่ี 
        ครั้งน้ีเปนความโศกย่ิงใหญกวาความโศกเหลาอื่น 
        เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพ่ีโดยแท 
        น้ําตาของพ่ีไหลออกเรื่อย ๆ  เหมือนน้ําฝนท่ีตกลงท่ีเชิง 
        บรรพต   ไหลไปไมขาดสายฉะนั้น     ความโศกของพ่ี 
        ครั้งน้ี    เปนความโศกย่ิงใหญกวาความโศกเหลาอื่น 
        เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพ่ีโดยแท. 
                  [๑๘๘๔]     พระราชบุตรใด     ยิงสามีผูเปนที่ 
        ปรารถนาของเรา    เพ่ือใหเปนหมายท่ีชายปา    พระ- 
        ราชบุตรน้ันเปนคนเลวทรามแท  สามีของเรานั้นถูกยิง 
        แลวนอนอยูที่พ้ืนดิน   พระราชบุตรเอย   มารดาของ 
        ทานจงไดรับสนองความโศกในดวงหทัยของขาผูเพง 
        มองดูกินนรผูสามีนี้     ชายาของทานจงไดรับสนอง 
        ความโศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีนี้ 
        พระราชบุตรเอย    ทานไดฆากินนรผูไมประทุษราย 
        เพราะความรักใครในเรา     ขอมารดาของทานอยาได 
        พบเห็นบุตรและสามีเลย    ทานไดฆากินนรผูไม 
        ประทุษราย    เพราะความรักใครในเรา    ขอชายาของ 
        ทานจงอยาไดพบเห็นบุตรและสามีเลย. 
                  [๑๘๘๕]     ดูกอนนางจันทา    ผูมีนัยนตาบานดัง 
        ดอกไมในปา  เธออยารองไหอยาเศราโศกเลย  เธอจัก  
        ไดเปนอัครมเหสีของฉัน  มีเหลานารีในราชสกุลบูชา.  
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                  [๑๘๘๖]     พระราชบุตร   ถึงแมวาเราจักตองตาย 
        แตเราจกัไมขอยอมเปนของทาน    ผูฆากินนรสามีของ 
        เราผูมิไดประทุษราย  เพราะความรักใครในเรา. 
                  [๑๘๘๗]     แนะนางกินรีผูขี้ขลาด   มคีวามรักใคร 
        ตอชีวิต    เจาจงไปสูปาหิมพานตเถิด    มฤคอื่น  ๆ ที ่
        บริโภคกฤษณาและกระลําพัก จกัยังรักใครยนิดีตอเจา. 
                  [๑๘๘๘]     ขาแตกินนร   ภูเขาเหลาน้ัน    ซอกเขา 
        เหลาน้ัน  และถํ้าเหลาน้ันต้ังอยู  ณ  ที่นั้น   ฉนัไมเห็น 
        ทานในท่ีนั้น ๆ  จะกระทําอยางไร  ขาแตกินนร  เมื่อ 
        ฉันไมเห็นทานท่ีเทือกเขา     ซึ่งเราเคยรวมอภิรมยกัน 
        จะกระทําอยางไร   ขาแตกินนร   เมื่อฉันไมเห็นทานท่ี 
        แผนผาอันลาดดวยใบไมเปนที่นารื่นรมย  พวกมฤคราย 
        กล้ํากลายจะทําอยางไร   ขาแตกนินร   เมื่อฉนัไมเห็น 
        ทานท่ีแผนผาอันลาดดวยดอกไม    เปนที่นารื่นรมย  
        พวกมฤครายกล้ํากลาย    จะทําอยางไร    ขาแตกินนร 
        เมื่อฉันไมเห็นทานท่ีลําธารอันมนี้ําใสไหลอยูเรื่อย ๆ  ม ี
        กระแส    เกลื่อนกลนไปดวยดอกโกสุม    จะกระทํา 
        อยางไร    ขาแตกินนร    เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขา 
        หมิพานตอันมีสีเขยีว   นาดูนาชม   จะกระทําอยางไร 
        ขาแตกินนร   เมื่อฉนัไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตมี 
        สีเหลืองอราม   นาดูนาชม   จะกระทําอยางไร   ขาแต 
        กินนร    เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมี  
        สีแดง   นาดูนาชม    จะกระทําอยางไร    ขาแตกินนร  
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        เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตอันสูงตระหงาน 
        นาดูนาชม  จะกระทําอยางไร  ขาแตกินนร  เมื่อฉัน 
        ไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมีสีขาว   นาดูนาชม 
        จะกระทําอยางไร   ขาแตกินนร  เมื่อฉันไมเหน็ทานท่ี 
        ยอดเขาหิมพานตอันงามวิจิตร   นาดูนาชม  จะกระทํา 
        อยางไร   ขาแตกินนร   เมื่อฉันไมเห็นทานท่ีเขาคันธ- 
        มาทนอันดารดาษไปดวยยาตาง ๆ เปนถ่ินที่อยูของหมู 
        เทพเจา  จะกระทําอยางไร   ขาแตกินนร   เมือ่ฉันไม 
        เห็นทานท่ีภูเขาคันธมาทน     อนัดารดาษไปดวยโอสถ  
        ทั้งหลาย  จะกระทําอยางไร. 
                  [๑๘๘๙]     ขาแตทานพราหมณผูเปนเจา    ฉันขอ 
        ไหวเทาท้ังสองของทานผูมีความเอ็นดู    มารดสามีผูที่ 
        ดิฉันซึ่งเปนกําพราปรารถนาย่ิงนักดวยนํ้าอมฤต  ดิฉัน 
        ไดชื่อวาเปนผูพรอมเพรียงดวยสามีผูเปนที่รักยิ่งแลว. 
                  [๑๘๙๐]     บดัน้ี    เราท้ังสองจักเท่ียวไปสูลําธาร 
        อันมีกระแสสินธุอันเกลื่อนกลนดวยดอกโกสุม 
        ดารดาษไปดวยบุบผชาติตาง ๆ  เราท้ังสองจะกลาว 
        วาจาเปนที่รักแกกันและกัน. 
                               จบจันทกินนรชาดกท่ี  ๒  
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                               อรรถกถาจันทกินนรชาดก 
            พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยกรุงกบิลพัสดุ  ประทับอยู  ณ  นิโครธาราม 
ทรงพระปรารภพระมารดาของพระราหุล      ตรัสเรื่องนี้ในพระราชนิเวศน 
มีคําเริ่มตนวา  อุปนียติท  มฺเ  ดังน้ี. 
            ที่จรงิชาดกน้ีควรจะกลาวต้ังแตทูเรนิทาน.  ก็แตนิทานกถาน้ีนั้น   จน 
ถึงพระอุรุเวลกัสสปบันลือสีหนาทในลัฏฐิวัน   กลาวไวในอปณณกชาดก.    ตอ 
จากน้ันจนถึงเสด็จกรุงกบิลพัสดุ  จักแจงในเวสสันดรชาดก. 
            ก็แลพระศาสดาประทับนั่งในพระนิเวศนของพุทธบิดา    ในเวลากําลัง 
เสวย   ตรัสมหาธัมมปาลชาดก   เสวยเสร็จทรงดําริวา   เราจักน่ังในนิเวศนของ 
มารดาราหุล   กลาวถึงคุณของเธอ    แสดงจันทกินนรชาดก   ใหพระราชาทรง 
ถือบาตรเสด็จไปท่ีประทับแหงพระมารดาของพระราหุล      กบัพระอัครสาวก 
ทั้งสอง.   ครัง้น้ันนางระบํา  ๔๐,๐๐๐  ของพระนาง  พากันอยูพรอมหนา.  บรรดา 
นางทั้งน้ันที่เปนขัตติยกัญญาถึง  ๑,๐๙๐  นาง.  พระนางทรงทราบวาพระตถาคต 
เสด็จมา    ตรัสบอกแกนางเหลาน้ันวา  จงพากันนุงผายอมนํ้าฝาดท่ัวกันทีเดียว. 
นางเหลาน้ันพากันกระทําอยางนั้น   พระศาสดาเสด็จมาประทับนั่งเหนือพระแทน 
ทีเตรียมไว.    ครั้งน้ันพวกนางเหลาน้ันทั้งหมด   กพ็ากันรองไหประดังข้ึนเปน 
เสียงเดียวกันอ้ืออึงไป.     เสียงร่ําไหขนาดหนักไดมีแลว      ฝายพระมารดาของ 
พระราหุลเลา    ก็ทรงกันแสง    ครั้นทรงบรรเทาความโศกได    กถ็วายบังคม 
พระศาสดา   ประทับนั่งดวยความนับถือมาก    เปนไปกับความเคารพอันมีใน 
พระราชา.   ครั้งน้ัน  พระราชาทรงพระปรารภคุณกถาของพระนาง   ไดตรัสเลา 
พรรณนาคุณของพระนางดวยประการตาง ๆ เชน   ขาแตพระองคผูเจริญ   สะใภ  
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ของโยม  ฟงวาพระองคทรงนุงกาสาวพัสตร  ก็นุงกาสาวพัสตรเหมือนกัน   ฟงวา 
พระองคเลิกทรงมาลาเปนตน  ก็เลิกทรงมาลาเปนตน   ฟงวาทรงเลิกบรรทมเหนือ 
พระยี่ภอันสูงอันใหญ  กบ็รรทมเหนือพ้ืนเหมือนกัน  ในระยะกาลท่ีพระองคทรง 
ผนวชแลว นางยอมเปนหญิงหมาย  มิไดรับบรรณาการท่ีพระราชาอื่น  ๆ สงมา 
ใหเลย    นางมีจิตมิไดเปลี่ยนแปลงในพระองคถึงเพียงนี้.    พระศาสดาตรัสวา 
มหาบพิตร   ไมนาอัศจรรยเลย  ที่นางมีความรักไมเปลี่ยนแปลงในอาตมภาพ 
อยางไมใยดีในผูอ่ืนเลย   ในอัตภาพสุดทายของอาตมภาพครั้งนี้   แมบังเกิดใน 
กําเนิดดิรัจฉาน     ก็ยังไดมีจิตไมเปลี่ยนแปลงในอาตมภาพอยางไมไยดีในผูอ่ืน 
เลย  แลวทรงรับอาราธนานําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล   ครัง้พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ   ในพระนคร 
พาราณสี  พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดกินนร  ในหิมวันตประเทศ.  ภรรยา 
ของเธอนามวา  จันทา  ทัง้คูเลาก็อยูที่ภูเขาเงินชื่อวา  จันทบรรพต  ครั้งน้ัน 
พระเจาพาราณสีมอบราชสมบัติแกหมูอํามาตย    ทรงผายอมฝาดสองผืน   ทรง 
สอดพระเบญจาวุธ  เขาสูปาหิมพานตลําพังพระองคเดียวเทานั้น.  ทาวเธอเสวย 
เนื้อท่ีทรงลาไดเปนกระยาหาร    เสด็จทองเท่ียวไปถึงลํานํ้านอย  ๆ    สายหน่ึง 
โดยลําดับ  กเ็สด็จข้ึนไปถึงตนสาย   ฝูงกินนรที่อยู  ณ  จันทบรรพต   เวลาฤดูฝน 
ก็ไมลงมา    พากันอยูที่ภูเขานั่นแหละ     ถึงฤดูแลงจึงพากันลงมา.     ครั้งน้ัน 
จันทกินนรลงมากับภรรยาของตน  เที่ยวเก็บเล็มของหอมในท่ีนั้น  ๆ   กินเกษร 
ดอกไม  นุงหมดวยสาหรายดอกไม   เหน่ียวเถาชิงชาเปนตน    เลนพลางขับรอง 
ไปพลาง    ดวยเสียงจะแจวเจ้ือยจนถึงลําน้ํานอยสายน้ัน      หยดุลงตรงท่ีเปนคุง 
แหงหน่ึง  โปรยปรายดอกไมลงในน้ํา  ลงเลนน้ําแลวนุงหมสาหรายดอกไม   จัด 
แจงแตงท่ีนอนดวยดอกไม  เหนือหาดทรายซ่ึงมีสีเพียงแผนเงิน  ถือขลุยเลาหน่ึง  
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นั่งเหนือที่นอน.  ตอจากนั้น     จันทกินนรก็เปาขลุยขับรองดวยเสียงอันหวานฉํ่า 
จันทกินรีก็ฟอนหัตถอันออนยืนอยูในที่ใกลสามีฟอนไปบาง   ขับรองไปบาง. 
พระราชานั้นทรงสดับเสียงของกินนรกินรีนั้น      ก็ทรงยองเขาไปคอย ๆ    ยืน 
แอบในที่กําบัง  ทรงทอดพระเนตรกินนรเหลาน้ัน    ก็ทรงมีจิตปฏิพัทธในกินร ี
ทรงดําริวา     จักยิงกินนรนั้นเสียใหถึงส้ินชีวิต      ถึงสําเร็จการอยูรวมกินรนีี้  
แลวทรงยิงจันทกินนร.  เธอเจ็บปวดรําพันกลาวคาถา  ๔  คาถาวา   
                        ดูกอนนางจันทา     ชีวติของพ่ีใกลจะขาดอยูแลว 
              พ่ีกาํลังเมาเลือด  จันทาเอย   พ่ีเห็นจะละชีวิตไปแมใน 
              วันนี้     ลมปราณของพ่ีกําลังจะดับ     ชวีิตของพ่ีกําลัง 
              จะจม  ความทุกขกําลังเผาผลาญหัวใจพ่ี  พ่ีลําบากย่ิงนัก 
              ความโศกของพ่ีครั้งน้ี   เปนความโศกย่ิงใหญกวาความ 
              โศกเหลาอื่น  เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึง 
              พ่ีโดยแท   พ่ีจะเหี่ยวแหง    เหมือนตนหญาท่ีถูกท้ิงไว 
              บนแผนหินรอน    เหมือนตนไมมีรากอนัขาด    พ่ีจะ 
              เหือดหายเหมือนแมน้ําท่ีขาดหวง ความโศกของพ่ีครั้ง 
              นี่เปนความโศกย่ิงใหญวาความโศกเหลาอื่น   เพราะ 
              เหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพ่ีโดยแท  น้ําตาของ 
              พ่ีไหลออกเรื่อย ๆ  เหมือนน้าํฝนท่ีตกลงที่เชิงบรรพต 
              ไหลไปไมขาดสายฉะนั้น      ความโศกของพ่ีครั้งน้ี 
              เปนความโศกย่ิงใหญกวาความโศกเหลาอื่น   เพราะ 
              เหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพ่ีโดยแท.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อปุนียติ  ความวา  ชีวิตของพ่ีใกลจะขาด 
อยูแลว.  บทวา  อิท  ไดแก  ชีวิต.  บทวา  ปาณา  ความวา  ดูกอนจันทา 
ลมปราณคือชีวิตของพ่ียอมจะดับ.   บทวา  โอสธิ   เม   ความวา  ชีวิตของพ่ี 
ยอมจะจมลง.   บทวา  นิตมานิ   แปลวา  พ่ียอมลําบากอยางยิ่ง.  บทวา   ตว 
จนฺทิยา  ความวา  นี้เปนความทุกขของพ่ี.  บทวา น   น  อฺเห ิ  โสเกห ิ
ความวา โดยที่แทนี้เปนเหตุแหงความโศกของเธอผูชื่อวาจันทีเมื่อกําลังเศราโศก 
อยู เพราะเหตุที่เธอเศราโศก็เพราะความพลัดพรากของเรา. ดวยบทวา  ติณมิว 
มิลายามิ   เธอกลาววา   ขาจะเห่ียวเฉา  เหมือนตนหญาที่ถูกทอดทิ้งบนแผนหิน 
อันรอน  เหมือนปาไมที่ถูกตัดรากฉะน้ัน .   บทวา    สเร    ปาเท    ความวา 
เหมือนสายฝนที่ตกบนเชิงเขาไหลซานไปไมขาดสายฉะน้ัน. 
            พระมหาสัตวคร่ําครวญดวยคาถาสี่เหลาน้ี    นอนเหนือท่ีนอนดอกไม 
นั่นเอง  ชักดิน้สิ้นสติ.  ฝายพระราชายังคงยืนอยู.  จันทากินรีเมื่อพระมหาสัตว 
รําพัน    กําลงัเพลิดเพลินเสียดวยความรื่นเริงของตน   มิไดรูวาเธอถูกยิง   แต 
ครั้นเห็นเธอไรสัญญานอนดิ้นไป  ก็ใครครวญวา  ทุกขของสามีเราเปนอยางไร 
หนอ    พอเห็นเลือดไหลออกจากปากแผล    ก็ไมอาจสะกดกลั้นความโศกอัน 
มีกําลังท่ีเกิดข้ึนในสามีที่รักไวได     ร่าํไหดวยเสียงดัง.     พระราชาทรงดําริวา 
กินนรคงตายแลว    ปรากฏพระองคออกมา.    จันทาเห็นทาวเธอหว่ันใจวาโจร 
ผูนี้คงยิงสามีที่รักของเรา  จึงหนีไปอยูบนยอดเขา  พลางบริภาษพระราชา  ได 
กลาวคาถา  ๕  คาถา  ดังนี้ 
                        พระราชบตุรใด  ยิงสามีผูเปนที่ปรารถนาของเรา 
              เพ่ือใหเปนหมายที่ชายปา   พระราชบุตรน้ันเปนคน 
              เลวทรามแท  สามีของเรานั้นถูกยิงแลวนอนอยูที่พ้ืนดิน  
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              พระราชบุตรเอย   มารดาของทานจงไดรับสนองความ  
              โศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีนี้  ชายา 
              ของทานจงไดรับสนองความโศกในดวงหทัยของขาผู 
              เพงมองดูกินนรผูสามีนี้  พระราชบุตรเอย  ทานไดฆา 
              กินนรผูไมประทุษราย   เพราะความรักใครในเรา  ขอ 
              มารดาของทานอยาไดพบเห็นบุตรและสามีเลย    ทาน 
              ไดฆากินนรีผูไมประทุษราย  เพราะความรักใครในเรา 
              ขอชายาของทานจงอยาไดพบเห็นบุตรและสามีเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วรากิยา    แปลวา   ผูกําพรา.   บทวา 
ปฏิมุจฺจตุ  ไดแก  จงกลบัได   คือถูกตองบรรลุ.   บทวา   มยหฺ   กามาห ิ
ไดแก  เพราะความรักใครในฉัน. 
            พระราชาเม่ือจะตรัสปลอบนางผูยืนร่ําไหเหนือยอดภูเขาดวย  ๕  คาถา 
จึงตรัสคาถาวา 
                        ดูกอนนางจันทา   ผูมีนยันตาเบิกบานดังดอกไม 
              ในปา  เธออยารองไหไปเลย  เธอจักไดเปนอัครมเหสี 
              ของฉันมีเหลานารีในราชสกุลบูชา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  จนฺเท   ความวา  เพราะไดสดับชื่อของ 
พระโพธิสัตวเวลาคร่ําครวญ    จึงไดตรัสอยางนั้น.   บทวา  วนติมิรมตฺตกฺข ิ
แปลวา  ผูมีนัยนตาเสมอดวยดอกไมที่มืดมัวในปา.   บทวา  ปูชิตา  ความวา 
เธอจะไดเปนอัครมเหสีผูเปนหัวหนาของบรรดาหญิง  ๑๖,๐๐๐  คน. 
            นางจันทากินรี   ฟงคําของทาวเธอแลวกลาววา ทานพูดอะไร  เมื่อจะ 
บันลือสีหนาทจึงกลาวคาถาตอไปวา  
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                        ถึงแมวาเราจักตองตาย   แตเราจักไมขอยอมเปน 
              ของทาน   ผูฆากินนรสามีของเรา   ผูมิไดประทุษราย 
              เพราะความรักใครในเรา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อป   นูนาห  ความวา  ถึงแมเราจักตอง 
ตายอยางแนนอนทีเดียว. 
            ทาวเธอฟงคําของนางแลวหมดความรักใคร   ตรัสคาถาตอไปวา 
                        แนะนางกนิรีผูขี้ขลาด     มีความรักใครตอชีวิต 
              เจาจงไปสูปาหิมพานตเถิด  มฤคอื่น ๆ  ทีบ่ริโภคกฤษ- 
              ณาและกระลําพัก  จักยังรักใครยินดีตอเจา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อป   ภรีุเก   แปลวา  ผูมีชาติขลาดเปน 
อยางยิ่ง.  บทวา  ตาลิสตคฺครโภชนา  ความวา   มฤคอ่ืน ๆ  ที่บรโิภคใบ 
กฤษณาและใบกระลําพัก  จักยังรักษาความยินดีตอเจา.  ทาวเธอไดกลาวกะนาง 
วา   เธอจงอยาไปจากความลับในราชตระกูล. 
            ก็แลคร้ันตรัสอยางนี้แลวก็เสด็จหลีกไปอยางหมดเย่ือใย   นางทราบวา 
ทาวเธอไปแลวก็ลงมากอดพระมหาสัตว   อุมข้ึนสูยอดภูเขา   ใหนอนเหนือยอด 
ภูเขา     ยกศีรษะวางไวเหนือขาของตน     พลางพร่ําไหเปนกําลัง     จึงกลาว 
คาถา  ๑๒  คาถาวา 
                        ขาแตกินนร   ภูเขาเหลาน้ัน     ซอกเขาเหลาน้ัน 
              และถ้ําเหลาน้ันต้ังอยู  ณ  ที่นัน้     ฉันไมเห็นทานในท่ี 
              นั้น  ๆ   จะกระทาํอยางไร  ขาแตกินนร  เมือ่ฉันไมเห็น 
              ทานท่ีเทือกเขา   ซึ่งเราเคยรวมอภิรมยกนั   จะกระทาํ 
              อยางไร ขาแตกนินร  เมื่อฉนัไมเห็นทานท่ีแผนผาอัน  
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        ลาดดวยใบไมเปนทีน่ารื่นรมย      พวกมฤครายกล้ํา- 
        กลาย  จะทําอยางไร  ขาแตกินนร  เมื่อฉันไมเห็นทาน 
        ที่แผนผาอันลาดดวยดอกไม   เปนที่นารื่นรมย   พวก 
        มฤครายกล้ํากลาย     จะทําอยางไร    ขาแตกินนร 
        เมื่อฉันไมเห็นทานท่ีลําธารอันมนี้ําใสไหลอยูเรื่อย ๆ ม ี 
        กระแสเกล่ือนกลนไปดวยดอกโกสุม  จะกระทําอยางไร 
        ขาแตกินนรเมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมี 
        สีเขียว  นาดูนาชม   จะกระทําอยางไร   ขาแตกินนร 
        เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตมีสีเหลืองอราม 
        นาดูนาชม  จะกระทําอยางไร   ขาแตกินนร   เมื่อฉัน 
        ไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมีสีแดง   นาดูนาชม 
        จะกระทําอยางไร  ขาแตกินนร   เมื่อฉันไมเห็นทานท่ี 
        ยอดเขาหิมพานตอันสูงตระหงาน   นาดูนาชม    จะ 
        กระทําอยางไร  ขาแตกินนร    เมือ่ฉันไมเห็นทานท่ี 
        ยอดเขาหิมพานตอันมีสีขาว   นาดูนาชม   จะกระทํา 
        อยางไร    ขาแตกินนร    เมื่อฉันไมเห็นทานท่ียอดเขา 
        หมิพานตอันงามวิจิตร  นาดูนาชม   จะกระทําอยางไร 
        ขาแตกินนร  เมื่อฉนัไมเห็นทานท่ีเขาคันธมาทน  อัน 
        ดารดาษไปดวยยาตาง  ๆ  เปนถ่ินที่อยูของหมูเทพเจา 
        จะกระทําอยางไร  ขาแตกินนร   เมื่อฉันไมเห็นทานท่ี  
        ภูเขาคันธมาทน     อันดารดาษไปดวยโอสถท้ังหลาย 
        จะกระทําอยางไร.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  เต    ปพฺพตา  ความวา  ภูเขาเหลาน้ัน 
ซอกเขาเหลานั้น     และถ้าํเขาเหลาน้ัน     ที่เราเคยข้ึนรวมอภิรมย     ต้ังอยู   ณ 
ที่นั้นนั่นแล  บัดนี้   เมื่อฉันไมเห็นทานที่เทือกเขาน้ัน     เราจะทําอยางไรเลาเมื่อ 
ฉันไมเห็นทานท่ีแผนผาลาดอันงดงามไปดวยใบไมดอกและผลเปนตน   ร่าํไรอยู 
วาเราจะอดกลั้นไดอยางไร.   บทวา   ปณฺณสณฺตา   ความวา  ดารดาษดวย 
กลิ่นและใบ    ของใบกฤษณาเปนตน.   บทวา  อจฉฺา  ไดแก  มนี้ําใสสะอาด. 
บทวา  นีลานิ  ไดแก  สําเร็จดวยแกวมณี.    บทวา  ปตานิ  ไดแก  สําเร็จ 
ดวยทองคํา.  บทวา  ตมฺพานิ  ไดแก  สาํเร็จดวยมโนศิลา.   บทวา  ตุงฺคานิ 
ความวา  มีปลายคมสูง.  บทวา เสตานิ  ไดแก สําเร็จดวยเงิน.  บทวา  จตฺรานิ 
ไดแก   เจือดวยรัตนะ  ๗  ประการ.   บทวา  ยกฺขคณเสวิเต   ความวา  อัน 
ภุมเทวดาเสพแลว. 
            นางร่ําไหดวยคาถาสิบสองบทดวยประการฉะน้ีแลว  วางมือลงตรงอุระ 
พระมหาสัตว รูวายังอุนอยู  ก็คิดวา  พ่ีจันท  ยังมีชวิีตเปนแน  เราตองกระทําการ 
เพงโทษเทวดา  ใหชีวิตของเธอคืนมาเถิด.  แลวไดกระทําการเพงโทษเทวดาวา 
เทพเจาท่ีไดนามวาทาวโลกบาลนะ  ไมมีเสียหรือไรเลา  หรือหลบไปเสียหมดแลว 
หรือตายหมดแลว   ชางไมดูแลผัวรักของขาเสียเลย.  ดวยแรงโศกของนาง   พิภพ 
ทาวสักกะเกิดรอน.   ทาวสักกะทรงดําริทราบเหตุนั้น     แปลงเปนพราหมณถือ 
กุณฑีน้ํามาหลงรดพระมหาสัตว.  ทันใดน้ันเองพิษก็หายส้ิน.  แผลก็เต็ม  แมแต 
รอยที่วาถูกยิงตรงน้ีก็มิไดปรากฏ.    พระมหาสัตวสบายลุกข้ึนได    จันทาเห็น 
สามีที่รักหายโรค   แสนจะดีใจ    ไหวแทบเทาของทาวสักกะ    กลาวคาถาเปน 
ลําดับวา 
                        ขาแตทานพราหมณผูเปนเจา    ฉันขอไหวเทา 
              ทั้งสองของทานผูมีความเห็นดู    มารดสามีผูที่ดิฉัน  
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              ซึ่งเปนกําพราปรารถนาย่ิงนักดวยนํ้าอมฤต   ดิฉันได 
              ชื่อวาเปนผูพรอมเพรียงดวยสามีผูเปนที่รักยิ่งแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อมเตน    ความวา    นางจันทากินรี 
สําคัญวา  เปนน้ําอมฤตจึงกลาวอยางน้ัน.   บทวา  ปยตเมน  แปลวา  นารักกวา 
บาลีก็อยางนั้นเหมือนกัน. 
            ทาวสักกะไดประทานโอวาทแกกินนรทั้งคูนั้นวา   ต้ังแตบัดนี้เธอท้ังสอง 
อยาลงจากจันทบรรพตไปสูถิ่นมนุษยเลย   จงพากันอยูที่นี้เทานั้นนะ   ครัน้แลว 
ก็เสด็จไปสูสถานที่ของทาวเธอ. 
            ฝายจันทากินรีก็กลาววา  พ่ีเจาเอย  เราจะตองการอะไร  ดวยสถานท่ี 
อันมีภัยรอบดานนี้เลา  มาเถิดคะ   เราพากันไปสูจันทบรรพตเลยเถิดคะ   แลว 
กลาวคาถาสุดทายวา 
                        บัดน้ี   เราทั้งสองจักเท่ียวไปสูลําธารอันมีกระแส 
              สินธุอันเกลื่อนกลนดวยดอกโกสุม   ดารดาษไปดวย 
              บบุผชาติตาง  ๆ   เราท้ังสองจะกลาววาจาเปนที่รักแก 
              กันและกัน. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    แมในครั้งกอนนางก็ไมไดเอาใจออกหางเรา 
มิใชหญิงท่ีผูอ่ืนจะนําไปไดเหมือนกัน     ทรงประชุมชาดกวา     พระราชาใน 
ครั้งน้ันไดมาเปนเทวทัต   ทาวสักกะไดมาเปนอนุรุทธะ   จันทากินรี   ได 
มาเปนมารดาเจาราหุล   สวนจันทกินนรไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                                 จบอรรถกถาจันทกินนรชาดก  
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                                  ๓.  มหาอุกกุสชาดก 
 

                                 วาดวยสัตว  ๔  สหาย 
                        [๑๘๙๑]     พวกพรานชาวชนบท  พากันมัดคบเพลิง 
              อยูบนเกาะ    ปรารถนาจะกินลูกนอยของเรา    ขาแต 
              พญาเหย่ียว  ทานจงบอกมิตรและสหาย   จงแจงความ 
              พินาศแหงหมูญาติของเรา. 
                        [๑๘๙๒]     ขาแตพญานกออก    ทานเปนนกที่ 
              ประเสริฐกวานกท้ังหลาย  ขาพเจาขอยึดทานเปนที่พ่ึง 
              พวกพรานชาวชนบทปรารถนาจะกินลูกนอยของ 
              ขาพเจา  ขอทานจงชวยใหขาพเจาไดรับความสุขเถิด. 
                        [๑๘๙๓]     บัณฑิตทั้งหลาย     ผูแสวงหาความสุข 
              ทั้งในกาลและมิใชกาล  ยอมทําบุคคลใหเปนมิตรสหาย 
              ดูกอนเหย่ียว ฉนัจะกระทําประโยชนอันนี้แกทานจงได 
              ที่จริง  อริยชนยอมกระทํากิจใหแกอริยชน. 
                        [๑๘๙๔]     กิจอันใด  ที่อริยชนผูมคีวามอนุเคราะห 
              จะพึงกระทําแกอริยชน    กิจอันนั้น   ชื่อวา  อันทาน 
              กระทําแลว    ขอทานจงรักษาตัวเถิด    อยารีบรอนไป 
              นักเลย  เมือ่ทานยังมีชีวิตอยูเราก็จะไดลูกคืนมาเปนแน. 
                        [๑๘๙๕]     ฉันกระทําการรักษาปองกันนั้น  แมถึง 
              ตัวจะตายก็มิไดสะดุงเลย   แทจริงสหายทั้งหลายผูยอม  
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              สละชีวิต  กระทาํเพ่ือสหายทั้งหลาย   นี่เปนธรรมดา 
              ของสัตบุรุษท้ังหลาย. 
                        [๑๘๙๖]     นกออกตัวนี้ซึ่งเปนอัณฑชะ  ไดกระทํา 
              กรรมที่ทําไดแสนยาก     เพ่ือประโยชนแกลูกเหย่ียว 
              ต้ังแตยามครึ่งจนถึงเท่ียงคืนไมหยุดหยอน. 
                        [๑๘๙๗]     แทจริง คนบางพวก   ถึงจะเคลื่อนคลาด 
              พลาดพล้ังจากการงานของตน  ก็ยังต้ังตัวไดดวยความ 
              อนุเคราะหของมติรท้ังหลาย     พวกลูกท้ังหลายของ 
              ขาพเจาเดือดรอน   ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพ่ือขอให 
              ทานเปนที่พ่ึงอาศัย    ดูกอนเตาผูเปนสหาย    ขอทาน 
              ชวยบําเพ็ญประโยชนแกขาพเจาเถิด. 
                        [๑๘๙๘]     บณัฑิตท้ังหลาย  ยอมทําบุคคลใหเปน 
              มิตรสหายดวยทรัพย    ขาวเปลือกและดวยตน    ดูกอน 
              เหยีย่ว   ขาพเจาจะกระทําประโยชนนี้แกทานใหจงได 
              เพราะอริยชนยอมทํากิจแกอรยิชน. 
                        [๑๘๙๙]     คุณพอครับ  ขอคุณพอจงมีความขวน- 
              ขวายนอยอยูเฉย ๆ  เถิด    บุตรยอมบําเพ็ญส่ิงท่ีเปน 
              ประโยชนเพ่ือบิดา   ผมเองจกัปองกันลูกท้ังหลายของ 
              พญาเหย่ียว  จักบําเพ็ญประโยชนเพ่ือคุณพอ. 
                      [๑๙๐๐]     ลูกเอย     บุตรพึงบําเพ็ญสิ่งท่ีเปน 
              ประโยชนเพ่ือบิดา    นี้เปนธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย 
              โดยแทแล     พวกพรานท้ังหลายแลเห็นพอผูมีกายอัน  
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              ใหญโต  ที่ไหนเลยจะเบียดเบียนลูกท้ังหลายของพญา- 
              เหยีย่วได. 
                        [๑๙๐๑]     ขาแตพญาราชสีหประเสริฐดวยความ 
              แกลวกลา   สัตวและมนุษยเมือตกอยูในภัยแลว    ยอม 
              เขาไปหาผูประเสริฐ    พวกบุตรของขาพเจาเดือดรอน 
              ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพ่ือขอใหทานเปนที่พ่ึงอาศัย 
              ทานเปนเจานายของขาพเจา    ขอทานไดโปรดชวยให 
              ขาพเจาไดรับความสุขดวยเถิด. 
                        [๑๙๐๒]     ดูกอนพญาเหย่ียวผูสหาย  ฉันจะบําเพ็ญ 
              ประโยชนนี้เพ่ือทานใหจงได    เรามาไปดวยกันเพ่ือ 
              กําจัดหมูศัตรูของทานน้ันเสีย   วิญูชนรูวาภัยเกิดขึ้น 
              แกมิตร  จะไมพยายามเพ่ือคุมครองมิตรอยางไรได. 
                        [๑๙๐๓]     บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจานายไว 
              เพ่ือไดรับความสุข  เรากําจัดศัตรูไดดวยกําลังแหงมิตร 
              เปนผูพรอมเพรียงดวยบุตรท้ังหลาย     บันเทิงอยู 
              เหมอืนเกราะที่บุคคลสวมแลว  ปองกันลกูศรท้ังหลาย 
              ไดฉะนั้น. 
                        [๑๙๐๔]     ลูกนอยทั้งหลายของเรา  เปลงเสียงอัน 
              จับใจรองรับเราผูรองหาอยู    ดวยการกระทําของพญา 
              เน้ือผูเปนมิตรสหายของตนซึ่งมิไดหนีไป. 
                        [๑๙๐๕]     แนะเธอผูตองการส่ิงท่ีนาปรารถนา 
              บณัฑิตไดมิตรสหายแลว  ยอมปกปกรักษาบุตร  ปศุสตัว  
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              และทรัพยไวได   ฉัน   บุตร  และสามีของฉันดวย  เปน 
              ผูพรอมเพรียงกนั     เพราะความอนุเคราะหของมิตร 
              ทั้งหลาย     บุคคลผูมีพระราชาและมีมิตรผูกลาหาญ 
              สามารถจะบรรลุถึงประโยชนไดเพราะสหายเหลาน้ี 
              ยอมมีแกผูมีมิตรธรรมอันบริบูรณ บุคคลผูมีมิตรสหาย 
              มียศ  มีตนอันสงูสง  ยอมบนัเทิงใจอยูในโลกนี้ดวย. 
                        [๑๙๐๖]    ขาแตพญาเหย่ียว     มิตรธรรมทั้งหลาย 
              แมผูที่ยากจนก็ควรทําดูซีทาน    เราพรอมดวยหมูญาติ 
              เปนผูพรอมเพรียงกัน     ดวยความอนุเคราะหของมติร 
              นกตัวใดผูกมิตรไวกับผูกลาหาญ    มีกําลัง   นกตัวน้ัน 
              ยอมมีความสขุเหมือนฉันกบัเธอฉะนั้น. 
                                จบมหาอุกกุสชาดกท่ี  ๓  
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                          อรรถกถามหาอุกกุสชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระมหาวิหารเชตวัน  ทรง 
พระปรารภอุบาสกผูผูกมติร   ตรัสเรื่องนี้    มีคําเริ่มตนวา  อุกฺกา   มิลาจา 
พนฺธนฺติ  ดังนี้. 
            ไดยนิวา    อุบาสกนั้นเปนบุตรแหงตระกูลเกาแกในพระนครสาวัตถ ี
สงสหายไปใหขอกุลธิดาคนหน่ึง.      กุลธิดาน้ันถามวา      ก็มติรและสหาย 
ที่สามารถแบงเบากิจท่ีเกิดข้ึนของเขามีไหมละ.  ตอบวา ไมมี.  ครั้นกลุธิดาน้ัน 
กลาวคําวา  ถาเชนนั้น   เขาตองผูกมิตรไวกอนเถิด.  เขาต้ังอยูในคําตักเตือนนั้น 
เริ่มกระทําไมตรีกับคนเฝาประตูทั้งสี่กอน   แลวไดกระทําไมตรีกับหนวยคุมกัน 
พระนคร   และอิสรชนมีมหาอํามาตยเปนตน   แมกับทานเสนาบดีและกับพระ- 
อุปราช   ก็กระทําไมตรีไวดวย  ครั้นเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับชนเหลาน้ันได 
ก็กระทําไมตรีกับพระราชาโดยลําดับ    ตอจากนั้น      ก็ไดกระทาํไมตรีกับพระ 
มหาเถระ ๘๐ องค  เปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดกับพระอานนท  ก็ไดกระทําไมตรี 
กับพระตถาคตเจา.     ทนีั้นพระศาสดาก็ทรงโปรดใหเขาดํารงในสรณะและศีล. 
พระราชาเลาก็โปรดประทานอิสริยยศแกเขา.  เขาเลยปรากฏนามวา มิตตคันถกะ 
นั่นเเหละ.   ครั้งน้ัน     พระราชาประทานเรือนหลังใหญแกเขา  โปรดใหกระทํา 
อาวาหมงคล.   มหาชนต้ังตนแตพระราชาสงบรรณาการใหเขา   ครั้งน้ันภรรยา 
ของเขาก็สงบรรณาการ  ที่พระราชาทรงประทาน  ไปถวายแดพระอุปราช   สง 
บรรณาการที่พระอุปราชสงประทานไปใหแกเสนาบดีเปนลําดับไป    ดวยอุบาย 
นี้แหละ    ไดผูกพันชาวพระนครท่ัวหนาไวได.       ในวันที่เจ็ดจัดมหาสักการะ 
เชิญเสด็จพระทศพลถวายมหาทานแกภิกษุสงฆประมาณ   ๕๐๐  รูป มีพระพุทธเจา  
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เปนประมุข   เวลาเสร็จภัตกิจ   ฟงพระดํารัสอนุโมทนาที่พระศาสดาตรัส    คูสามี 
ภรรยา      กด็ํารงในโสดาปตติผล.      พวกภิกษุพากันยกเรื่องข้ึนสนทนากัน 
ในธรรมสภาวา    ผูมีอายุทั้งหลาย   อุบาสกมิตตคันถกะ    อาศยัภรรยาของตน 
ฟงคําของนาง    ทําไมตรีกับคนท้ังปวง    ไดสมบัติมาก    จากสํานักพระราชา 
ทําไมตรีกับพระตถาคตเจา    ก็ดํารงในโสดาปตติผลทั้งคู.   พระศาสดาเสด็จมา 
ตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อกี้เธอนั่งสนทนาดวยเรื่องอะไร   เมื่อภิกษุ 
กราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทานั้น 
ที่อุบาสกน้ีอาศัยมาตุคามถึงยศใหญ     แมในครั้งกอน     เขาบังเกิดในกําเนิด 
ดิรัจฉาน    กระทําไมตรีกับสัตวเปนอันมากตามคําของนาง    พนจากความโศก 
เพราะบุตรได  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลอาราธนา  ทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล   ครัง้หนึ่งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ     ในนคร 
พาราณสี    ชาวปจจันตชนบทเหลาน้ันไดเนื้อมาก ๆ  ในท่ีใด ๆ  ก็พากันต้ัง 
บานข้ึนในที่นั้น  ๆ แลวพากันเที่ยวในปาฆามฤคเปนตน    ขนเนื้อมาเลี้ยงลูกเมีย. 
ในไมไกลจากบานของพวกนั้น     มีสระใหญเกิดเองอยู.    ดานขวาของสระน้ัน 
มีเหยี่ยวตัวหน่ึง    ดานหลังมีนางเหย่ียวตัวหนึ่ง    ดานเหนือมีราชสีห    ดาน 
ตะวันออกมีพญานกออกอาศัยอยู  สวนในที่ต้ืนกลางสระ.  เตาอาศัยอยู.  ครัง้น้ัน 
เหยี่ยวกลาวกับนางเหย่ียววา    เปนภรรยาขาเถิด.    นางเหย่ียวจึงกลาวกะเขาวา 
ก็แกมีเพ่ือนบางไหมละ.    ตอบวา    ไมมีเลย.    นางกลาววา     เมื่อภัยหรือ 
ทุกขบังเกิดแกเรา   เราตองไดมิตรหรือสหายชวยแบงเบา   จึงจะควร   แกตอง 
ผูกมิตรกอนเถิด.    ถามวา  นางผูเจริญ   เราจะทําไมตรีกับใครเลา.     อบวา 
แกจงทําไมตรีกับพญานกออกท่ีอยูดานตะวันออก     กับราชสีหที่อยูดานเหนือ 
กับเตาท่ีอยูกลางสระ.   เขาฟงคําของนางแลวรับคํา  ไดกระทําตามนั้น.  ครั้งน้ัน 
เหยี่ยวท้ังคูก็ไดจัดแจงที่อยู   เขาพากันทํารัง  อาศัยอยู  ณ  ตนกระทุม   อันอยู  
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บนเกาะแหงหน่ึงในสระน้ันเอง   มีน้ําลอมรอบ.   ครั้นตอมาเหย่ียวท้ังคูก็ไดให 
กําเนิดลูกนอยสองตัว.    ขณะที่ลูกเหย่ียวท้ังสองยังไมมีขนปกนั้นเอง   วันหน่ึง 
ชาวชนบทเหลาน้ันพากันตระเวนปาตลอดวัน ไมไดเนื้ออะไร ๆ  เลย   คิดกนัวา 
พวกเราไมอาจไปเรือนอยางมือเปลาได    ตองจับปลาหรือเตาไปใหได    พากัน 
ลงสระไปถึงเกาะนั้น    นอนท่ีโคนตนกระทุมตนนั้น    เมื่อถูกยงุเปนตนรุมกัด 
ก็ชวยกันสีไฟกอไฟ     ทาํควันเพ่ือไลยุงเปนตนเหลาน้ัน.    ควันก็ข้ึนไปรมนก 
ทั้งหลาย.   ลกูนกก็พากันรอง   ชาวชนบทไดยินเสียงตางกลาววา   ชาวเราเอย 
เสียงลูกนก  ข้ึนซี  มัดคบเถิด  หิวจนทนไมไหว  กนิเนื้อนกแลวคอยนอนกัน 
พลางกอไฟใหลุกแลวชวยกันมัดคบ.  แมนกไดยินเสียงพวกน้ันคิดวา   คนพวกน้ี 
ตองการจะกินลูกของเรา   เราผูกมิตรไวเพ่ือกําจัดภัยทํานองน้ี   ตองสงผัวไปหา 
พญานกออก   แลวกลาววา   ไปเถิดนายจา   ภัยบังเกิดแกลูกของเราแลวละ   จง 
บอกแกพญานกออกเถิด   พลางกลาวคาถาตนวา 
                        พรานชาวชนบท    พากันมัดคบเพลิงอยูบนเกาะ 
              ปรารถนาจะกินลูกนอยของเรา     ขาแตพญาเหย่ียว 
              ทานจงบอกมิตรและสหาย   จงแจงความพินาศแหงหมู 
              ญาติของเรา.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   มลิาจา  แปลวา  ชาวชนบท.    บทวา 
ทีเป   แปลวา  ในเกาะนอย.  บทวา ปชา   มม  ไดแก  บุตรของเรา.   แมนก 
เรียกนกเสนกะโดยชื่อวา  เสนกะ.  บทวา   าติพฺยสน   ทิชาน   ความวา 
แมนกกลาววา  ทานจงไปบอกความวอดวายของนกท่ีเปนญาติของเราน้ีแกพญา 
เหยี่ยวดํา.  
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            พอเหยี่ยวน้ันบินไปท่ีอยูของพญานกออกโดยเร็ว   แลวขันบอกใหรูการ 
ที่ตนมา   ไดรับโอกาส   ก็เขาไปไหว   ถูกถามวา   เจามาทําไม  เมื่อแสดงเหตุที่ 
ตองมา   กลาวคาถาที่  ๒ วา 
                        ขาแตพญานกออก     ทานเปนนกประเสริฐกวา 
              นกทั้งหลาย  ขาพเจาขอยึดทานเปนที่พ่ึง   พวกพราน 
              ชาวชนบทปรารถนาจะกินลูกนอยของขาพเจา   ขอทาน 
              จงชวยใหขาพเจาไดรับความสุขเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ทิโช   ความวา  ทานเปนนกที่ประเสริฐกวา 
นกทั้งหลาย. 
            พญานกออกปลอบเหยี่ยววา   อยากลัวเลย   แลวกลาวคาถาท่ี  ๓ วา 
                        บณัฑิตท้ังหลาย  ผูแสวงหาความสุข   ทั้งในกาล 
              และไมใชกาล  ยอมทําบุคคลใหเปนมิตรสหาย  ดูกอน 
              เหยีย่ว  ฉันจะกระทําประโยชนอันนี้แกทานจงได  ที่- 
              จริง  อริยชนยอมกระทํากิจใหแกอริยชน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   กาเล    อกาเล   ไดแก    ในกลางวัน 
และกลางคืน.    อาจาระในบทวา    อรโิย    นี้ทานประสงคเอาอริยะผูประเสริฐ 
พญานกออกกลาววา  ในที่นี้อะไรเรียกวา  อริยะ  จริงอยูผูสมบูรณดวยอาจาระ 
ยอมทํากิจของผูสมบูรณดวยอาจาระเทาน้ัน. 
            ลําดับนั้น  พญานกออกถามเหยี่ยววา  พวกคนปาพากันข้ึนตนไมแลว 
หรือสหาย.  ก็ตอบวา   ตอนน้ันยังไมไดข้ึน  กําลังพากันมัดคบเทาน้ัน.   บอกวา 
ถาเชนนั้น      เจาจงรีบไปปลอบแมสหายของเรา    บอกถึงการมาของเราไวเถิด. 
เหยี่ยวทําอยางนั้น.   ฝายพญานกออกก็บินมาจับที่ยอดไมตนหนึ่ง  มองดูทางข้ึน  
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ของพวกชาวปาไมไกลตนกระทุม    เวลาที่ชาวปาคนหนึ่งข้ึนตนกระทุม    ใกล 
จะถึงรังก็ดําลงในสระ      เอานํ้ามาดวยปกและดวยปาก     รดราดบนคบเสีย 
คบนั้นก็ดับ.    พวกชาวปากลาววา    พวกเราตองกินเหยี่ยวตัวนี้ดวย    กินลูก 
ของมันดวยแลวถอยลง   จุดคบใหลุก    พากันปนข้ึนไปใหม.    พญานกออกก็ 
เอานํ้ามาดับเสียอีก.   เมื่อพญานกออกใชอุบายน้ีดับคบท่ีผูกแลว ๆ  เวลาก็ลวง 
ไปถึงเที่ยงคืน.     พญานกออกเหน็ดเหนื่อยยิ่งนัก.     พังผืดภายใตทองหยอน 
ตาท้ังคูแดงก่ํา   แมเหยี่ยวเห็นแลว    กลาวกะผัววา  นายจา  พญานกออกลําบาก 
เหลือเกินแลว  พ่ี  เจาจงไปบอกพญาเตาเถิด  เพ่ือใหพญานกออกพักผอนไดบาง 
พอเหยี่ยวฟงคําน้ันเขาไปหาพญานกออก  พลางเชื้อเชิญดวยคาถาวา 
                        กิจอันใด  ที่อริยชนผูมคีวามอนุเคราะห    จะพึง 
              กระทําแกอริยชน  กิจอันนั้น    ชื่อวาอันทานกระทําแลว 
              ขอทานจงรักษาตัวเถิด  อยารีบรอนไปนกัเลย  เมื่อทาน 
              ยังมีชีวิตอยู   เราก็จะไดลูกคืนมาเปนแน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    ตยิท    ตัดเปน  ตยา  อทิ  บาลีก ็
เหมือนกันแล. 
            พญานกออกฟงคําของเหยี่ยวนั้นแลว   เมื่อจะบันลือสีหนาทกลาวคาถา 
ที่  ๕ วา 
                        ฉันกระทําการรักษาปองกันนั้น   แมถึงตัวจะตาย 
              ก็ไมไดสะดุงเลย  แทจริงสหายท้ังหลายผูยอมสละชวีิต 
              กระทําเพ่ือสหายทั้งหลาย   นี่เปนธรรมดาของสัตบุรุษ 
              ทั้งหลาย. 
            ก็พระศาสดาเปนอภิสัมพุทธ    เม่ือทรงพรรณนาคุณของพญานกออก 
นั้นจึงตรัสคาถาที่  ๖  วา  
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                        นกออกตัวน้ีซึ่งเปนอัณฑชะ   ไดกระทํากรรมท่ี 
              ทําไดแสนยากเพ่ือประโยชนแกลูกเหย่ียว   ต้ังแตยาม- 
              ครึ่งจนถึงเท่ียงคืนไมหยุดหยอน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กรุุโร   แปลวา   พญานกออก    (หรือ 
เหยี่ยวดํา).   บทวา   ปุตฺเต   ความวา  รักลูกของเหยี่ยวอยูเพ่ือประโยชนแกลูก 
ของเหยี่ยวเหลาน้ัน.  บทวา   อฑฺฒรตฺเต   อนาคเต  ความวา  กระทําความ 
พยายามจนถึงยามท่ีสอง  จัดวากระทําไดยาก. 
            ฝายพอเหยี่ยว  กลาววา  ขาแตพญานกออกผูสหาย    เชิญทานพักสัก 
หนอยเถิด   แลวไปหาเตา   ปลุกเตาลุกข้ึน  เมื่อเตากลาววา  มาทําไม    เพ่ือนเอย 
ก็บอกวา    ภัยเห็นปานน้ีบังเกิดแลว    พญานกออกพยายามมาต้ังแตยามตนจน 
เหน่ือย   เหตุนั้นแหละ   ขาพเจาจึงตองมาหาทาน   แลวกลาวคาถาท่ี  ๗  วา 
                        แทจริง     คนบางพวก       ถึงจะเคลื่อนคลาด 
              พลาดพล้ังจากการงานของตน  ก็ยังต้ังตัวไดดวยความ 
              อนุเคราะหของมติรท้ังหลาย   พวกลูกท้ังหลายของ 
              ขาพเจาเดือดรอน    ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพ่ือขอให 
              เปนท่ีพ่ึงอาศัย    ดูกอนเตาผูเปนสหาย    ขอทานชวย 
              บําเพ็ญประโยชนแกขาพเจาเถิด. 
            ความแหงคาถานั้นมีวา   นายเอย  จริงอยู  บุคคลบางพวกถึงจะคลาด- 
เคลื่อนจากยศหรือจากทรัพย  ถึงจะพลาดพลั้งจากการงานของตน    ยอมต้ังตน 
ไดดวยความอนุเคราะหของเพ่ือนฝูง   ก็บุตรของขาพเจากําลังถูกกิน  เดือดรอน 
เหตุนั้น   ขาพเจาจึงมากระทําทานใหเปนคติใหเปนที่พํานัก   เชิญทานชวยให 
ชีวิตทานแกบุตรของขาพเจา   บําเพ็ญประโยชนแกขาพเจาเถิด.  
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            เตาฟงคําน้ันแลวกลาวคาถาตอไปวา 
                        บณัฑิตท้ังหลาย  ยอมทําบุคคลใหเปนมิตร  สหาย 
              ดวยทรัพยขาวเปลือกและดวยตน    ดูกอนเหย่ียว 
              ขาพเจาจะกระทําประโยชนนี้แกทานใหจงได   เพราะ 
              อรยิชนยอมทํากิจแกอริยชน. 
            ครั้งน้ัน  บุตรของเตานอนอยูไมไกล  ฟงคําบิดา    คิดวาบิดาของเรา 
อยาลําบากเลย   เราจักกระทํากิจเอง   กลาวคาถาที่  ๙ วา 
                        คุณพอครบั   ขอคุณพอจงมีความขวนขวายนอย 
              อยูเฉย ๆ  เถิด  บตุรยอมบําเพ็ญสิ่งท่ีเปนประโยชน  เพ่ือ 
              บิดา ผมเองจักปองกันลูกท้ังหลายของพญาเหย่ียว   จัก 
              บําเพ็ญประโยชนเพ่ือคุณพอ. 
            ครั้งน้ันบิดาไดกลาวโตดวยคาถาวา 
                        ลูกเอย     บุตรพึงบําเพ็ญส่ิงท่ีเปนประโยชนเพ่ือ 
              บิดา  นี่เปนธรรมของสัตบุรษุท้ังหลายโดยแทแล  พวก 
              พรานท้ังหลายแลเห็นพอผูมกีายอันใหญโต    ที่ไหน 
              เลยจะเบียดเบียนลูกท้ังหลายของพญาเหย่ียวได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สตเมส  ธมฺโม  ความวา  นี่เปนธรรม 
ของบัณฑิตท้ังหลาย.  บทวา  ปุตฺตา  น  ความวา พวกพรานชนบท  ไมพึง 
เบียดเบียนพวกลูก ๆ ของเหยี่ยว. 
            เตาใหญครั้นกลาวอยางนี้แลว      ก็สงเหย่ียวไปลวงหนา      ดวยคําวา 
เพ่ือนเอย   อยากลัว   เจาจงไปกอน   ขาจักไปเด๋ียวนี้    พลางโดดลงน้ํา    กวาด 
เปอกตมและสาหรายมา     ถึงเกาะแลว      ก็ดับไฟเสียหมอบอยู.     พวกชาวปา  
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พูดกันวา   พวกเราจะไปมัวตองการลูกนกทําไม  กลับมาฆาไอเตาบอดตัวนี้เถิด 
มันถึงจะพอแกเราทุกคน   พลางดึงเถาวัลยเปนสาย   แกผานุงผูกไว  ณ  ทีน่ั้น  ๆ 
ก็ไมอาจพลิกเตาได.  เตาเลาก็พาพวกน้ันไปโดดลงน้ําตรงท่ีลึก  ๆ. พวกเหลาน้ัน  
ตางตามไปดวยเพราะอยากไดเตา  ตางก็มีทองเต็มไปดวยนํ้า ลําบากไปตาม ๆ กัน 
ครั้นผละไดแลวพูดกันวา   พวกเราเหวย  นกออกตัวหนึ่งคอยดับคบของเราเสีย 
ต้ังครึ่งคืน  คราวนี้โดนเตาน้ีใหตกนํ้า   ดื่นน้ําทองกางไปตาม ๆ กัน กอไฟกนั 
ใหมเถอะ   แมอรุณจะข้ึนแลว    ก็ตองกินลูกเหยี่ยวเหลาน้ีจงได   แลวเริ่มกอไฟ. 
แมนกฟงคําของพวกน้ันกลาววา    นายเอย    พวกเหลาน้ันจักตองกินลูกของเรา 
ใหไดในเวลาใดเวลาหน่ึง   แลวจึงจะพากันไป   เธอจงไปหาราชสีหที่เปนสหาย 
ของเราเถิด.   เหยี่ยวน้ันไปถึงสํานักราชสีหทันทีทันใด   เมื่อราชสีหพูดวา  เปน 
อะไรเลา  จึงไดมาในเวลาอันไมควร   ก็แจงเรื่องนั้นต้ังแตตน    แลวกลาวคาถาท่ี 
๑๑  วา 
                        ขาแตราชสีหที่ประเสริฐดวยความแกลวกลา 
              สัตวและมนุษยเมื่อตกอยูในภัยแลว      ยอมเขาไปหาผู 
              ประเสริฐ  พวกบุตรของขาพเจาเดือดรอน ขาพเจาจึง 
              รบีมาหาทานเพ่ือขอใหทานเปนที่พ่ึงอาศัย     ทานเปน 
              เจานายของขาพเจา     ขอทานไดโปรดชวยใหขาพเจา 
              ไดรบัความสุขดวยเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     ดวยบทวา   ปสู   เหยี่ยวน้ันกลาวหมายเอาสัตว 
ดิรัจฉานทั้งหลาย   ทานกลาวอธิบายคําน้ีวา    ดกูอนนาย    ในบรรดาหมูมฤค 
ทานเปนผูประเสริฐกวาดวยความเพียร   ทั้งสัตวดิรัจฉานทั้งมนุษย  ทั้งหมดใน 
โลกยามประสบภัย  ยอมพากันเขาหาทานผูประเสริฐ  ก็แลพวกบุตรของขาพเจา  
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กําลังเดือดรอน     ขาพเจาน้ันจึงมาพึ่งพาทาน    ทานเปนราชาแหงพวกขาพเจา 
ก็ขอจงเปนเพ่ือความสุขของขาพเจาเถิด. 
            ราชสีห  ไดฟงดังน้ันจึงกลาวคาถาวา 
                        ดูกอนพญาเหย่ียวผูสหาย    ฉันจะบาํเพ็ญประ- 
              โยชนนี้เพ่ือทานใหจงได    เรามาดวยกันเพ่ือกําจัดหมู 
              ศัตรูของทานน้ันเสีย   วิญชูนรูวาภัยเกิดขึ้นแกมิตร 
              จะไมพยายามเพ่ือคุมครองมติรอยางไรได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ต    ทิสต    ไดแก   หมูแหงศัตรูนั้น 
อธิบายวา  หมูแหงศัตรูของทานน้ัน.    บทวา   ปห ุ  ความวา   สามารถเพ่ือ 
กําจัดหมูอมิตร.  บทวา  สมฺปชาโน  ความวา    รูอยูซึ่งความเกิดข้ึนแหงภัย 
ของมิตร.  บทวา  อตฺตชนสฺส  ไดแก  ชนผูเปนมิตรผูเสมอกับตน   คือผูเสมอ 
กับอวัยวะ. 
            ก็แลคร้ันกลาวอยางนี้แลว   ราชสีหก็สงเหย่ียวน้ันไปวา   เจาจงไป  จง 
คอยปลอบลูกไวเถิด  แลวเดินลุยน้ําอันมีสีเหมือนแกวมณีไป.  พวกชาวปาเห็น 
ราชสีหนั้นกาํลังเดินมา พากันพูดวา ครั้งแรกนกออกคอยดับไฟของพวกเราเสีย 
เตามาทําพวกเรามิใหเหลือผานุง     คราวนี้ราชสีหจักทําใหพวกเราถึงส้ินชีวิต  
ตางกลัวตายเปนกําลัง    พากันว่ิงหนีกระเจิงไป.    ราชสีหมาถงึโคนกระทุมนั้น  
ไมเห็นใคร ๆ  ที่โคนตนไมเลย.   ครั้งน้ันนกออก  เตา  และเหย่ียว  ก็พากัน 
เขาไปหากราบกรานราชสีหนั้น.     ราชสีหนั้นก็กลาวอานิสงสแหงมิตรแกสัตว 
เหลาน้ันตักเตือนวา  ต้ังแตนี้ไป   เจาท้ังหลายจงอยาทําลายมิตรธรรม   ตางไม 
ประมาทไวเถิด    แลวกห็ลีกไป.    สตัวแมเหลาน้ัน  ก็พากันไปสูที่อยูของตน. 
แมเหยี่ยวมองดูลูกของตนแลว   คิดวา  เพราะอาศัยหมูมิตร   เราจึงไดลูก ๆ ไว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 386 

ครั้นถึงสมัยที่นั่งกันอยูอยางสบาย     เมื่อจะเจรจากับพอเหยี่ยว     จึงกลาวคาถา 
๖  คาถา   มชีื่อวาคาถาประกาศมิตรธรรมวา 
                        บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจานายไว  เพ่ือไดรับ 
              ความสุข    เรากําจัดศัตรูไดดวยกําลังแหงมิตร   เปนผู 
              พรอมเพรียงดวยบุตรท้ังหลาย  บันเทิงอยูเหมือนเกราะ 
              ที่บคุคลสวมแลว   ปองกันลูกศรท้ังหลายได   ฉะนั้น. 
                        ลูกนอยทั้งหลายของเรา     เปลงเสียงอันจับใจ 
              รองรับเราผูรองหาอยู     ดวยการกระทําของพญาเนื้อ 
              ผูเปนมิตรสหายของตนซึ่งมิไดหนีไป. 
                        แนะเธอผูตองการส่ิงท่ีนาปรารถนา    บณัฑิตได 
              มิตรสหายแลวยอมปกปกรักษาบุตร  ปศุสัตวและทรัพย 
              ไวได   ฉัน   บุตร   เละสามขีองฉันดวย   เปนผูพรอม 
              เพรยีงกัน      เพราะความอนุเคราะหของมิตรท้ังหลาย 
              บุคคลผูมีพระราชาและมีมิตรผูกลาหาญ       สามารถจะ 
              บรรลุถึงประโยชนไดเพราะสหายเหลาน้ี    ยอมมีแกผู 
              มิตรธรรมอันบริบูรณ   บุคคลผูมีมิตรสหายมียศ  มตีน 
              อันสูงสง  ยอมบันเทิงใจอยูในโลกนี้ดวย. 
                        ขาแตพญาเหย่ียว    มติรธรรมท้ังหลาย    แมผูที่ 
              ยากจนก็ควรทํา  ดูซิทาน  เราพรอมดวยหมูญาติเปนผู 
              พรอมเพรียงกัน    ดวยความอนุเคราะหของมิตร   นก 
              ตัวใดผูกมิตรไวกับผูกลาหาญมีกําลัง  นกตัวน้ัน  ยอมม ี
              ความสุขเหมือนฉันกับเธอ  ฉะน้ัน.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   มิตฺตฺจ   ไดแก   มิตรของตนอยางใด 
อยางหน่ึง.   บทวา  สุหทยฺจ   ความวา   จงกระทําการคบมิตรผูมีใจดี    ผูม ี
ตําแหนงเปนเจานายและมิตรอันสูงสง.   พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   นิวตฺถโก- 
โชว  สเรภิหนฺตฺวา   นี้     ดังตอไปนี้  ดวยบทวา  โกโช  ทานกลาวเกราะ 
คือเกราะท่ีบุคคลสวมไวแลว    ยอมกาํจัด คือ  ยอมหามลูกศรทั้งหลายเสียไดชื่อ 
ฉันใด แมเราทั้งหลายก็ฉันนั้น   ยอมกําจัดขาศึกทั้งหลายดวยกําลังแหงมิตร  บันเทิง 
กับบุตรทั้งหลาย.  บทวา  สกมิตฺตสฺส  กมฺเมน  ความวา  เพราะความบากบ่ัน 
แหงมิตรของตน.   บทวา  สหายสฺสาปลายิโน   ไดแก   พญาเนื้อผูเปนสหาย 
ไมหนีหนา.     บทวา  โลมหสา  ความวา  ปกษีทั้งหลายเปนลูกนอยของเรา 
จึงเปลงเสียงขันขานจับใจไพเราะกะเราผูขันเรียกอยูได.    บทวา  สมงฺคิภูตา    
คือต้ังอยูในฐานะเดียวกัน.    บทวา  ราชวตา  สุรวตา  จ   อตฺโถ  ความวา 
บุคคลผูสามารถจะบรรลุประโยชนได  ดวยคุณเครื่องความเปนพระราชา   เชน 
อยางราชสีห      และคุณเครื่องความเปนผูแกลวกลา      เชนนกออกและเตา 
ซึ่งเปนมิตรที่กลาหาญ.    บทวา   ภวนฺติ   เหเต   ความวา   และคุณเครื่อง 
ความเปนผูกลาหาญเปนตนเหลาน้ี     ยอมชักนําใหเปนสหายของผูที่มีเนื้อฝูง 
สมบูรณ  คือมีมิตรธรรมสมบูรณ.   บทวา  อุคฺคตตฺโต  ไดแก  ความเปนผู 
มีมิตรมียศเฟองฟู   ดวยสิริเสาวภาคย.   บทวา  อมิสฺมิฺจ   โลเก    ความวา 
ยอมบันเทิงในโลกนี ้ กลาวคืออิธโลก.  นางรองเรียกสามีวา   กามกามิ  ผูใคร 
ในกาม  จริงอยู   สามีนั้นใครในกาม  ชื่อวา  กามกามิ.   บทวา  สมคฺคมฺหา 
ความวา  เราเกิดเปนผูพรอมเพรียงกัน.   บทวา  สาตเก  ความวา  พรอม 
กับญาติและบุตรทั้งหลาย.  
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            นางเหย่ียวแสดงคุณของมิตรธรรมดวยคาถาทั้ง  ๖   ดวยประการฉะน้ี. 
แมสัตวเหลานั้นทั้งหมด    ก็คงเปนสหายกัน    ไมทําลายมิตรธรรม    ดํารงอยู 
ตลอดอายุแลว   ตางไปตามยถากรรม. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว      ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย มิใชในบัดนี้เทาน้ัน    ที่อุบาสกน้ีอาศัยภรรยามีความสุข    แมในกาลกอน 
ก็มีความสุขเพราะอาศัยภรรยาแลวเหมือนกัน   ดังน้ีแลว    ทรงประชุมชาดกวา 
พอเหย่ียวแมเหยี่ยวในครั้งน้ัน     ไดมาเปนคูสามีภรรยา   ลูกเตาไดมาเปน 
ราหุล   พอเตาไดมาเปนมหาโมคคัลลานะ   นกออกไดมาเปนสารีบุตร             
สวนราชสีหคือเราตถาคตแล. 
                              จบอรรถกถามหาอุกกุสชาดก  
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                                 ๔.  อุททาลกชาดก 
 

                                  วาดวยจรณธรรม 
                        [๑๙๐๗]     ชฎิลเหลาใดครองหนังเสือพรอมทั้งเล็บ 
              ฟนเขลอะ รูปรางเลอะเทอะ  รายมนตอยู   ชฎิลเหลาน้ัน 
              เปนผูรูการประพฤติตบะ  และการสาธยายมนตนี้   ใน 
              ความเพียรที่มนษุยจะพึงทํากัน    จะพนจากอบายไดละ 
              หรอื. 
                        [๑๙๐๘]     ขาแตพระราชา    ถาบุคคลเปนพหูสูต 
              ไมประพฤติธรรม    ก็จะพึงกระทํากรรมอันลามก 
              ทั้งหลายได  แมจะมีเวทต้ังพันอาศัยแตความเปนพหูสูต 
              ยังไมบรรลุจรณธรรม  จะพนจากทุกขไปไมไดเลย. 
                        [๑๙๐๙]     แมบุคคลผูมีเวทต้ังพัน    อาศัยแตความ 
              เปนพหูสูตนั้น  ยังไมบรรลุจรณธรรมแลว   จะพนจาก 
              ทุกขไปไมได    อาตมภาพยอมสําคัญวาเวทท้ังหลายก็ 
              ยอมไมมีผล     จรณธรรมอันมีความสํารวมเทาน้ันเปน 
              ความจริง. 
                        [๑๙๑๐]     เวทท้ังหลายจะไมมีผลก็หามิได  จรณ- 
              ธรรมอันมีความสํารวมนั่นแลเปนความจริง  แตบุคคล 
              เรียนเวทท้ังหลายแลว    ยอมไดรับเกียรติคุณ  ทานผู 
              ฝกฝนตนดวยจรณธรรมแลวยอมบรรลถึุงสันติ.  
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                        [๑๙๑๑]     บุตรท่ีเกิดแตมารดาบิดาและเผาพันธุใด 
              อันบุตรจะตองเลี้ยงดูอาตมภาพเปนคน ๆ  นั้นแหละ 
              มีชือ่วาอุททาลก  เปนเชื้อสายของวงศตระกูลโสตถิยะ 
              แหงทานผูเจริญ. 
                        [๑๙๑๒]     ดูกอนทานผูเจริญ  บุคคลเปนพราหมณ 
              ไดอยางไร   เปนพราหมณเต็มท่ีไดอยางไร   ความดับ 
              รอบจะมีไดอยางไร  ผูที่ต้ังอยูในธรรม  บณัฑิตเรียกวา 
              กระไร. 
                        [๑๙๑๓]     บุคคลเปนพราหมณ   ตองบูชาไฟเปน 
              นิตย   ตองรดนํ้า  เมื่อบูชายังตองยกเสาเจว็ด  ผูกระทํา 
              อยางน้ีจึงเปนพราหมณผูเกษม    ดวยเหตุนั้น     ชน- 
              ทั้งหลายจึงไดพากันสรรเสรญิวา  เปนผูต้ังอยูในธรรม. 
                        [๑๙๑๔]     ความหมดจด   ยอมไมมีดวยการรดน้ํา 
              อนึง่    พราหมณจะเปนพราหมณเต็มท่ีดวยการรดน้ําก็ 
              หาไม   ขันติและโสรัจจะยอมมีไมได   ทั้งผูนั้นจะเปน 
              ผูดับรอบกห็ามไิด. 
                        [๑๙๑๕]     ดูกอนทานผูเจริญ  บุคคลเปนพราหมณ 
              ไดอยางไร   และเปนพราหมณเต็มท่ีไดอยางไร  ความ 
              ดับรอบจะมีไดอยางไร    ผูที่ต้ังอยูในธรรม    บัณฑิต 
              เรียกวากระไร. 
                        [๑๙๑๖]     บุคคลผูไมมไีรนา   ไมมพีวกพอง   ไม 
              ถือวาเปนของเรา   ไมมีความหวัง   ไมมบีาปคือความ 
              โลภ    สิ้นความละโมบในภพแลว    ผูกระทําอยางน้ี  
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              ชื่อวาเปนพราหมณผูเกษม  เพราะเหตุนั้น   ชนท้ังหลาย 
              จึงไดพากันสรรเสริญวา  ผูต้ังอยูในธรรม. 
                        [๑๙๑๗]     กษัตริย  พราหมณ   แพศย   ศูทร  คน 
              จัณฑาล    คนเทหยากเยื่อท้ังปวง    เปนผูสงบเสง่ียม 
              ฝกฝนตนแลว  ยอมดับรอบไดทั้งหมด   เมื่อคนทุก ๆ 
              คนเปนผูเย็นแลว   ยังจะมีคนดีคนเลวอีกหรือไม. 
                        [๑๙๑๘]     กษัตริย  พราหมณ  แพศย   ศูทร  คน 
              จัณฑาล    คนเทหยากเยื่อท้ังปวง    เปนผูสงบเสง่ียม 
              ฝกฝนตนแลว   ยอมดับรอบไดทั้งหมด   เมื่อคนทุก ๆ 
              คนเปนผูเย็นแลว   ยอมไมมคีนดีคนเลวเลย. 
                        [๑๙๑๙]     กษัตริย   พราหมณ   แพศย  ศูทร  คน 
              จัณฑาล   คนเทหยากเยื่อท้ังปวง     เปนผูสงบเสง่ียม 
              ฝกฝนตนแลว  ยอมดับรอบไดทั้งหมด   เมื่อคนทุก ๆ 
              คนเปนผูเย็นแลว    ยอมไมมคีนดีคนเลวเลย   เมื่อเปน 
              อยางน้ี      ทานช่ือวาทําลายความเปนเชื้อสายแหง 
              ตระกูลโสตถิยะ    จะประพฤติเพศพราหมณที่เขา 
              สรรเสริญกันอยูทําไม. 
                        [๑๙๒๐]     วมิานที่เขาคลุมดวยผามีสีตาง  ๆ   กัน 
              เงาแหงผาเหลาน้ันยอมเปนสีเดียวกันหมด  สีที่ยอมน้ัน 
              ยอมไมเกิดเปนสี   ฉันใด  ในมนุษยทั้งหลายก็ฉันนั้น 
              เมื่อใด  มาณพบริสุทธิ์  เมื่อนัน้  มาณพเหลาน้ันเปนผูม ี
              วัตรดีเพราะรูทั่วถึงธรรม  ยอมละชาติของตนได. 
                                จบอุททาลกชาดกท่ี  ๔  
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                                  อรรถกถาอุททาลกชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ   พระมหาวิหารเชตวัน    ทรง 
พระปรารภภิกษุผูหลอกลวงรูปหนึ่ง   ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา  ขราชินา 
ชฏิลา  ปงฺกทนฺตา  ดังนี้. 
            เรื่องยอมีวา   ภิกษุนั้น   แมบวชในพระศาสนาอันมีธรรมเปนเครื่อง 
นําออกจากทุกขไดแลว   ก็ยังชอบประพฤติเรื่องหลอกลวง ๓ สถาน   เพ่ือตอง 
การปจจัยทั้งส่ี.  ครั้งน้ันพวกภิกษุเมื่อจะประกาศโทษของเธอ   ต้ังเรื่องสนทนา 
กันในธรรมสภาวา   ผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุที่ชื่อโนนบวชในพระศาสนา   อัน 
ประกอบดวยธรรม  เปนเครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานนี้แลว    ยังจะอาศัยการ 
หลอกลวงเลี้ยงชีวิตอยูเลา.  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อกี้พวกเธอสนทนากันดวยเรื่องอะไร  เมื่อพวกภิกษุกราบทูลใหทรงทราบแลว 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน     แมในครั้งกอนเธอก็ 
หลอกลวงเหมือนกัน   ทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  ณ  พระนคร 
พาราณสี   พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนปุโรหิต    เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาด. 
วันหน่ึงทานไปเลนอุทยาน  เห็นหญิงแพศยารูปงามนางหน่ึง  ติดใจ  สําเร็จการ 
อยูรวมกับนาง.    นางอาศัยทานมีครรภ    ครั้นรูวาตนมีครรภ    ก็บอกทานวา 
เจานาย   ดิฉันต้ังครรภแลวละ ในเวลาเด็กเกิด  เมื่อดิฉันจะต้ังชื่อ  จะขนานนาม 
เขาวาอยางไรเจาคะ.   ทานคิดวา  เพราะเด็กเกิดในทองวัณณทาสีไมอาจขนาน 
นามตามสกุลได   แลวกลาววา   แมนางเอย   ตนไมที่ปองกันลมไดตนนี้ชือ่วา 
ตนคูณ  เพราะเราไดเด็กที่นี้  เธอควรต้ังชื่อเขาวา อุททาลกะ (คูณ)  เถิด   แลว  
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ไดใหแหวนสวมน้ิวชี้ไปส่ังวา  ถาเปนธิดา   เธอพึงเลี้ยงดูเด็กนั้นดวยแหวนน้ี  
ถาเปนบุตรละก็พึงสงตัวเขาผูเติบโตแลวแกฉัน    ตอมานางคลอดบุตรชาย   ได 
ขนานนามวา  อุททาลกะ.   เขาเติบโตแลว  ถามมารดาวา  แมจา ใครเปนพอ 
ของฉัน.     นางตอบวา  ปุโรหิต  พอ.    เขากลาววา    ถาเชนนัน้ฉันตองเรียน 
พระเวท  แลวรับแหวนและคาคํานับอาจารยจากมือมารดา  เดินทางไปตักกศิลา 
เรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกขอยู    เห็นคณะดาบสคณะหน่ึง   คิดวา 
ในสํานักของพวกนี้    คงมีศิลปะอันประเสริฐ   เราจักเรียนศิลปะนั้นเพราะความ 
โลภในศิลปะจึงบวช    พอทําวัตรปฏิบัติแกดาบสเหลาน้ันแลวก็ถามวา    ขาแต 
ทานอาจารยทั้งหลาย     โปรดใหขาพเจาศึกษาในศิลปะที่ทานรูเถิด.      ดาบส 
เหลาน้ันก็ใหเขาศึกษาตามทํานองท่ีตนรู    บรรดาดาบสท้ัง   ๕๐๐   ไมไดมีเลย 
แมแตรูปเดียวท่ีฉลาดย่ิงกวาเขา.      เขาคนเดี่ยวเปนยอดของดาบสเหลาน้ันทาง 
ปญญา.     ครั้งน้ันพวกดาบสเหลาน้ันจึงประชุมกันยกตําแหนงอาจารยใหแกเขา 
ครั้นแลวเขากลาวกะดาบสเหลาน้ันวา   ผูนิรทุกข   พวกคุณพากันบริโภคเผือก 
มันและผลไมในปาเปนอาหาร    อยูกนัในปา    เหตุไรจึงไมพากันไปสูถิ่นแดน 
มนุษยเลา.   พวกดาบสตอบวา  ผูนิรทุกข    ธรรมดาพวกมนุษยใหทานมาก ๆ 
แลว   ก็ขอใหทําอนุโมทนา   ขอใหกลาวธรรมกถา  พากันถามปญหา  พวกเรา 
ไมไปในถิ่นมนุษยนั้นเพราะเกรงภัยนั้น.   เขากลาววา   แมถึงวาจักเปนพระเจา 
จักรพรรดิ   การพูดใหจับใจละก็เปนภาระของฉัน    พวกทานอยากลัวเลย   จึง 
ทองเท่ียวไปกับพวกดาบสน้ัน      ลุถงึพระนครพาราณสีโดยลําดับ    พักอยูใน 
พระราชอุทยาน    พอรุงข้ึนก็เท่ียวภิกษาไปตามประตูบาน    กบัดาบสท้ังปวง. 
พวกมนุษยพากันใหมหาทาน    รุงข้ึนพวกดาบสก็พากันเขาสูพระนคร.  พวก 
มนุษยไดพากันใหมหาทาน    อุททาลกดาบสกระทําอนุโมทนา    กลาวมงคล 
วิสัชนาปญหา.     พวกมนุษยพากันเลื่อมใสไดใหปจจัยมากมาย.     ชาวเมือง  
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ทั่วหนาพากันกราบทูลแดพระราชาวา    ดาบสผูทรงธรรมเปนบัณฑิต     เปน 
คณะศาสดามาถึงแลว.  พระราชาตรัสถามวา  อยูที่ไหน  ทรงสดับวา  ในอุทยาน 
ก็ตรัสวา  ดีละ  วันนี้เราจักไปพบดาบสเหลาน้ัน.   ยังมีบุรุษผูหน่ึงไดไปบอกแก 
อุททาลกะวา    ขาววาพระราชาจักเสด็จมาเยี่ยมพระคุณเจาท้ังหลาย.    เขาเรียก 
คณะฤาษีบอกวา  ผูนิรทุกขทั้งหลาย  ขาววาพระราชาจักเสด็จมา  ธรรมดาทาน 
ผูเปนใหญ  ทําใหพอใจไดเสียวันหน่ึงแลว   ก็พอใจไปตลอดชีพ.   พวกดาบส 
พากันถามวา  ทานอาจารยครับ  ก็พวกผมตองทําอะไรกันเลา.   เขากลาวอยาง 
นี้วา    ในพวกทานบางพวกจงประพฤติวัคคุลิวัตร    (ขอปฏิบติัอยางคางคาว) 
บางพวกจงต้ังหนาน่ังกระโหยง   บางพวกจงพากันนอนบนหนาม   บางพวกจง 
ผิงไฟ ๕ กอง   บางพวกจงพากันแชน้ํา    บางพวกจงพากันสังวัธยายมนตในที่ 
นั้น ๆ   พวกดาบสกระทําตามน้ัน.    ฝายตนเองชวนดาบสท่ีฉลาด ๆ   มีวาทะ 
คมคาย  ๘ หรือ  ๑๐  รูปไว วางคัมภีรที่สวยงามไวบนกากะเยียที่ชวนดู   แวดลอม 
ดวยอันเตวาสิก  นั่งเหนืออาสนะที่จัดไวเปนอันดี.   ขณะนั้นพระราชาตรัสชวน 
ปุโรหิตเสด็จไปพระอุทยานกับบริวารขบวนใหญ     ทอดพระเนตรเห็นดาบส 
เหลาน้ันพากันประพฤติตบะผิด ๆ กันอยู   ทรงเลื่อมใสวา  ทานพวกน้ีพนแลว 
จากภัย ในอบาย   เสด็จถงึสํานักอุททาลกดาบส   ทรงพระปฏิสันถารประทับนั่ง 
ณ สวนขางหน่ึง  มีพระมนัสยินดี  เมื่อตรัสสนทนากับทานปุโรหิต    ตรัสคาถา 
แรกวา 
                        ชฎิลเหลาใดครองหนังเสือพรอมเลบ็  ฟนเขลอะ 
              รูปรางเลอะเทอะ  รายมนตอยู  ชฎิลเหลาน้ันเปนผูรูการ 
              ประพฤติตบะและการสาธยายมนตนี้   ในความเพียรที่ 
              มนษุยจะพึงทํากัน   จะพนจากอบายไดละหรือ.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ขราชินา ความวา ประกอบดวยหนังเสือ 
พรอมดวยเล็บ.  บทวา  ปงฺกทนฺตา  ความวา  มีฟนอันมลทินจับแลว   เพราะ 
ไมเค้ียวไมสีฟน.  บทวา  ทุมฺมกฺขรูปา ความวา  นัยนตาไมหยอดตา  รางกาย 
มิไดประดับ  มีผาพาดสกปรก.  บทวา  มานุสเก   จ   โยเค  ความวา  พวก 
มนุษยควรกระทําความเพียร.  บทวา อิท   วิทู  ความวา  รูอยูซึ่งการประพฤติ 
ตบะ   และการทองมนตนี้.    บทวา  อปายา  ความวา  พระราชตรัสถามวา 
อาจารยพนจากอบาย  ๔ เหลาน้ี   ไดอยางไรหรือ  ?  
            ทานปุโรหิต     ไดฟงพระดํารัสนั้นแลว  ดาํริวา   พระราชาพระองคนี้ 
ทรงเลื่อมใสในฐานะอันไมควร   เราจะน่ิงเสียไมไดละ  จึงกลาวคาถาท่ี  ๒ วา 
                        ขาแตพระราชา    ถาบคุคลเปนพหูสูต    แตไม 
              ประพฤติธรรม    ก็จะพึงกระทํากรรมอนัลามกท้ังหลาย 
              ได  แมจะมีเวทต้ังพัน  อาศัยแตความเปนพหูสูต  ยัง 
              ไมบรรลุจรณธรรม  จะพนจากทุกขไปไมไดเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  พหุสฺสุโต   ความวา  ขาแตมหาราชเจา 
ถาบุคคลทะนงตนวาเราเปนพหูสูตดังนี้    แมจะมีเวทเชี่ยวชาญ    ไมประพฤติ 
กุศลธรรมทัง้   ๑๐  ประการ     ก็พึงกระทําบาปดวยทวารท้ังสามไดเหมือนกัน 
เวทท้ังสามยกเสียเถิด   ตอใหมีเวทต้ัง  ๑,๐๐๐  มิไดบรรลุจรณธรรม คือสมาบัติ 
๘  แลว   จะอาศัยความเปนพหูสูตนั้น     พนจากอบายทุกขไมไดเลย. 
            อุททาลกะ  ไดฟงคําของทานดังน้ันแลว  คิดวา พระราชาทรงเลื่อมใส 
คณะฤาษีตามพระอัธยาศัยแลว   แตพราหมณผูนี้มาขวางโคที่กําลังเท่ียวไป  ทิ้ง 
หยากเยื่อลงในภัตท่ีเขาคิดไวแลวเสียได    เราตองพูดกับเขา    เมื่อจะพูด   จึง 
กลาวคาถาที่ ๓ วา  
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                        บุคคลผูมีเวทต้ังพัน     อาศัยแตความเปนพหูสต 
              นั้น    ยังไมบรรลุจรณธรรมแลว   จะพนจากทุกขไปไม 
              ได   อาตมภาพยอมสําคัญวาเวทท้ังหลายก็ยอมไมมีผล 
              จรณธรรมอันมคีวามสํารวมเทาน้ันเปนความจริง.                       
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อผลา ความวา  ในวาทะของทาน  เวท 
ทั้งหลายและศิลปะที่เหลือ    ยอมถึงความไมมีผล    เพราะฉะน้ัน  จะเรียนเวท 
และศิลปะเหลาน้ันไปทําไม  จรณะกับการสํารวมศีลเทาน้ัน  จึงสําเร็จเปนสัจจะ 
อันหน่ึง. 
            ลําดับนั้น    ปุโรหิตกลาวคาถาวา 
                        เวทท้ังหลายจะไมมีผลก็หามิได  จรณธรรมอันม ี
              ความสํารวมนั้นนั่นแลเปนความจริง     แตบุคคลเรียน 
              เวททั้งหลายแลว    ยอมไดรับเกียรติคุณ   ทานผูฝกฝน 
              ตนดวยจรณธรรมแลว  ยอมบรรลุสันติ 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   นาเหว   ความวา    เราไมไดกลาววา 
เวทท้ังหลายไมมีผล   ก็แตวา   จรณธรรมพรอมกนักับการสํารวม   เปนความ 
จริงทีเดียว     คือเปนสภาวะอันสูงสุด     เพราะเหตุนั้นแล     จึงสามารถพน 
จากทุกขได.    บทวา   สนตึฺ   ปาปุณาติ   ความวา   เมื่อบุคคลฝกตนดวย 
จรณธรรมกลาวคือสมาบัติ     ยอมถงึพระนิพพาน     อันกระทําความสงบแหง 
หทัย. 
            อุททาลกะ   ไดฟงดังน้ันแลวคิดวา   เราไมอาจโตกับปุโรหิตน้ี    ดวย 
อํานาจเปนฝายแยงได     ธรรมดาบุคคลท่ีจะไมทําความไยดีในคําท่ีถูกกลาวไม 
มีเลย   เราตองบอกความเปนลูกแกเขา   จึงกลาวคาถาท่ี  ๕ วา  
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                        บุตรท่ีเกิดแตมารดาบิดาและเผาพันธุใด  อันบุตร 
              จะตองเลี้ยงดู  อาตมภาพเปนคน ๆ  นั้นแหละ  มีชื่อวา 
              อุททาลกะ    เปนเชื้อสายของวงศตระกูลโสตถิยะแหง 
              ทานผูเจริญ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภจฺจา  ความวา  บิดามารดาและพวกพอง 
ที่เหลือ    เปนผูไดนามวา    เปนผูอันบุตรตองเลี้ยงดู     อาตมภาพก็เปนบุตร 
ผูนั้นแหละ    ที่จริงตนน้ันแหละยอมเกิดเพ่ือตนได    แมอาตมาภาพก็เกิดแลวท่ี 
โคนไมคูน เพราะทาน  ทานกลาวต้ังชื่อไวแลวทีเดียว  อาตมภาพชื่ออุททาลกะ 
นะทานผูเจริญ. 
            เมื่อทานปุโรหิตถามวา  แนหรือคุณชื่ออุททาลกะ  ทานตอบวา  แนซิ 
ถามตอไปวา     ขาพเจาใหเครื่องหมายไวแกมารดาของทาน    เครื่องหมายน้ัน 
ไปไหนเลา  ตอบวา นี่พราหมณ พลางวางแหวนลงในมือของทาน.  พราหมณ 
จําแหวนไดแตยังกลาววา    คุณเปนพราหมณตามโอกาสท่ีเลือกเรียน    แตจะรู 
พราหมณธรรมละหรือ   เม่ือจะถามพราหมณธรรม   จึงกลาวคาถาที่  ๖ วา 
                        ดูกอนทานผูเจริญ   บคุคลเปนพราหมณได 
              อยางไร  เปนพราหมณเต็มท่ีไดอยางไร ความดับรอบ 
              จะมีไดอยางไร  เปนผูต้ังอยูในธรรม   บณัฑิตเรียกวา 
              กระไร. 
            อุททาลกะเมื่อบอกแกทานจึงกลาวคาถาที่ ๗ วา 
                        บุคคลเปนพราหมณ   ตองบูชาไฟเปนนิตย  ตอง 
              รดน้ํา   เมื่อบูชายัญตองยกเสาเจว็ด  ผูกระทําอยางน้ีจึง 
              เปนพราหมณ    ผูเกษมดวยเหตุนั้น    ชนทั้งหลายจึงพา 
              กันสรรเสริญวา  เปนผูต้ังอยูในธรรม.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   นิร   กตฺวา   อคฺคิมาทาย   ความวา 
บุคคลผูเปนพราหมณตองกอไฟบําเรอไฟมิใหขาดระยะ.   บทวา   อาโปสิฺจ 
ยช   อสฺเสติ   ยูป   ความวา  เมื่อกระทําการรดน้ํา   เมื่อจะบูชาสัมมาปาสยัญ 
ก็ดี  วาจาเปยยัญก็ดี  นิรัคคลยัญก็ดี  ตองใหยกเจว็ดทองข้ึนทํา   อยางนี้จึงจะ 
เปนพราหมณผูถึงความเกษม.  บทวา  เขมี  ไดแก   ถึงความเกษม.    บทวา 
อมาปยึสุ   ความวา   ก็ดวยเหตุนั้นนั่นแล   ชนทั้งหลาย    ยอมพากันเรียกวา 
ผูดํารงอยูในธรรม. 
            ปุโรหิตไดฟงดังนั้นแลว    เมือ่ติเตียนพราหมณตามท่ีเขากลาวจึงกลาว 
คาถาท่ี  ๘ วา 
                        ความหมดจด    ยอมไมมีดวยการรดนํ้า    อนึ่ง 
              พราหมณจะเปนพราหมณเต็มท่ี   ดวยการรดน้ําก็หาไม 
              ขันติและโสรัจจะยอมมีไมได  ทั้งผูนั้นจะเปนผูดับรอบ 
              กห็ามิได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    เสจเนน    ความวา    ปุโรหิตแสดง 
พราหมณธรรมท้ังหลายท่ีเขากลาวขอเดียวคือ  ดวยการรดน้ํา  หามเสียทุกขอไป 
ขอน้ีมีอธิบายวา   อันความหมดจดมีไมไดเลย ดวยการบําเรอไฟ ดวยการรดนํ้า 
หรือดวยฆาสัตวบูชายัญ      ดวยเหตุเพียงเทาน้ีจะเปนพราหมณผูบริบูรณสิ้นเชิง 
ก็มิได  ความอดทนคือความอดกลั้นจะมีไมได  ความสงบเสง่ียมคือศีล  จะมีไม 
ไดและจะชื่อวาเปนผูดับโดยรอบเพราะความดับเสียรอบดานซ่ึงกิเลส   ก็ไมได  
            ลําดับนั้น    อุททาลกะ  เมื่อจะถามวา  ถาวาไมเปนพราหมณดวยอยางนี้ 
ละก็จะเปนไดอยางไรกัน    จึงกลาวคาถาที่  ๙ วา  
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                        ดูกอนทานผูเจริญ   บคุคลเปนพราหมณได 
              อยางไร  และเปนพราหมณเต็มท่ีไดอยางไร  ความดับ 
              รอบจะมีไดอยางไร  ผูที่ต้ังอยูในธรรม  บณัฑิตเรียกวา 
              กระไร. 
            ฝายปุโรหิต    เมือ่จะกลาวแกเขาก็กลาวคาถาตอไปวา 
                        บุคคลผูไมมีไรนา  ไมมีพวกพอง  ไมถือวาเปน 
              ของเรา   ไมมีความหวัง   ไมมีบาปคือความโลภ  สิ้น 
              ความโลภในภพแลว     ผูกระทําอยางน้ี     ชื่อวาเปน 
              พราหมณผูเกษม    เพราะเหตุนั้น      ชนทั้งหลายจึงได 
              พากันสรรเสรญิวาผูต้ังอยูในธรรม. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อกฺเขตฺตพนฺธุ   ไดแก   ผูไมมีไรนา 
ไมมีพวกพอง.    อธิบายวา    ทานผูเวนแลวจากครอบครองไรนา   บานตําบล 
ชื่อวา  ผูไมมีไรนา   เวนขาดแลวจากการปกครองพวกพองทางญาติ  พวกพอง 
ทางมิตร    พวกพองทางสหาย    และพวกพองทางศิลปะชื่อวาผูไมมีพวกพอง 
ผูเวนแลวจากการถือวาเปนของเราดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิในสัตวและสังขาร 
ทั้งหลาย     ชื่อวาผูไมถือวาของเรา   ผูเวนแลวจากความหวังในลาภ   ในทรัพย 
ในบุตรและในชีวิต  ชื่อวาผูหมดความหวัง   เวนแลวจากความโลภอันเปนบาป 
ไดแกความโลภ   ในฐานะอันไมสม่ําเสมอ  ชื่อวาผูหมดบาปคือความโลภ   สิ้น 
ความยินดีในภพแลว   ชือ่วาผูสิ้นความโลภในภพแลว. 
            ลําดับนั้น  อุททาลกะกลาวคาถาวา 
                        กษัตริย    พราหมณ   แพศย  ศูทร  คนจัณฑาล 
              คนเทหยากเยื่อท้ังปวง  เปนผูสงบเสง่ียม    ฝกฝนตนแลว 
              ยอมดับรอบไดทั้งหมด เมื่อคนทุก ๆ  คนเปนผูเย็นแลว 
              ยังจะมีคนดีคนเลวอีกหรือไม.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อตฺถิ   เสยฺโยว   ปาปโย   ความวา 
อุททาลกะถามวา  กษัตริยเปนตนเหลานี้   ทุกคนยอมมีคุณสมบัติคือความเปน 
ผูแชมชื่นไดทั้งนั้น     ก็เม่ือเปนอยางน้ีกันแลว   ความตํ่าความสูงอยางนี้วา   ผูนี ้
ดีกวา  ผูนี้เลวกวา  มีหรือไมมี. 
            ลําดับนั้น    เพ่ือจะชี้แจงวา   จําเดิมแตบรรลุพระอรหัตไป   ข้ึนชื่อวา 
ความตํ่าความสูงยอมไมมีแกเขา  พราหมณกลาวคาถาวา 
                        กษัตริย   พราหมณ  แพศย  ศูทร  คนจัณฑาล 
              คนเทหยากเยื่อท้ังปวง   เปนผูสงบเสง่ียม   ฝกฝนตน 
              แลวยอมดับรอบไดทั้งหมด  เมื่อคนทุก  ๆ คนเปนผูเย็น 
              แลว   ยอมไมมีคนดีคนเลวเลย. 
            ลําดับนั้น   เมื่ออุททาลกะจะติเตียนทานปุโรหิตน้ัน  จึงกลาวสองคาถาวา 
                        กษัตริย   พราหมณ   แพศย   ศูทร  คนจัณฑาล 
              คนเทหยากเยื่อท้ังปวง  เปนผูสงบเสง่ียม   ฝกฝนตนแลว 
              ยอมดับรอบไดทั้งหมด  เมื่อคนทุก ๆ  คนเปนผูเย็นแลว 
              ยอมไมมีคนดีคนเลวเลย   เมือ่เปนอยางน้ี   ทานช่ือวา 
              ทําลายความเปนเชื้อสายแหงตระกูลโสตถิยะ     จะ 
              ประพฤติเพศพราหมณ  ที่เขาสรรเสริญกันอยูทําไม. 
            คาถาน้ันมีอรรถาธิบายวา    แมนวาความพิเศษของผูมีคุณเหลาน้ันไม 
มีเลยและยอมเปนวรรณะเดียวกันไดละก็     เมื่อเปนเชนนั้นทานก็กําลังทําลาย 
ความเปนผูอุภโตสุชาตเสีย     ชื่อวากําลังประพฤติทําลายความเปนพราหมณลง 
เสมอกับจัณฑาล  ทําลายความเปนเชื้อสายแหงสกุลโสตถิยะเสียสิ้น.  
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            ครั้งน้ันทานปุโรหิตจะเปรียบเทียบใหเขาเขาใจ    จึงกลาวสองคาถาวา 
                        วมิานที่เขาคลุมดวยผามีสีตาง ๆ กัน   เงาแหงผา 
              เหลาน้ันยอมเปนสีเดียวกันหมด   สีที่ยอมนั้น    ยอมไม 
              เกิดเปนสีฉันใด   ในมนุษยทั้งหลายก็ฉันนัน้    เมื่อใด 
              มาณพบริสุทธิ์     เมื่อนั้นมาณพเหลาน้ันเปนผูมีวัตรดี 
              เพราะรูทั่วถึงธรรม  ยอมละชาติของตนได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วมิาน  มีอรรถาธิบายวา  วิมานหมายถึง 
เรือนหรือมณฑป.    บทวา  ฉายา   ความวา  ที่มุงดวยผายอมสีตาง ๆ    กัน 
แสงฉายของผาเหลาน้ันจะเหลื่อมกันไมได  สีที่ยอมตาง ๆ กันนั้น   ยอมไมเปน 
สีวิจิตรไป   แสงฉายท้ังหมดยอมเปนสีเดียวกันทั้งน้ัน.   บทวา  เอวเมว  ความ 
วา    แมในหมูมนุษยก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน    พวกพราหมณไมมีความรูบาง 
พวกรวมกันบัญญัติวัณณะ ๔  ไวโดยหาการกระทํามิไดเลย  เธออยาถือวาขอน้ีมี 
อยูเลย  กาลใดทานผูบัณฑิตในโลกน้ีผุดผองดวยอริยมรรค  กาลน้ันบุรุษบัณฑิต 
มีวัตรดี   คือ   มีศลีเพราะทราบนิพพานธรรมตามท่ีทานเหลานั้นบรรลุแลว 
ทานเหลาน้ันยอมเปลื้องชาติของตนเสีย     เพราะวาต้ังแตบรรลุพระนิพพานไป 
ข้ึนชื่อวาชาติก็หาประโยชนมิไดเลย. 
            อุททาลกะไมสามารถ   จะนําปญหามาถามอีกได   ก็นัง่จํานน.   ทนีั้น 
ทานพราหมณจึงกราบทูลถึงเขากะพระราชาวา  ขาแตพระมหาราช  พวกน้ีทั้งหมด 
เปนผูหลอกลวง    จักพากันทําลายชมพูทวีปทั้งสิ้นเสียดวย    ความหลอกลวง 
เปนแท  พระองคโปรดใหอุททาลกะสึกเสีย    ต้ังใหเปนปุโรหิต    ที่เหลือเลาก็ 
โปรดใหสึกเสีย  พระราชทานโลและอาวุธ  โปรดใหเปนเสวกเสียเถิด   พระราชา 
ตรัสวา  ดีละ ทานอาจารย  ไดทรงกระทําอยางนั้นแลว.   อุททาลกะเปนขาเฝา 
พระราชาไปตามยถากรรม.  
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            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   แมในครั้งกอนเธอก็เคยหลอกลวงเหมือนกัน 
ทรงประชุมชาดกวา    อทุทาลกะในครั้งน้ัน  ไดมาเปนภิกษุผูหลอกลวง 
พระราชาไดมาเปนอานนท   สวนปุโรหิตไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                                 จบอรรถกถาอุททาลกชาดก 
 
                                         ๕.   ภิสชาดก 
 

                                   วาดวยการลองใจฤาษ ี 

                        [๑๙๒๑]     ขาแตทานพราหมณ     ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป    ขอใหผูนั้นจงไดมา    ววั    เงิน   ทอง 
              และภรรยาที่นาชอบใจ     จงพรอมพรั่งดวยบุตรและ 
              ภรรยามากมายเถิด. 
                        [๑๙๒๒]     ขาแตทานพราหมณ    ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป     ขอใหผูนั้นจงไดทัดทรงระเบียบ 
              ดอกไม   ลูบไลกระแจะจันทน  แควนกาสีจงเปนผูมาก 
              ไปดวยบุตร  จงกระทําความเพงเล็งอยางแรงกลา   ใน 
              กามท้ังหลายเถิด. 
                        [๑๙๒๓]     ขาแตทานพราหมณ    ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป     ขอใหผูนั้นจงเปนคฤหัสถมีธัญชาติ  
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              มากมาย    สมบูรณดวยเครื่องกสิกรรม  มียศ   จงไดบุตร 
              ทั้งหลาย    มั่งมทีรัพย    ไดกามคุณทุกอยาง    จงอยู 
              ครองเรือนอยางไมเห็นความเส่ือมเลย. 
                        [๑๙๒๔]     ขาแตทานพราหมณ   ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป     ขอใหผูนั้นจงปราบดาภิเษกเปน 
              กษตัริยบรมราชาธิราช   มีกําลัง  มียศศักด์ิ  จงครอบ- 
              ครองแผนดินมีมหาสมุทรท้ัง  ๔   เปนขอบเขตเถิด. 
                        [๑๙๒๕]     ขาแตทานพราหมณ    ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป  ขอใหผูนั้นจงเปนพราหมณมัวประกอบ 
              ในทางทํานายฤกษยาม     อยาไดคลายความยินดีใน 
              ตําแหนง    ทานผูเปนเจาแควนผูมียศ    จงบูชาผูนั้น 
              ไวเถิด. 
                        [๑๙๒๖]     ขาแตทานพราหมณ     ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป    ขอชาวโลกท้ังมวลจงสําคัญผูนั้นวา 
              เปนผูเชี่ยวชาญเวทมนตทั้งปวง  ผูเรืองตบะ  ชาวชนบท 
              ทั้งหลายทราบดีแลวจงบูชาผูนั้นเถิด. 
                        [๑๙๒๗]     ขาแตทานพราหมณ    ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป   ขอใหผูนั้นจงครอบครองบานสวยอัน 
              พระราชาทรงประทานให  เปนบานท่ีมั่งค่ัง   สมบูรณ  
              ดวยเหตุ  ๔  ประการ    ดุจทาววาสวะพระราชทานให 
              อยาไดคลายความยินดีจนกระท่ังถึงความตายเถิด.  
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                        [๑๙๒๘]     ขาแตทานพราหมณ    ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป   ขอใหผูนั้นจงเปนนายบาน   บันเทิง 
              อยูดวยการฟอนรําขับรองในทามกลางสหาย    อยาได 
              รบัความพินาศอยางใดอยางหนึ่งจากพระราชาเลย. 
                        [๑๙๒๙]     ขาแตทานพราหมณ     หญิงใดลักเอา 
              เหงาบัวของทานไป   ขอใหพระมหากษัตริยผูทรงเปน 
              เอกราช    ทรงปราบปรามศัตรูไดทั่วพ้ืนปฐพี   ทรง 
              สถาปนาใหหญิงน้ันเปนยอดสูตรจํานวนพัน   ขอหญิง 
              นั้นจงเปนมเหสีผูประเสริฐกวานางสนมท้ังหลายเถิด. 
                        [๑๙๓๐]     ขาแตทานพราหมณ      หญิงใดลักเอา 
              เหงาบัวของทานไป     ขอใหหญิงน้ันจงเปนทาสีไม 
              สะดุงสะเทือนกินของดี  ๆ ในทามกลางคนท้ังปวงท่ีมา 
              ประชุมกันอยู   จงเท่ียวโออวดลาภอยูเถิด. 
                        [๑๙๓๑]     ขาแตทานพราหมณ     ผูใดลักเอาเหงา 
              บัวของทานไป   ขอใหผูนั้นจงไดเปนเจาอาวาสในวัด 
              ใหญ  ๆ    จงเปนผูประกอบนวกรรมในเมืองกชังคละ 
              จงกระทําหนาตางตลอดวันเถิด. 
                        [๑๙๓๒]     ขาแตทานพราหมณ    ชางเชือกใดลัก 
              เอาเหงาบัวของทานไป   ขอใหชางเชือกน้ันจงถูกคลอง 
              ดวยบวงบาศต้ังรอย  จงถูกนาํออกจากปาอันนารื่นรมย 
              มายังราชธานี      จงถูกท่ิมแทงดวยปฏักและสับดวยขอ 
              เถิด.  
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                        [๑๙๓๓]     ขาแตทานพราหมณ    ลิงตัวใดลักเอา 
              เหงาบัวของทานไป     ขอใหลิงตัวน้ัน  มพีวงดอกไม 
              สวมคอ   ถูกเจาะหูดวยดีบุก  ถูกเฆี่ยนดวยไมเรียว เมือ่ 
              ฝกหัดใหเลนงู   เขาไปใกลปากงู   ถูกมัดตระเวนเที่ยว 
              ไปตามตรอกเถิด. 
                        [๑๙๓๔]     ทานผูเจริญท้ังหลาย    ผูใดแกลงกลาว 
              ถึงของท่ีไมหายวาหายก็ดี   หรือผูใดสงสัยคนใดคน 
              หน่ึงก็ดี  ขอใหผูนั้นจงไดบริโภคกามทั้งหลาย  จงเขา 
              ถึงความตายอยูในทามกลางเรือนเถิด. 
                        [๑๙๓๕ ]     สัตวทั้งหลายในโลก   ยอมพากันเท่ียว 
              แสวงหากามใด  เปนสิ่งท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นารกั 
              นาฟูใจของสัตวเปนอันมากในชีวโลกนี้   เพราะเหตุไร 
              ฤาษีทั้งหลายจึงไมสรรเสรญิกามน้ันเลย. 
                        [๑๙๓๖]     ดูกอนทานผูเปนจอมภูต    เพราะกาม 
              นั่นแล  สัตวทั้งหลายจึงถูกประหาร  ถูกจองจํา  เพราะ 
              กามท้ังหลาย  ทุกขและภัยจึงเกิด   เพราะกามท้ังหลาย 
              สัตวทั้งหลายจึงประมาทลุมหลงกระทํากรรมอันเปน 
              บาป  สัตวเหลาน้ันมีบาป   จงึประสบบาปกรรม   เมือ่ 
              ตายแลวยอมไปสูนรก   เพราะเห็นโทษในกามคุณดังน้ี 
              ฤาษีทั้งหลาย  จึงไมสรรเสริญกาม. 
                        [๑๙๓๗]     ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย 
              ขาพเจาจะทดลองดูวา    ฤาษีเหลาน้ียังนอมไปในกาม  
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              หรอืไม  จึงถือเอาเหงาบัวท่ีฝงนํ้าไปฝงไวบนบก  ฤาษี 
              ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์   ไมมีบาป  นี้เหงามันของทาน. 
                        [๑๙๓๘]     ดูกอนทาวสหัสนัยนเทวราช    ฤาษ ี
              เหลาน้ันมิใชนักฟอนของทาน  และมิใชผูที่ทานจะพึง 
              ลอเลน    ไมใชพวกพองและสหายของทาน    เพราะ 
              เหตุไร  ทานจึงมาดูหมิ่นลอเลนกับฤาษีทั้งหลาย. 
                        [๑๙๓๙]     ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย    ผูมี 
              ปญญากวาง  ทานเปนอาจารยและเปนบิดาของขาพเจา 
              ขอเงาเทาของทานจงเปนที่พ่ึงของขาพเจาผูพลั้งพลาด 
              ขอไดโปรดอดโทษครั้งหนึ่งเถิด   บัณฑิตทั้งหลายยอม 
              ไมมีความโกรธเปนกําลัง. 
                        [๑๙๔๐]     การท่ีพวกเราไดเห็นทาววาสวะผูเปน 
              จอมภูต   นับเปนราตรีเอกของพวกเราเหลาฤาษีซึ่งอยู 
              กันดวยดี  ทานผูเจริญ  ทุกคนจงพากันดีใจเถิด   เพราะ 
              ทานพราหมณไดเหงาบัวคืนแลว. 
                        [๑๙๔๑]     เราตถาคต    สารบีุตร     โมคคัลลานะ 
              กัสสปะ  อนุรุทะ  ปุณณะและอานนท   เปน ๗  พ่ีนอง 
              ในครั้งน้ัน    อบุลวรรณาเปนนองสาว   ขชุชุตตราเปน 
              ทาสี  จิตตคฤหบดีเปนทาส   สาตาคีระเปนเทวดา 
              ปาลิเลยยกะเปนชาง     มธรุะผูประเสริฐเปนวานร 
              กาฬุทายีเปนทาวสักกะ     ทานท้ังหลายจงทรงจําชาดก 
              ไวดวยประการฉะน้ีแล. 
                                     จบภิสชาดกท่ี  ๕  
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                           อรรถกถาภิงสกชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระวิหารเชตวัน    ทรงพระ- 
ปรารภภิกษผูุกระสัน   ตรัสเรื่องนี้  มคํีาเริ่มตนวา  อสฺส  คว  รชฏ  ชาตรูป 
ดังน้ี. 
            ก็เรื่องปจจุบันจักแจมแจงในกุสราชชาดก      แตวาในกาลครั้งน้ัน  
พระศาสดาตรัสถามพระภิกษุนั้นวา   ดูกอนภิกษุ   ไดยินวา   เธอเปนผูกระสัน 
จริงหรือ  ครัน้ภิกษุนั้นรับวา   จริงพระเจาขา   ตรสัถามตอไปวา   อาศัยอะไร 
เมื่อทูลวา  กิเลสพระเจาขา  ตรัสวา  ดกูอนภิกษุ   เธอบวชในศาสนาอันมีธรรม 
เปนเครื่องนําออกจากทุกขไดเห็นปานน้ี     เหตุไรยังจะอาศัยกิเลสกระสันอยูเลา 
บัณฑิตในครั้งกอน    เมือ่พระพุทธเจายังไมอุบัติบวชในลัทธิเปนพาเหียร   ยงั 
พากันปรารภถึงวัตถุกาม    และกิเลสกามกระทําไดเปนคําสบถอยูไดเลย    ทรง 
นําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล   ครัง้พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ   ในพระนคร 
พาราณสี      พระโพธิสัตวบังเกิดเปนบุตรของพราหมณผูมหาศาล    มีสมบติั  
๘๐  โกฏิ.  พวกญาติพากันขนานนามวา  มหากาญจนกุมาร.   ครั้นเมื่อทาน 
เดินได  ก็เกิดบุตรคนอ่ืนอีกคนหน่ึง พวกญาติขนานนามวา อุปกาญจนกุมาร 
โดยลําดับอยางนี้  ไดมีบุตรถึง  ๗  คน.    แตคนสุดทองเปนธิดาคนหนึ่ง  พวก 
ญาติขนานนามวา   กาญจนเทวี.   มหากาญจนกุมารโตแลวเรียนศิลปะทั้งปวง 
มาจากเมืองตักกศิลา.   ครั้งน้ันมารดาบิดาปรารถนาจะผูกพันทานไวดวยฆราวาส 
พูดกันวา   เราพึงสูขอทาริกาจากสกุลที่มีกําเนิดเสมอกับตนใหเจา   เจาจงดํารง 
ฆราวาสเถิด.  ทานบอกวา  คุณพอคุณแมครับ   ขาพเจาไมตองการครองเรือน  
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เลย   เพราะภพท้ัง  ๓ ปรากฏแกขาพเจา   วามีภัยนาสะพรึงกลัวเหมือนไฟติดอยู 
ทั่ว ๆ  ไป     เปนเครื่องจองจําเหมือนเรือนจํา     เปนของพึงเกลียดชังอยางยิ่ง 
เหมือนกับแผนดิน   อันเปนที่เทโสโครก   ขาพเจาไมเคยเห็นเมถุนธรรมแมแต 
ความฝน  บุตรคนอ่ืน ๆ  ของทานมีอยู   โปรดบอกใหเขาครองเรือนตอไปเถิด 
แมจะถูกออนวอนบอย ๆ    แมจะถูกทานบิดามารดาสงพวกสหายไปออนวอนก็ 
คงไมปรารถนาเลย.    ครัง้น้ันพวกสหายพากันถามทานวา     เพ่ือนเอยก็แก 
ปรารถนาอะไรเลาจึงไมอยากจะบริโภคกามคุณเลย.     ทานบอกอัธยาศัยในการ 
ออกจากกามแกพวกน้ัน   มารดาบิดาฟงเรื่องนั้นแลวก็ขอรองบุตรที่เหลือ.   แม 
บุตรเหลาน้ันตางก็ไมตองการ.  กาญจนเทวีก็ไมตองการเหมือนกัน.  อยูมาไมชา 
มารดาบิดาก็พากันถึงแกกรรม.  มหากาญจนบัณฑิต  ครั้นกระทํากิจท่ีตองทําให 
แกมารดาบิดาแลว   กใ็หมหาทานแกคนกําพราและคนขัดสนดวยทรัพย   ๘๐ โกฎ ิ
แลวชวนนองชาย  ๖  คนและนองสาว  ทาสชายคนหน่ึง  ทาสหญิงคนหนึ่ง  และ 
สหายคนหนึ่ง  ออกมหาภิเนษกรมณเขาสูปาหิมพานต.  ทานเหลาน้ันอาศัยสระ 
ปทุมในปาหิมพานตนั้นสรางอาศรม   ณ   ภูมิภาคอันนารื่นรมยแลวพากันบวช 
เลี้ยงชีพดวยมูลผลาหารในปา. ทานเหลาน้ันไปปาก็ไปรวมกัน   ผูหน่ึงพบตนไม 
หรือใบไม  ณ  ที่ใด   ก็เรียกคนอ่ืน ๆ ไป ณ  ที่นั้น     ตางพูดกันถึงเรื่องที่เห็น 
ที่ไดยินเปนตนไปพลาง   เลือกเก็บผลไมใบไมไปพลาง    เปนเหมือนท่ีทํางาน 
ของชาวบาน.  ดาบสมหากาญจนผูอาจารย  ดําริวา  อันการเที่ยวแสวงหาผลาผล 
ดวยอํานาจความคะนองเชนนี้  ดูไมเหมาะแกพวกเราผูทิ้งทรัพย ๘๐ โกฏมิาบวช 
เสียเลย    ต้ังแตนี้ไปเราคนเดียวจักหาผลไมมา.    พอถึงอาศรมแลวทานก็เรียก 
ดาบสเหลาน้ันทุกคนมาประชุมกันในเวลาเย็น      แจงเรื่องนั้นใหทราบแลว 
กลาววา   พวกเธอจงอยูทําสมณธรรมกันในที่นี้แหละ   ฉันจักไปหาผลาผลมา. 
ครั้งน้ันดาบสมีอุปกาญจนะเปนตน   พากันกลาววา   ทานอาจารยขอรับ   พวก  
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ขาพเจาพากันอาศัยทานบวชแลว     ทานจงกระทําสมณธรรม   ณ  ที่นี้แหละ 
นองสาวของพวกเราก็ตองอยูที่นี้เหมือนกัน       ทาสีเลาก็ตองอยูในสํานักของ 
นองสาวน้ัน      พวกขาพเจา ๘  คนจักผลัดกันไปนําผลาผลมา    ทานทั้งสามคน 
เปนผูพันวาระ   แลวรับปฏิญญา.   ต้ังแตบัดนั้น   คนทั้ง  ๘  กผ็ลัดกันวาระละ 
หน่ึงคน   หาผลาผลมา.    ที่เหลือคงอยูในศาลาของตนน้ันเอง   ไมจําเปนก็ไม 
ไดรวมกัน.   ผูที่ถึงวาระหาผลาผลมาแลว   ก็แบงเปน  ๑๑  สวน  เหนือแผนหิน 
ซึ่งมีอยูแผนหนึ่ง  เสร็จแลวตีระฆัง  ถอืเอาสวนแบงของตนเขาไปที่อยู.    ดาบส 
ที่เหลือพากันออกมาดวยเสียงระฆังอันเปนสัญญา  ไมกระทําเสียงเอะอะ  เดินไป 
ดวยทาทางอันแสดงความเคารพ  ถือเอาสวนแบงที่จัดไวเพ่ือตน  แลวไปทีอ่ยูฉัน 
แลวทําสมณธรรมตอไป.  กาลตอมา  ดาบสท้ังหลายนําเหงาบัวมาฉัน   พากันมีตบะ 
รุงเรือง  มีตบะแกกลา  ชาํนะอินทรียไดอยางยอดเย่ียม  ตางกระทํากสิณกรรมอยู. 
            ครั้งน้ัน    พิภพของทาวสักกะหวั่นดวยเดชแหงศีลของดาบสเหลาน้ัน. 
ทาวสักกะเลาก็ยังทรงระแวงอยูนั้นเองวา       ฤาษีเหลาน้ียังนอมใจไปในกามอยู 
หรือหามิไดหนอ.   ทาวเธอทรงดําริวา   เราจักคอยจับฤาษีเหลาน้ี    แลวสําแดง 
อานุภาพซอนสวนแบงของพระมหาสัตวเสียตลอด  ๓  วัน.  วันแรกพระมหาสัตว 
ไมเห็นสวนแบงก็คิดวา   คงจักลืมสวนแบงของเราเสียแลว    ในวันที่สองคิดวา 
เราคงมีโทษ  ชะรอยจะไมต้ังสวนแบงไวเพ่ือเราดวยตองการจะประณาม  ในวัน 
ที่สามคิดวา  เหตุการณอะไรเลานะถึงไมต้ังสวนแบงแกเรา  ถาโทษของเราจักมี 
เราตองขอใหงดโทษ  แลวก็ตีระฆังเปนสัญญาในเวลาเย็น.  ดาบสทั้งหมดประชุม 
กัน   พูดกันวาใครตีระฆัง.  ทานตอบวา  ฉันเอง.  พอคุณท้ังหลายพากันถามวา 
เพราะเหตุไรเลา ขอรับทานอาจารย.  ตอบวา พอคุณท้ังหลาย  ในวันที่  ๓ ใครหา 
ผลาผลมา.  ดาบสทานหน่ึงลุกข้ึนยืนกราบเรียนวา ขาพเจา  ขอรับทานอาจารย.  
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ถามวา     เมื่อเธอแบงสวนที่เหลือ     แบงสวนเผ่ือฉันหรือไมเลา.      ตอบวา 
แบงครับทานอาจารย    ขาพเจาแบงไวเปนสวนที่เจริญขอรับ.    ถามวา    เมื่อ 
วานเลาเวรใครไปหามา.     ทานผูอ่ืนลุกข้ึนยืนกราบเรียนวา      ขาพเจาขอรับ. 
ถามวา    เม่ือเธอแบงสวนนึกถึงฉันหรือไม.      ตอบวา    ขาพเจาต้ังสวนอัน 
เจริญไวเผ่ือทานครับ.    ถามวา    วันนี้เลาใครหามา.    อีกทานหน่ึงลุกข้ึนยืน 
กราบเรียนวา      ขาพเจา.     ถามวา     เมื่อเธอแบงสวนไดนึกถึงฉันหรือไม. 
ตอบวา   ขาพเจาต้ังสวนที่เจริญไวเพ่ือทานแลวครับ.    ทานกลาววา    พอคุณ 
ทั้งหลาย  ฉันไมไดรับสวนแบงสามวันทั้งวันนี้   ในวันแรกฉันไมเห็นสวนแบง 
คิดวา  ผูแบงสวนคงจักลืมฉันเสีย  ในวันที่สองคิดวา  ฉันคงมีโทษอะไร  ๆ สวน 
วันนี้คิดวา  ถาโทษของฉันมี   ฉันจักขอขมา  จึงเรียกเธอทั้งหลายมาประชุมดวย 
ตีระฆังเปนสัญญา    เธอทั้งหลายตางบอกวา    พวกเราพากันแบงสวนเหงาบัว 
เหลาน้ี   แลวฉันไมได   ควรจะรูตัวผูขโมยกินเหงาบัวเหลาน้ัน      ข้ึนชื่อวาการ 
ขโมยเพียงเหงาบัวก็ไมเหมาะแกผูที่ละกามแลวบวช.     ดาบสเหลาน้ันฟงคํา 
ของทานแลว  ตางก็มีจิตเสียวสยองกันทั่วที่เดียววา   โอ  กรรมหนักจริง. 
            เทวดาผูสิงอยูที่ตนไมอันใหญในปา  ณ  อาศรมบทน้ัน   ลงมาจากคาคบ 
นั่งอยูในสํานักของดาบสเหลาน้ันเหมือนกัน.     ชางเชือกหน่ึงถูกจําปลอก   ไม 
สามารถทนทุกขได   ทําลายปลอกหนีเขาปาไป  ไดเคยมาไหวคณะฤาษีตามกาล 
สมควร.  แมชางนั้นก็มายืน  ณ  สวนขางหน่ึง.  ยังมีลิงตัวหนึ่งเคยถูกใหเลนกับงู 
รอดมาไดจากมือหมองู   เขาปาอาศัยอยูใกลอาศรมนั้นเอง.  วันนั้นลิงแมนั้นก็นั่ง 
ไหวคณะฤาษีอยู  ณ  สวนขางหน่ึง. ทาวสักกะดําริวา  จักคอยจับคณะฤาษีก็ไมได 
สําแดงกายใหปรากฏยืนอยูในสํานักของดาบสเหลาน้ัน.      ขณะนั้นอุปกาญจน- 
ดาบสนองชายของพระโพธิสัตว   ลกุจากอาสนะไหวพระโพธิสัตวแลว     แสดง  
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ความนอบนอมแกดาบสที่เหลือถามวา    ทานอาจารย    ขาพเจาไมไดปรารถนา 
สิ่งอ่ืนเลย  จะไดเพ่ือจะชําระตนเองหรือไม.  ทานตอบวา  ไดจะ.  อุปกาญจน- 
ดาบสน้ัน  ยนืในทามกลางคณะฤาษี  เมื่อจะกระทําสบถวา   ถาขาพเจาฉันเหงาบัว 
ของทานแลว    ขอใหเปนอยางนี้เถิด  จึงกลาวคาถาท่ี  ๑ วา 
                        ขาแตทานพราหมณ      ผูใดลักเอาเหงาบัวของ 
              ทานไป   ขอใหผูนั้นจงได   มา  วัว   เงิน  ทอง  และ 
              ภรรยาที่นาชอบใจ    จงพรอมพรั่งดวยบุตรและภรรยา 
              มากมายเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อสฺส  คว   นี ้ พึงทราบวา   เขากลาว 
ติเตียนวัตถุกามท้ังหลายวา   ปยวัตถุมปีระมาณเทาใด  ความโศกและความทุกข 
มีประมาณเทาน้ันยอมเกิดข้ึน  เพราะความวิปโยคเหลาน้ัน.  
            คณะฤาษีไดฟงดังนั้น   จึงกลาววา   ทานผูนิรทุกข    ทานผูนิรทุกข 
คําสบถของทานหนักยิ่งปานไร    พากันปดหู.    สวนพระโพธิสัตวกลาววา 
พอคุณเอย  คําสบถของเธอหนักยิ่งนัก  เธอไมไดฉัน  จงน่ัง  ณ  อาสนะสําหรับ 
เธอเถิด.  เมื่ออุปกาญจนดาบสทําสบถนั่งลงแลว   นองคนท่ี  ๒  ลุกข้ึนไหวพระ- 
มหาสัตว  เม่ือจะชําระตนดวยคําสบถ  จึงกลาวคาถาท่ี  ๒ วา 
                        ขาแตทานพราหมณ  ผูใดลักเอาเหงาบัวของทาน 
              ไป     ขอใหผูนั้นจงทัดทรงระเบียบ    ดอกไม   เครื่อง 
              ลบูไลกระแจะจันทน  แควนกาสี   จงเปนผูมากไปดวย 
              บุตร    จงกระทําความเพงเล็งอยางแรงกลา    ในกาม 
              ทั้งหลายเถิด.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ติพฺพ  ความวา   จงกระทําความเพงเล็ง 
อยางแรงกลา   ในวัตถุกามและกิเลสกาม.  คําน้ี  เขากลาวดวยอํานาจการปฏิเสธ 
ทุกขเทาน้ันวา ผูใดมีความเพงเล็งอยางแรงกลาในวัตถุกามและกิเลสกามเหลาน้ัน 
ผูนั้นยอมไดรับทุกขอยางมหันต  เพราะความวิปโยคเหลาน้ัน. 
            เมื่อนองชายท่ี   ๒   นั่งแลว      ดาบสท่ีเหลือตางก็ไดกลาวคาถาคนละ 
คาถา   ตามควรแกอัธยาศัยของตนวา 
                        ขาแตทานพราหมณ     ผูไดลักเอาเหงาบัวของ 
              ทานไป    ขอใหผูนั้นจงเปนคฤหัสถมีธัญชาติมากมาย 
              สมบูรณดวยกสกิรรม  มียศ  จงไดบุตรท้ังหลาย  จงมี  
              ทรพัย  ไดกามคุณทุกอยาง   จงอยูครองเรือนอยางไม 
              เห็นความเส่ือมเลย. 
                        ขาแตทานพราหมณ  ผูใดลักเอาเหงาบัวของทาน 
              ไป  ขอใหผูนั้นจงปราบดาภิเษกเปนกษัตริยบรมราชา- 
              ธิราช   มีกําลัง   มียศศักด์ิ   จงครอบครองแผนดินมี 
              มหาสมุทรท้ัง  ๔  เปนขอบเขตเถิด. 
                        ขาแตทานพราหมณ   ผูใดลักเหงาบัวของทานไป 
              ขอใหผูนั้นจงเปนพราหมณ  มัวประกอบในทางทํานาย 
              ฤกษยาม  อยาไดคลายความยินดีในตําแหนง    ทานผู 
              เปนเจาแควน    ผูมียศ  จงบชูาผูนั้น  เถิด. 
                        ขาแตทานพราหมณ  ผูใดลักเอาเหงาบัวของทาน 
              ไป  ขอชาวโลกท้ังมวลจงสําคัญผูนั้นวา  เปนผูเชี่ยว- 
              ชาญเวทมนตทั้งปวงผูเรืองตบะ   ชาวชนบทท้ังหลาย 
              ทราบดีแลว  จงบูชาผูนั้นเถิด.  
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                        ขาแตทานพราหมณ  ผูใดลักเอาเหงาบัวของทาน 
              ไป  ขอใหผูนั้นจงครอบครองบานสวยอันพระราชา 
              ทรงพระราชทานให   เปนบานท่ีมั่งค่ัง   สมบูรณดวย 
              เหตุ  ๔ ประการ   ดุจทาววาสวะพระราชทานให  อยา 
              ไดคลายความยินดีจนกระทั่งถึงความตายเถิด. 
                        ขาแตทานพราหมณ   ผูใดลักเอาเหงาบัวของทาน 
              ไป  ขอใหผูนั้นจงเปนนายบาน   บันเทิงอยูดวยความ 
              ฟอนรําขับรองในทามกลางสหาย    อยาไดรับความ 
              พินาศอยางใดอยางหนึ่ง  จากพระราชาเลย. 
                        ขาแตทานพราหมณ    หญิงใดลักเอาเหงาบัวของ 
              ทานไป  ขอใหพระมหากษตัริยผูทรงเปนเอกราช  ทรง 
              ปราบปรามศัตรไูดทั่วพ้ืนปฐพี   ทรงสถาปนาใหหญิง 
              นั้นเปนยอดสตรีจํานวนพัน   ขอหญิงน้ันจงเปนมเหสี 
              ผูประเสริฐกวานางสนมท้ังหลายเถิด. 
                        ขาแตทานพราหมณ   หญิงใดลักเอาเหงาบัวของ 
              ทานไป  ขอใหหญิงน้ันจงเปนทาส   ไมสะดุงสะเทือน 
              กินของดี ๆ  ในทามกลางคนท้ังปวงท่ีมาประชุมกันอยู 
              จงเที่ยวโออวดลาภอยูเถิด. 
                        ขาแตทานพราหมณ  ผูใดลักเอาเหงาบัวของทาน 
              ไป     ขอใหผูนั้นเปนเจาอาวาสในวัดใหญ   ๆ  จงเปนผู 
              ประกอบนวกรรมในเมืองกชังคละ  จงกระทําหนาตาง 
              ตลอดวันเถิด.  
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                        ขาแตทานพราหมณ    ชางเชือกใดลักเอาเหงาบัว 
              ของทานไป    ขอใหชางเชือกน้ันจงถูกคลองดวยบวง      
              บาศต้ังรอย  จงถูกนําออกจากปา   อันนารื่นรมยมายัง 
              ราชธานี   จงถูกทิ่มแทงดวยปฏักและสับดวยขอเถิด.  
                        ขาแตทานพราหมณ     ลิงตัวใดลักเอาเหงาบัว 
              ของทานไป   ขอใหลิงตัวน้ันมีดอกไมสวมคอ  ถูกเจาะหู 
              ดวยดีบุก    ถูกเฆี่ยนดวยไมเรียว    เมื่อฝกหัดใหเลนงู 
              เขาไปใกลปากงู   ถูกมัดตระเวนเที่ยวไปตามตรอกเถิด. 
            ในบรรดาคาถาเหลาน้ัน     พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่   ๓  ที่นองชาย 
คนที่ ๓  ของพระโพธิสัตวกลาวเปนคําสบถ.   บทวา   กสิมา  ไดแก  กสิกรรม 
ที่สมบูรณ.  บทวา  ปุตฺเต  คิห ี ธินมิา  สพฺพกาเม   ความวา   ใหผูนั้น 
เปนชาวนามีกสิกรรมอันสมบูรณ  จงไดบุตรมาก  มีเหยาเรือน มีทรัพย   มีเเกว 
๗ ประการ ไดสิ่งท่ีนาใครมีรูปเปนตนทุกประเภท. บทวา  วย  อปสฺส   ความวา 
จงไมเห็นความเส่ือมของตนแมจะสมควรแกบรรพชาในเวลาแก   จงครองเรือน 
อันเพียบพรอมดวยเบญจกามคุณเรื่อยไปดังน้ี    ทานกลาวเพ่ือแสดงวาผูที่เพียบ 
พรอมดวยเบญจกามคุณน้ัน    ยอมถึงความพินาศอยางใหญหลวง   ดวยความพลัด 
พรากจากกามคุณ.  ในคาถาท่ีนองชายคนที่  ๔  กลาว บทวา ราชาธิราชา  ไดแก 
เปนพระราชาผูยิ่งในระหวางแหงพระราชาทั้งหลายนี้ทานแสดงโทษในราชสมบัติ 
วา ธรรมดาวาทานผูยิ่งใหญ  เมื่อความย่ิงใหญพลัดพรากไป  ยอมเกิดทุกขอยาง 
ใหญหลวง.  ในคาถาท่ีนองชายคนท่ี  ๕  กลาว  บทวา อวีตราโค ไดแก  ผูมตัีณหา 
ดวยตัณหาอันเปนที่ต้ังของปุโรหิต  ทั้งน้ีทานกลาวเพ่ือแสดงวา  ความเปนปุโรหิต 
ของพราหมณปุโรหิตถูกมฤตยูกลืนเสียเทานั้น   ความโทมนัสใหญหลวงยอมเกิดข้ึน.  
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            ในคาถาท่ีนองชายคนที่ ๖ กลาว  บทวา  ตปสฺสีน  ความวา  ชาวโลก 
ทั้งปวงจงสําคัญเขาวา เปนผูมีตบะ  สมบูรณดวยศีล  ทานกลาวทั้งน้ีดวยสามารถ 
ติเตียนลาภสักการะวา  ความโทมนัสใหญหลวงยอมเกิดเพราะลาภสักการะปราศ 
ไปเสีย.  ในคาถาที่ดาบสผูเปนสหายกลาว   บทวา  จตุสฺสท   ความวา    ผูใด 
ลักเหงาบัวของทานไป  ผูนั้นจงครอบครองบานสวยดวยอุดมเหตุ  ๔  สถาน  คือ 
ดวยผูคน  เพราะเปนผูมีคนคับค่ัง  ดวยขาวเปลือก   เพราะขาวเปลือกมากมาย 
ดวยฟนหาไดงาย    และดวยนํ้า    เพราะมีน้ําสมบูรณมั่งค่ัง   อันพระราชาทรง 
พระราชทาน.  บทวา วาสเวน  ความวา  อันไมหว่ันไหว  ดุจทาววาสวะทรง 
ประทาน  คือ  อันพระราชาน้ันพระราชทานแลว   เพราะใหพระราชาพระองค 
นั้นทรงโปรดปราน  ดวยอานุภาพแหงพรท่ีไดจากทาววาสวะ.  บทวา  อวีตราโค 
ความวา  จงมีราคะไมไปปราศเลย  คือยังจมอยูในปลักกาม   เหมือนสุกรเปนตน 
จมปลักตมอยูฉะนั้น   ตกไปสูความตายเถิด.  ดาบสผูสหายน้ัน  เมื่อแถลงโทษ 
ของกามท้ังหลาย   จึงกลาวอยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
            ในคาถาท่ีทาสกลาว    บทวา    คามณี   ความวา    เปนผูใหญบาน 
ทาสแมนี้ก็ติเตียนกามท้ังหลายเหมือนกัน จึงกลาวอยางนี้.  ในคาถาท่ีกาญจนเทวี 
กลาว  บทวา  ย  ไดแก   หญิงใด.  บทวา  เอกราชา  คืออัครราชา.  บทวา 
อิตฺถีสหสฺสาน  ทานกลาวดวยความสละสลวยแหงคําอธิบายวา  ทรงตั้งไวใน 
ตําแหนงที่เลิศกวาหญิง  ๑๖,๐๐๐ นาง.  บทวา  สมีนฺตินีน  ความวา  แหงหญิง 
ผูประเสริฐกวานางสนมท้ังหลาย.  กาญจนเทวีนั้น  แมดํารงอยูในความเปนหญิง 
ก็ติเตียนกามท้ังหลาย   ดจุกองคูถที่มีกลิ่นเหม็นฉะนั้น   จึงไดกลาวอยางนี้ดวย 
ประการฉะน้ี.   ในคาถาท่ีทาสีกลาว    บทวา    สพฺพสมาคตาน    ความวา 
ใหผูนั้นเปนทาสีนั่งไมหว่ันไหวไมสะดุงสะเทือน    บรโิภคของมีรสดี  ในทาม-  
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กลางคนท้ังปวงท่ีประชุมกันไดยินวา  ข้ึนชื่อวา  การน่ังกินในสํานักของเจานาย 
ทั้งหลาย  เปนเรื่องอัปรียของพวกทาสี   เหตุนั้น  นางทาสีนั้น   จึงกลาวอยางนี้ 
เพราะเปนเรื่องอัปรียของตน.  บทวา  จราตุ   แปลวา  จงประพฤติ     บทวา 
ปรลาเภน   วกิตถมานา   ความวา  กระทํากรรมแหงผูลอลวงเพราะเหตุแหง 
ลาภ    ยังลาภสักการะใหเกิดข้ึนเถิด.    นางแมดํารงอยูในความเปนทาสี    กย็ัง 
ติเตียนวัตถุแหงกิเลสเหมือนกันดวยคาถานี้. 
            ในคาถาท่ีเทวดากลาว  บทวา  อาวาสิโก ความวา  ผูปกกรองอาวาส. 
บทวา  กชงฺคลาย   ความวา   ในนครมีชื่ออยางนั้น  ไดยินวา    ในนครน้ัน 
มีทัพสัมภาระหาไดงาย.  บทวา  อาโลกสนฺธึ   ทิวสา  ความวา    จงกระทํา 
บานหนาตางตลอดวันเถิด  ไดยินวา  เทวบุตรนั้น   ในกาลแหงพระพุทธกัสสป 
ไดเปนพระเถระในสงฆ    ในมหาวิหารเกา  มีบริเวณ  ๑  โยชน   ติดกับเมือง 
กชังคละ   เมือ่กระทํานวกรรมในวิหารเกาน่ันแล   ตองเสวยทุกขอยางใหญหลวง 
เหตุนั้นจึงปรารภถึงทุกขนั้นแล  จึงไดกลาวอยางนี้.  
            ในคาถาท่ีชางกลาว  บทวา  ปาสสเตหิ  ความวา ดวยบวงจํานวนมาก  
บทวา   ฉพฺภ ิ ความวา   ในฐานะ ๖  คือ เทา ๔  คอ  ๑  สวนสะเอว   ๑.   บทวา 
คุตฺเตหิ    ความวา    ดวยปลอกเหล็กยาว  มีเง่ียงสองทาง.   บทวา  ปาจเนภิ 
ไดแก  ดวยปฏักคือดวยขอสับ  ไดยินวา  ชางน้ันปรารภถึงทุกขที่ตนเข็ดหลาบ 
มาแลวน้ันเอง  จึงกลาวอยางนี้.   ในคาถาท่ีวานรกลาว    บทวา   อลกฺกมาล ิ
ความวา  ประกอบดวยมาลาสวมคอท่ีหมองูใสคอวางไว    บทวา   ติปุกณฺณ- 
วิทฺโธ  ความวา   ถกูเจาะหูดวยดีบุก.   บทวา  ลฏ ิหโต  ความวา   หมองู 
ใหศึกษากีฬางู   ถูกเฆ่ียนดวยไมเรียว.   แมวานรน้ันไดกลาวอยางนี้     หมายถึง 
ทุกขที่ตนไดเสวยในเง้ือมมือของหมองู.  
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            ก็เม่ือชนท้ัง  ๑๓  สบถกันอยางนี้แลว   พระมหาสัตวดําริวา  บางทีพวก 
เหลาน้ีพึงกินแหนงในเราวา     ผูนี้กลาวถึงส่ิงท่ีไมหายไปเลยวาหายไป     ดงัน้ี  
เราตองสบถบาง  เมื่อทําสบถ  จึงกลาวคาถานี้วา 
                        ทานผูเจรญิท้ังหลาย   ผูใดแลแกลงกลาวถึงของ 
              ที่ไมหายวาหายก็ดี   หรือผูสงสัยคนใดคนหน่ึงก็ดี   ขอ 
              ใหผูนั้นจงไดบริโภคกามทั้งหลาย   จงเขาถึงความตาย 
              อยูในทามกลางเรือน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โภนฺโต  เปนอาลปนะ  ทานอธิบายไววา 
ทานผูเจริญท้ังหลาย  ผูใดเลากลาวถึงสวนท่ีมิไดหายไปวาหายไปหมดแลว  หรือ 
ผูใดสงสัยในพวกเธอคนใดคนหน่ึง   ใหผูนั้นจงไดและจงบริโภคเบญจกามคุณ 
อยาไดบรรพชาอันนารื่นรมยเลยเทียวนะ  จงตายเสียในทามกลางเรือนน่ันเทียว. 
            ก็แลเม่ือฤาษีทั้งหลายพากันสบถแลว    ทาวสักกะทรงกลัว     คิดวาเรา 
หมายจะทดลองพวกน้ีดู   จึงทําใหเหงาบัวหายไป พวกเหลาน้ีพากันติเตียนกาม 
ทั้งหลาย    ประหน่ึงกอนน้ําลายท่ีถมทิ้ง  ทําสบถกัน   เราตองถามพวกเหลาน้ัน 
ถึงเหตุที่ติเตียนกามคุณดู   แลวทรงสําแดงกายใหปรากฏ   ทรงไหวพระโพธิสัตว 
เมื่อตรัสถาม   ตรัสคาถาสืบไปวา 
                        สัตวทั้งหลายในโลก     ยอมพากันเที่ยวแสวงหา 
              กามใด  เปนสิ่งท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นารัก    นาฟูใจ 
              ของสัตวเปนอันมากในชีวโลกน้ี  เพราะเหตุใด  ฤาษ ี
              ทั้งหลายจึงไมสรรเสริญกามน้ันเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยเทสมานา  มอีรรถาธิบายวา  ฝูงสัตว 
ตางเสาะหาวัตถุกามและกิเลสกามอันใด    ดวยกรรมท้ังสมควรและไมสมควร  
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มีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน    พากันทองเที่ยวไปในโลก   กามน้ันเปนสิ่ง 
นาใคร   นาชอบใจ   นารัก   และนาชื่นใจของสัตวเปนอันมาก   คือของมวญ 
เทพดาและมนุษย  เหตุไรเลา  หมูฤาษีจึงมิไดสรรเสริญกามท้ังหลายเลย.  ดวย 
บทวากามท้ังหลายนี้   ทาวสักกะทรงแสดงวัตถุนั้นโดยสรุป. 
            ครั้งน้ัน    เมื่อพระมหาสัตวจะแกปญหาของทาวเธอ  ไดกลาวคาถา ๒ 
คาถาวา 
                        ดูกอนทานผูเปนจอมภูต    เพราะกามนั่นแล 
              สัตวทั้งหลายจึงถูกประหาร     ถูกจองจํา    เพราะกาม 
              ทั้งหลาย  ทุกขและภัยจึงเกิด  เพราะกามทั้งหลาย  สัตว 
              ทั้งหลายจึงประมาทลุมหลง   กระทํากรรมอันเปนบาป 
              สัตวเหลาน้ันมบีาป  จึงประสบบาปกรรม  เมื่อตายแลว 
              ยอมไปสูนรก    เพราะเห็นโทษในกามคุณดังน้ี   ฤาษ ี
              ทั้งหลายจึงไมสรรเสริญกาม. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา กาเมสุ  ความวา คนทั้งหลายยอมกระทํา 
ทุจริตท้ังหลายมีกายทุจริตเปนตน     เพราะเหตุแหงกาม  คือ   เพราะอาศัยกาม 
ทั้งหลาย.   บทวา   หฺเร   ความวา   ยอมเดือดรอนเพราะอาชญาเปนตน. 
บทวา   พชฌฺเร   ความวา   ยอมถกูจองจําดวยเครื่องจองจําคือเชือกเปนตน. 
บทวา  ทุกฺข  ไดแก   ทุกขมิใชความสําราญอันเปนไปทางกายและเปนไปทาง 
จิต.  บทวา  ภย  ไดแก   ภัยทั้งปวง   มีการติเตียนตนเปนตน.  พระมหาสัตว 
เรียกทาวสักกะวา  ภูตาธิบดี.  บทวา  อาทีนว  กามคุเณสุ   ทิสฺวา   ความวา 
เพราะเห็นโทษเห็นปานน้ี   ก็โทษนีน้ั้น  พึงแสดงดวยสูตรทั้งหลาย  มีทุกขักขนธ- 
สูตรเปนตน.  
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            ทาวสักกะทรงสดับถอยคําของพระมหาสัตวมีพระมนัสสลด    ตรัสคาถา 
ตอไปวา 
                        ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย     ขาพเจาจะ 
              ทดลองดูวาฤาษีเหลาน้ียังนอมไปในกามหรือไม  จึงถือ 
              เอาเหงาบัวท่ีฝงนํ้าไปฝงไวบนบก    ฤาษทีั้งหลายเปนผู 
              บรสิุทธิ์   ไมมบีาป  นี้เหงาบวัของทาน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วมีสมาโน  ความวา  ขาแตทานผูเจริญ 
กระผมทดลองวา  ฤาษีเหลาน้ีนอมจิตไปในกามหรือไม.  บทวา  อิสิโน  ความวา 
ถือเอาเหงาบัวอันเปนของทานผูแสวงหา.  บทวา  ตีเร   คเหตฺวาน   ความวา 
ถือเอาเหงาบัวท่ีทานเก็บไวที่ฝงแมน้ําแลวฝงไว  ณ สวนหนึ่งบนบก.    บทวา 
สุทฺธา   ความวา บัดนี้เรารูถึงการกระทําสบถของทาน  ฤาษีเหลาน้ีเปนผูบริสุทธิ์  
ไมมีบาปอยู. 
            พระโพธิสัตวไดฟงดังน้ันแลวกลาววา 
                        ดูกอนทาวสหัสนัยนเทวราช   ฤาษีเหลาน้ี  มิใช 
              นักฟอนของทานและมิใชผูที่ทานจะพึงลอเลน  ไมใช 
              พวกพองและสหายของทาน   เพราะเหตุไร  ทานจึงมา 
              ดูหมิ่นลอเลนกบัฤาษีทั้งหลาย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   น  เต  นฏา  ความวา  ดูกอนทาวเทวราช 
พวกกระผมไมใชเปนนักฟอนของทานและเปนผูไมสมควรท่ีใคร  ๆ  จะพึงลอเลน 
ไมใชญาติ  ไมใชสหายของทาน   เมื่อเปนเชนนี้   เพราะอะไร  พระองคจึงทําการ 
ดูหม่ิน  เพราะอาศัยอะไร  พระองคจึงลอเลนกับฤาษีทั้งหลาย. 
            ครั้งน้ันทาวสักกะ  เมื่อจะขอขมาทาน  จึงกลาวคาถาที่  ๒๐  วา  
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                        ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย    ผูมีปญญาดุจ 
              แผนดิน    ทานเปนอาจารยและเปนบิดาของขาพเจา 
              ขอเงาเทาของทาน     จงเปนที่พ่ึงของขาพเจาผูพลั้ง- 
              พลาด   ขอไดโปรดอดโทษสักครั้งหนึ่งเถิด   บัณฑิต 
              ทั้งหลาย  ยอมไมมีความโกรธเปนกําลัง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เอสา   ปติฏา   ความวา   เงาแหงเทา 
ของทานน้ี  จงเปนที่พ่ึงแหงความพลั้งพลาดของขาพเจาในวันน้ี.  บทวา   โกป- 
พลา  ความวา  ข้ึนชื่อวาบัณฑิตทั้งหลาย  ยอมมีขันติเปนกําลัง   มิใชเปนผูมี 
ความโกรธเปนกําลัง. 
            พระมหาสัตวอดโทษแกทาวสักกเทวราชแลว     เมื่อจะใหคณะฤาษีอด 
โทษดวยตนเอง  จึงกลาวคาถาตอไปวา 
                        การท่ีพวกเราไดเห็นทาววาสวะผูเปนจอมภูต 
              นับเปนราตรีเอกของพวกเราเหลาฤาษีซึ่งอยูกันดวยดี  
              ทานผูเจริญทุกคนจงพากันดีใจเถิดเพราะทานพราหมณ 
              ไดเหงาบัวคืนแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สวุาสิต   อิสีน   เอกรตฺตึ  มอีรรถา- 
ธิบายวา  เปนราตรีเอกท่ีผูมีอายุทั้งหลายพากันอยูในปาน้ี  เปนอันอยูดีกันทั้งน้ัน  
เพราะเหตุไร   เหตุวาพวกเราพากันเห็นทาววาสวะผูเปนเจาแหงภูต  ถาพวกเรา 
อยูในเมืองละก็คงไมไดเห็น.    บทวา  โภนฺโต  ความวา  พอมหาจําเริญเอย 
ทุกคนจงดีใจเถิด   จงปลืม้ใจเถิด  จงอดโทษแกทาวสักกเทวราชเถิด  เพราะเหตุ 
ไรเลา   เพราะทานพราหมณไดเหงาบัวคืนแลว  คือเหตุวาอาจารยของพวกเธอ 
ไดคืนเหงาบัว. 
            ทาวสักกเทวราชบังคมคณะฤาษีแลวเสด็จไปสูเทวโลก.   ฝายคณะฤาษี 
พากันยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลว   ตางไดเขาถึงพรหมโลก.  
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            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  โปราณกบัณฑิตพากันทําสบถละกิเลสอยางนี้  แลวทรงประกาศสัจจะ 
เวลาจบสัจจะ  ภิกษุผูกระสันดํารงในพระโสดาปตติผล.   เมื่อพระศาสดาจะทรง 
ประชุมชาดก  ไดตรัสพระคาถาสุดทายอีก ๓ คาถาวา 
                        เราตถาคต   สารีบุตร   โมคคัลลานะ   กัสสปะ 
              อนรุุทธะ ปุณณะและอานนทเปน ๗  พ่ีนอง ในครั้งน้ัน 
              อบุลวรรณาเปนนองสาว   ขชุชุตตราเปนทาสี  จิตต- 
              คฤหบดีเปนทาส   สาตาคีระเปนเทวดา    ปาลิเลยยกะ 
              เปนชาง   มธุระผูประเสริฐ    เปนวานร  กาฬุทายีเปน 
              ทาวสักกะ  ทานท้ังหลายจงทรงจําชาดก  ไวดวยประการ 
              ฉะน้ีแล. 
                                    จบอรรถกถาภึสกชาดก 
 
                                    ๖.  สุรุจิชาดก 
 

                                  วาดวยการขอบุตร  

                        [๑๙๔๒]     ดิฉันถูกเชิญมา    เปนพระอัครมเหสี 
              คนแรกของพระเจาสุรุจิตลอดเวลาหมื่นป  พระเจาสุรุจิ 
              นําดิฉันมาผูเดียว   ขาแตทานพราหมณ   ดิฉันนั้นมิได 
              รูสกึเลยวา ไดลวงเกินพระเจาสุรุจิผูเปนจอมประชาชน 
              ชาววิเทหรัฐ     ครองพระนครมิลิลา    ดวยกาย  วาจา 
              หรอืใจ   ทั้งในท่ีแจงหรือในทีล่ับเลย    ขาแตพระฤาษี  
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              ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี    ขอบุตรจงเกิดเถิด    เมือ่ 
              ดิฉนักลาวคําเท็จ  ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗  เสี่ยง. 
                        [๑๙๔๓]     ขาแตทานพราหมณ   ดิฉันเปนที่พอใจ 
              ของพระภัสดา  พระชนนีและพระชนกของพระภัสดา 
              ก็เปนที่รักของดิฉัน  พระองคทานเหลาน้ันทรงแนะนํา 
              ดิฉนั   ตลอดเวลาท่ีพระองคทานยังทรงพระชนมชีพอยู 
              ดิฉนันั้นยินดีในความไมเบียดเบียน    มีปกติประพฤติ 
              ธรรมโดยสวนเดียว     มุงบําเรอพระองคทานเหลาน้ัน 
              โดยเคารพ  ไมเกยีจครานท้ังกลางคืนกลางวัน    ขาแต 
              พระฤาษี    ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี  ขอบุตรจงเกดิ 
              เถิด  เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ   ขอศีรษะของดิฉันจงแตก 
              ๗   เส่ียง. 
                        [๑๙๔๔]     ขาแตทานพราหมณ    ความริษยาหรือ 
              ความโกรธ  ในสตรีผูเปนพระราชเทวีรวมกัน   ๑๖,๐๐๐ 
              คน   มิไดมีแกดิฉันในกาลไหน  ๆ  เลย   ดิฉันชื่นชม 
              ดวยความเกื้อกูลแกพระราชเทวีเหลาน้ัน  และคนไหน 
              ที่จะไมเปนที่รักของดิฉันไมมีเลย  ดิฉันอนุเคราะหหญิง 
              ผูรวมพระสามทีั่วกันทุกคน   ในกาลทุกเมื่อ   เหมือน 
              อนุเคราะหตนฉะน้ี   ขาแตพระฤาษี    ดวยการกลาว 
              คําสัตยจริงน้ี  ขอบุตรจงเกดิเถิด  เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ 
              ขอศีรษะของดิฉันจงแตก  ๗  เสี่ยง. 
                        [๑๙๔๕]     ดิฉันเล้ียงดูทาสกรรมกร    ซึ่งจะตอง 
              เลี้ยงดูและชนเหลาอื่นผูอาศัยเลี้ยงชีวิต  โดยเหมาะสม  
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              กบัหนาท่ี   ดิฉนัมีอินทรียอนัเบิกบานในกาลทุกเมื่อ 
              ขาแตพระฤาษี     ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้    ขอบุตร 
              จงเกิดเถิด  เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ    ขอศรีษะของดิฉัน 
              จงแตก  ๗  เสี่ยง. 
                        [๑๙๔๖]     ดิฉันมีฝามอือันชุมเลี้ยงดูสมณพราหมณ  
              และแมวณิพกเหลาอื่น  ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวและ 
              น้ําทุกเมื่อ    ขาแตพระฤาษีดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้ 
              ขอบุตรจงเกิดเถิด  เมื่อดิฉนักลาวคําเท็จ  ขอศีรษะของ 
              ดิฉนัจงแตก  ๗  เส่ียง. 
                        [๑๙๔๗]     ดิฉันเขาอยูประจําอุโบสถ  อันประกอบ 
              ดวยองค  ๘ ประการ  ตลอดดิถีที่  ๑๔,๑๕    และดิถีที่  ๘ 
              แหงปกษ  และตลอดปาฏิหาริยปกษ   ดิฉันสํารวมแลว 
              ในศีลทุกเมื่อ   ขาแตพระฤาษี   ดวยการกลาวคําสัตย 
              จริงนี้   ขอบุตรจงเกิดเถิด     เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ  ขอ 
              ศีรษะของดิฉันจงแตก  ๗  เสียง. 
                        [๑๙๔๘]     ดูกอนพระราชบุตรีผูเรืองยศงดงาม 
              คุณอันเปนธรรมเหลาใดในพระองค  ทีพ่ระองคแสดง 
              แลวคุณอันเปนธรรมเหลาน้ันมีทุกอยางพระราชโอรส 
              ผูเปนกษัตริย   สมบูรณดวยพระชาติ  เปนอภิชาตบุตร 
              เรืองพระยศ     เปนพระธรรมราชาแหงชนชาววิเทหะ 
              จงอบุัติแกพระนาง. 
                        [๑๙๔๙]     ทานผูมีดวงตานายินดี  ทรงผาคลุกธุลี 
              สถิตอยูบนเวหาอันไมมีสิ่งใดกั้น   ไดกลาววาจาเปนที่  
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              พอใจจับใจของดิฉัน   ทานเปนเทวดามาจากสวรรค  
              เปนฤาษีผูมีฤทธิ์มาก    หรือวาเปนใครมาถึงท่ีนี้    ขอ 
              ทานจงกลาวความจริงใหดิฉนัทราบดวย. 
                        [๑๙๕๐]     หมูเทวดามาประชุมกันท่ีสุธรรมาสภา 
              ยอมกราบไหวทาวสักกะองคใด  ขาพเจาเปนทาวสักกะ 
              องคนั้น   มีดวงตาพันหน่ึงมายังสํานักของทาน  หญิง 
              เหลาใดในเทวโลกเปนผูมีปกติ      ประพฤติสม่ําเสมอ 
              มีปญญา   มีศีล   มีพอผัวแมผัวเปนเทวดา   ยําเกรงสาม ี
              เทวดาท้ังหลายผูมิใชมนุษยมาเย่ียมหญิงเชนนั้น   ผูม ี
              ปญญา   มีกรรมอันสะอาด   เปนหญิงมนุษย    ดูกอน 
              นางผูเจริญ   ทานเกิดในราชสกุลนี้  พรั่งพรอมไปดวย 
              สิ่งที่นาปรารถนาทุกอยาง   ดวยสุจริตธรรมท่ีทานประ- 
              พฤติดีแลว   ในปางกอน  ดูกอนพระราชบุตรี  กแ็หละ 
              ขอนี้เปนชัยชนะในโลกทั้งสองของทาน  คือ   การอุบติั 
              ในเทวโลกและเกียรติในชีวิตน้ี   ดูกอนพระนางสุเมธา 
              ขอใหพระนางจงมีสุข  ยั่งยืนนาน  จงรกัษาธรรมไวใน 
              ตนใหยั่งยืนเถิด  ขาพเจาน้ี  ขอลาไปสูไตรทิพย   การ 
              พบเห็นทาน    เปนการพบเห็นที่ดูดด่ืมใจของขาพเจา 
              ยิ่งนัก. 
                                      จบสุรุจิชาดกที่  ๑  
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                                อรรถกถาสุรุจิชาดก 
            พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยพระนครสาวัตถี  ประทับอยู  ณ ปุพพาราม  
ปราสาทของมิคารมารดา  ทรงพระปรารภพร  ๘  ประการ ที่มหาอุบาสิกา 
วิสาขาไดรับ  ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา  มเหส ี  รุจโิน  ภริยา  ดงัน้ี. 
            เรื่องพิสดารมีวา   วันหน่ึงนางวิสาขาฟงธรรมกถาในพระเชตวันวิหาร 
แลวกราบทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆฉันเชา     แลวกลับเรือน. 
พอลวงราตรีนั้นมหาเมฆอันเปนไปในทวีปทั้งส่ียังฝนใหตก.   พระผูมีพระภาค-  
เจาตรัสเรียกพวกภิกษุมา    ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ฝนตกในเชตวัน 
อยางใด   ตกในทวีปทั้งส่ีอยางนั้น    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มหาเมฆกลุมสุดทาย 
พึงเปยกกายเราได    ขณะที่ฝนกําลังตก    ก็เสด็จหายไปจากพระเชตวันกับพวก 
ภิกษุดวยกําลังฤทธิ์     ปรากฏท่ีซุมประตูของนางวิสาขา.    อุบาสิกายินดีราเริง 
บันเทิงใจวา  อัศจรรยนัก  พอเจาพระคุณเอย   พิศวงนัก   พอมหาจําเริญเอย 
เพราะความท่ีพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มาก      ทรงอานุภาพมาก      ในเมื่อ 
หวงนํ้าเพียงเขาก็มี      เพียงเอวก็มีกําลังไหลไป     เทาหรือจีวรของภิกษุแม 
รูปหน่ึงที่ชื่อวาเปยกไมมีเลยแหละ       แลวอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธองค 
เปนประมุข      ไดกราบทลูขอน้ี      กะพระผูมีพระภาคเจาผูทรงเสร็จภัตกิจ 
แลววา      ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคขอประทานพร   ๘   ประการ 
กะพระผูมีพระภาคเจา  พระเจาขา.  ตรัสวา  วิสาขา  พระตถาคตท้ังหลายผานพน 
พรไปแลวละ.    กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     พรใด  ๆ    ควรแก 
ขาพระองค  และพรใด ๆ  ไมมีโทษ   ขาพระองคทูลขอพรน้ัน  ๆ  พระเจาขา. 
ตรัสวา  กลาวเถิดวิสาขา.  กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคขอ  
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ปรารถนาเพ่ือจะถวายผาอาบนํ้าฝนแกภิกษุสงฆตลอดชีพ ฯลฯ   เพ่ือจะถวายภัต  
แกภิกษุผูมา ฯลฯ  ภัตแกภิกษุผูจะไป ฯลฯ  ภัตรแกภิกษุไข ฯลฯ  ภัตแกภิกษุ 
ผูพยาบาลไข  ฯลฯ   ยาแกภิกษุผูไข ฯลฯ   ขาวยาคูประจํา   เพ่ือจะถวายผาอาบ 
แดภิกษุณีสงฆ.    พระศาสดาตรัสถามวา    วิสาขา    เธอเห็นอํานาจประโยชน 
อะไรถึงขอพร ๘ ประการกะพระตถาคต     เมื่อนางกราบทูลอานิสงสของพร  ๘ 
ประการแลว     ตรัสวา   ดีละ   ดีละ   วิสาขา   เธอเห็นอานิสงสเหลาน้ัน    ขอพร 
๘ ประการ แลวประทานพร ๘  ประการ ดวยพระดํารัสวา วิสาขา  เราอนุญาต 
พร ๘ ประการแกเธอ    แลวทรงอนุโมทนาเสร็จเสด็จหลีกไป.   อยูมาวันหน่ึง 
เมื่อพระศาสดาเสด็จประทับอยู   ณ  ปุพพาราม    พวกภิกษุพากันยกเรื่องข้ึน 
สนทนาในธรรมสภาวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    มหาอุบาสิกาวิสาขา    แมดํารงใน 
อัตภาพมาตุคาม   ก็ยังไดพร ๘  ประการจากสํานักทศพล  โอ  !  นางมีคุณมาก. 
พระศาสดาเสด็จมา   ตรสัถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อกีพ้วกเธอสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร    เมื่อพวกภิกษุพากันกราบทูลใหทรงทราบแลว      ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน  ที่วิสาขาไดรับพรในสํานักของเรา 
แมในครั้งกอนก็เคยไดรับแลวเหมือนกัน  ทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล    พระราชาทรงพระนามสุรุจิเสวยราชสมบัติในพระ- 
นครมิถิลา  ทรงไดพระราชโอรส  ก็ไดทรงขนานพระนามพระราชโอรสนัน้วา 
สุรุจิกุมาร.   พระกุมารทรงเจริญวัย   ทรงดําริวา   เราจักเรียนศิลปะในเมือง 
ตักกศิลา      เสด็จไปประทับนั่งพักที่ศาลาใกลประตูพระนคร.     ฝายพระราช 
โอรสของพระเจาพาราณสี  ทรงพระนามพรหมทัตกุมาร   ก็เสด็จไปในท่ีนั้น 
เหมือนกัน  ประทับนั่งพักเหนือแผนกระดาน ที่พระสุรุจิกุมารประทับนั่งน้ันแล. 
พระกุมารท้ังสองทรงไตถามกันแลว   มีความสนิทสนมกัน   ไปสูสํานักอาจารย 
รวมกันทีเดียว    ทรงใหคาคํานับอาจารย    ต้ังตนเรียนศิลปะ    ไมชานานนัก  
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ตางก็สําเร็จศิลปะ  พากันอําลาอาจารย เสด็จรวมทางกันมาหนอยหนึ่ง  ประทับ 
ยืนที่ทางสองแพรง  ทรงสวมกอดกันไว  ตางทรงกระทํากติกากัน   เพ่ือจะทรง 
รักษามิตรธรรมใหยั่งยืนไปวา   ถาขาพเจามีโอรส  ทานมีพระธิดา  หรือทานมี 
พระโอรส  ขาพเจามีธิดา  เราจักกระทําอาวาหมงคล   และวิวาหมงคล  แกโอรส 
และธิดาของเรานั้น.  ครั้นกุมารท้ังสองเสวยราชสมบัติ   พระสุรจิุมหาราชมีพระ 
โอรส.      พระประยูรญาติขนานพระนามพระโอรสน้ันวา     สรุุจิกุมาร. 
พระพรหมทัตมีพระธิดา.    พระประยูรญาติขนานนามพระธิดานั้นวา   สุเมธา. 
พระกุมารสุรุจิทรงจําเริญวัยเสด็จไปเมืองตักกศิลา  ทรงเรียนศลิปะเสร็จเสด็จมา. 
            พระราชบิดามีพระประสงคจะอภิเษกพระกุมารในราชสมบัติ    ทรงพระ 
ดําริวาขาววา   พระเจาพาราณสีพระสหายของเรามีพระธิดา  เราจักสถาปนานาง 
นั้นแลใหเปนอัครมเหสีของลูกเรา  ทรงประทานบรรณาการเปนอันมาก   ทรงสง 
พวกอํามาตยไปเพ่ือตองการพระนางนั้น.     ขณะที่พวกอํามาตยเหลาน้ันยังมา 
ไมถึง  พระเจาพาราณสีตรัสถามพระเทวีวา นางผูเจริญ  อะไรเปนทุกขอยางยิ่ง 
ของมาตุคาม.  พระเทวีกราบทูลวา    ขาแตพระทูลกระหมอม   ความหึงหญิงท่ี 
รวมผัว   เปนความทุกขของมาตุคามเจาคะ..    ตรสัวา  นางผูเจริญ  ถาเชนนัน้ 
เราตองชวยกันเปลื้องสุเมธาเทวีลูกหญิงของเราจากทุกขนั้น   เราจักใหแกผูที่จัก 
ครองเธอแตนางเดียวเทานั้น.    เมื่ออํามาตยเหลาน้ันพากันมาถึงทูลรับพระนาม 
ของพระนางแลว  ทาวเธอจึงตรัสวา  ดูราพอทั้งหลาย  อันที่จรงิ  เมื่อกอนขาพเจา 
กระทําปฏิญาณไวกับพระสหายของขาพเจา  ถึงกระน้ันขาพเจาก็มิไดประสงคเลย 
ที่สงนางเขาไปภายในกลุมสตรี     เราประสงคที่ใหนางแกผูที่จะครองนางผูเดียว 
เทาน้ัน.    อํามาตยเหลาน้ันพากันสงขาวสูสํานักพระราชา    พระราชาตรัสวา 
ราชสมบัติของเราใหญหลวง  มิถลิานครมีอาณาเขตถึง ๗ โยชน   กําหนดแหง 
ราชัยถึง  ๓๐๐ โยชน  อยางตํ่าสุด  ควรจะไดสตรี   ๑๖,๐๐๐ นาง  แลวมิไดทรง  
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บอกไป.   แตพระกุมารสุรุจิทรงสดับรูปสมบัติของพระนางสุเมธาแลว  กติ็ดพระ 
หทัยดวยการเกี่ยวของโดยสดับ    จึงสงกระแสพระดํารัสถึงพระราชบิดามารดาวา 
หมอมฉันจักครองนางผูเดียวเทาน้ัน   หมอมฉันไมตองการกลุมสตรี  โปรดเชิญ 
นางมาเถิด.    พระราชบิดามารดาไมทรงขัดพระหทัยของพระกุมาร    ทรงสง 
ทรัพยเปนอันมาก    เชิญพระนางมาดวยบริวารขบวนใหญแลวทรงอภิเษกรวม 
กัน  กระทําพระนางใหเปนพระมเหสีของพระกุมาร.  พระกุมารน้ันทรงพระนาม 
วา  สุรุจิมหาราช  ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม  ทรงอยูรวมกับพระนางดวย 
ความรัก.  กพ็ระนางประทับอยูในพระราชวังของทาวเธอตลอด  ๑๐,๐๐๐  ป  ไม 
ทรงไดพระโอรสหรือพระธิดาเลย.  
            ครั้งน้ันชาวเมืองประชุมกันชวนกันรองขานข้ึนในทองพระลานหลวง 
เมื่อทาวเธอดํารัสวา     นีอ่ะไรกัน      ก็กราบทูลวา     โทษของพระราชาไมมี 
พระเจาขา      แตพระโอรสผูจะสืบวงศของพระองคยังไมมีเลย     พระองคทรง 
มีพระเทวีพระนางเดียว       ธรรมดาราชสกุลตองมีหญิง  ๑๖,๐๐๐    นาง   เปน 
อยางตํ่าท่ีสุด      พระองคโปรดรับกลุมสตรีเถิดพระเจาขา      เผ่ือบรรดาหญิง 
เหลาน้ันจักมีสักคนหน่ึงที่มีบุญ     จักไดพระโอรส      ถูกทาวเธอตรัสหามเสีย 
วา  พอคุณเอย   พากันพูดอะไร   เราไดปฏิญาณไวแลววา    จักไมครองหญิง 
อ่ืนเลย     จึงไดเชิญหญิงน้ีมาได     เราไมมุสาวาทได     เราไมตองการกลุม 
แหงสตรี   เลยพากันหลีกไป.   พระนางสุเมธาทรงสดับพระดํารัสนั้น    ดํารวิา 
พระราชามิไดทรงนําสตรีอ่ืน ๆ  มาเลย    เพราะทรงพระดํารัสตรัสจริงแนนอน 
แตเรานี่แหละจักหามาถวายแกพระองค  ทรงดํารงในตําแหนงพระมเหสีเชนพระ 
มารดาของพระราชา  จึงทรงนํามาซึ่งสตรี ๔,๐๐๐  นาง  คือสาวนอยเชื้อกษัตริย 
๑,๐๐๐   เชื้อขุนนาง  ๑,๐๐๐  เชื้อเศรษฐี  ๑,๐๐๐  นางระบําผูชํานาญในกระบวน 
ฟอนรําทุกอยาง   ๑,๐๐๐   คัดที่พอพระหฤทัยของพระนาง.   แมพวกน้ันพากันอยู 
ในราชสกุลต้ัง   ๑๐,๐๐๐  ป  ก็ไมไดพระโอรสหรือธิดาดุจกัน.   พระนางคัดพวก 
อ่ืน ๆ  มาถวายคราวละ   ๔,๐๐๐  ถึงสามคราว.    แมพวกน้ันก็ไมไดพระโอรส  
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พระธิดา. รวมเปนหญิงท่ีพระนางนํามาถวาย  ๑๖,๐๐๐  นาง.  เวลาลวงไป  ๔๐,๐๐๐ 
ป    รวมกับเวลาที่ทรงอยูกับพระนางองคเดียว  ๑๐,๐๐๐  ป   เปน   ๕๐,๐๐๐   ป. 
ครั้งน้ันชาวเมืองประชุมชวนกันรองขานข้ึนอีก  เม่ือทาวเธอตรัสวา  เรื่องอะไร 
กันเลา    พากันกราบทูลวา     ขาแตสมมติเทพ    พระองคโปรดบังคับพระเทวี 
ทั้งหลาย  เพ่ือปรารถนาพระโอรสเถดิพระเจาขา.   พระราชาทรงรับวา   ดีแลว 
ตรัส  (กะพระเทวี)  วาพวกเธอปรารถนาบุตรเถิด.  ต้ังแตนั้นพระเทวีเหลาน้ัน 
เมื่อปรารถนาพระโอรส  พากันนอบนอมเทวดาตาง ๆ พากันบําเพ็ญวัตรตาง ๆ 
พระโอรสกไ็มอุบัติอยูนั่นเอง. 
            ครั้งน้ันพระราชาตรัสกะพระนางสุเมธาวา    นางผูเจริญ     เชิญเธอ 
ปรารถนาพระโอรสเถิด.     พระนางรับพระดํารัสวา     สาธุแลว     ครั้นถึงดิถ ี
ที่   ๑๕  ทรงสมาทานอุโบสถ  ประทบันั่งเหนือพระแทนอันสมควร ทรงระลึก 
ถึงศีลทั้งหลายอยูในพระตําหนักอันทรงสิริ.  พระเทวีที่เหลือพากันประพฤติวัตร 
อยางแพะอยางโคตางไปสูพระอุทยาน.  ดวยเดชเเหงศีลของพระนางสุเมธาพิภพ 
ของทาวสักกะหว่ันไหว.   ทาวสักกะทรงนึกวา   นางสุเมธาปรารถนาพระโอรส 
เราตองใหโอรสแกเธอ     แตวาเราไมอาจที่จะใหตามมีตามได     ตองเลือกเฟน 
โอรสที่สมควรแกเธอ  เม่ือทรงเลือกเฟนก็ทรงเห็นเทพบุตรนฬการ.  แทจริง 
เทพบุตรนฬการน้ันเปนสัตวถึงพรอมดวยบุญ    เม่ืออยูในนครพาราณสี    ใน 
อัตภาพครั้งกอน   ถึงเวลาหวานขาวไปไร    เห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง 
สงพวกทาสและกรรมกรไปหวานกัน      ตนเองกลับพาพระปจเจกพุทธเจาไปสู 
เรือน    ใหฉันแลวนิมนตมาท่ีฝงคงคา  รวมมือกันกับลูกชายสรางบรรณศาลา 
เอาไมมะเดื่อเปนเชิงฝา    เอาไมออเปนฝา   ผูกประตู     ทําท่ีจงกรม    นิมนต 
พระปจเจกพุทธเจาอยู  ณ บรรณศาลาน้ันแหละตลอดไตรมาส  ทานจําพรรษา  
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แลว  พอลกูท้ังคู  ก็นิมนตใหครองไตรจีวร   แลวสงทานไป.  ดวยทํานองน้ีเอง 
ไดนิมนตพระปจเจกพุทธเจาถึง ๗ องค ใหอยู  ณ บรรณศาลาน้ัน แลวใหครอง 
ไตรจีวร.    บางอาจารยกลาววา   พอลูกทั้งคูเปนชางจักสานกําลังขนเอาไมไผที่ 
ฝงคงคา   เห็นพระปจเจกพุทธเจาจึงพากันกระทําเชนนั้น     ดังน้ีก็มี.    พอลกู 
ทั้งคูนั้น    ครั้นทํากาลกิรยิาบังเกิดในภพดาวดึงส  เสวยอิสริยะแหงเทวดาอันใหญ 
กลับไปกลับมา  อยูในกามภพทั้ง  ๖  ชั้น.  เทพบุตรทั้งคูนั้นปรารถนาจะจุติจาก 
ชั้นนั้นไปบังเกิดในเทวโลกชั้นสูง. 
            ทาวสักกะทรงทราบความเปนอยางนั้น       เสด็จไปถึงประตูวิมานของ 
เทพบุตรองคหน่ึงในสององคนั้น     ตรัสกับเทพบุตรนั้นผูมาบังคมแลวยืนอยูวา 
ดูราทานผูนิรทุกข    ควรที่ทานจะไปสูมนุษยโลก.    เธอทูลวา  ขาแตมหาราช 
โลกมนุษยนารังเกียจสกปรก     ฝูงชนท่ีต้ังอยูในโลกมนุษยนัน้     ตางทําบุญมี 
ใหทานเปนตน      ปรารถนาเทวโลก     ขาพระองคจักไปในโลกมนุษยนั้นทํา 
อะไร.     ตรสัวา    ผูนิรทกุข    ทานจักไดบริโภคทิพสมบัติที่เคยบริโภคในเทว 
โลกในโลกมนุษย    จักไดอยูในปราสาทแกวสูง  ๒๕   โยชน  ยาว  ๙  โยชน 
กวาง  ๘  โยชน   เชญิทานรับคําเถิด.   เธอจึงรับ.   ทาวสักกะทรงถือปฏิญญา 
ของเธอแลว       เสด็จไปสูอุทยานดวยแปลงเพศเปนฤาษี       จงกรมในอากาศ 
เบื้องบนสตรีเหลาน้ัน    ทรงสําแดงพระองคใหปรากฏ   ตรัสวา  อาตมภาพจะให 
โอรสผูประเสริฐแกนางคนไหนเลา   นางคนไหนจักรับโอรสผูประเสริฐ.   สตร ี
๑,๐๐๐ นางตางยอหัตถวิงวอนวา  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  โปรดใหแกดิฉัน  ๆ. 
ทีนั้นทาวสักกะก็ตรัสวา   อาตมภาพจะใหโอรสแกหมูสตรีที่มีศีล   พวกเธอมีศีล 
อยางไร มีอาจาระอยางไรเลา. สตรีเหลาน้ันพากันลดมือท่ียกข้ึนลงหมดกลาววา 
ถาพระคุณเจาปรารถนาจะใหเเกสตรีผูมีศีล เชิญไปสูสํานักของพระนางสุเมธาเถิด. 
ทาวเธอก็เหาะไปทางอากาศนั้นเอง    ประทับยืนตรงชองพระแกลใกลพระทวาร 
ปราสาทของพระนาง.    ครั้งน้ันสตรีเหลาน้ันพากันกราบทูลแดพระนางวา   ทูล  
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กระหมอมแมเจาขา   เชิญพระแมเจาเสด็จมาเถิด  เทวราชพระองคหน่ึงประสงค 
จะถวายพระโอรสผูประเสริฐแดพระแมเจา    เหาะมาทางอากาศกําลังสถิตท่ีชอง 
พระแกล  เจาขา.  พระนางเสด็จไปดวยทาทางอันตระหนัก  ทรงเปดพระแกลตรัส 
วาขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ไดยินวา พระคุณเจาจะใหโอรสผูประเสริฐ   แกสตรี 
ผูมีศีล  เปนความจริงหรือพระเจาขา.  ทาวเธอตรัสวา ดูกอนพระเทวี   ขอถวาย 
พระพรเปนความจริง.  พระนางตรัสวา    ถาเชนนั้น     ขอพระคุณเจาโปรดให 
แกดิฉัน . ตรสัถามวา   กศ็ีลของบพิตรเปนอยางไร เชิญตรัส  ถาชอบใจอาตมภาพ 
อาตมภาพจักถวายพระโอรสผูประเสริฐ.     พระนางทรงสดับพระดํารัสของทาว 
เธอแลวตรัสวา   ถาเชนนัน้     เชิญพระคุณเจาคอยสดับเถิด  เมือ่จะทรงแถลงศีล 
คุณของตน  ไดทรงภาษิตพระคาถา  ๕  คาถาวา 
                        ดิฉันถูกเชิญมา  เปนพระอัครมเหสีคนแรกของ 
              พระเจาสุรุจิตลอดเวลาหมื่นป   พระเจาสุรุจินําดิฉันมา 
              ผูเดียว   ขาแตทานพราหมณ  ดิฉันนั้นมิไดรูสึกเลยวา 
              ไดลวงเกินพระเจาสุรุจิผูเปนจอมประชาชนชาววิเทห- 
              รฐัครองพระนครมิถิลา  ดวย  กาย   วาจา   หรือใจ 
              ทั้งในท่ีแจงหรือในท่ีลับเลย   ขาแตพระฤาษี    ดวยการ 
              กลาวคําสัตยจริงนี้   ขอบุตรจงเกิดเถิด  เมื่อดิฉันกลาว 
              คําเท็จ  ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เส่ียง. 
                        ขาแตทานพราหมณ   ดิฉันเปนที่พอใจของพระ- 
              ภัสดา  พระชนนีและพระชนกของพระภัสดาก็เปนที่รัก 
              ของดิฉัน     พระองคทานเหลาน้ันทรงแนะนําดิฉัน 
              ตลอดเวลาที่พระองคทานยังทรงพระชนมชีพอยู  ดิฉัน  
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              นั้นยินดีในความไมเบียดเบยีน   มีปกติประพฤติธรรม 
              โดยสวนเดียว    มุงบําเรอพระองคทานเหลาน้ันโดย 
              เคารพ     ไมเกียจครานท้ังกลางคืนกลางวัน    ขาแต 
              พระฤาษี    ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี   ขอบุตรจงเกดิ 
              เถิด  เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ   ขอศีรษะของดิฉันจงแตก 
              ๗  เสี่ยง. 
                        ขาแตทานพราหมณ   ความริษยาหรือความโกรธ 
              ในสตรีผูเปนราชเทวีรวมกัน  ๑๖,๐๐๐  คน  มิไดมีแก 
              ดิฉนัในกาลไหน ๆ เลย   ดิฉนัชื่นชมดวยความเกื้อกูล 
              แกพระราชเทวีเหลาน้ัน   และคนไหนที่จะไมเปนที่รัก 
              ของดิฉันไมมีเลย   ดิฉันอนุเคราะหหญิงผูรวมสามีทัว่ 
              กันทุกคน ในกาลทุกเมื่อ  เหมือนอนุเคราะหตนฉะน้ัน  
              ขาแตพระฤาษี   ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้   ขอบุตร 
              จงเกดิเถิด  เมื่อดิฉันกลาวคําเท็จ    ขอศรีษะของดิฉัน 
              จงแตก  ๗  เสี่ยง. 
                        ดิฉันเล้ียงดูทาสกรรมกร    ซึ่งจะตองเลี้ยงดูและ 
              ชนเหลาอื่นผูอาศัยเลี้ยงชีวิต    โดยเหมาะสมกับหนาท่ี 
              ดิฉนัมีอินทรียอนัเบิกบานในกาลทุกเมื่อขาแตพระฤาษี 
              ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี   ขอบุตรจงเกิดเถิดเมื่อดิฉัน 
              กลาวคําเท็จ   ขอศีรษะของดิฉันจงแตก  ๗ เส่ียง. 
                        ดิฉันมีฝามืออันชุมเลีย้งดูสมณพราหมณ    และ 
              วณิพกเหลาอื่น    ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวและน้ํา  
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              ทุกเมื่อ    ขาแตพระฤาษี    ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี 
              ขอบุตรจงเกิดเถิด    เมื่อดิฉนักลาวคําเท็จ    ขอศีรษะ 
              ของดิฉันจงแตกเปน  ๗  เสีย่ง. 
                        ดิฉันเขาอยูประจําอุโบสถ  อันประกอบดวยองค 
              ๘ ประการ ตลอดดิถีที่  ๑๔,  ๑๕    และดิถีที่  ๘  แหงปกษ  
              และตลอดปาฏิหาริยปกษ    ดิฉันสํารวมแลวในศีล 
              ทุกเมื่อ    ขาแตพระฤาษี    ดวยการกลาวคําสัตยจริงน้ี 
              ขอบุตรจงเกิดเถิด  เมื่อดิฉนักลาวคําเท็จ   ขอศีรษะของ 
              ดิฉนัจงแตก  ๗  เส่ียง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มเหสี  ไดแก  พระอัครมเหสี.   บทวา 
รุจิโน   ไดแก  พระราชา.    ทรงพระนามวา  สุรุจิ.   บทวา  ปม  ความวา 
ดิฉันไดมาเปนอัครมเหสีคนแรกกอนกวาหญิงท้ังปวง บรรดาหญิง   ๑๖,๐๐๐ คน. 
บทวา ย   ม ความวา  จําเดิมแตพระเจาสุรุจิทรงนําดิฉันมาเพ่ือความอยูรวมกัน 
อยางเปนสุข   ดิฉันไดเปนหญิงผูเดียวเทาน้ัน   ที่ไดอยูในพระตําหนักนี้ตลอด 
๑๐,๐๐๐ ป.  บทวา  อติมฺ ิตฺถ   ความวา  ดิฉันน้ันไมเคยทราบไมเคยระลึก 
เลยวา    ดิฉันลวงเกินพระราชาสุรุจิแลวท้ังตอหนาหรือลับหลงัแมโดยครูเดียว. 
เธอเรียกฤาษีนั้นวา  อีเส.   บทวา  เต  ม  ความวา   พระชนกและพระชนนี 
ของพระภัสดาทั้งสองพระองคนั้น  ทรงโปรดนําดิฉันมา.   บทวา   วิเนตาโร 
ความวา    ดฉัินไดรับแนะนําจากพระองคทานท้ัง  ๒  แลว   พระองคทานท้ัง ๒ 
นั้น   ยังทรงพระชนมอยูตราบใด    กค็งจะทรงประทานพระโอวาทแกดิฉันไป 
ตราบน้ัน.  บทวา   อหึสา   รตินี   ความวา   ดิฉันประกอบแลวดวยเจตนา 
อันเปนเหตุงดเวน    กลาวคือความไมเบียดเบียน   หมายความวา  ดิฉันไมเคย  
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เบียดเบียนสัตวอะไรต้ังตนแตมดดํามดแดงไปทีเดียว.   บทวา  กามสา  แปลวา 
มุงหนาโดยสวนเดียว. บทวา   ธมมฺจารินี  ความวา   ดิฉันบําเพ็ญในกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ.  บทวา  อุปฏาสึ    ความวา   ดิฉันทํากิจตาง ๆ  มกีารบริกรรม 
พระบาทเปนอาทิ  ปรนนิบัติพระองคทานท้ังสอง.  บทวา สหภริยานิ   ความวา 
เปนภรรยาแหงสามีเดียวกันกับดิฉัน.   บทวา  นาห ุ  ความวา  ธรรมคือความ 
ริษยา  หรือธรรมคือความโกรธ   เพราะอาศัยกิเลส  มิไดมีแกดิฉันเลย. บทวา 
หิเตน  ความวา   กิจใดเปนกิจเกื้อกูลแกหญิงเหลาน้ัน   ดิฉันยอมชื่นชมยินดี 
ดวยประโยชนเกื้อกูลของหญิงเหลาน้ันแท ๆ  ดิฉันยินดีเห็นหญิงเหลาน้ัน  เปน 
เหมือนบุตรธิดาในออมอกฉะนั้น.  บทวา  กาจิ  ความวา  บรรดาหญิงเหลาน้ัน 
แมเพียงคนเดียวท่ีจะชื่อวาดิฉันไมรักไมมีเลย    ดิฉันรักทุกคนทีเดียว.   บทวา 
อนุกมฺปามิ  ความวา  ดิฉันเอ็นดูหญิงทั้ง  ๑๖,๐๐๐  นางนั้นทุกคนดวยจิตออนโยน 
เหมือนเอ็นดูตนก็ปานกัน.    บทวา  สห    ธมฺเมน  ความวา   ดฉัินเลี้ยงดูตาม 
หนาที่ที่จะมอบใหเขาทําได  หมายความวา  ผูใดสามารถจะทํากรรมใด   ดฉัิน 
ก็ใชผูนั้นในกรรมนั้น.  บทวา  ปทุทิตินฺทฺริยา  ความวา  เมื่อใชเลาก็ยิ้มแยม 
แจมใสเปนนิตยทีเดียว  ดิฉันไมเคยใชใคร  ๆ อยางกราดเกร้ียววา  อีทาสอีตัว 
ราย  มึงจงทําการอันนี้ซิเวย    ดังน้ีเลยในกาลไหน ๆ.    บทวา  ปยตปาณินี 
ความวา  เปนผูมีมืออันลางแลว   เหยียดมือออกแลวทีเดียว.  บทวา  ปาริหา- 
ริยปกฺขฺจ   ความวา  ๔  วัน    ดวยอํานาจวันรับและวันสง   คือวัน   ๕  คํ่า 
วัน  ๘ คํ่า  วัน  ๑๔   คํ่า  วัน  ๑๕  คํ่า.  บทวา  สทา   ความวา   เปนผูสํารวม 
ในศีล  ๕  ตลอดกาลเปนนิตย  คือเปนผูมีอัตภาพอันศีลเหลาน้ันปกปองคุมครอง 
ไวแลว. 
            ธรรมดาวาการประมาณของพระนาง   ซึ่งแมจะพรรณนา   ๑๐๐  คาถา 
๑,๐๐๐  คาถา  ก็หาเพียงพอไม  ดวยประการฉะน้ี. ในเวลาท่ีพระนางพรรณนาคุณ  
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ของตนไดดวยพระคาถา ๑๕ เทาน้ัน     ทาวสักกะก็ตัดพระดํารัสของพระนางเสีย 
เพราะทาวเธอมีกิจท่ีตองกระทํามาก   เมื่อจะทรงสรรเสริญพระนางวา  คุณของ 
พระนางจริงทั้งน้ัน   จึงตรัส  ๒ คาถาวา 
                        ดูกอนราชบุตรี  ผูเรืองยศงดงาม  คุณอันเปนธรรม 
              เหลาน้ันมีทุกอยาง  พระราชโอรสผูเปนกษัตริย  สมบรูณ 
              ดวยพระชาติ  เปนอภิชาตบุตร  เรืองพระยศเปนธรรม 
              ราชาแหงชนชาววิเทหะ  จงอบุัติแกพระนาง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ธมฺมคุณา ไดแก มีคุณตามความเปนจริง 
คือมีคุณเปนจริง.  บทวา  สวิชฺชนฺติ   ความวา พระคุณเหลาใดเลาท่ีพระองค 
ตรัสแลว    พระคุณเหลานั้นทั้งหมดทีเดียว    สมบูรณเพียบพรอมในพระองค. 
บทวา  อภิชาโต   ความวา พระราชโอรสผูทรงพระกําเนิดบริสุทธิ์ทั้ง  ๒  ฝาย. 
บทวา  ยสสฺสิมา   ความวา   ทรงเพียบพรอมดวยสมบัติ   คือ   ยศและสมบัติ  
คือบริวาร.  บทวา  อุปฺปชฺชเต  ความวา  บุตรเห็นปานน้ีจักบังเกิดแตพระองค 
และอยาทรงวิตกไปเลย. 
            พระนางทรงสดับพระดํารัสของทาวเธอแลว     ทรงโสมนัส    เมื่อจะ 
ตรัสถามทาวเธอไดทรงภาษิต  ๒ พระคาถาวา 
                        ทานผูมีดวงตานายินดี   ทรงผาคลุกธุลี  สถิตอยู 
              บนเวหาอันไมมสีิ่งใดก้ัน  ไดกลาววาจาอันเปนที่พอใจ 
              จับใจของดิฉัน   ทานเปนเทวดามาจากสวรรค  เปนฤาษี 
              ผูมฤีทธิ์มาก  หรือวาเปนใครมาถึงท่ีนี้   ขอทานจงกลาว 
              ความจริงใหดิฉนัทราบดวย.    
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   รุมฺห ิ   ความวา    พระนางตรัสเรียก 
อยางนี้   ก็เพราะทาวสักกะทรงมีพระเนตรไมกระพริบเลย   เมือ่เสด็จมาก็เสด็จ  
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มาดวยเพศเปนดาบสอันนายินดี    โดยเปนบรรพชิต    (ทานมาสถิตในเวหา). 
บทวา  อเฆ   ไดแก   ในทีท่ี่ไมมีสิ่งใดก้ัน.  บทวา  ย   มยฺห  ความวา  ทาน 
กําลังกลาวคําอันนาพอใจของดิฉันนี้นั้นนะ  เปนเทวดาจากสวรรคมา  ณ  ทีน่ี้  
หรือไมอีกทีก็เปนฤาษีผูมีฤทธิ์มาก  หรือในบรรดาเทพเจา  มีทาวสักกะเปนตน 
ทานเปนเทพเจาองคไรเลา  มาปรากฏแลว   ณ  ที่นี.้    บทวา  อตฺตาน   เม 
ปเวทยา  พระนางตรัสวา  เชิญทานบอกความจริงใหดิฉันทราบเถิดเจาคะ. 
            ทาวสักกะ  เมื่อจะตรัสบอกแกพระนาง  จึงไดตรัส  ๖ พระคาถาวา 
                        หมูเทวดามาประชุมกนัที่สุธรรมาสภา ยอมกราบ 
              ไหวทาวสักกะองคใด    ขาพเจาเปนทาวสักกะองคนั้น 
              มีดวงตาพันหน่ึงมายังสํานักของทาน   หญิงเหลาใดใน 
              เทวโลกเปนผูมีปกติประพฤติสม่ําเสมอ  มปีญญา   มีศลี 
              มีพอผัวแมผัว   เปนเทวดายําเกรงสามี  เทวดาทั้งหลาย 
              ผูมใิชมนุษยมาเยี่ยมหญิงเชนนั้น   ผูมีปญญา   มีกรรม 
              อันสะอาด  เปนหญิงมนุษย    ดูกอนนางผูเจริญ   ทาน 
              เกิดในราชสกุลนี ้ พรั่งพรอมไปดวยส่ิงท่ีนาปรารถนา 
              ทุกอยาง    ดวยสุจริตธรรมท่ีทานประพฤติดีแลวใน 
              ปางกอน  ดูกอนพระราชบุตรี  กแ็หละขอนี้เปนชัยชนะ 
              ในโลกท้ังสองของทาน  คือ  การอุบัติในเทวโลก  และ 
              เกียรติในชีวิตนี้   ดูกอนพระนางสุเมธา  ขอใหพระนาง 
              จงมีสุข  ยั่งยืนนานจงรักษาธรรมไวในตนใหยั่งยืนเถิด 
              ขาพเจาน้ี    ขอลาไปสูไตรทิพย   การพบเห็นทาน  เปน 
              การพบเห็นที่ดูดด่ืมใจของขาพเจาย่ิงนัก.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สหสฺสกฺโข  ความวา ชื่อวาเปนผูมีดวงตา 
ต้ัง  ๑,๐๐๐  ดวยสามารถเล็งเห็นเรื่องท่ีคนต้ัง  ๑,๐๐๐ คน   คิดกันเพียงครูเดียว. 
บทวา   อิตฺถิโย   ความวา    หญิงท้ังหลายผูมีปกติประพฤติสม่ําเสมอ    คือผู 
ประกอบดวยการประพฤติสม่ําเสมอดวยทวารท้ัง  ๓.  บทวา ตาทิสาย  แปลวา 
เห็นปานน้ัน.    บทวา   สุเมธาย   ไดแก   ผูมีปญญาดี.   บทวา   อุภยตฺถ    
กฏคฺคโห    ความวา    ขอนี้เปนการยึดถือชัยไวได   ของทานท้ังในอัตภาพนี้ 
และในอนาคต  คือ  บรรดาโลกน้ีและโลกหนาเหลาน้ัน    ในอนาคตไดแกการ 
เขาถึงเทวโลก   ในชีวิตท่ีกําลังเปนไปอยูเลา   ก็ไดเกียรติ  เหตุนัน้   ขอน้ีจึงชื่อวา 
เปนการถือเอาชัยไวไดในโลกท้ังสอง  สุเมธาใหนางมีสุขยืนนานเถิด  จงรักษา 
ธรรม   (คือคุณท่ีมีจริงอยางนั้น)    ไวในตนใหยั่งยืนเถิด   ขาพเจาน้ีขอลาไปสู 
สรวงสวรรค  การพบเห็นทานเปนการพบเห็นที่ดูดดื่มแกขาพเจา. 
            ทาวสักกะประทานโอวาทแกพระนางวา   ก็กิจท่ีตองกระทําของขาพเจา 
มีอยูในเทวโลก  เหตุนั้น    ขาพเจาตองไป  ทานจงไมประมาทเถิดนะ  แลวเสด็จ 
หลีกไป.  ครัน้ถึงเวลาใกลรุง นฬการเทพบุตรก็จุติถือปฏิสนธิในพระครรโภทร 
ของพระนาง.    พระนางทรงทราบความท่ีพระองคทรงครรภ    กราบทูลแก 
พระราชา.  พระราชาประทานเครื่องผดุงครรภ  ถวนกําหนดทศมาส  พระนางก็ 
ประสูติพระโอรส. พระประยูรญาติทรงขนานพระนามพระโอรสวา มหาปนาท 
ชาวแควนทั้งสอง   (อังคะและมคธ)   พากันทิ้งเหรียญกระษาปณลงที่ทองพระ- 
ลานหลวงคนละ  ๑  กระษาปณ    เพื่อใหพระราชาทรงทราบวา    เปนคานํ้านม 
ของพระลูกเจาแหงชาวเรา.  เหรียญกระษาปณไดเปนกองใหญโต.  แมพระราชา 
จะตรัสหาม    ก็พากันกราบทูลวา    จักไดเปนทุนรอนในเวลาท่ีพระลูกเจาของ 
พวกขาพระองคทรงพระเจริญ    ตางไมรับคืนพากันหลีกไป.    พระกุมารทรง  
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พระเจริญดวยบริวารมากมาย    ครั้นทรงถึงวัยมีพระชนม ๑๖ พรรษา    ก็ทรง 
ลุความสําเร็จในศิลปะทุกประการ.  พระราชาทรงตรวจดูพระชนมของพระโอรส 
แลว    ตรัสกบัพระเทวีวา    นางผูเจริญในเวลาอภิเษกลูกของเราในราชสมบัติ 
จักสรางปราสาทอันนารื่นรมยใหเธอแลวถึงทําการอภิเษก.     พระนางรับพระ- 
โองการวา    ดีแลวพระเจาคะ.    พระราชารับสั่งใหหาอาจารยในวิชาพ้ืนที่มา 
ตรัสวา  พอทั้งหลาย   จงคุมชางใหสรางปราสาทเพ่ือลูกของเรา  ณ  ที่ไมหาง 
วังของเรา    เราจักอภิเษกลูกของเรานั้นในราชสมบัติ.     พวกอาจารยในวิชา 
พ้ืนที่เหลาน้ัน    รับพระโองการวา    ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา 
ปกกระหมอม    ขาพระพุทธเจาท้ังหลายขอรับใสเกลา  ฯ    แลวพากันตรวจภูมิ 
ประเทศ. 
            ขณะนั้นพิภพของทาวสักกะสําแดงอาการรอน.      ทาวเธอทรงทราบ 
เหตุนั้น    ตรสัเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมา  ตรัสสั่งวา  ไปเถิดพอเอย   จงสราง 
ปราสาทแกวยาว ๙ โยชน   กวาง ๘ โยชน   สูง  ๒๕  โยชน   ใหแกมหาปนาท 
ราชกุมารเถดิ.   วิสสุกรรมเทพบุตรแปลงเพศเปนชาง   ไปสูสาํนักของพวกชาง 
แลวสงพวกชางนั้นไปเสียดวยคําวา    พวกคุณกินขาวเชาแลวคอยมาเ5 ิด    แลว 
ประหารแผนดินดวยทอนไม.  ทันใดนั้นเอง  ปราสาท  ๗  ชั้น  มีขนาดดังกลาว 
แลว   ก็ผุดข้ึน.  มงคล  ๓  ประการ  คือ  มงคลฉลองปราสาท   มงคลอภิเษก 
สมโภชเศวตฉัตร   และอาวาหมงคล   ของพระกุมารมหาปนาทไดมีคราวเดียว 
กันแล.   ชาวแควนทั้งสองพากันประชุมในสถานมงคล   ใหกาลเวลาลวงไปถึง 
๗  ป   ดวยการมหรสพฉลองมงคล.   พระราชามิไดทรงบอกใหพวกน้ันเลิกงาน 
เลย.    สิ่งของทั้งหมดเปนตนวา    ผาเครื่องประดับของเค้ียวของกิน    ของชน 
เหลาน้ัน ไดเปนสิ่งของของราชสกุลทั้งน้ันเลย. ครั้นลวง ๗  ป  ฝูงชนเหลาน้ัน 
พากันรองทุกข    พระสุรจิุมหาราชตรัสถามวา  นี่อะไรกันเลา  ก็พากันกราบทูลวา 
ขาแตพระมหาราช    เมื่อพวกขาพระองคพากันสมโภชการมงคล   ๗  ปผานไป  
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แลว  ที่สุดของงานมงคลจะมีเมื่อไรเลา  พระเจาขา.  ลําดับนั้น    พระราชาตรัสวา 
ตลอดกาลถึงเทาน้ี  ลูกเราไมเคยหัวเราะเลย  เมื่อใดเธอหัวเราะ  เมื่อน้ันพวกเจา 
ทั้งหลายจงพากันไปเถิด.   ครั้งน้ัน  มหาชนเท่ียวตีกลองปาวรอง    เชิญนักฟอน 
ของพระเจามหาปนาทน้ันประชุม.  นกัฟอน ๖,๐๐๐ พากันมาประชุม  แบงกัน 
เปน ๗ สวน  พากันรําฟอน  ก็มิอาจที่จะใหพระราชาทรงพระสรวลได.  ทั้งนี้  
เพราะความท่ีทาวเธอเคยทอดพระเนตรกระบวนฟอนรําอันเปนทิพยมาชานาน 
การฟอนของนักฟอนเหลาน้ัน      จึงมิไดเปนที่ตองพระหทัย. 
            ครั้งน้ันจอมนักฟอน  ๒ นาย คือ กัณฑกรรณ  และปณฑุกรรณ  คิดวา 
พวกเราจะใหพระราชาทรงพระสรวลใหได       พากันเขาไปในทองพระลาน. 
บรรดาจอมนักฟอนท้ังสองคนน้ัน   กณัฑกรรณใหปลูกตนมะมวงใหญชื่ออตุละ 
ที่พระราชทวาร   แลวขวางกลุมดายข้ึนไปใหคลองที่กิ่งของตนมะมวงนั้น    แลว 
ไตข้ึนไปตามเสนดาย. ไดยินวา ไมมะมวงชื่ออตุละ   เปนตนมะมวงของทาวเวส- 
วัณ   ครั้งน้ันพวกทาสของทาวเวสวัณก็พากันตัดกิ่งนอยใหญของตนมะมวงน้ัน 
นั้นโคนลงมา.      นักฟอนท่ีเหลือ     เก็บกิ่งเหลาน้ันกองไวแลวรดดวยนํ้า. 
กัณฑกรรณน้ันนุงหมผากรองดอกไมลุกข้ึนฟอนรําไป.  พระเจามหาปนาททอด 
พระเนตรเห็นเขาแลว  ก็มิไดทรงพระสรวลเลย.   ปณฑุกรรณไดทําเชิงตะกอน 
ไมในทองพระลานหลวง  แลวเดินเขาสูกองไฟกับบริษัทของตน.   ครั้นไฟดับ 
แลว   นักฟอนท้ังหลายเอาน้ํารดเชิงตะกอน.   ปณฑุกรรณน้ันกับบริษัท  นุงหม 
ผากรองดอกไมลุกข้ึนฟอนรํา.    พระราชาทรงทอดพระเนตรการน้ันแลว    คง 
มิไดทรงพระสรวลอยูนั่นเอง.     เมื่อสุดฝมือท่ีจะใหพระราชาพระองคนั้นทรง 
พระสรวล    ฝูงคนก็พากันระส่ําระสายดวยประการฉะน้ี.    ทาวสักกะทรงทราบ 
เหตุนั้น    จึงทรงสงนักฟอนเทวดาไปดวยพระเทวบัญชาวา  ไปเถิดพอเอย   จง 
ทําใหพระมหาปนาทะทรงพระสรวลเสด็จอุฎฐาการจงไดเถิด.   เทพนักฟอนน้ัน  
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มายืนอยูบนอากาศในทองพระลานหลวง แสดงขบวนฟอนท่ีเรียกวา  อุปฑฒังคะ. 
มือขางเดียวเทาน้ัน   เทาก็ขางเดียว    ตาก็ขางเดียว   แมค้ิวก็ขางเดียว   ฟอนไป 
รายรําไป  เคลื่อนไหวไป  ที่เหลือคงน่ิงไมหว่ันไหวเลย.   พระเจามหาปนาทะ 
ทอดพระเนตรเห็นการนั้นแลว     ทรงพระสรวลหนอยหน่ึง.     แตมหาชนเม่ือ 
หัวเราะ   ก็สดุที่จะกลั้นความขบขันไว    สุดที่จะดํารงสติไวได    ปลอยอวัยวะ 
หมดเลย    ลมกลิ้งไปในทองพระลานหลวง.     มงคลเปนอันเลิกไดตอนน้ัน 
ขอความท่ีเหลือในเรื่องนี้   พรรณนาไวในมหาปนาทชาดกท่ีมีคําวา   ปนาโท 
นาเมโส   ราชา   ยสฺส  ยูโป  สุวณฺณมโย   เปนตน. 
            พระราชามหาปนาททรงกระทําบุญถวายทานเปนตน   เมื่อส้ินพระชนม 
ก็เสด็จไปสูเทวโลกนั่นเอง.                   
            พระศาสดาทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุมชาดกวา 
มหาปนาท    ในครั้งน้ันไดมาเปนภัททชิ    สุเมธาเทวีไดมาเปนวิสาขา 
วิสสุกรรมไดมาเปนอานนท   สวนทาวสักกะไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                                 จบอรรถกถาสุรุจิชาดก 
 
                               ๗.  ปญจุโปสถิกชาดก 
 

                     วาดวยรกัษาอุโบสถดวยความคิดตาง  ๆ  กัน  

                        [๑๙๕๑]     ดูกอนนกพิราบ   เพราะเหตุไร   บัดน้ี 
              เจาจึงมีความขวนขวายนอย  ไมตองการอาหาร  อดกลั้น 
              ความหิวกระหายมารักษาอุโบส.  
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                        [๑๙๕๒]     แตกอนนี้ขาพเจาบินไปกับนางนก- 
              พิราบ   เราท้ัง  ๒  ชื่นชมยินดีกันอยูในปาประเทศนั้น 
              ทันใดน้ัน      เหย่ียวไดโฉบเอานางนกพิราบไปเสีย 
              ขาพเจาไมปรารถนาจะพลัดพรากจากนางไป     แตจํา 
              ตองพลัดพรากจากนาง     เพราะพลัดพรากจากนาง 
              ขาพเจาไดเสวยเวทนาทางใจ   เพราะเหตุนั้น     ขาพเจา 
              จึงรกัษาอุโบสถ   ดวยคิดวา  ความรักอยาไดกลับมาหา 
              เราอีกเลย. 
                        [๑๙๕๓]     ดูกอนงูผูไปไมตรง  เลือ้ยไปดวยอกม ี
              ลิ้น ๒  ลิ้น เจามีเขี้ยวเปนอาวุธ   มีพิษรายแรง  เพราะเหตุ 
              ไร     เจาจึงอดกล้ันความหิวกระหายมารกัษาอุโบสถ. 
                        [๑๙๕๔]     โคของนายอําเภอ  กําลังเปล่ียว    ม ี
              หนอกกระเพ่ือม  มีลักษณะงาม   มีกําลัง  มันไดเหยียบ 
              ขาพเจา ขาพเจาโกรธจึงไดกัดมัน  มันกถู็กทุกขเวทนา 
              ครอบงํา  ถึงความตาย  ณ  ที่นั้นเอง   ลําดับน้ัน   ชน 
              ทั้งหลายก็พากันออกมาจากบาน    รองไหคร่ําครวญ 
              หาไดพากันหลบหลีกไปไม   เพราะเหตุนั้น     ขาพเจา 
              จึงรกัษาอุโบสถ    ดวยคิดวา    ความโกรธอยาไดมาถึง 
              เราอีกเลย. 
                        [๑๙๕๕]     ดูกอนสุนัขจ้ิงจอก    เน้ือของคนที่ตาย 
              แลว   มีอยูในปาชาเปนอันมาก    อาหารชนิดน้ีเปนที่ 
              พอใจของเจา    เพราะเหตุไร    เจาจึงอดกล้ันความหิว 
              กระหายมารักษาอุโบสถ.  
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                        [๑๙๕๖]     ขาพเจาไดเขาไปสูทองชางตัวใหญ 
              ยินดีในซากศพ   ติดใจในเนือ้ชาง  ลมรอนและแสงเเดด 
              อันกลาไดแผดเผาทวารหนักของชางน้ันใหแหง   ขาแต 
              ทานผูเจริญ     ขาพเจาท้ังผอมท้ังเหลือง    ไมมีทางจะ 
              ออกได   ตอมา   มีฝนหาใหญตกลงมาโดยพลัน   ชะ 
              ทวารหนักของชางตัวน้ันใหเปยกชุม  ดูกอนทานผูเจริญ 
              ทีนัน้   ขาพเจาจึงออกมาได  ดังดวงจันทรพนจากปาก 
              แหงราหูฉะนั้น เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ 
              ดวยคิดวา  ความโลภอยามาถึงเราอีกเลย. 
                        [๑๙๕๗]     ดูกอนหม ี   แตกอนนี ้  เจาขย้ํากินตัว 
              ปลวกในจอมปลวก    เพราะเหตุไร    เจาจึงอดกล้ัน 
              ความหิวกระหายมารักษาอุโบสถเลา. 
                        [๑๙๕๘]     ขาพเจาดูหมิ่นถ่ินที่เคยอยูของตน  ได 
              ไปยังปจจันตคามแควนมลรัฐ   เพราะความเปนผูอยาก 
              มากเกินไป   ครัง้น้ันชนทั้งหลายก็พากันออกจากบาน 
              รมุตีขาพเจาดวยคันธนู   ขาพเจาศีรษะแตกเลือดอาบ 
              ไดกลับมาสูถ่ินที่เคยอยูอาศัยของตน    เพราะเหตุนั้น 
              ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ   ดวยคิดวา   ความอยากมาก 
              เกินไปอยาไดมาถึงเราอีกเลย. 
                        [๑๙๕๙]     ขาแตทานผูเจริญ  ขอความอันใด  ทาน 
              ก็ไดถามพวกขาพเจาแลวขาพเจาท้ังหมดก็ไดพยากรณ 
              ขอความอันนั้นตามท่ีไดรูเห็นมา   ขาแตทานผูเปน  
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              วงศพรหมผูเจรญิ    พวกขาพเจาจะขอถามทานบางละ 
              เพราะเหตุไร  ทานจึงรักษาอุโบสถเลา. 
                        [๑๙๖๐]     พระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่ง  ผูไมแปด- 
              เปอนดวยกิเลส  นั่งอยูในอาศรมของฉันครูหน่ึง  ทาน 
              ไดบอกใหฉันทราบถึงท่ีไปท่ีมา   นามโคตรและจรณะ 
              ทุกอยาง   ถึงอยางน้ัน   ฉันกม็ิไดกราบไหวเทาท้ัง  ๒ 
              ของทาน   อนึ่ง   ฉันกม็ิไดถามถึงนามและโคตรของ 
              ทานเลย  เพราะเหตุนั้น   ฉันจึงรักษาอุโบสถ  ดวยคิดวา 
              มานะอยาไดมาถึงฉันอีกเลย. 
                             จบปญจุโปสถิกชาดกท่ี  ๗  
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                              อรรถกถาปญจอุโปสถชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระวหิารเชตวัน  ทรงพระปรารภ 
อุบาสก  ๕๐๐  ผูรักษาอุโบสถ  ตรัสเรือ่งนี้มีคําเริ่มตนวา  อปฺโปสฺสุโกทานิ 
ตุว  กโปต  ดงัน้ี.  
            มีเรื่องยอวา  ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจา   ประทับนั่งเหนือพระพุทธ- 
อาสนอันอลงกต   ทามกลางบริษัทสี่    ในธรรมสภา    ทอดพระเนตรดูบริษัท 
ดวยพระหฤทัยอันออนโยน  ทรงทราบวา    วันนี้เทศนาจักต้ังเรื่องข้ึน  เพราะ 
อาศัยถอยคําแหงพวกอุบาสกเปนแท   จึงตรัสเรียกพวกอุบาสกมา    ตรัสถามวา 
ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย    พวกเธอพากันบําเพ็ญวัตรแหงผูรักษาอุโบสถหรือ 
ครั้นอุบาสกเหลาน้ัน      กราบทูลวาพระเจาขา     ขาแตพระองคผูเจริญ  ตรัสวา 
พวกเธอกระทําดีแลว      อันอุโบสถนีเ้ปนเชื้อสายแหงหมูบัณฑิตแตครั้งกอน 
ที่จริงบัณฑิตแตครั้งกอนพากันอยูจําอุโบสถเพื่อขมกิเลสมีราคะเปนตน   อุบาสก 
เหลาน้ันพากันกราบทูลอาราธนา  ทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล     ไดมีประเทศอันเปนดงนารื่นรมยยิ่งนัก    อยูระหวาง 
พรมแดนแหงแควนทั้งสาม    มีเเควนมคธเปนตน.    พระโพธสิัตวบังเกิดใน 
สกุลพราหมณมหาศาลในแควนมคธ   เจริญวัยแลว   ละกามท้ังหลาย   ปลกีตน 
เขาไปสูดงนั้น      สรางอาศรมบทบวชเปนฤาษี  พํานักอาศัยอยู.   ก็ในท่ีไมไกล 
อาศรมของทาน  นกพิราบกับภรรยาอาศัยอยูที่เชิงแหงหนึ่ง  งูอาศัยที่จอมปลวก 
จอมหน่ึง  ที่ละเมาะปาแหงหนึ่งหมาจ้ิงจอกอาศัยอยู  ที่ละเมาะปาอีกแหงหน่ึงเลา 
หมีอาศัยอยู.  ทั้งส่ีสัตวเหลาน้ัน     ตางก็เขาไปหาพระฤาษี   ฟงธรรม   ตามกาล 
อันเปนโอกาส. อยูมาวันหน่ึง นกพิราบกับภรรยาออกจากรังไปหากิน.  เหยี่ยว  
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ตัวหนึ่งจับนางนกพิราบตัวบินไปขางหลังนกพิราบน้ันแลวบินหนีไป.  นกพิราบ 
ไดยินเสียงรองของนางนกพิราบน้ัน    เหลียวกลับมองดู  เห็นนางนกพิราบนั้น 
กําลังถูกเหยี่ยวน้ันโฉบไป.     ฝายเหยี่ยวเลาก็ฆานางนกพิราบนั้นทั้ง ๆ  ที่กําลัง 
รองอยูนั่นเองตาย  แลวจิกกินเสีย.  นกพิราบกลุมใจ  เพราะพลัดพรากจากนาง 
นกนั้น  ดํารวิา  ความรักนี้ทําใหเราลําบากเหลือเกิน  คราวนี้เรายังขมความรัก 
ไมไดแลว  จักไมขอออกไปหากิน. มันตัดขาดทางโคจรเลยไปสูสํานักพระดาบส 
สมาทานอุโบสถเพ่ือขมราคะนอนอยู  ณ  สวนขางหน่ึง. 
            กลาวถึงงู    คิดจักแสวงหาเหยื่อ    ออกจากท่ีอยู   เที่ยวแสวงหาเหยื่อ 
ในสถานเปนที่เที่ยวไปของแมโคในบานชายแดน.    ครั้งน้ันโคผูอันเปนมงคล 
ขาวปลอดของนายอําเภอ   กินหญาแลวก็คุกเขาท่ีเชิงจอมปลวกแหงหน่ึง   เอา 
เขาขวิดดินเลนอยู.    งูเลาก็กลัวเสียงฝเทาของแมโคทั้งหลาย     เลื้อยไปเพ่ือจะ 
เขาจอมปลวกน้ัน.    ทีนัน้โคผูก็เหยียบมันดวยเทา.     มันโกรธโคนั้นจึงกัด 
โคผูถึงส้ินชีวิตตรงนั้นเอง.    พวกชาวบานไดยินขาววา   โคผูตายแลว   ทกุคน 
พากันมารวมกัน   รองไหบูชาโคผูตัวน้ันดวยของหอมและดอกไมเปนตน    พา 
กันขุดหลุมฝงแลวหลีกไป.      เวลาพวกน้ันพากันกลับแลว     งูก็เลื้อยออกมา 
คิดวา  เราอาลัยความโกรธฆาโคผูตัวนี้เสีย   ทําใหมหาชนพากันเศราโศก  ที่นี ้
เราขมความโกรธน้ีไมไดแลว    จักไมออกหากินละกลับไปสูอาศรมน้ัน     นอน 
สมาทานอุโบสถเพ่ือขมความโกรธ. 
            ฝายหมาจ้ิงจอกเท่ียวแสวงหาอาหาร  เห็นชางตายตัวหน่ึง   ดีใจวา  เรา 
ไดเหยื่อชิ้นใหญแลวว่ิงไปกัดที่งวงไดเปนเหมือนเวลากัดเสา   ไมไดความยินดีที่ 
ตรงงวงนั้น   กัดงาตอไป ไดเปนอยางแกะแทนหิน ปรี่เขากัดทอง ไดเปนอยาง 
กระดง  ตรงเขากัดหาง  ไดเปนอยางกัดสาก  กรากเขากัดชองทวารหนัก  ไดเปน 
เหมือนกับขนมหวาน.  มนัต้ังหนาขย้ําอยูดวยอํานาจความโลภ  เลยเขาไปภายใน  
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ทองเวลาหิวก็กินเน้ือในทองนั้น   เวลากระหายก็ดื่มเลือด  เวลานอนก็นอนทับไส 
และปอด.  มนัคิดวาท้ังขาวทั้งนํ้ามีเสร็จแลวในที่นี้ทีเดียว  กูจักทําอะไรในแหง 
อ่ืนเลา    แสนรื่นรมยอยูในทองชางนั้นแหงเดียว    ไมออกขางนอกเลย   คงอยู 
ในทองชางเทานั้น.    จําเนียรกาลตอมา    ซากชางก็แหงดวยลมและแดด   ชอง 
ทวารหนักก็ปด.    หมาจ้ิงจอกนอนอยูภายในทอง     กลับมีเนือ้และเลือดนอย 
รางกายผายผอมมองไมเห็นทางออกได.  ครั้นวันหน่ึง  เมฆมิใชฤดูกาลใหฝนตก 
ชองทวารหนักชุมชื้นออนตัว     ปรากฏชองใหเห็น.    หมาจ้ิงจอกพอเห็นชอง 
คิดวา  กูลําบากนานนัก  ตองหนีออกชองนี้จงได  แลวเอานิ้วดันชองทวารหนัก.   
เมื่อมันมีสรีระยุยดันออกจากท่ีแคบโดยเร็ว   ขนเลยติดอยูที่ชองทวารหนัก 
หมด.    มันมีตัวโลนเหมือนจาวตาลหลุดออกมาได.    มันคิดวา    เพราะอาศัย 
ความโลภ  กตูองเสวยทุกขนี้   ที่นี้กูขมความโลภไมได  จักไมขอหากินละ  ไปสู 
อาศรมน้ัน   สมาทานอุโบสถ   เพ่ือขมความโลภนอนอยู   ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง. 
            กลาวถึงหมีออกจากปาแลว  ถกูความอยากย่ิงครอบงํา  จึงไปสูบานชาย 
แดนในแควนมัลละ. พวกชาวบานไดยินวาหมีมาแลว  ตางถือธนูและพลองเปน 
ตนพากันออกไปลอมละเมาะท่ีหมีนั้นเขาไป.  มันรูวาถูกมหาชนลอมไว   จึงออก 
หนี.   เมื่อมันกําลังหนีอยูนั้นเอง  ฝูงชนพากันยิงดวยธนูตีดวยพลอง.  มันหัวแตก 
เลือดไหลอาบไปที่อยูของตน  ไดคิดวา  ทุกขนี้เกิดเพราะอํานาจความโลภ   คือ 
ความอยากยิ่งของกู    ทีนีกู้ขมความโลภคือความอยากย่ิงน้ีไวมิไดแลว    จักไม 
หากินละ  ไปสูอาศรมน้ัน    สมาทานอุโบสถ  เพ่ือขมความอยากย่ิง   หมอบอยู 
ณ   ที่ควรสวนหน่ึง.    ฝายดาบสเลา    ก็อาศัยชาติของตน     ตกไปในอํานาจ 
มานะ  ไมสามารถจะยังฌานใหบังเกิดได. ครั้งน้ันพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง 
ทราบความท่ีดาบสน้ันมีมานะ   ดําริวา    สัตวผูนี้มิใชอ่ืนเลย    ที่แทเปนหนอ  
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เนื้อแหงพระพุทธเจา  จักบรรลุความเปนพระสัพพัญูในกัลปนี้เองแหละ  เรา 
ตองกระทําการขมมานะของสัตวนี้เสียแลว    กระทําใหสมาบัติบังเกิดจงได  จึง 
มาจากปาหิมพานตตอนเหนือ     ขณะเม่ือดาบสน้ันกําลังนอนอยูในบรรณศาลา 
นั้นเอง นั่งเหนือแผนกระดานหินของดาบสน้ัน.  ดาบสน้ันออกมาเห็นพระปจ- 
เจกพุทธเจานั้นนั่งเหนืออาสนะของตน  ก็ขุนใจเพราะความมีมานะ  ปรี่เขาไปหา 
ทานแลวตบมือตวาดวา    ฉิบหายเถิด    ไอถอย     ไอกาลกรรณี     ไอสมณะ 
หัวโลน    มงึมานั่งเหนือแผนกระดานของกูทําไม. 
            ครั้งน้ันพระปจเจกพุทธเจาน้ันกลาวกะทานวา  พอคนดี  เหตุไร  พอ 
จึงมีแตมานะ    ขาพเจาบรรลุปจเจกพุทธญาณเเลวนะในกัลปนี้เอง     พอก็จัก 
เปนพระสัพพัญูพระพุทธเจา   พอเปนหนอเนื้อพระพุทธเจานะ  พอบําเพ็ญ 
บารมีมาแลว     รอกาลเพียงเทาน้ี     ขางหนาผานไป     จักเปนพระพุทธเจา 
พอดํารงในความเปนพระพุทธเจาจักมีชื่อวา  สิทธตัถะ  บอกนามตระกูลโคตร 
และพระอัครสาวกเปนตนแลวไดประทานโอวาทวา     พอยังจะมัวเอาแตมานะ 
เปนคนหยาบคาย    เพ่ืออะไรเลา    นีไ้มสมควรแกพอเลย.   ดาบสน้ันแมเมื่อ 
ทานกลาวอยางนี้แลว      ก็ยังคงไมไหวทานอยูนั่นเอง     มิหนําซ้ําไมถามเสีย 
ดวยวา      ขาจักเปนพระพุทธเจาเมื่อไร.      ครั้นพระปจเจกพุทธเจากลาววา 
เธอไมรูถึงความใหญหลวงแหงชาติและความใหญโตแหงคุณของเรา    หากเธอ 
สามารถ     กจ็งเท่ียวไปในอากาศเหมือนเรา    แลวเหาะไปในอากาศ    โปรย 
ฝุนที่เทาของตนลงในมณฑลชฎาของดาบสน้ัน      ไปสูหิมพานตตอนเหนือดัง 
เดิม.    พอทานไปแลว     ดาบสถึงสลดใจคิดวา     ทานผูนี้เปนสมณะเหมือน 
กัน   มีสรรีะหนัก    ไปในอากาศได    ดุจปุยนุน  ที่ทิ้งไปในชองลม   เพราะ 
ถอืชาติเรามิไดกราบเทาทั้งคู      ของพระปจเจกพุทธเจาเห็นปานฉะน้ี    มหินํา 
ซ้ําไมถามเสียดวยวา    เราจักเปนพระพุทธเจาเมื่อไร  ข้ึนชื่อวาชาตินี้จักกระทํา  
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อะไรได     ศลีและจรณะเทาน้ันเปนใหญในโลกน้ี     ก็แตวามานะของเรานี้แล 
จําเริญอยู   จักพาไปหานรกได  ทีนี้เรายังขมมานะน้ีมิไดแลวจักไมไปหาผลาผล 
เขาสูบรรณศาลาสมาทานอุโบสถเพื่อขมมานะเสีย    นั่งเหนือกระดานเลียบเปน 
กุลบุตรผูมีญาณใหญ    ขมมานะเสียได    เจริญกสิณ    ยังอภิญญาและสมาบัติ 
๘  ใหบังเกิดไดแลว    จึงออกไปน่ังที่แผนกระดานหินทายท่ีจงกรม.   ครั้งน้ัน 
สัตวมีนกพิราบเปนตน      พากันเขาไปหาทาน     ไหวแลวยืนอยู  ณ  ที่ควร 
สวนหนึ่ง   พระมหาสัตวจึงถามนกพิราบวา     ในวันอ่ืน  ๆ    เจาไมไดมา 
เวลาน้ี   เจาคงไมไดหาอาหาร    ในวันนี้เจาเปนผูรักษาอุโบสถหรือไฉนเลา. 
นกพิราบกราบเรียนวา   ขอรับกระผม.   ครั้งน้ันเมื่อทานจะถามมันวาดวยเหตุ 
ไรเลา   กลาวคาถาเปนประถมวา 
                        ดูกอนนกพิราบ  เพราะเหตุไร   บัดน้ี   เจาจึงมี 
              ความขวนขวายนอย   ไมตองการอาหาร    อดกลั้น 
              ความหิวกระหาย  มารักษาอโุบสถ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อปฺโปสฺสุโก  ไดแก  ผูปราศจากความ 
อาลัย.  บทวา   น  ตฺว  ความวา  วันนี้ทานไมมีความตองการดวยโภชนะ. 
            นกพิราบไดฟงดังนั้นแลว   ไดกลาว  ๒  คาถาวา 
                        แตกอนนีข้าพเจาบินไปกับนางนกพิราบ   เราท้ัง 
              ๒   ชื่นชมยินดีกนัอยูในปาประเทศนั้น     ทันใดนั้น 
              เหยีย่วไดโฉบนางนกพิราบไปเสีย   ขาพเจาไมปรารถนา 
              จะพลัดพรากจากนางไป  แตจําตองพลัดพรากจากนาง 
              เพราะพลัดพรากจากนาง ขาพเจาไดเสวยเวทนาทางใจ 
              เพราะเหตุนั้น       ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ  ดวยคิดวา 
              ความรักอยาไดกลับมาหาเราอีกเลย.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  รมาม  ความวา   พวกเรายอมยินดีดวย 
ความยินดีในกาม.  บทวา  สากุณิโก   แปลวา  นกเหยี่ยว. 
            เมื่อนกพิราบแถลงอุโบสถกรรมของตนแลว      พระมหาสัตวจึงถามงู 
เปนตนทีละตัว ๆ.   แมสัตวเหลาน้ันก็พากันแถลงความจริง.   เมื่อจะถามงูทาน 
กลาววา 
                        ดูกอนผูไปไมตรง  เลือ้ยไปดวยอก  มีลิ้น  ๒ ลิน้ 
              เจามีเขี้ยวเปนอาวุธ  มีพิษรายแรง  เพราะเหตุไร  เจาจึง 
              อดกล้ันความหวิกระหายมารักษาอุโบสถ. 
            งูกลาววา 
                        โคของนายอําเภอ กําลังเปลี่ยว  มีหนอกกระเพ่ือม 
              มีลกัษณะงาม  มีกําลัง   มันไดเหยียบขาพเจา  ขาพเจา 
              โกรธจึงไดกัดมัน     มันก็ถูกทุกขเวทนาครอบงํา   ถึง 
              ความตาย  ณ  ทีน่ั้น    ลําดับน้ัน     ชนท้ังหลายก็พากัน 
              ออกมาจากบาน  รองไหคร่ําครวญ  หาไดพากันหลบ- 
              หลีกไปไม  เพราะเหตุนั้น    ขาพเจาจึงไดรักษาอุโบสถ 
              ดวยคิดวา  ความโกรธอยาไดมาถึงเราอีกเลย. 
            พระมหาสัตวเมื่อจะถามสุนัขจ้ิงจอก  จึงกลาวคาถาวา 
                        ดูกอนสุนขัจิ้งจอก  เน้ือของคนท่ีตายแลว    อยู 
              ในปาชาเปนอันมาก   อาหารชนิดนี้เปนที่พอใจของเจา 
              เพราะเหตุไร     เจาจึงอดกล้ันความกระหายมารักษา 
              อุโบสถ. 
                   สุนัขจ้ิงจอกกลาววา  
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                        ขาพเจาไดเขาไปสูทองชางตัวใหญ    ยินดีใน 
              ซากศพ    ติดใจในเน้ือชาง    ลมรอนและแสงแดดอัน 
              กลาไดแผดเผาทวารหนักชางน้ันใหแหง     ขาแตทาน 
              ผูเจริญ  ขาพเจาทั้งผอมท้ังเหลือง   ไมมีทางจะออกได 
              ตอมามีฝนหาใหญตกลงมาโดยพลัน  ชะทวารหนักของ 
              ชางนั้นใหเปยกชุม  ดูกอนทานผูเจริญ    ทีนั้น  ขาพเจา 
              จึงออกมาไดด่ังดวงจันทรพนจากปากราหู  ฉะนั้น 
              เพราะเหตุนั้น     ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ     ดวยคิดวา 
              ความโลภอยามาถึงเราอีกเลย. 
            เมื่อจะถามหมีจึงกลาววา 
                        ดูกอนหมี  แตกอนนี้  เจาขยี้กินตัวปลวกในจอม 
              ปลวก   เพราะเหตุไร   เจาจึงอดกล้ันความหิวกระหาย 
              มารกัษาอุโบสถเลา. 
            หมีกลาววา 
                        ขาพเจาดูหมิ่นถ่ินที่เคยอยูของตน    ไดไปยัง 
              ปจจันตคามแควนมลรัฐ เพราะความเปนผูอยากมาก 
              เกินไป  ครั้งน้ันชนทั้งหลายก็พากันออกจากบาน รุมตี 
              ขาพเจาดวยคันธนู ขาพเจาศีรษะแตกเลือดอาบ   ได 
              กลบัมาอยูถ่ินที่เคยอยูอาศัยของตน เพราะเหตุนั้น 
              ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา ความอยากมาก 
              เกินไปอยาไดมาถึงเราอีกเลย.  
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            ในคาถาน้ัน   พระมหาสัตวเรียกงูนั้น  ดวยคําวา  อนุชฺชคามิ   เปนตน   
บทวา  จลกฺกกุโธ  ความวา โคนั้นมีหนอกกระเพ่ือม. บทวา ทุกขฺาภิตนฺโน 
ความวา  โคนั้นถูกทุกขบบีค้ันยิ่งนัก   กระสับกระสาย.   บทวา  พห ู แปลวา 
มาก.   บทวา  ปาวิส แปลวา   เขาไปแลว.   บทวา  รสฺมิโย   แปลวา   แสง 
แหงพระอาทิตย   (แสงแดด).     บทวา  นิกฺขมิสสฺ   แปลวา    ออกไปแลว. 
บทวา  กิปลฺลิกานิ แปลวา  ปลวกทั้งหลาย.  บทวา  นิปฺโปถยนฺโต  แปลวา 
ขยี้ขยํา.   บทวา  อติเหฬยาโน   แปลวา  ดูหม่ิน  นินทา  ติเตียน.    บทวา 
โกทณฺฑเกน  ไดแก  ดวยไมคันธนูและไมพลอง. 
            ครั้นสัตวทั้ง  ๔ นั้น   พรรณนาอุโปสถกรรมของตนอยางน้ีแลว  ก็ชวน 
กันลุกข้ึนไหวพระมหาสัตว   เมื่อจะถามบางวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   วัน 
อิน ๆ  ในเวลาน้ี   พระคุณเจาเคยไปหาผลาผล  วันนี้   เหตุไร พระคุณเจาจึง 
ไมไป  กระทําอุโปสถกรรมอยู    จึงกลาวคาถาวา 
                        ขาแตทานผูเจริญ   ขอความอันใด  ทานก็ไดถาม 
              พวกขาพเจา     ขาพเจาท้ังหมดก็ไดพยากรณขอความ 
              อันนั้นตามท่ีไดรูเห็นมา     ขาแตทานผูเปนวงศพรหม 
              ผูเจริญ     พวกขาพเจาจะขอถามทานบางละ    เพราะ 
              เหตุไร  ทานจึงรกัษาอุโบสถเลา. 
          ฝายพระโพธิสัตวนั้น     ก็แถลงแกพวกน้ันวา 
                        พระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่ง   ผูไมแปดเปอนดวย 
              กิเลส   นั่งอยูในอาศรมของฉันครูหน่ึง   ทานไดบอก 
              ใหฉันทราบถึงท่ีไปที่มา  นามโคตรและจรณะทุกอยาง 
              ถึงอยางน้ัน     ฉันก็มิไดกราบไหวเทาท้ัง  ๒ ของทาน  
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              อนึง่    ฉันกม็ิไดถามถึงนามและโคตรของทานเลย 
              เพราะเหตุนั้น    ฉันจึงรักษาอุโบสถ  ดวยคิดวา  มานะ 
              อยาไดมาถึงฉันอีกเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ย  โน  ความวา ทานไมไดถามถึงความใด 
กะพวกขาพเจาเลย.  บทวา  ยถาปชาน  ความวา พวกขาพเจาไดแถลงเรื่องนั้น  
ตามท่ีตนไดรูมา.    บทวา  อนูปลิตฺโต  ความวา  อันกิเลสทุกอยางจะไมเขา 
ไปไลทาจิตไดเลย.   บทวา  โส   ม  อเวทิ  ความวา    ทานไดบอกใหทราบ 
ขารู  แสดงแกขาทุกอยาง   ถึงฐานะที่ขาควรดําเนิน    ฐานะที่ขาดําเนินไปแลว 
ในบัดนี้     และเรื่องนามโคตรและจรณะของขาในอนาคตเชนนี้วาเธอจักมีนาม 
อยางนี้  จักมีโคตรอยางนี้   เธอจักมีศีลเเละจรณะเห็นปานน้ี. บทวา  เอวมห 
นิคฺคหึ  ความวา    เมื่อทานแสดงถึงอยางน้ี     ขามิไดกราบบาทยุคลของทาน 
เพราะอาศัยมานะของตน. 
            พระมหาสัตวแถลงการกระทําอุโบสถของตนอยางนี้แลว    ตักเตือนสัตว 
เหลาน้ันสงตอไป    กลับเขาบรรณศาลา.     สัตวเหลาน้ันเลาตางพากันไปท่ีอยู 
ของตน    พระมหาสัตวมีฌานไมเสื่อม    ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา 
สัตวพวกน้ันต้ังอยูในโอวาทของทาน  ไดไปสวรรคตาม ๆ กัน. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้     ตรัสย้ําวา    อบุาสกท้ังหลาย 
อันอุโบสถนีเ้ปนเชื้อแถวแหงหมูบัณฑิตแตเกากอนดวยประการฉะน้ี    อุโบสถ 
เปนอันควรจะบําเพ็ญ    แลวทรงประชมุชาดกวา  นกพิราบในครั้งน้ัน    ไดมา 
เปนอนุรุทธะ  หมีไดมาเปนกัสสปะ  หมาจิ้งจอกไดมาเปนโมคคัลลานะ 
งูไดมาเปนสารีบุตร  สวนดาบสไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                                 จบอรรถกถาปญจอุโบสถชาดก  
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                                  ๘.  มหาโมรชาดก 
 

                          วาดวยพญานกยงูพนจากบวง 
                        [๑๙๖๑]     ดูกอนสหาย  ก็ถาแหละทานจับขาพเจา 
              เพราะเหตุแหงทรัพยแลว   ทานอยาฆาขาพเจาเลย   จง 
              จับเปนนําขาพเจาไปถวายพระราชาเถิด  เขาใจวา ทาน 
              จะไดทรัพยไมไดนอยเลย. 
                        [๑๙๖๒]     เราผูกสอดลูกธนูใสเขาในแลง    มิได 
              หมายมั่นวาจะฆาทานในวันนี้เลย    แตเราจักตัดบวงท่ี 
              ผูกรัดเทาทาน  พญายูงจงไปตามสบายเถิด. 
                        [๑๙๖๓]     เหตุไร    ทานจึงเพียรดักขาพเจามาถึง 
              ๗ ป  สูอดกลั้นความหิวกระหายท้ังกลางคืนและกลาง 
              วัน   เมื่อเปนเชนนั้น      ทานปรารถนาจะปลดปลอย 
              ขาพเจา   ผูติดบวงเสียจากบวงเพ่ืออะไร  วันนี ้ ทาน 
              งดเวนจากปาณาติบาตหรือ  หรือวาทานใหอภัยในสัตว  
              ทั้งปวง  เหตุไร  ทานจึงปรารถนาจะปลดปลอยขาพเจา 
              ผูติดบวง  ออกจากบวงเสียเลา. 
                        [๑๙๖๔]     ดูกอนพญายูง   ขอทานจงบอกวา   ผูใด 
              เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต     และใหอภยัในสัตว 
              ทั้งปวง   ขาพเจาขอถามความขอนั้นกะทาน   ผูนั้นจุติ 
              จากโลกน้ีแลวจะไดความสุขอะไร.  
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                        [๑๙๖๕]     ขาพเจาขอบอกวา    ผูใดเปนผูงดเวน 
              จากปาณาติบาต   และใหอภัยในสัตวทั้งปวง ผูนั้นยอม 
              ไดรบัความสรรเสริญในปจจุบัน    และเมือ่ตายไปยอม 
              ไปสูสวรรค. 
                        [๑๙๖๖]     สมณพราหมณพวกหน่ึงกลาววา เทวดา 
              ทั้งหลายไม     ชีพยอมเขาถึงความเปนตาง ๆ  กันใน 
              โลกนี้      ผลของกรรมดีและกรรมชั่วก็ไมมีเหมือนกัน 
              และกลาววา  ทานอันคนโงบัญญัติไว   ขาพเจาเชื่อถอย 
              คําของพระอรหันตเหลาน้ัน   ฉะนั้น   จึงเบียดเบียนนก 
              ทั้งหลาย. 
                        [๑๙๖๗]     ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง  ๒  เห็นกันได 
              งาย ๆ  สองสวางไปในอากาศ   ดวงจันทรดวงอาทิตย  
              ทั้ง  ๒  นั้น   อยูในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน  สมณพราหมณ  
              เหลาน้ัน    กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยในมนุษยโลก  
              อยางไรหรือ. 
                        [๑๙๖๘]     ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง  ๒  เห็นกันได 
              งาย ๆ  สองสวางไปในอากาศ   ดวงจันทรดวงอาทิตย  
              ทั้ง ๒  นั้นมีอยูในโลกอ่ืน  ไมมีในโลกนี้  สมณพราหมณ 
              เหลาน้ัน     กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยวาเปนเทวดา 
              ในมนุษยโลก. 
                        [๑๙๖๙]     สมณพราหมณเหลาใด    มีวาทะวาหา 
              เหตุมิได  ไมกลาวถึงกรรม  ไมกลาวถึงผลแหงกรรมดี  
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              กรรมชั่ว  และกลาวถึงทานวาคนโงบัญญัติไว  สมณ- 
              พราหมณเหลาน้ัน      เปนผูมีวาทะเลวทราม    ถูกทาน 
              กําจัดเสียแลว   เพราะการพยากรณนี้แหละ. 
                        [๑๙๗๐]     คําของทานนี้เปนคําจริงแททีเดียว  ไฉน 
              ทานจะไมพึงมีผลเลา  ผลของกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือน 
              กัน  ไฉนจะไมมผีล อนึ่ง ทานน้ีจะวาคนโงบัญญัติขึ้น 
              อยางไรได  ดูกอนพญายูง  ขาพเจาจะทําอยางไร จะทํา 
              อะไร  ประพฤติอะไร  เสพสมาคมอะไร  ดวยตบะคุณ  
              อะไร  อยางไรจึงจะไมตองไปตกนรก  ขอทานจงบอก 
              เน้ือความน้ีแกขาพเจาเถิด. 
                        [๑๙๗๑]     มีสมณะเหลาใดเหลาหน่ึง    นุงหมผา 
              ยอมดวยนํ้าฝาด   ประพฤติเปนผูไมมีเรือน   เท่ียวไป 
              บณิฑบาตในเวลาเชาในกาล     เวนจากการเท่ียวไปใน 
              เวลาวิกาล  ผูสงบระงับ   มีอยูในแผนดินนี้แน  ทานจง 
              เขาไปหาสมณะเหลาน้ันในเวลาอันควร  ณ  ที่นั้น  แลว 
              จงถามขอความตามความพอใจของทาน    สมณะ- 
              เหลาน้ันก็จะชี้แจงประโยชนโลกนี้และโลกหนาใหแก 
              ทาน  ตามความรูความเห็น. 
                        [๑๙๗๒]     ความเปนพรานน้ี     เราละไดแลว 
              เหมอืนงูลอกคราบเกาของตน  หรือเหมือนตนไม  อัน 
              เขียวชอุม    ผลดัใบเหลืองท้ิง   ฉะนั้น    วันนี้เราละ 
              ความเปนพรานได.  
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                        [๑๙๗๓]     อนึ่ง  มีนกเหลาใดท่ีเราขังไวในนิเวศน 
              ประมาณหลายรอย    วันนี้เราใหชีวิตแกนกเหลาน้ัน 
              ขอนกเหลาน้ันจงพนจากการกักขัง    ไปสูสถานท่ีอยู 
              เดิมของตนเถิด. 
                        [๑๙๗๔]     นายพรานถือบวงเท่ียวไปในราวปา 
              เพ่ือดักพญานกยูงตัวเรืองยศ    ครั้นดักพญานกยูงตัว 
              เรืองยศไดแลว     ก็ไดพนจากทุกขเหมือนเราพนแลว 
              ฉะน้ัน. 
                                        จบมหาโมรชาดกที่  ๘ 
 
                                 อรรถกถามหาโมรชาดก 
            พระศาสดาเสด็จประทับ   ณ  พระวิหารเชตวัน  ทรงพระปรารภ 
ภิกษุผูกระสนัรูปหนึ่ง  ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา  สเจ  ห ิ ตฺยาห   ธนเหตุ 
คหิโต  ดังน้ี. 
            เรื่องยอมีวา  พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา   จริงหรือที่ขาววา   เธอ 
กระสันจะสึก   ครั้นเธอรบัสารภาพวา   จริงพระเจาขา     ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ความกําหนัดดวยความสามารถชื่นใจนี้   ไฉนจักไมใหบุคคลอยางเธอวุนวายได 
เลา  มีอยางหรือ ลมที่จะสามารถพลิกภูเขาสุเนรุได ไมทําใหใบไมเกา ๆ  ใกล ๆ 
กระจัดกระเจิงไป  ในปางกอนน่ันนะ  แมสัตวผูบริสุทธิ์คอยหักหามความฟุงซาน 
ของกิเลสในภายในอยู  ๗๐๐ ป  ก็ยังโดนความกําหนัดดวยสามารถความชื่นใจนี้ 
ทําใหวุนวายไดเลย  ทรงนําอดีตนิทานมาดังตอไปนี้  
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            ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัต   เสวยราชสมบัติ  ณ พระนคร 
พาราณสี     พระโพธิสัตวไดถือปฏิสนธิในทองนางนกยูงในประเทศชายแดน. 
เมื่อครรภแกเต็มที่แลว     นางนกยูงผูมารดาตกฟอง  ณ  ที่หากิน    แลวบินไป 
ก็ธรรมดาวาฟองไข   เมื่อมารดาไมมีโรค   และไมมีอันตรายอ่ืน ๆ  เปนตนวา 
ทีฆชาติรบกวนยอมไมเสีย.  เหตุนั้นฟองไขนั้น    จึงเปนเหมือนดอกกรรณิการ 
ตูม ๆ มีสีเหมือนสีทอง    เมื่อเวลาครบกําหนดก็แตกโดยธรรมดาของตน.  ลูก 
นกยูงมีสีเปนทอง    ออกมาแลว.    ลูกนกยูงทองน้ัน    มีนัยนตาท้ังคูคลายผล 
กระพังโหม  มีจะงอยปากสีเหมือนแกวประพาฬ มีสรอยสีแดงสามชั้นวงรอบคอ 
ผานไปกลางหลัง.    ครั้นยูงทองเจริญวัย    มีรางกายเติบใหญขนาดดุมเกวียน 
รูปงามยิ่งนัก.  ฝูงนกยูงเขียว ๆ ทั้งหมด  ประชุมกนัยกใหนกยงูทองเปนเจานาย 
พากันแวดลอมเปนบริวาร. วันหน่ึงนกยูงทองดื่มนํ้าในกระพังน้ํา  เห็นรูปสมบัติ  
ของตน  คิดวา  เรามีรูปงามล้ําเลิศกวานกยูงท้ังหมด  ถาเราจักอยูในแดนมนุษย 
กับฝูงนกยูงเหลาน้ี     อันตรายคงบังเกิดแกเรา   เราตองไปปาหิมพานตอาศัยอยู 
ณ   ที่อันสําราญลําพังผูเดียวจึงจะดี.  เมื่อฝูงนกยูงพากันแนบรังนอนในราตรีกาล 
ก็มิไดบอกใหตัวอะไรรูเลย  โผข้ึนบินเขาปาหิมพานต  ผานทิวเขาไป  ๓  ทิวถึง 
ทิวท่ี   ๔   มสีระธรรมชาติขนาดใหญดาดาษไปดวยปทุมอยูในปาตอนหน่ึง 
ไมไกลสระนั้น  มีตนไทรใหญเกิดอาศัยภูเขาลูกหนึ่ง  ก็ลงเรนกายถึงกิ่งไทรน้ัน. 
อน่ึงเลา  ที่ตรงกลางภูเขาน้ันยังมีถ้ําอันนาเจริญใจ.   พญายูงทองมุงจะอยูในถ้ํา 
นั้นจึงลงเกาะที่พ้ืนภูเขาตรงหนาถ้ําน้ัน.  ก็แลท่ีตรงน้ัน  ผูอยูขางลางไมอาจข้ึนไป 
ไดเลย  ผูอยูขางบนเลาก็ไมอาจลงไปได  เปนที่ปลอดภัยจาก  แมว  งู   มนษุย. 
พญานกยูงทอง  ดําริวา   ตรงนี้เปนที่อันสําราญของเรา   คงพักอยูตรงนั้นเอง 
ตลอดวันนั้น     ตอรุงข้ึนก็ลุกออกจากถ้ํา    เกาะท่ียอดเขา    หันหนาไปทางทิศ  
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ตะวันออก  เห็นสุริยมณฑลกําลังอุทัย  ก็สวดปรติรเพ่ือขอความคุมครองปองกัน 
ตนในเวลากลางวันวา  อุเทตยฺจกฺขุมา  เอกราชา  พระเจาองคเอก  ทรง 
พระจักษุพระองคนี้   กําลังอุทัยดังน้ีเปนตน  แลวรอนลง ณ ทีห่ากิน  เที่ยวหากิน 
ตอนเย็นจึงมาเกาะที่ยอดเขาบายหนาทางทิศตะวันตก  เพงดูสุริยมณฑลอันอัสดง 
สวดพระปริตรเพ่ือขอความคุมครองปองกันในเวลากลางคืนวา   อเปตยฺจกฺ- 
ขุมา  เอกราชา พระเจาองคเอก ทรงพระจักษุพระองคนี้   กําลงัเสด็จออกไป 
ดังน้ีเปนตน     พํานักอยูดวยอุบายน้ี. 
            ครั้น  ณ วันหน่ึง     ลูกนายพรานผูหน่ึงทองเที่ยวไปในราวปา    เห็น 
พญายูงทองน้ันจับอยูเหนือยอดเขา      จึงมาที่อยูของตนเม่ือจวนจะตายบอกลูก 
ไววา   พอเอย   ในราวปาตรงทิวเขาท่ี  ๔  มีนกยูงทอง   ถาพระราชาตรัสถาม 
ก็กราบทูลใหทรงทราบ.    อยูมาวันหน่ึง    พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี 
ทรงพระนามวาเขมา  ทรงเห็นพระสุบินในเวลาใกลรุง   พระสุบินไดมีเรื่อง 
ราวอยางนี้.       นกยูงมีสีเหมือนสีทองกําลังแสดงธรรม       พระนางทรงให 
สาธุการสดับธรรม    นกยูงครั้นแสดงธรรมเสร็จ    ก็ลุกข้ึนบินไป.   พระนาง 
ทอดพระเนตรเห็นพญายูงทองกําลังบินไป    ก็ตรัสสั่งใหคนท้ังหลายชวยกันจับ 
พญานกยูงน้ันใหได    ขณะท่ีกําลังตรัสอยูนั่นแหละ  ทรงต่ืนเสีย  ครั้นทรงต่ืน 
แลวจึงทรงทราบวาเปนความฝน  ทรงดําริตอไปวา    ครั้นจะกราบทูลวาฝนไป 
ที่ไหนพระราชาจะทรงเอาพระหฤทัยเอ้ือเฟอ  แลวทรงบรรทมประหนึ่งทรงแพ 
พระครรภ. ครั้งน้ัน  พระราชาเสด็จเขามาใกลพระนางตรัสถามวา  นางผูเจริญใจ 
เธอไมสบายเปนอะไรไปเลา. กราบทูลวา ความแพครรภบังเกิดข้ึนแกหมอมฉัน 
พระเจาคะ.   ตรัสถามวา   เธอตองการสิ่งใดเลาจะ    นางผูเจริญ.    กราบทูลวา 
ขาแตทูลกระหมอม  เกลากระหมอมฉันปรารถนาจะฟงธรรมของพญานกยูงทอง 
พระเจาคะ.   รับสั่งวานางผูเจริญใจเอย  ฉันจักหาพญายูงทองอยางนี้ไดจากไหน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 459 

เลา.  กราบทูลวา ขาแตทูลกระหมอมแมเกลากระหมอมฉัน  มิไดสมปรารถนา 
ชีวิตของเกลากระหมอมฉันเปนอันไมมีละ   พระเจาคะ.   ตรัสปลอบวา  นาง- 
ผูเจริญใจ  อยาเสียใจเลยนะ  ถามันมอียู  ณ ทีไหน  เธอตองไดแนนอน  แลว 
เสด็จประทับนั่งเหนือพระราชอาสน  ตรัสถามหมูอํามาตยวา   แนะพอเอย   เทวี 
ปรารถนาจะฟงธรรมของนกยูงทอง  อันนกยูงมีสีเหมือนสีทองนะ.   มีอยูหรือไม. 
พวกอํามาตยกราบทูลวา     ขอเดชะ  พวกพราหมณคงจักทราบ     พระเจาขา. 
พระราชาตรัสใหหาพวกพราหมณมาเฝาแลว   มีพระดํารัสถาม.   พวกพราหมณ 
พากันกราบทูลอยางน้ีวา    ขาแตพระมหาราช   สตัวเดียรัจฉานเหลาน้ันคือ  ใน 
จําพวกสัตวน้ํา ปลา  เตา  ปู  ในจําพวกสัตวบก  มฤค  หงส  นกยูง  นกกระทา 
มีสีเหมือนสีทอง  มีอยู   แมมนุษยทั้งหลายเลา  กม็ีสีเหมือนสีทองมีอยู    ทั้งน้ี  
มีมาในคัมภีรลักษณมนต  ของขาพระองคทั้งหลาย   พระเจาขา. 
            พระราชาทรงเรียกพวกบุตรพรานในแวนแควนของพระองคมาประชุม 
กัน. รับสั่งวา  นกยูงทองพวกเธอเคยเห็นบางไหม. คนที่บิดาเคยเลาใหฟงกราบ 
ทูลวา ถึงขาพระองคจะไมเคยเห็น  แตบิดาของขาพระองคบอกไววา นกยูงทอง 
มีอยูในสถานท่ีตรงโนน   พระเจาขา.  ครั้งน้ันพระราชาตรัสกะเขาวา  สหายเอย 
เธอจักเปนคนใหชีวิตแกฉัน และเทวีไดละ  เพราะฉะนั้น  เธอจงไปท่ีนั้น  จับมัดนก 
ยูงทองนั้นนํามาเถิด  ประทานทรัพยเปนอันมากสงไป.  เขาใหทรัพยแกลูกเมีย 
แลวไป ณ ทีน่ั้น   เห็นพระมหาสัตว ก็ทําบวงดักรอวา วันนี้คงติด  วันนี้คงติด  ก ็
ไมติดสักที  จนตายไป. พระเทวีเลาเมื่อไมไดดังพระปรารถนา ก็สิ้นพระชนมไป. 
พระราชาทรงกริ้ววา    เพราะอาศัยนกยูงทองตัวน้ีเปนเหตุ   เมียรักของเราตอง 
สิ้นพระชนม    ทรงมีพระหฤทัยเปนไปในอํานาจแหงเวร    ทรงใหจารึกไวใน 
แผนทองวา  ที่ทิวเขาท่ีสี่ในปาหิมพานต  มีนกยูงทองอาศัยอยู  บุคคลไดกินเนื้อ  
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ของยูงทองแลวน้ัน    จะไมแกไมตาย    แลวบรรจุหนังสือน้ันไวในหีบไมแกน 
เสด็จสวรรคตไป.    ครั้นกษัตริยองคอ่ืนไดเปนพระราชาแลว    ทาวเธอทอด- 
พระเนตรเห็นอักษร     ในแผนทองก็ทรงดําริวา      เราจักเปนผูไมแกไมตาย 
ทรงสงใหพรานผูหน่ึงไปเพื่อจับพญายูงทองน้ัน.  แมพรานผูนั้น  ก็ตายเสียที่นั้น 
ดุจกัน.  โดยทํานองนี้  ลวงไปถึง ๖ รัชกาลแลว    ลูกพรานท้ัง  ๖  ตายในปา 
หิมพานตนั้นเอง.   ถึงพรานคนท่ี ๗   ซึ่งพระราชาองคที่  ๗  ทรงใชไป   คิดวา 
เราจักจับนกยูงทองน้ันไดในวันนี้    ในวันนี้แนนอน   ลวงไปถึง  ๗  ป   กไ็ม 
สามารถจะจับนกยูงทองตัวน้ันได  ดําริวา  ทําไมเลาหนอ  บวงจึงไมรูดรัดเทา 
ของพญายูงทองน้ี      คอยกําหนดดูพญานกยูงทองน้ัน       เห็นเจริญพระปริตร 
ทุกเย็นทุกเชา   ก็กําหนดไดโดยนัยวา   ในสถานท่ีนี้นกยูงตัวอ่ืนไมมีเลย.   อัน 
พญายูงทองตัวน้ีคงประพฤติพรหมจรรยดวยอานุภาพแหงพรหมจรรย  และดวย 
อานุภาพแหงพระปริตร   บวงจึงไมติดเทาของพญายูงทอง   แลวจึงไปสูปจจัน-   
ตชนบท   ดกันางยูงไดตัวหนึ่ง    ฝกฝนใหขันในเวลาดีดนิ้วมือใหฟอนในเวลา 
ตบมือ   แลวพาไป  กอนเวลาท่ีพระโพธิสัตวจะเจริญปริตรทีเดียว   ดกับวงไว 
ดีดนิ้วมือใหนางยูงขัน.   เมื่อพญายูงทองไดฟงเสียงของนางยูง  กิเลสที่ราบเรียบ 
ไปตลอดเวลา   ๗๐๐ ป    ก็ฟุงข้ึนทันทีทันใด    เปนเหมือนอสรพิษท่ีถูกตีดวย 
ทอนไม  แผพังพานฉะน้ัน.  เธอกระวนกระวายดวยอํานาจกิเลส   จนไมสามารถ 
จะเจริญพระปริตรไดทีเดียว   บินไปยังสํานักนางยูงโดยเร็ว   ถลาลงโดยอากาศ 
สอดเทาเขาไปในบวงเสียเลย.  บวงที่ไมเคยรูดตลอด  ๗๐๐  ป กร็ูดรัดเทาในขณะ 
นั้นแล.    ทนีั้นลูกนายพรานเห็นพญายูงทองน้ันหอยตองแตงอยูที่ปลายคันแลว 
คิดวา  ลูกนายพราน  ๖  คน ไมสามารถที่จะดักพญายูงทองน้ีได   ถึงตัวเราก็ไม 
สามารถดักได  ๗  ป.  วันนี้เวลาอาหารเชา พญายูงอาศัยนางยูงเปนสัตวกระวนกระ- 
วายดวยอํานาจกิเลส  ถึงไมอาจเจริญปริตร  มาติดบวงแขวนตองแตงเอาหัวลงอยู  
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เปนสัตวมีศีลเห็นปานฉะนี้   ถูกเรากระทําใหลําบากเสียแลว    การนอมนําสัตว 
เชนนี้เขาไปเพ่ือเปนบรรณาการ   แดพระราชา ไมควรเลย  เราจะตองการอะไร 
ดวยสักการะที่พระราชาทรงพระราชทาน    จักปลอยเธอเสียเถอะ     หวนคิดวา 
พญายูงน้ีมีกําลังดังชางสาร   สมบรูณดวยเรี่ยวแรง  เมื่อเราเขาไปใกล   คงคิดวา 
ผูนี้จักมาฆาเรา   แลวเลยกลัวตายอยางเหลือลน    ดิ้นรนไป   ทาํลายเทาหรือปก 
เสียไดก็ครั้นเราไมเขาไปใกล   คงซุมตัดบวงใหขาดดวยคมศร  แตนั้นเธอก็จัก 
ไปตามพอใจ โดยลําพังตนเอง.  เขาคงยืนอยูในท่ีซอน    ยกธนูข้ึนสอดลูกศรยืน 
จองอยูฝายพญายูงดําริวา    พรานผูนี้ทราบการท่ีตองทําใหเรากระวนกระวาย 
ดวยอํานาจกิเลสแลว   จึงดักไดงายดาย ไมเห็นกระตือรือรนเลย  เขาซุมอยูตรง 
ไหนเลานะ  มองดูรอบ ๆ ขาง  เห็นยืนจองธนูสําคัญวา คงจักปรารถนาฆาเรา 
ใหตาย แลวก็  สะดุงกลัวตอความตาย  เปนลนพน   เมื่อจะวอนขอชีวิต  จึงกลาว 
คาถาท่ี ๑ วา 
                        ดูกอนสหาย ก็ถาแหละทานจักขาพเจาเพราะเหตุ 
              แหงทรัพยแลว  ทานอยาฆาขาพเจาเลย   จงจับเปนนํา 
              ขาพเจาไปถวายพระราชาเถิด    เขาใจวา    ทานจักได 
              ทรพัยมิใชนอยเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สเจ   หิ  ตฺยาห  ตัดเปน  สเจ  ห ิ เต  อห. 
บทวา  อุปนฺติ  เน  หิ  แปลวา  จงเขาไปใกล.    บทวา   ลจฺฉสินปฺปรูป 
ความวา  ทานจักไดทรัพยไมนอยเปนแน. 
            ลูกนายพรานไดยินคํานั้นแลว    ดําริวา  พญายูงคงเขาใจวา   พรานน้ี 
สอดใสลูกศรเพ่ือตองการจะยิง       ตองปลอบเธอเถอะ     เมื่อจะปลอบจึงกลาว 
คาถาท่ี ๒ วา  
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                        เราผูกสอดลูกธนูใสเขาในแลง     มไิดหมายมั่น 
              วาจะฆาทานในวันนี้เลย    แตเราจักตัดบวงท่ีผูกรัดเทาทาน   
              พญายูงจงไปตามสบายเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อธิปาตยิสฺส   แปลวา  เราจักตัด. 
            ลําดับนั้น  พญายงูไดกลาวสองคาถาวา 
                        เหตุไร   ทานจึงเพียรดักขาพเจามาถึง  ๗ ป  สู  
              อดกล้ันความหวิกระหายทั้งกลางคืนและกลางวัน   เมือ่ 
              เปนเชนนั้น   ทานปรารถนาจะปลดปลอยขาพเจา   ผู 
              ติดบวงเสียจากบวง  เพ่ืออะไร  วันนี ้ ทานงดเวนจาก 
              ปาณาติบาตหรือ    หรือวาทานใหอภัยในสัตวทั้งปวง 
              เหตุไรทานจึงปรารถนาจะปลดปลอยขาพเจาผูติดบวง 
              ออกจากบวงเสียเลา. 
            ในสองคาถานั้น  บทวา  ย  มีอธิบายบางบทวา  ทานเพียรดักขาพเจา 
มาตลอดถึงเพียงนี้   เพราะเหตุใด  เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาขอถามทาน  เมื่อเปน 
เชนนั้นทานยังจะปรารถนาเพ่ือจะปลดปลอยขาพเจา   ผูซึ่งทานนําเขาในอํานาจ 
แหงบวงจนได.  
            บทวา  วิรโต   นุสชฺช    ความวา ในวันนี้  ทานงดเวนจากปาณาติ- 
บาตกระมัง. 
            บทวา  สพฺพภูเตสุ   ความวา    ทานไดใหอภัยแกฝูงสัตวทั้งปวงได 
แลวละซิ. 
            ตอจากนี้ไป  พึงทราบความสัมพันธแหงการโตตอบ  ดังน้ี  นายพราน 
ถามวา  
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                        ดูกอนพญายูง   ขอทานจงบอกวา   ผูใดเปนผู 
              งดเวนจากปาณาติบาต     และใหอภัยในสตัวทั้งปวง 
              ขาพเจาขอถามความนั้นกะทาน  ผูนั้นจติุจากโลกน้ีแลว 
              จะไดความสุขอะไร. 
                        ขาพเจาขอบอกวา    ผูใดเปนผูงดเวนจากปาณา- 
              ติบาต    และใหอภัยในสัตวทั้งปวง   ผูนัน้ยอมไดรับ 
              ความสรรเสริญในปจจุบัน     และเมื่อตายไปยอมไปสู  
              สวรรค.                         
                        สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาววา เทวดาทั้งหลาย 
              ไมมี   ชีพยอมเขาถึงความเปนตาง ๆ  กันในโลกนี้ผล 
              ของกรรมดีและกรรมชั่วก็ไมมีเหมือนกัน   และกลาววา 
              ทานอันคนโงบัญญัติไว  ขาพเจาเชื่อถอยคําของพระ- 
              อรหันตเหลาน้ัน  ฉะนั้น  จงึเบียดเบียนนกท้ังหลาย. 
           คาถาท่ีรอยกรองมีความงาย  ๆ      เหลาน้ี    พึงทราบตามนัยแหง 
พระบาลีนั้นนั่นแล.  บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  อิจฺจาหุ   เอเก  ความวา 
สมณพราหมณบางพวกไดกลาวอยางนี้. บทวา  เตส  วโจ  อรหต  สทฺทหาโน 
ขยายความวา    ไดยินวา    พวกชีเปลอืยผูมีวาทะวาขาดสูญ    เปนพวกใกลชิด 
สกุลของนายพรานน้ัน    พวกเหลาน้ันพากันชวนนายพรานผูเปนสัตว    แมจะ 
พรอมดวยอุปนิสัยแหงปจเจกโพธิญาณใหยึดถืออุจเฉทวาทเสียได     เพราะ 
สังสรรคกับพวกชีเปลือยน้ัน  นายพรานน้ันจึงยึดเอาวา  ผลแหงกุศลและอกุศล 
ไมมี    จึงฆาฝูงนกเสียนักหนา    อันการคบหากับคนผูมีใชสัตบุรุษน้ี    มโีทษ 
ใหญหลวงถงึเพียงนี้.   และพรานน้ีสําคัญวาพวกน้ันเทาน้ันเปนอรหันต  จึงกลาว 
อยางนี้   (ขาพเจาเชื่อถือถอยคําของพวกอรหันตเหลาน้ัน ).  
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            พระมหาสัตวฟงคําน้ันแลว  ดําริวา เราตองกลาวถึงความท่ีปรโลกมีอยู 
เเกเขา  ทั้ง ๆ  ที่หอยศีรษะลงอยูปลายคันแลวน่ันแหละ   กลาวคาถาวา 
                        ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง  ๒ เห็นกนัไดงาย  ๆ 
              สองสวางไปในอากาศ    ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้งสอง 
              นั้น  อยูในโลกนีห้รือในโลกอืน่ สมณพราหมณเหลาน้ัน 
              กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยวาเปนเทวดาในมนุษยโลก 
              อยางไรหรือ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อมิสฺส  ความวา  ดวงจันทรดวงอาทิตย 
ทั้งสองเปนของมีอยูในโลกน้ีหรือ     หรือเปนของมีในโลกเหลาอ่ืน.     คําวา 
ปรโลกสฺส  เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.  บทวา กถนฺนุ   เต 
ความวา พระอรหันตนั้น   กลาวไวอยางไรเลา  ในวิมานเหลานี้  ไดแกเทวบุตร 
หรือพระจันทรและพระอาทิตย มีอยูหรือไมมีเลา เปนเทวดาหรือเปนมนุษยเลา. 
            ลูกนายพรานกลาวคาถาวา 
                        ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง  ๒ เห็นกนัไดงาย  ๆ 
              สองสวางไปในอากาศ  ดวงจันทรดวงอาทิตยทั้ง  ๒ นั้น 
              มีอยูในโลกอื่นไมมีในโลกนี ้  สมณพราหมณเหลาน้ัน  
              กลาวถึงดวงจันทรดวงอาทิตยวาเปนเทวดาในมนุษยโลก. 
            ครั้งน้ัน   พระมหาสัตวกลาวคาถาวา 
                        สมณพราหมณเหลาใด    มีวาทะวาหาเหตุมิได 
              ไมกลาวถึงกรรม    ไมกลาวถึงผลแหงกรรมดีกรรมชัว่ 
              และกลาวถึงทานวาคนโงบัญญัติไว    สมณพราหมณ  
              เหลาน้ัน    เปนผูมีวาทะเลวทราม   ถูกทานกําจัดเสียแลว 
              เพราะการพยากรณนี้แหละ.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา เอตฺเถว  เต  นีหตา ความวา ถาพระจันทร 
พระอาทิตยสถิตอยูในเทวโลก    มิใชสถิตอยูในมนุษยโลก    และถาพระจันทร 
พระอาทิตยเหลาน้ันเปนเทวดา   มิใชเปนมนุษยเลยไซร  ตอนนี้เอง  คือในการ 
พยากรณเพียงเทาน้ี   สมณพราหมณเหลาน้ัน     ทีเ่ปนผูใกลชิดตระกูลของทาน 
เปนพวกมีวาทะเลว ๆ เปนอันถูกทานกําจัดเสียแลว.  บทวา อเหตุกา  ความวา 
สมณพราหมณพวกใดมีวาทะอยางนี้วา   กรรมอันเปนตัวเหตุแหงความผุดผอง 
และความเศราหมองไมมี  ชื่อวาพวกไมมีเหตุ.  บทวา   ทตฺตุปฺตฺต  ความวา 
และพวกท่ีกลาวถึงทานวา    คนโง ๆ  พากันบัญญัติไว.         
            เมื่อพระมหาสัตวกลาวเรื่อย ๆ  ไป   เขากําหนดไดแลวกลาวคาถาวา 
                        คําของทานนี้เปนคําจริงแททีเดียว   ไฉนทานจะ 
              ไมพึงมีผลเลา    ผลของกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกัน 
              ไฉนจะไมมีผล    อนึ่ง   ทานนี้จะวาคนโงบัญญัติขึ้น 
              อยางไรได  ดูกอนพญายูง  ขาพเจาจะทําอยางไร จะทํา 
              อะไร  ประพฤติอะไร  เสพสมาคมอะไร  ดวยตบะคุณ 
              อะไร  อยางไรจึงจะตองไมไปตกนรก   ขอทานจงบอก 
              เน้ือความน้ีแกขาพเจาเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ทตฺตุปฺตฺตฺจความวา  ทานชื่อวา 
อันคนเซอะบัญญัติแลว   พึงมีผลอยางไร.  บทวา  กถงฺกโร  ความวา  กระทํา 
กรรมไฉน.   บทวา   กินฺติกโร  ความวา   เพราะเหตุไร  เมื่อเราทํากรรม  จึง 
ไมไปสูนรก.  คํานอกน้ี  เปนไวพจนของคําน้ันนั่นแล. 
            พระมหาสัตวฟงคําน้ันแลว     ดําริวา    ถาเราจักไมกลาวแกปญหานี้ 
โลกมนุษยจักเกิดเปนดุจวางเปลา     เราจักกลาวความท่ีสมณพราหมณผูทรง 
ธรรมมีอยูในโลกมนุษยนัน่เองแกเขา  ไดภาษิตสองคาถาวา  
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                        มีสมณะเหลาใดเหลาหน่ึง     นุงหมผายอมดวย 
              น้ําฝาด  ประพฤติเปนผูไมมีเรือน   เท่ียวไปบิณฑบาต 
              ในเวลาเชาในกาล    เวนจากการเท่ียวไปในเวลาวิกาล 
              ผูสงบระงับอยูในแผนดินนี้แน  ทานจงเขาไปหาสมณะ 
              เหลาน้ันในเวลาอันควร  ณ  ที่นั้น   แลวจงถามขอความ 
              ตามความพอใจของทาน     สมณะเหลาน้ันก็ชี้แจง 
              ประโยชนในโลกนี้    และโลกหนาใหแกทาน    ตาม 
              ความรูความเห็น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สนฺโต  คือทานบัณฑิตผูมีบาปอันระงับ 
แลว   ไดแกพระปจเจกพุทธเจา.  บทวา ยถาปชาน  ความวา สมณะเหลานั้น 
จักบอกแกทานตามทํานองท่ีตนทราบ   คือจักกลาวคํากําจัดความสงสัยของทาน 
เสียได.    บทวา  ปรสฺส  จตฺถ  ความวา   สมณะเหลาน้ันจักชี้แจงประโยชน 
โลกนี้และโลกอื่นอยางนี้วา ดวยกรรมชื่อน้ี  จะบังเกิดในโลกมนุษย  ดวยกรรม 
นี้จะบังเกิดในเทวโลก  ดวยกรรมนี้   จะบังเกิดในนรกเปนตน  เชิญถามสมณะ 
เหลาน้ันเถิด.                                                                
            ก็แลคร้ันพญายูงกลาวอยางนี้แลว      ขูใหกลัวภัยในนรก.     ก็เขาเปน 
พระปจเจกโพธิสัตวผูมีบารมีบําเพ็ญเต็มแลว  มีญาณอันแกกลาแลวเปนเหมือน 
ดอกปทุมที่แกแลวชูกานรอการถูกตองของแสงอาทิตยฉะน้ัน     เมื่อฟงธรรมกถา 
ของพญายูง    ยืนอยูดวยทาเดิมนั้นแหละ    กําหนดสังขารทั้งหลาย    พิจารณา 
ไตรลักษณ    บรรลุปจเจกโพธิญาณแลว.    การบรรลุของทานและการพนจาก 
บวงของพระมหาสัตว    ไดมีในขณะเดียวกันแล.     พระปจเจกพุทธเจาทําลาย 
กิเลสทั้งหลายแลว   ดํารงอยู   ณ   สุดแดนของภพทีเดียว    เมื่อจะเปลงอุทาน 
จึงกลาวคาถาวา  
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                        ความเปนพรานน้ี   เราละไดแลว    เหมือนงูลอก 
              คราบเกาของตน      หรือเหมอืนตนไมอันเขียวชอุม 
              ผลดัใบเหลิองท้ิง ฉะนั้น   วนันี้เราละความเปนพรานได. 
            ความแหงคาถานั้น    มีอธิบายวา    งูลอกทิง้หนังเกาท่ีคร่ําคราฉันใด 
และตนไมที่ยังเขียวชอุมอยู     ผลัดใบเหลือง ๆ  ที่ติดอยูแหงใดแหงหนึ่งทิ้งเสีย 
ไดฉันใด   แมเราก็ฉันนั้น     สละเสียได   ซึ่งความเปนพรานในวันนี้   ทีนีค้วาม 
เปนพรานน่ันนั้นเปนอันเราละท้ิงไดแลว    เราสละความเปนพรานแลวในวันนี้. 
บทวา  ชหามห  ความวา เราละเสียแลว. 
            ครั้นทานเปลงอุทานนี้แลว     ดําริวา     เราพนจากเครื่องพัวพันคือ 
กิเลสทั้งปวงไดแนนอน   แตในที่อยูของเรายังมีนกถูกกักขังอยูมาก    เราจัก 
ปลดปลอยนกเหลาน้ันไดอยางไร      จึงถามพระมหาสัตววา      พญายูงเอย 
ในที่อยูของขาพเจา     มนีกถูกกักขังอยูเปนอันมาก     ขาพเจาจักปลดปลอยนก 
เหลาน้ันไดอยางไรละ.  อันที่จริง   ญาณในการกําหนดอุบาย  ของพระสัพพัญู 
โพธิสัตวทั้งหลาย    ยอมใหญโตกวาพระปจเจกพุทธเจา.  เหตุนั้น    พญายงูจึง 
กลาวกะทานวา        ปจเจกโพธิญาณที่ทานทําลายกิเลสทั้งปวงเสีย        แลว 
บรรลุดวยโพธิมรรคใด     โปรดปรารภโพธิมรรคน้ัน      กระทําสัจจกิริยาเถิด 
ธรรมดาสัตวอันตองจองจําในชมพูทวีปทั้งสิ้นก็จักไมมี.      ทานดํารงในฐานะ 
ที่พระโพธิสัตวกลาวแลว  เมื่อจะทําสัจจกิริยา   จึงกลาวคาถาวา 
                        อนึ่ง   มีนกเหลาใดท่ีเรากักขังไวในนิเวศน  
              ประมาณหลายรอย     วันนี้เราใหชีวิตแกนกเหลาน้ัน 
              ขอนกเหลาน้ันจงพนจากการกักขัง  ไปสูสถานท่ีอยูเดิม 
              ของตนเถิด.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โมกฺขฺจ  เต  ปตฺโต    ความวา  ถา 
เราบรรลุโมกขธรรมแลว      คือบรรลปุจเจกโพธิญาณแลว     ขอสงเคราะหสัตว 
เหลาน้ัน  ในอันใหชีวิตเปนทาน  ดวยสัจจะนี้.  บทวา  สก  นิเกต  ความวา 
ขอสัตวแมทั้งปวงจงพากันไปสูที่อยูของตนเถิด. 
            ลําดับนั้น  นกทั้งปวงก็พนจากท่ีกักขัง พอดีกันกับเวลาท่ีพระปจเจกโพธิ 
นั้นกระทําสัจจกิริยานั่นเอง    ตางรองราเริงบินไปที่อยูของตนท่ัวกัน.   กแ็ลใน 
ขณะนั้น  บรรดาสัตวในเหยาเรือนทุกหนแหง    ต้ังตนแตแมวเปนตน    ในชมพู 
ทวีปทั้งสิ้น    ที่จักไดชื่อวาสัตวตองกักขังมิไดมีเลย.    พระปจเจกพุทธเจายก 
มือลูบศีรษะ.      ทันใดนัน่เอง     เพศคฤหัสถก็หายไป     เพศบรรพชิต  
ปรากฏแทน.    ทานเปนเหมือนพระเถระมีพรรษา  ๖๐   สมบูรณดวยมรรยาท 
ทรงอัฏฐบริขาร   กลาววา   ทานน้ันเทียวไดเปนท่ีพ่ึงของขาพเจาประคองอัญชล ี
แกพญายูงกระทําประทักษิณ    เหาะข้ึนอากาศไปสูเง้ือมผาชื่อนันทมูล.    ฝาย 
พญายูงก็โดดจากปลายคันแรว   หาอาหาร  ไปสูที่อยูของตนดังเดิม. 
            บัดนี ้    พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความท่ีนายพราน     แมจะถือ 
บวงเท่ียวไปต้ัง  ๗  ป   อาศัยพญายูงพนจากทุกขได  จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                        นายพรานถือบวงเท่ียวไปในราวปา  เพ่ือดักพญา- 
              นกยูงตัวเรืองยศ  ครั้นดักพญานกยูงตัวเรืองยศไดแลว 
              ก็ไดพนจากทุกข  เหมือนเราพนแลวฉะนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  พาเธตุ  แปลวา  เพ่ือจะดัก บาลีก็อยางนี้ 
เหมือนกัน    อธิบายวา  ครั้นดักพญายูงไดแลว   ยนืฟงธรรมกถาของพญายูงน้ัน 
ก็ไดความสลดใจ.  บทวา  ยถาห  ความวา  นายพรานนั้นหลุดพนจากทุกขได 
เหมือนเราหลุดพนไดดวยสยัมภูญาณ   ฉะน้ันแล.  
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            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประกาศสัจจธรรม 
เวลาจบสัจจธรรม     ภิกษุผูกระสัน     ดํารงในพระอรหัต      แลวทรงประชมุ 
ชาดกวา    พระปจเจกพุทธเจาในครั้งนั้นปรินิพพาน    สวนพญายูงไดมาเปน 
เราตถาคตแล. 
                               จบอรรถกถามหาโมรชาดก 
 
                                    ๙.  ตัจฉสูกรชาดก 
 

                               วาดวยหมูพรอมใจกันสูเสือ  

                        [๑๙๗๕]     ขาพเจาเท่ียวแสวงหาหมูญาติใด   ตาม 
              ภูเขาและราวปาท้ังหลาย   คนหาหมูญาติมากมาย  หมู 
              ญาตินั้นเราพบแลว   รากไมและผลไมนี้   ก็มมีากมาย 
              อนึง่    ภักษาหารน้ีก็มิใชนอย   ทั้งหวยละหานนี้ก็นา 
              รื่นรมย    คงเปนที่อยูสุขสบาย    ขาพเจาจักขออยูกับ 
              ญาติทั้งมวล    ในที่นี้แหละ    จักเปนผูขวนขวายนอย 
              ไมมีความระแวงภัย    ไมมีความเศราโศก   ไมมีภัยแต 
              ที่ไหน ๆ. 
                        [๑๙๗๖]     ดูกอนตัจฉะ     เจาจงไปหาท่ีซอนเรน 
              แหงอื่นเถิด  ในท่ีนี้ศัตรูของพวกเรามีอยู  มันมาในท่ีนี ้
              แลว  ก็ฆาหมูแตลวนตัวท่ีอวนพีเสีย.  
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                        [๑๙๗๗]     ใครหนอเปนศัตรูของพวกเราในท่ีนี้ 
              ใครมากําจัดญาติทั้งหลายผูพรอมเพรียงกัน     ซึ่งยากท่ี 
              จะกําจัดได  เราถามทานแลว  ขอจงบอกความขอนั้น 
              แกเราเถิด. 
                        [๑๙๗๘]     ดูกอนตัจฉะ       พญาเน้ือตัวหน่ึงลาย 
              พาดขึ้น  เปนเน้ือมีกําลังมีเขีย้วเปนอาวุธ  มันมาในท่ีนี ้
              แลว   ก็ฆาหมูแตลวนตัวท่ีอวนพีเสีย. 
                        [๑๙๗๙]     พวกเราไมมีเขี้ยวหรือ     กําลังกายไม 
              พรัง่พรอมหรือ  พวกเราท้ังหมดพรอมใจกันแลว  กจ็ะ 
              จับมันตัวเดียวเทาน้ันใหอยูในอํานาจได. 
                        [๑๙๘๐]     ดูกอนตัจฉะ      ทานกลาววาจาจับอก 
              จับใจ   เพราะหู   แมตัวใดหนีไปเวลารบ   พวกเราจัก 
              ฆามันเสียในภายหลัง. 
                        [๑๙๘๑]     ดูกอนพญาเน้ือที่เกงกลา     วันนี้เจาคง 
              จะงดเวน    จากการฆาสัตวละซิหนอ    ทานใหอภัยใน 
              สัตวทั้งปวงเสียแลวหรือ     หรือเขี้ยวของเจาคงไมมี 
              เจามาถึงกลางฝูงสุกรแลวจึงซบเซาอยู    ดังคนกําพรา 
              ฉะน้ัน. 
                        [๑๙๘๒]     มิใชวาเขี้ยวของขาพเจาไมมี  กําลังกาย 
              ของขาพเจาก็มีอยูพรั่งพรอม     แตขาพเจาเห็นสุกร 
              ทั้งหลายท่ีเปนญาติกัน   รวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
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              เหตุฉะนั้น     ขาพเจาจึงซบเซาอยูแตผูเดียวในปา   เมือ่ 
              กอน  สุกรเหลาน้ี  พอขาพเจาลืมตาแลดูเทาน้ัน  ตางก็ 
              กลวัตายหาท่ีหลบซอนวิ่งกระเจิดกระเจิงไปตามทิศา- 
              นุทศิ  บัดน้ี   พวกมันมาประชุมพรอมเปนอันหนึ่งอัน 
              เดียวกัน   ในภมูภิาค  ที่พวกมันยืนอยูนั้น  ขาพเจาขม 
              พวกมันไดยากในวันนี้   พวกมันคงมีขุนพล   จึงพัก 
              พรอมกัน    คงเปนเสียงเดียวกัน   คงรวมมือรวมใจกัน 
              เบียดเบียนขาพเจา    เพราะเหตุนั้น    ขาพเจาจึงไม 
              ปรารถนาสุกรเหลาน้ัน. 
                        [๑๙๘๓]     พระอินทรองคเดียวเทาน้ัน   ยังเอาชนะ 
              อสรูทั้งหลายได    เหยี่ยวตัวเดียวเทาน้ัน    ยอมขมฆา 
              นกทั้งหลายได    เสือโครงตัวเดียวเหมือนกัน  ไปถึง 
              ทามกลางฝูงสุกรแลว ก็ยอมฆาสุกรตัวพี ๆ ได เพราะ 
              กําลงัของมันเปนเชนนั้น. 
                        [๑๙๘๔]     จะเปนพระอินทร   จะเปนเหย่ียว   แม 
              จะเปนเสือโครงท่ีเปนใหญกวาเน้ือ   ก็ทําญาติผูพรอม-  
              เพรยีงกันมั่นคง  ซึ่งเปนเชนกับเสือโครง ไวในอํานาจ 
              ไมไดทั้งน้ันแหละ.                                      
                        [๑๙๘๕]     ฝูงนกตัวนอย ๆ  มีชื่อกมุภิลกะ  เปนนก 
              มีพวก   เท่ียวไปเปนหมวดหมู  ราเริงบันเทิงใจ  โผผิน 
              บินรอนไปเปนกลุม  ๆ    ก็เมือ่ฝูงนกเหลาน้ันบินไป 
              บรรดานกเหลาน้ัน   คงมีสักตัวหน่ึงท่ีแตกฝูงไป  เหยี่ยว  
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              ยอมโฉบจับนกตัวน้ันได    นี่เปนคติของเสือโครง 
              ทั้งหลายโดยแท. 
                        [๑๙๘๖]     เสือโครงเปนสัตวมีเขี้ยว     ถูกชฎิลผู 
              หยาบชา   เห็นแกอามิสปลุกใจใหฮึกเหิม  สําคัญวาจะทํา 
              ไดเหมือนเมื่อครั้งกอน   จึงว่ิงเขาในฝูงสุกรตัวมีเขี้ยว. 
                        [๑๙๘๗]     ญาติทั้งหลายมีมากดวยกัน     ยอมยงั 
              ประโยชนใหสําเร็จ   ถึงตนไมทั้งหลายท่ีเกิดในปา   ก ็
              เหมอืนกัน    สุกรทั้งหลายพรอมเพียงกันเขา   ฆาเสือ- 
              โครงเสียได    เพราะประพฤติรวมใจเปนอันหน่ึงอัน 
              เดียวกัน. 
                        [๑๙๘๘]     สุกรท้ังหลายชวยกันฆาพราหมณและ 
              เสือโครง   ทั้ง ๒ ไดแลว  ตางราเริงบันเทิงใจ  พากัน 
              บันลือศัพทสําเนียงเสียงสน่ัน. 
                        [๑๙๘๙]     สุกรเหลาน้ันมาประชุมพรอมกันที่โคน 
              ตนมะเด่ือ  อภิเษกตัจฉสูกรดวยคําวา    ทานเปนราชา 
              เปนเจาเปนใหญของพวกเรา. 
                                     จบตัจฉสูกรชาดกท่ี  ๙  
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                             อรรถกถาตัจฉกสุกรชาดก  
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรงพระ 
ปรารภพระเถระแก  ๒  รปู    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
ยเทสมานา  วิจริมฺหา  ดังน้ี. 
            เลากนัมาวา  พระเจามหาโกศล  ทรงประทานพระธิดาแกพระเจา 
พิมพิสาร   ไดประทานกาสิกคามแกพระธิดาเพ่ือเปนมูลคาเครื่องสนานกาย. 
ครั้นพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระราชบิดาเสียแลว   พระเจาปเสนทิก็ทรง 
ชิงบานคืน. เมื่อพระราชาท้ัง  ๒ พระองค ทรงรบกันเพ่ือชิงบานนั้น    คราวแรก 
พระเจาอชาตศัตรูทรงมีชัย.  พระเจาโกศลทรงพายแพ   ตรัสถามพวกอํามาตยวา 
เราจะใชอุบายอะไรเลาหนอ   ถึงจะจับอชาตศัตรูได   พวกอํามาตยพากันกราบ 
ทูลวา     ขาแตพระมหาราช    ธรรมดาวาภิกษุทั้งหลายยอมเปนผูฉลาดในความ 
คิดอาน    ควรท่ีพระองคจะสงคนสอดแนมไปคอยกําหนดถอยคําของหมูภิกษุดู 
พระเจาขา.  พระราชาทรงรับรองวาดี  แลวตรัสใชราชบุรุษไปดวยพระดํารัสวา 
มาน่ี   เจาท้ังหลาย  พวกเจาจงพากันไปสูพระวิหารซุมซอนตัวเสีย  คอยกําหนด 
เอาถอยคําของพระคุณเจาท้ังหลายมาจงได.    ในพระเชตวันวิหารเลา  ก็มพีวก 
ราชบุรุษบวชอยูเปนอันมาก.   บรรดาทานเหลาน้ันพระเถระแก  ๒  รูป   อยูที่ 
บรรณศาลาทายพระวิหาร  รูปหน่ึงนามวา   ธนุคคหติสสเถระ รูปหน่ึงชื่อวา 
มันตทัตตเถระ.  ทานท้ัง ๒ หลับตลอดคืน    ต่ืนเมื่อย่ํารุง ทานธนุคคหติสสเถระ 
กอไฟใหลุก  กลาววา พระคุณเจามันตทัตตเถระผูเจริญขอรับ. ทานมันตทัตตเถระ 
ถามวา อะไรกันขอรับ. กลับถามวา คุณกําลังหลับหรือ. ตอบวา ผมไมหลับดอก 
ตองทําอะไรละครับ.  กลาววา  คุณขอรับ  พระราชาปเสนทิโกศลองคนี้ชางโง  
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จริง ๆ   ทรงทราบแตจะเสวยกระยาหารประมาณ  ๑  ถาดเทาน้ันเอง.    ถามวา 
นั่นมันเรื่องอะไรกันเลาคุณ.  กลาววา  พระราชาพายแพศัตรูผูเปนเพียงตัวหนอน 
ในพระอุทรของพระองคก็วาได.   ถามวา    ก็ควรจะทรงทําอยางไรเลาคุณ. 
ตอบวา  มันตทัตตเถระผูเจริญ   ธรรมดาวาการรบมี ๓ ขบวน คือ สกฏพยุหะ 
จักกพยุหะและปทุมพยุหะ  ในขบวนรบท้ัง  ๓ นัน้   ตองต้ังขบวนสกฏพยุหะจึง 
จะจับได   แลวแถลงตอไปวา   ชองเขาตรงโนน  ๆ  เหมาะที่จะวางพลไว  ๒ ขาง 
(ลอใหตีเขามา)   พอรูวาเขามาภายในแลว    กโ็หรองกองสน่ันลอมไว    กระทํา 
ใหอยูในกํามือแลวก็จับเอา  เหมือนจับปลาท่ีเขาไซแลวฉะนั้น.    ผูที่พระราชา 
ทรงใชไปสืบ  ฟงถอยคําน้ันแลว   พากันกราบทูลแดพระราชา. พระราชาเสด็จ 
ไปดวยกองทัพใหญ  ทรงกระทําอยางนั้น     จับพระเจาอชาตศัตรูไดทรงจองจํา 
ดวยโซตรวน  กระทําใหหายเมาอํานาจเสีย  ๒-๓  วัน    ตรัสปลอบวา   ตอไป 
อยากระทําอยางน้ีเลยนะ   ทรงแกจองจําแลว    พระราชทานพระธิดาพระนามวา 
วชิรกุมารีแกทาวเธอ ทรงปลดปลอยไปพรอมดวยราชบริพารเปนอันมาก. เรื่อง 
ราวที่วาพระเจาโกศลทรงจับพระเจาอชาตศัตรูไดดวยการจัดแจงของพระธนุค- 
คหติสสเถระโดงดังไปในกลุมภิกษุ. พวกภิกษุพากันยกเรื่องนั้นแหละข้ึนสนท- 
นาในธรรมสภา.  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่กี้พวก 
เธอกําลังสนทนากันดวยเรื่องอะไร    เมื่อพวกภิกษุพากันกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน    ถึงในครั้งกอน 
ธนุคคหติสสเถระก็เปนผูฉลาดในการจัดขบวนรบ     แลวทรงนําอดีตนิทานมา 
ดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล    ชางไมผูหน่ึงอยู   ณ  บานใกลประตูพระนครพาราณสี 
เขาไปสูปาเพ่ือหาไมของตน    พบลกูหมูตัวหน่ึงตกอยูในหลุม    จึงนํามาเลี้ยง  
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ต้ังชื่อใหวา  ตัจฉกสุกร.  มันไดเปนอุปการะแกเขา   เอาจะงอยปากพลิกไมให 
ก็ได  เอาเสนบรรทัดพันจมูกลากไปใหก็ได  เอาปากคาบขวานส่ิวคอนมาใหก็ได. 
มันพวงพีมีกําลังมาก   มีรางกายใหญ.  ฝายชางไมเลา   รักมันเหมือนลูก  คิดวา 
เมื่อมันอยูที่นี่เรื่อยไป    คงมีใครขมเหงมันไดเปนแน     เลยปลอยเสียในปา. 
มันคิดวา  ในปาน้ีเราไมอาจอยูลําพังผูเดียวได  จําตองเท่ียวคนหาหมูญาติใหได 
แลวอยูมีหมูญาติแวดลอม   เที่ยวเสาะหาฝูงหมูไปในปาชัฏ   พบหมูเปนอันมาก 
แลวดีใจ   กลาวคาถา  ๓  คาถาวา 
                        ขาพเจาเท่ียวแสวงหาหมูญาติใด    ตามภูเขาและ 
              ราวปาท้ังหลาย   คนหาหมูญาติมากมาย   หมูญาตินั้น 
              เราพบแลว    รากไมและผลไมนี้    ก็มมีากมาย  อนึ่ง 
              ภักษาหารน้ีก็มใิชนอย    ทั้งหวยละหานนี้ก็นารื่นรมย  
              คงเปนที่อยูสุขสบาย   ขาพเจาจักขออยูกบัญาติทั้งมวล 
              ในที่นี้แหละ จักเปนผูขวนขวายนอย ไมมีความระแวง 
              ภัย  ไมมีความเศราโศก  ไมมภีัยแตที่ไหน ๆ.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ยเทสมานา   ความวา  ขาพเจาเที่ยว 
แสวงหาหมูญาติใด.  บทวา  อนฺเวส ความวา เที่ยวคนหาตลอดกาลนานหนอ. 
บทวา  เตเม   ตัดเปน  เต   เม   ญาติเหลาน้ันเราพบแลว.    บทวา  ภิกฺโข 
ความวา   อนึ่ง   ภักษาหารกลาวคือ    รากไมและผลาผล    นัน้นั่นแล.   บทวา 
อปฺโปสฺสุกฺโก  ความวา  เปนผูมีความขวนขวายนอย. 
            พวกสุกรไดฟงคําของมันแลว   พากันกลาวคาถาท่ี ๔ วา 
                        ดูกอนตัจฉะ   เจาจงไปหาท่ีซอนเรนแหงอื่นเถิด 
              ในที่นี้ศัตรูของพวกเรามีอยู  มันมาในท่ีนีแ้ลวก็ฆาหมู 
              แตลวนตัวท่ีอวนพีเสีย.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  มันเรียกสุกรนั้นวา  ตัจฉะ.  บทวา  วรวร   ความวา 
มันฆาสุกรแตลวนท่ีมีรางกายอวนพีเสีย. 
            ตอไปนี้พึงทราบคาถาที่รอยกรองไวอยางงายโดยนัยพระบาลีนั่นแล. 
            ตัจฉกสุกรถามวา 
                        ใครหนอเปนศัตรูของพวกเราในท่ีนี้   ใครมา 
              กําจัดญาติทั้งหลายผูพรอมเพรียงกัน   ซึ่งยากท่ีจะกําจัด 
              ได  เราถามทานแลว    ขอทานจงบอกความขอนั้นแก 
              เราเถิด. 
             พวกหมูตอบวา 
                        ดูกอนตัจฉะ    พญาเน้ือตัวหน่ึงลายพาดขึ้น 
              เปนเนื้อมีกําลังมเีขี้ยวเปนอาวุธ   มันมาในท่ีนี้แลว   ก ็
              ฆาหมูแตลวนตัวท่ีอวนพีเสีย. 
        ตัจฉกสุกรถามวา 
                        พวกเราไมมีเขี้ยวหรือ     กําลังกายไมพรั่งพรอม 
              หรอื    พวกเราทั้งหมดพรอมใจกันแลว    ก็จะจบัมัน 
              ตัวเดียวเทาน้ันใหอยูในอํานาจได. 
            พวกหมูพากันกลาววา 
                        ดูกอนตัจฉะ     ทานกลาววาจาจับอกจับใจ 
              เพราะหู   แมตัวใดหนีไปเวลารบ  พวกเราจักฆามันเสีย 
              ในภายหลัง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   โกนมฺหาก  ความวา  พอเราเห็นทาน 
คิดวา พวกหมูเหลาน้ันมีเนื้อและโลหิตนอย  ชะรอยจะพึงมีภัยตอพวกหมูเหลาน้ัน   
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เพราะฉะนั้น     พวกทานจงบอกเรา    ใครหนอเปนศัตรูแกเราในท่ีนี้.   บทวา 
อุทฺธคฺคราชี     ความวา    มาพรอมกับพญาเนื้อลายพาดข้ึน    พวกหมูกลาว 
หมายเอาเสือโครงน่ันเอง.  บทวา   โยป  ความวา   ในบรรดาระหวางพวกเรา 
แมตัวเดียวหนีไป  พวกเราจักฆาตัวน้ันในภายหลัง. 
            ตัจฉกสุกร  การทําพวกหมูทั้งหมดใหมีใจเดียวกัน  แลวถามวา   เสือ 
จักมาเวลาไหน.  พวกหมูตอบวา  วันนี้    ตอนเชาตรู   มันมาจับไปตัวหนึ่งแลว 
คงมาในวันพรุงน้ีเชาเปนแน.   ตัจฉกสุกรนั้นฉลาดในการรบรูชัยภูมิวา     ต้ังใน 
ฐานน้ีไมอาจชนะได    เหตุนั้นจึงตรวจดูประเทศแหงหนึ่ง   ใหพวกหมูหากิน 
เสียแตกลางคืนทีเดียว    พอถึงเวลาคอนรุงกลาววา  อันขบวนรบมี   ๓  อยาง 
ดวยอํานาจขบวนรบรูปเกวียนเปนตน       แลวจัดแจงขบวนรบแบบดอกปทุม 
ต้ังพวกลูกหมูที่กําลังด่ืมน้ํานมไวตรงกลาง  วางแมหมูเหลาน้ันลอมไว   คัดนาง 
หมูรุนกลางลอมแมหมูเหลาน้ัน   ระหวางนางหมูเหลาน้ันวางลูกหมูหยานมแลว 
ลอมไว  ระหวางลูกหมูเหลาน้ันวางหมูรุน ๆ  เข้ียวตูม  ๆ  ระหวางน้ันวางพวก 
หมูเข้ียวใหญ    ระหวางนั้นวางหมูที่แก   ๆ  แลวต้ังกองกําลังแบงเปนพวก  ๆ 
พวกละ  ๑๐  ตัว  ๒๐  ตัว  และ  ๓๐  ตัว   ไวในท่ีนั้น ๆ  ใหขุดหลุมหลุมหน่ึง 
สําหรับตน    ขุดหลุมอีกหลุมหน่ึงเพ่ือดักเสือ    กระทําใหเปนตะพักมีสัณฐาน 
เหมือนกระดง   ระหวางหลุมทั้ง  ๒  ใหกระทําต่ังสําหรับตนอยู.     ตัจฉกสุกรนั้น 
คุมพวกหมูสําหรับรบที่มีเรี่ยวแรงแข็งขัน    เที่ยวปลุกใจฝูงหมูในที่นั้น ๆ.  พอ 
ตัจฉกจัดการเรียบรอย   พอดีพระอาทิตยข้ึน.  ทีนัน้พญาเสือโครงออกจากอาศรม- 
บทของชฎิลโกง  ยืนสะบัดกายอยูที่พ้ืนภูเขา.  พวกหมูเห็นมันแลวพากันบอกวา 
เจาพอคุณเอย  ไพรีของพวกเรามาแลวละ.  ตัจฉกสุกรบอกวา พวกเจาอยากลัว 
มันทําอาการใด    พวกเจาจงทําอาการนั้นเปนปฏิปกษกันทุกอยาง.    เสือโครง  
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สะบัดรางกาย ยอตัวลงหนอยหนึ่ง  ถายปสสาวะ  พวกหมูเลาก็กระทําอยางนั้นบาง 
เสือโครงมองดูพวกหมูแลวคํารามเสียงดัง   พวกหมูก็พากันกระทําอยางนั้นบาง 
เหมือนกัน. มันเห็นกริยาของพวกหมูนั้นคิดวา  หมูเหลาน้ีไมเหมือนหมูกอน ๆ 
วันนี้พากันต้ังเปนพวก ๆ    เปนศัตรูตอเรา.     เสนานายกของพวกมันที่เปนผู 
สั่งการคงจะมี  วันนี้เราไมควรไปใกลพวกมันเลย  กลัวตายข้ึนมาหันกลับไปหา 
ชฎิลโกง.  ครั้นชฎิลโกงน้ันเห็นมันมาเปลา ๆ จึงกลาวคาถาที่  ๙  วา 
                        ดูกอนพญาเน้ือที่เกงกลา     วันนี้เจาคงจะงดเวน 
              จากการฆาสัตวละซิหนอ   ทานใหอภัยในสัตวทั้งปวง 
              เสียแลวหรือ    หรือเขี้ยวของทานคงไมมี     เจามาถึง 
              กลางฝูงสุกรแลวจึงซบเซาอยูดังคนกําพราฉะนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สงฺฆปฺปตฺโต  ความวา   เจาไดอยูใน 
หมูแหงสุกร  ไมไดกินอาหารอะไร ๆ ยอมซบเซาเหมือนคนกําพราฉะน้ัน.  
            ครั้งน้ัน    เสือโครงกลาวคาถาวา 
                        มิใชวาเขี้ยวของขาพเจาไมมี    กําลงักายของ 
              ขาพเจาก็มีอยูพรั่งพรอม   แตขาพเจาเห็นสุกรท้ังหลาย 
              ที่เปนญาติกันรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เหตุฉะน้ัน 
              ขาพเจาจึงซบเซาแตผูเดียวในปา  เมื่อกอนสุกรเหลาน้ี 
              พอขาพเจาลืมตาแลดูเทาน้ัน  ตางก็กลัวตายหาท่ีหลบ- 
              ซอนวิ่งกระเจิดกระเจิงไปตามทิศานุทิศ  บัดน้ี พวกมนั 
              มาประชุมพรอมเปนอันหนึง่อันเดียวกัน    ในภูมิภาคที่ 
              พวกมันยืนอยูนัน้ขาพเจาขมพวกมันไดยากในวันนี้ 
              พวกมันคงมีขุนพล  จึงพรักพรอมกัน  คงเปนเสียง  
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              เดียวกัน  คงรวมมือรวมใจกันเบียดเบียนขาพเจา เพราะ 
              เหตุนั้น    ขาพเจาจึงไมปรารถนาสุกรเหลาน้ัน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สมงฺคิ  เอกโต ความวา  ผูรวมใจกัน 
เปนอันหน่ึงอันเดียว.   บทวา  อิมสฺสทุ  ความวา   แมในกาลกอน   พวกหมู 
เหลาน้ีนะหรือ  เพียงขาพเจาลืมตาดูเทาน้ัน ก็ว่ิงกระเจิงไปท่ัวทิศานุทิศ.  บทวา 
วิสุ  วิสุ   แปลวา  คนละแผนก.  บทวา  ยตฺถ    ิตา  ความวา  มาประชุม 
กันอยูในภูมิภาคใด.  บทวา  ปรินายกสมฺปนฺนา  ความวา  พวกมันสมบูรณ 
ดวยขุนพล.    บทวา  ตสมฺา   เตส  น  ปฏเย   ความวา   เพราะเหตุนั้น 
ขาพเจาจึงไมปรารถนาพวกนั้น.                   
            ชฎิลโกงฟงคําน้ันแลว   เมื่อจะยุใหมันเกิดความอาจหาญข้ึน   จึงกลาว 
คาถาวา 
                        พระอินทรองคเดียวเทาน้ัน     ยังเอาชนะอสูร 
              ทั้งหลายได    เหยี่ยวตัวเดียวเทาน้ัน    ยอมขมฆานก 
              ทั้งหลายได    เสือโครงตัวเดียวเหมือนกัน     ไปถึง 
              ทามกลางฝูงสุกรแลว   ก็ยอมฆาสุกรตัวพี  ๆ ได  เพราะ 
              กําลงัของมันเปนเชนนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   มิคสงฺฆปฺปตฺโต  ความวา   เสือโครง 
ไปถึงฝูงเนื้อแลว     ยอมฆาตัวดี ๆ  ได.    บทวา  พลฺหิ  ตาทสิ  ความวา 
เพราะกําลังของมันเปนเชนนั้น. 
            ลําดับนั้น    เสือโครงจึงกลาวคาถากะเขาวา 
                        จะเปนพระอินทร     จะเปนเหย่ียว    แมจะเปน 
              เสือโครงผูเปนใหญกวาเน้ือ     ก็ทําญาติผูพรอมเพรียง  
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              กันมั่นคง  ซึ่งเปนเชนกับเสือโครง  ไวในอาํนาจไมได 
              ทั้งนั้นแหละ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา พยคฺโฆ  น  ความวา  เสือโครง  ไมกระทาํ 
ฝูงสุกรที่กระทําอาการเปนตนวา  สะบัดรางกาย  เชนกับเสือโครง  ไวในอํานาจ 
ได  คือ  ไมสามารถใหเปนไปในอํานาจของตนได. 
            ชฎิลเม่ือจะปลุกมันใหอาจหาญอีก   จึงไดกลาว ๒  คาถาวา 
                        ฝูกงนกตัวนอย ๆ มีชื่อวา  กุมภิลกะ เปนนกมีพวก 
              เท่ียวไปเปนหมวดหมู  ราเรงิบันเทิงใน  โผผินบินรอน 
              ไปเปนกลุม ๆ  กเ็มื่อฝูงนกเหลาน้ันบินไป  บรรดานก 
              เหลาน้ัน      คงมสีักตัวหน่ึงท่ีแตกฝูงไป    เหยี่ยวยอม 
              โฉบจับนกตัวน้ันได    นี่เปนคติของเสือโครงท้ังหลาย 
              โดยแท. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา กุมฺภิลกา  ไดแก ฝูงนกตัวนอย ๆ ซึ่งมี 
ชื่ออยางนั้น.  บทวา อุปฺปตนฺติ ไดแก ไปเที่ยวหากิน.  บทวา  อยฺุยนฺติ   จ 
ความวา   บนิไปหากินทางอากาศ.    บทวา  เอเกตฺถ  อปสกฺกติ   ความวา 
ในบรรดาฝูงนกเหลาน้ัน   มีตัวเดียวท่ีลาหลัง หรือก็บินแยกไปทางหน่ึง.  บทวา 
นิตาเลติ   ความวา   เหยี่ยวยอมโฉบเอาไปได.   บทวา เวยฺยคฺฆิเยว  สา  คติ 
ความวา   คตินั้นชื่อวาเปนทํานองเดียวกับเสือโครง  เพราะเปนคติของเสือโครง 
นั่นเอง คือ แมเมื่อพวกเสือโครง  จะไปหาฝูงสัตวที่อยูรวมกัน    ก็มีคติทํานองน้ี  
จึงไดชื่อวาเปนคติของเสือโครงแท ๆ  อันที่จริงทุก ๆ ตัว ไมอาจจะบินไปโดย 
กลุมเดียวกันไดดอก   เหตุนั้น    ในฝูงน้ันตัวใดบินไปตัวเดียวอยางนี้  ก็จับเอา 
ตัวน้ันไป.  
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            ก็แลคร้ันกลาวอยางนี้แลว     กป็ลุกใจเสือโครงวา    พญาเสือโครงเอย 
เจามิไดรูกําลังของตน   อยากลัวเลยนะ   คํารามแลวว่ิงปรี่เขาไปทาเดียวเทานั้น 
พวกสุกรที่คุมกันอยูเปนกลุมไดไมมีเลยละ  มันไดกระทําอยางนั้น. 
            พระศาสดา   เมื่อทรงประกาศเนื้อความน้ันจึงตรัสวา 
                        เสือโครงเปนสัตวมีเขี้ยว     ถูกชฎิลผูหยาบชา 
              เห็นแกอามิส  ปลุกใจใหฮึกเหิม สําคัญจะทําไดเหมือน 
              เมื่อครั้งกอน  จึงวิ่งเขาไปในฝูงสุกรที่มีเขี้ยว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ทาฑิความวา  เสือโครงท่ีมีเข้ียวเปน 
อาวุธเอง   โถมเขาไปในฝูงสุกรที่มีเข้ียวเปนอาวุธดุจกัน.    บทวา   ยถา  ปุเร 
ความวา  เพราะสําคัญเสียวาเหมือนในครั้งกอน ๆ. 
            เลากนัมาวา   เสือโครงน้ันไปหยุดยืนที่พ้ืนภูเขา.   พวกหมูพากันบอก 
แกตัจฉกสุกรวา   นายเอย   ไอโจรมันมาอีกแลว.   ตัจฉกสุกรปลอบใจพวกน้ัน 
วา   พวกเจาอยากลัวเลย    ลุกข้ึนยืนบนต่ังระหวางหลุมทั้งสอง.    เสือโครงจึง 
เผนโผนโจนใสตัจฉกสุกร      ตัจฉกสุกรหลบกลับหนาเปนหลัง     ตกลงในหลุม 
แรก.  เสือโครงไมยังความเร็วไวได   จึงไปตกในหลุมที่เปนตะพักเหมือนกระดง 
แนนอัดเหมือนฟอนหญา.          ตัจฉกสุกรลกุข้ึนโดยเร็ว   เผนจากหลุม   จดเข้ียว 
ลงตรงข้ัวไสของมัน     ขวิดขาดไปจดหทัย     กินเน้ือแลวเอาปากคาบเหว่ียงไป 
นอกหลุม  บอกวา   พวกเจาจงพากันกินเน้ือซิ.   พวกหมูที่มากอน   ไดโอกาส 
เพียงจอจะงอยปากลงไปครั้งเดียวเทานั้น.  ที่มาครั้งหลังไมไดเลย  ตางพูดกันวา 
อันเนื้อเสือโครงรสชาติมันเปนอยางไรนะ.   ตัจฉกสุกร   โดดข้ึนจากหลุมแลว 
มองดูพวกหมูทั้งหลาย    กลาววา    เอะ    อยางไรเลา    พวกเจาจึงไมดีใจกัน. 
พวกหมูพากันตอบวา    นายเอย    พวกเราเพียงจับเสือโครงไดตัวเดียวเทานั้น  
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ก็เทากับพวกเราจับเสือโครงตัวที่ประทุษรายไดตัวหน่ึง   แตนอกจากน้ีผูที่จะนํา 
เสือโครงมาไดยังมีอยู.    ถามวา  นั่นชือ่ไร.   ตอบวา  ชฎลิโกงผูคอยกินมังสะ 
ที่เสือโครงนํามาแลว  ๆ.  กลาววา  ถาเชนนั้นพากันมาเถิด  พวกเราตองจับมัน 
ใหได   แลวว่ิงแนวไปกับพวกหมูเหลาน้ัน.   กลาวถึงชฎิลนึกวาเสือโครงมัวชา 
อยู   มองดูทางมาของมัน     เห็นพวกหมูเปนอันมากกรูว่ิงมา  คิดวาชะรอยพวก 
หมูเหลาน้ีฆาเสือโครงไดแลว  พากนัว่ิงมาเพ่ือฆาเรา  หนีข้ึนตนมะเด่ือตนหน่ึง  
พวกหนูพากันรองวา   มนัข้ึนตนไมไปแลว.     ตัจฉกสุกรถามวา   ตนไมอะไร.  
ตอบวา   ตนมะเด่ือ.     ตัจฉกสุกรกลาววา   ถาเชนนั้นอยาเสียใจเลย   ประเด๋ียว 
พวกเราตองจับมันได  พลางเรียกหมูหนุม ๆ  มาใหชวยกันคุยดินออกจากโคน 
ตนไม    ใหแมหมูทั้งหลายไปอมนํ้ามา    ใหพวกหมูที่มีเข้ียวใหญ ๆ  ชวยกัน 
ขวิดรากโดยรอบ     จนเหลือแตรากแกวท่ีหยั่งลงไปตรงรากเดียวเทาน้ัน      ตอ 
จากน้ันก็รองบอกพวกหมูที่เหลือ ๆ วา  พวกเจาพากันหลบเสียเถิด  แลวคุกเขา 
เอาเข้ียวขวิดตรงรากแกว    ขาดไปเหมือนฟนดวยขวาน  ตนไมนั้นก็พลิก  พอ 
ชฎิลโกงตกลงมาเทาน้ัน     พวกหมูกพ็ากันรับไวแลวรุมกินเนื้อเสีย.  รกุขเทวดา 
เห็นเหตุอัศจรรยนั้น     จึงกลาวคาถาวา 
                        ญาติทั้งหลายมีมากดวยกัน   ยอมยงัประโยชนให 
              สําเร็จ    ถึงตนไมทั้งหลายท่ีเกิดในปา    กเ็หมือนกัน 
              สุกรทั้งหลายพรอมเพรียงกนัเขา    ฆาเสอืโครงเสียได 
              เพราะประพฤติรวมใจอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอกายเน   หโต  ความวา  ฆาเสือโครง 
เสียได  เพราะมีความพรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอันเดียวกันนั้นเอง. 
            พระศาสดา        เม่ือทรงประกาศความท่ีพวกสุกรเหลาน้ันกําจัดศัตรู  
ทั้ง  ๒  เสียไดจึงตรัสพระคาถาวา  
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                        สุกรท้ังหลายชวยกัน ฆาพราหมณ  และเสือโครง 
              ทั้ง  ๒ ไดแลว   ตางราเริงบันเทิงใจ   พากันบันลือศัพท 
              สําเนียงเสียงสน่ัน. 
            ตัจฉกสุกรถามอีกวา  ศัตรูของพวกเจาแมอ่ืน ๆ ยังมีหรือ.   พวกสุกร 
พากันตอบวา   ไมมีละนายเอย  ตกลงกันวา   พวกเราตองอภิเษกทานใหเปน 
พระราชา  พากันเที่ยวหานํ้า   เห็นสังขสําหรับตักน้ําด่ืมของชฎิล   สังขนั้นเปน 
สังขทักษิณาวัฏ    (เวียนขวา)   เปนสังขรัตนะ   จึงตักน้ํามาเต็มสังข    อภิเษก 
ตัจฉกสุกร  ณ  โคนตนมะเด่ือน้ันเอง     แลวพากันใหนางสุกรสรงน้ําอภิเษก 
เปนมเหสีของพญาตัจฉกสุกรนั้น     ต้ังแตครั้งน้ัน    การน่ังต่ังไมมะเด่ือ  รดน้ํา 
ดวยสังขทักษิณาวัฏ   ก็ไดรบัประพฤติสืบมา. 
            พระศาสดา  เมื่อทรงประกาศความแมนั้น      ตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                        สุกรเหลาน้ันมาประชมุพรอมกันทีโ่คนตนมะเด่ือ 
              อภิเษกตัจฉกสุกรดวยคําวา ทานเปนพระราชา เปนเจา 
              เปนใหญของพวกเรา. 
            พระศาสดา   ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน  ถึงในครั้งกอน  ธนุคคหติสสะเคยฉลาดในการ 
จัดขบวนรบเหมือนกัน   ทรงประชมุชาดกวา   ชฎิลโกงในครั้งน้ัน   ไดมาเปน 
เทวทัต      ตัจฉลสุกรไดมาเปนธนุคคหติสสะ  สวนรุกขเทวดาไดมาเปน 
เราตถาคตแล 
                                   จบอรรถกถาตัจฉกสุกรชาดก  
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                                 ๑๐.  มหาวาณิชชาดก 
 

                               วาดวยโลภมากจนตัวตาย 
                        [๑๙๙๐]     พวกพอคาพากันมาจากรัฐตาง ๆ  กระทํา 
              การประชุมกันในเมืองพาราณสี    ต้ังพอคาคนหนึ่งใหเปน 
              หัวหนา  แลวพากันขนเอาทรัพยกลับไป พอคาเหลาน้ัน 
              มาถึงแดนกันดาร ไมมีอาหาร  ไมมีน้ํา ไดเห็นตนไทร 
              ใหญมีรมเงาเย็นสบาย  นารืน่รมยใจ   กพ็ากันเขาไปน่ัง 
              พักที่รมตนไทรน้ัน    พอคาท้ังหลายเปนคนโงเขลา   ถูก 
              โมหะครอบงํา   คิดรวมกันวา   ไมตนนี้บางทีจะมีน้ํา 
              ไหลซึมอยู    เชญิพวกเราเหลาพอคามาชวยกันตัดก่ิง 
              ขางทิศตะวันออกแหงตนไมนั้นดูทีเถิด   พอกิ่งน้ันถูก 
              ตัดขาดออก  น้ําใสไมขุนมัวไหลออกมา  พอคาเหลาน้ัน 
              ก็พากันอาบและดื่ม  ที่สายนํ้าน้ัน    จนสมปรารถนา 
              พอคาท้ังหลาย  ผูโงเขลา   ถูกโมหะครอบงํา  รวมคิด 
              กันเปนครั้งท่ี  ๒  วา    ขอใหพวกเราชวยกันตัดก่ิง 
              ขางทิศใตแหงตนไมนั้นอีกเถิด   พอกิ่งน้ันถูกตัดขาด 
              ออก   ขาวสาลี    เน้ือสุก   ขนมถ่ัว   ซึ่งมสีีเหมือนขาว- 
              ปายาสปราศจากนํ้า   แกงออมปลาดุก       ก็ไหลออกมา 
              มากมาย    พอคาเหลาน้ันพากันบริโภคเค้ียวกินจนสม 
              ปรารถนา  พอคาท้ังหลายผูโงเขลา    ถูกโมหะครอบงํา 
              รวมคิดกันเปนครั้งท่ี  ๓  วา   ขอใหพวกเราชวยกันตัด  
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              กิ่งขางทิศตะวันตกแหงตนไมนั้นอีกเถิด  พอกิ่งน้ันถูก  
              ตัดขาดออก     เหลานางนารีแตงตัวงามสมสวน   มีผา 
              และเครื่องอารมณอันวิจิตร   ใสตางหูแกวมณี   พากัน 
              ออกมา    นารีทั้งหลายตางแยกกันบําเรอพอคา     คน 
              ละนาง  นารี  ๒๕   นาง    ตางก็แวดลอมพอคา    ผูเปน 
              หัวหนาอยูโดยรอบ  ที่รมแหงตนไทรน้ัน   พอคาเหลาน้ัน 
              แวดลอมดวยนารีเหลาน้ันจนสมปรารถนา     พอคา 
              ทั้งหลายผูโงเขลา  ถูกโมหะครอบงํา  รวมคิดเปนครั้ง  
              ที่  ๔ วา   ขอใหพวกเราชวยกันตัดก่ิงขางทิศเหนือแหง 
              ตนไมอีกเถิด   พอกิ่งน้ันถูกตัดขาดออก    แกวมุกดา 
              แกวไพฑูรย  เงิน  ทอง เครื่องประดับมือ  เครื่องปูลาด 
              ผากาสิกพัสตรและผากัมพล    ชื่ออุทธิยะ    ก็พรั่งพร ู
              ออกมาเปนอันมาก    พอคาเหลาน้ันพากันขนบรรทุก 
              ใสในเกวียนเหลาน้ันจนสมปรารถนา   พอคาเหลาน้ัน  
              เปนคนโงเขลา    ถูกโมหะครอบงํา   รวมคิดกันเปน 
              ครั้งที่  ๕ วา    ขอใหพวกเราชวยกันตัดโคนตนไมนั้น 
              เสียทีเดียว  บางทีจะไดของมากไปกวาน้ีอีก  ทันใดนั้น 
              นายกองเกวียนจึงลุกขึ้น  ประคองอัญชลีรองขอวา 
              ดูกอนพอคาท้ังหลาย  ตนไทรทําผิดอะไรหรือ  (จึงพา 
              กันจะทําราย)   ขอใหทานจงมีความเจริญเถิด   ดูกอน 
              พอคาท้ังหลาย   กิ่งทางทิศตะวันออกก็ใหน้ํา   กิ่งทาง 
              ทิศใตก็ใหขาวและนํ้า   กิ่งทางทิศตะวันตก   ก็ใหนาง  
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              นาร ี     และกิ่งทางทิศเหนือก็ใหสิ่งท่ีปรารถนาทุกอยาง 
              ตนไทรทําผิดอะไรหรือ   (จึงพากันจะทําราย)   ขอให 
              ทานจงมีความเจริญเถิด  บุคคลพึงน่ังหรือนอนที่รมเงา 
              แหงตนไมใด       ก็ไมควรหักรานกานแหงตนไมนั้น 
              เพราะประทุษรายมิตรเปนคนเลวทราม     แตพอคา 
              เหลาน้ันมากดวยกัน    ไมเชือ่ถือถอยคํานายกองเกวียน 
              ผูเดียว   ตางก็ถือขวานที่ลับแลว   พากันเขาไปหมายจะ 
              ตัดตนไทรน้ันที่โคน.                    
                        [๑๙๙๑]     ทันใดนั้น   นาคท้ังหลายก็พากันออกไป 
              พวกสวมเกราะ  ๒๕    พวกถือธนู   ๓๐๐   พวกถือโล 
              ๖,๐๐๐. 
                        [๑๙๙๒]     ทานท้ังหลายจงจับพวกน้ีมัดฆาเสีย 
              อยาไวชีวิตเลย     เวนไวแตนายกองเกวียนเทาน้ัน  
              นอกน้ันจงสังหารมันทุกคนใหเปนภัสมธุลีไป. 
                        [๑๙๙๓]     เพราะเหตุนี้แหละ   บุรษุผูเปนบัณฑิต 
              เมื่อพิจารณาถึงประโยชนของตน  ไมควรลุอํานาจแหง 
              ความโลภ    พึงกาํจัดใจอันประกอบดวยความโลภเสีย 
              ภิกษุรูโทษอยางน้ี  และรูตัณหาวาเปนแดนเกิดแหงทุกข 
              พึงเปนผูปราศจากตัณหา   ไมมีความถือมั่น  พึงเปนผู 
              มีสติละเวนโดยรอบเถิด. 
                           จบมหาวาณิชชาดกท่ี  ๑๐  
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                           อรรถกถามหาวาณิชชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระวหิารเชตวัน  ทรงพระปรารภ 
พวกพอคาชาวพระนครสาวัตถี    ตรสัเรื่องนี้    มคํีาเริ่มตนวา    วาณิชา 
สมิตึ  กตฺวา  ดังน้ี.                                                      
            เรื่องมีวา  พอคาเหลาน้ันเมื่อจะไปคาขาย  ถวายมหาทานแดพระศาสดา 
ดํารงมั่นในสรณะและศีล  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกขาพระองค 
จักไมมีโรคกลับมาได  จักขอบังคมพระบาทยุคลของพระองคอีกพระเจาขา   ออก 
เดินทางไปกับเกวียน  ๕๐๐  เลม   ถึงแดนกันดาร    กําหนดหนทางไมได   เลย 
พากันหลงทางทองเที่ยวไปในปา    ขาดนํ้าขาดอาหาร    เห็นตนไทรซึ่งนาคยึด 
ครองตนหน่ึง  ก็ชวนกันปลดเกวียน  นั่งท่ีโคนตน.   พวกน้ันเห็นไทรใบเขียว 
ชอุม    ประหน่ึงตะไครน้ํา    กิ่งไทรเลาก็เปนเหมือนอ่ิมดวยนํ้า    จึงคิดกันวา 
ในตนไมนี้   ปรากฏเหมือนมีน้ําเอิบอาบ   พวกเราตัดกิ่งตะวันออกของตนไมนี้ 
เถอะเพ่ือจะหลั่งนํ้าด่ืมใหได   ครั้นแลวคนหนึ่งก็ข้ึนสูตนไมตัดกิ่งขาด.   ทอนํ้า 
ขนาดลําตาลไหลพรั่ง   พวกน้ันพากันอาบพากันดื่ม  ณ  ที่นั้น    แลวพากันตัดกิ่ง 
ทางใต. โภชนะมีรสเลิศตาง ๆ พรั่งพรูออกจากน้ัน    พากันบริโภค  แลวตัดกิ่ง 
ตะวันตก.    เหลาสตรีผูตกแตงรางกายแลว      พากันออกมาจากก่ิงน้ัน    พากัน 
อภิรมยกับหมูสตรีนั้น     แลวตัดกิ่งทางเหนือ. แกว  ๗ ประการหลั่งไหลออกจาก 
กิ่งน้ัน     พากันเก็บแกวเหลาน้ันบรรทุกเต็มเกวียนทั้ง   ๕๐๐  เลม    กลับมาสู 
พระนครสาวัตถี  เก็บงําทรัพยแลว  ชวนกันถือของหอมและมาลาเปนตน  ไปสู 
พระมหาวิหารเชตวัน     ถวายบังคมพระศาสดาบูชาแลวน่ัง    ณ  สวนขางหน่ึง 
ฟงธรรมกถาแลว    ทลูนมินตถวายมหาทานในวันรุงข้ึน   พากันใหสวนบุญวา  
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ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคขอใหสวนบุญในทานครั้งน้ี  แกรุกขเทวดา 
ผูใหทรัพยแกพวกขาพระองคพระเจาขา.   พระศาสดาทรงฉันเสร็จ  ตรัสถามวา 
พวกเธอใหสวนบุญแกรุกขเทวดาองคไหน.     พวกพอคาพากันกราบทูลเหตุที่ 
พวกตนไดทรัพย  ในตนไทรแดพระตถาคต.  พระศาสดาตรัสวา พวกเธอมิได 
ลุอํานาจตัณหา  เพราะเปนผูรูจักประมาณดอกนะจึงไดทรัพย   แตในครั้งกอน 
พวกท่ีลุอํานาจตัณหา    เพราะไมรูจักประมาณ    พากันละทิ้งเสียทั้งทรัพยและ 
ชีวิต  พอคาเหลาน้ันพากันกราบทูลอาราธนาทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้ 
            ในอดีตกาล  ทางกันดารน้ันเอง    ตนไทรกต็นนั้นแหละ   แตเมืองเปน 
พระนครพาราณสี  พอคาพอคาหลงทางพบตนไทรน้ันเหมือนกัน. 
            พระศาสดาตรัสรูแลว      เมื่อจะทรงแสดงขอความน้ัน      จึงตรัสพระ 
คาถาท้ังหลายวา 
                        พวกพอคาพากันมาจากรัฐตาง  ๆ   กระทําการ 
              ประชุมฉันในเมอืงพาราณสี     ต้ังพอคาคนหน่ึงใหเปน 
              หัวหนา  แลวพากันขนเอาทรัพยกลับไป พอคาเหลาน้ัน 
              มาถึงแดนกันดาร   ไมมีอาหาร   ไมมีน้าํ   ไดเห็นตน 
              ไทรใหญมีรมเงาเย็นสบาย   นารื่นรมยใจ  ก็พากันไป 
              นั่งพักท่ีรมตนไทรน้ัน      พอคาท้ังหลายเปนคนโงเขลา 
              ถูกโมหะครอบงํา   คิดรวมกนัวา   ไมตนนี้บางทีจะมี  
              น้ําไหลซึมอยู  เชญิพวกเราเหลาพอคามาชวยกันตัดก่ิง 
              ขางทิศตะวันออกแหงตนไมนั้นดูทีเถิด   พอกิ่งน้ันถูก 
              ตัดขาดออกนํ้าใสไมขุนมัวไหลออกมา  พอคาเหลาน้ัน 
              ก็พากันอาบและดื่ม  ที่สายนํ้าน้ันจนสมปรารถนาพอคา  
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              ทั้งหลายผูโงเขลา   ถูกโมทะครอบงํา  รวมคิดกันเปน 
              ครั้งที่  ๒ วา  ขอใหพวกเราดวยกันตัดก่ิง   ขางทิศใต 
              แหงตนไมนั้นอีกเถิด  พอกิ่งน้ันถูกตัดขาดออก   ขาว 
              สาล ี  เน้ือสุก   ขนมถ่ัว ซึ่งมสีีเหมือนขาวปราศจากนํ้า 
              แกงออม  ปลาดุก  ก็ไหลออกมามากมาย  พอคาเหลาน้ัน 
              พากันบริโภคเค้ียวกินจนสมปรารถนา  พอคาท้ังหลาย 
              ผูโงเขลา   ถูกโมหะครอบงํา   รวมคิดเปนครั้งท่ี  ๓ วา 
              ขอใหพวกเราชวยกันตัดก่ิงขางทิศตะวันตกแหงตนไม 
              นั้นอีกเถิด  พอกิ่งน้ันถูกตัดขาดออก  เหลาน้ีนารีแตงตัว 
              งามสมสวน  มีผาและเครื่องอาภรณอันวิจิตร ใสตางหู 
              แกวมณี  พากันออกมา  นารีทัง้หลายตางแยกกันบําเรอ 
              พอคาคนละนาง    นาร ี ๒๕   นางตางก็แวดลอมพอคา 
              ผูเปนหัวหนาอยูโดยรอบ  ที่รมแหงตนไทรน้ัน    พอคา 
              เหลาน้ัน แวดลอมดวยนารีเหลาน้ันจนสมปรารถนา 
              พอคาท้ังหลายผูโงเขลา   ถูกโมหะครอบงํา   รวมคิด 
              เปนครั้งท่ี  ๔  วา  ขอใหพวกเราชวยกันตัดก่ิงขางทิศ 
              เหนอื    แหงตนไมอีกเถิด   พอกิ่งน้ันถูกตัดขาดออก 
              แกวมุกดา    แลวไพฑูรย   เงิน   ทอง  เครือ่งประดับ 
              เครือ่งปูลาด  ผากาสิกพัสตรและผากัมพล   ชื่ออุทธิยะ 
              ก็พรั่งพรูออกมาเปนอันมาก    พอคาเหลาน้ันพากันขน 
              บรรทุกใสในเกวียนเหลาน้ันจนสมปรารถนา    พอคา 
              เหลาน้ัน  เปนคนโงเขลา   ถูกโมหะครอบงํา  รวมคิด  
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              กันเปนครั้งท่ี  ๕ วา  ขอใหพวกเราชวยกันตัดโคนตนไม 
              นั้นเสียทีเดียว  บางทีจะไดของมากไปกวาน้ีอีก  ทันใด 
              นั้นนายกองเกวียนจึงลุกขึ้น  ประคองอัญชลีรองขอวา 
              ดูกอนพอคาท้ังหลาย    ตนไทรทําผิดอะไรหรือ    (จึง 
              พากันทําราย)    ขอใหทานจงมีความเจรญิเถิด  ดูกอน 
              พอคาท้ังหลาย   กิ่งทางทิศตะวันออกก็ใหน้ํา    กิ่งทาง 
              ทิศใตก็ใหขาวและนํ้า     กิ่งทางทิศตะวันตกก็ใหนาร ี
              กิ่งทางทิศเหนือก็ใหสิ่งท่ีปรารถนาทุกอยาง    ตนไทร 
              ทําผิดอะไรหรือ    (จึงพากันจะทําราย)  ขอใหทานจง 
              มีความเจริญเถิด  บุคคลพึงน่ังหรือนอน  ที่รมเงาแหง 
              ตนไมใด  ก็ไมควรหักรานกานแหงตนไมนั้น     เพราะ 
              ผูประทุษรายมติรเปนคนเลวทราม   แตพอคาเหลาน้ัน 
              มากดวยกัน      ไมเชื่อถือคําของนายกองเกวียนผูเดียว 
              ตางก็ถือขวานที่ลับแลว    พากันเขาไปหมายจะตัดตน 
              ไทรนั้นที่โคน.         
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สมิตึ    กตฺวา  ความวา  จัดเปนสมาคม 
คือมากคนรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียวในกรุงพาราณสี.    บทวา    ปกฺกมึส ุ
ความวา  บรรทุกสิ่งของท่ีมีในกรุงพาราณสีดวยเกวียน  ๕๐๐  เลมเดินทางไป.  
บทวา   คามณึ   ความวา   ต้ังผูมีปญญาผูหน่ึงใหเปนนายกองเกวียน.   บทวา 
ฉาทิยา  แปลวา  ที่รมเงา.  บทวา  อลฺลายเต  คือ  ปรากฏเปนเหมือนเต็ม  
ดวยนํ้า.  บทวา  ฉินฺนาว  ปคฺฆรติ  พระศาสดาทรงแสดงวา  ผูฉลาดในการข้ึน 
ตนไมคนหน่ึง ข้ึนไปตัดกิ่งน้ัน   พอกิ่งน้ันถูกตัดขาดนํ้าใสก็ไหลพลั่ง. แมขางหนา  
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ก็นัยนี้เหมือนกัน.   บทวา   อปฺโปทกวณฺเณ  กมฺุมาเส  คือ  ขนมกุมมาส 
ที่เปนเสมือนกับขาวปายาสท่ีมีน้ํานอย.  บทวา  สิงฺคิ  คือแกงออมมีแกงที่ใสขิง 
เปนตน.  บทวา  วิทลสุปโย  คือแกงถั่วเขียวเปนตน.  บทวา  วาณชิา  เอกา 
คือ   แกพอคาแตละคน    พอคามีจํานวนเทาใด    ในจํานวนนั้นคนละ  ๑ นาง 
แตในสํานักของนายกองเกวียนมีอยูถึง  ๒๕  นาง.    บทวา  ปรกิรึสุ   ความวา 
แวดลอม  กแ็ลพรอม ๆ  กันกับนางเหลาน้ัน     ยังมีเพดานและที่นอนเปนตน 
เหลาน้ัน    ไหลออกมาดวยอานุภาพแหงพญานาค.    บทวา   กตฺุติโย   ไดแก 
ถุงมือเปนตน.  บทวา  ปฏิยานิ  จ  ไดแก   เครื่องปูลาด   มีเครื่องปูลาดอัน 
สําเร็จดวยขนแกะอันฟูเปนตน.    บางอาจารยทานกลาววา    ผากัมพลขาวก็มี. 
บทวา  อุฏฏยิาเนว   กมพฺลา  คือผากัมพลชนิดที่ชือ่วาอุฏฏิยานะมีอยู.  บทวา 
เต   ตตฺถ    ภาเร  พนฺธิตฺวา  ความวา  ตองการเทาใดก็ขนเอาในท่ีนั้นเทาน้ัน  
บรรทุกเกวียน   ๕๐๐   เลม.    บทวา    วาณิชา   ภทฺทมตฺถุ  เต  ความวา 
นายกองเกวียนรองเรียกพอคาแตละคน    จึงกลาววา    ความเจริญจงมีแกทาน 
เถิด.  บทวา อนฺนปานฺจ ความวา ไดใหขาวและนํ้า. บทวา  สพฺพกาเม   จ 
ความวา    ไดใหสิ่งท่ีนาปรารถนาท้ังปวง.    บทวา    มิตฺตทุพฺโภ    ความวา 
เพราะวาผูทําลายมิตรทั้งหลาย  คือบุรษุผูมุงรายตอมิตรทั้งหลาย  ชื่อวาเปนคน 
ชั่วชาลามก.  บทวา  อนาทิยิตฺวา  ความวา  ไมยึดถอื    คือไมขอรับถอยคํา 
ของนายกองเกวียนนั้น.    บทวา   อุปกกฺมุ   ความวา   เตรียมการโคน  คือ 
เริ่มจะตัดเพราะโมหะ. 
            ครั้งน้ัน  พญานาคเห็นพอคาเหลาน้ัน    พากันเขาไปใกลตนไม  เพือ่ท่ีจะ 
ตัด   ดําริวา    เราบันดาลน้ําด่ืมแกพวกนี้ผูกําลังกระหาย  จากน้ันใหโภชนะอัน 
เปนทิพยมิหนําซํ้ายังใหที่นอนและนางบําเรอแกเขา       จากน้ันเลายังใหรัตนะ  
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เต็ม  ๕๐๐  เลมเกวียน  แตวาบัดนี้พวกนี้พูดกันวา   จักตัดตนไมเสียทั้งโคนเลย 
ละโมบเหลือเกิน  ควรท่ีเราจะฆาเสียใหหมดเวนแตนายกองเกวียน.   พญานาค 
นั้นจึงตระเตรียมเสนา  สัง่วา ทหารหุมเกราะจํานวนเทาน้ี  จงเคลื่อนออกไป 
ทหารแมนธนูจํานวนเทานี้   จงเคลื่อนออกไป  ทหารโลจํานวนเทาน้ี  จงเคลื่อน 
ออกไป. 
            พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเน้ือความน้ัน  จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                        ตอจากนัน้   นาคท้ังหลายก็พากันออกไป  พวก 
              สวมเกราะ  ๒๕  พวกถือธนู  ๓๐๐  พวกถือโล  ๖,๐๐๐  นาย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สนฺนทฺธา  คือพวกที่คลุมรางกายดวย 
เกราะหน่ึงอันประดับดวยทองและแกวเปนตน.  บทวา  ธนุคฺคหาน     ติสตา 
ความวา พวกทหารท่ีถือธนูอันทําดวยเขาแกะมีประมาณ   ๓๐๐.  บทวา จมฺมิโน 
คือ  พวกทหารท่ีถือแผนโลทําดวยหนังมีประมาณ  ๖,๐๐๐ นาย.  
                        ทานท้ังหลายจงจับพวกน้ีมัดฆาเสีย  อยาไวชวีิต 
              เลย     เวนไวแตนายกองเกวียนเทาน้ัน      นอกนั้นจง 
              สังหารมันทุกคนใหเปนภัสมธุลีไป. 
            นี้เปนคาถาที่พญานาคกลาว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มา   โว   มฺุจตฺิถ  ชีวิต   ความวา 
ทานท้ังหลาย   อยาปลอยชีวิตแกใคร ๆ แมสักคนเดียวเลย. 
            นาคทั้งหลาย  กระทําตามน้ัน  แลวขนเอาส่ิงของมีเครื่องปูลาดชนิดดี  ๆ 
เปนตน บรรทุกเกวียน  ๕๐๐ เลม  ชวนนายกองเกวียนพากันขับเกวียนเหลาน้ัน 
ดวยตนเองไปสูกรุงพาราณสี   เก็บทรพัยทั้งปวงไวในกองเกวียนของทานแลว 
ชวนกันอําลาทานไปสูนาคพิภพของตนดังเดิม.  
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            พระศาสดา  ทรงทราบเน้ือความน้ัน    จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา 
                        เพราะเหตุนั้นแหละ    บุรุษผูเปนบณัฑิต    เมื่อ 
              พิจารณาถึงประโยชนของตน     ไมควรลุอํานาจแหง 
              ความโลภ    พึงกาํจัดใจอันประกอบดวยความโลภเสีย 
              ภิกษุรูโทษอยางน้ีและรูตัณหาวาเปนแดนเกิดแหงทุกข 
              พึงเปนผูปราศจากตัณหา  ไมมีความถือมั่น    พึงเปนผู 
              มีสติละเวนโดยรอบเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะเหตุที่พวกพอคา  
ที่ลุอํานาจความโลภพากันถึงความวอดวายอยางใหญหลวง   อธิบายวา นายกอง 
เกวียนบรรลสุมบัติอันอุดม.  บทวา หเนยฺย  ทิสก  มน  ความวา  บัณฑิต 
พึงกําจัดใจ    คือ  จิตที่ประกอบดวยโลภะที่เปนของฝูงสัตวผูมีความโลภมีอยาง 
ตางๆ ที่เกิดข้ึนแกตน.  บทวา  เอวนาทีนว  ความวา  ภิกษุทราบโทษในความ 
โลภอยางนี้แลว.  บทวา ตณฺหา  ทุกขฺสสฺ  สมฺภว  ความวา  และทราบวาตัณหา 
นั้นเปนเหตุเกิดพรอมแหงทุกขมีชาติเปนตน    คือ  ทุกขนั้นเกิดข้ึนแลวอยางนี้ 
เพราะตัณหาน้ัน   ตัณหาน่ันแหละเปนเหตุเกิดแหงทุกขอยางนี้  ภิกษุรูแลว   พึง 
ระลึกไวดวยสติอันมาแลวโดยมรรคเปนผูปราศจากตัณหา   ไมมีความยึดมั่นถือ 
มั่น.   บทวา  ปริพฺพเช  ความวา  พึงประพฤติอิริยาบถ.   พระศาสดาทรงถือ 
เอายอดเทศนาดวยพระอรหัต. 
            ก็และครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสวา    ดูกอนอุบาสก 
ทั้งหลาย    พวกพอคาท่ีลุอํานาจความโลภ    พากันถึงความพินาศใหญหลวงใน 
ปางกอนอยางนี้   เหตุนั้น  พึงเปนผูไมลุอํานาจความโลภทั่วกัน    ตรัสประกาศ 
สัจจะท้ังหลาย   เมื่อจบสัจจะพอคาเหลาน้ันพากันดํารงในโสดาปตติผล   แลวทรง 
ประชุมชาดกวา พญานาคในครั้งน้ันไดมาเปนสารีบุตร สวนนายกองเกวียน 
ไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                               จบอรรถกถามหาวาณิชชาดก  
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                                 ๑๑.  สาธินราชชาดก 
 

                  วาดวยพระเจาวิเทหราชประพาสดาวดึงส  
                        [๑๙๙๔]     อัศจรรยจรงิหนอ    ขนพองสยองเกลา 
              เกิดขึ้นแลวในโลก     รถทิพยไดปรากฏแกพระเจา 
              วิเทหราชผูเรืองยศ. 
                        [๑๙๙๕]     มาตลีเทพบุตรเทพสารถีผูมีฤทธิ์มาก 
              ไดเชื้อเชิญพระเจาวิเทหราชผูครองมิถิลานครวา ขาแต 
              พระราชาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ    ผูเปนใหญทั่วทิศ 
              ขอเชิญพระองคเสด็จขึ้นทรงรถน้ีเถิด   ดวยวาทวยเทพ 
              ชนดาวดึงสพรอมดวยสมเด็จอมรินทราธิราช    ใครจะ 
              เห็นพระองค   ทวยเทพเหลาน้ัน    ประชมุพรอมกันอยู 
              ณ  สุธรรมาเทวสภา   ลําดับน้ันแล   พระเจาวิเทหราช 
              พระนามวาสาธินะ    ผูครองมิถิลานคร    เสด็จทรงรถ 
              อันเทียมดวยมาพันหน่ึงไดเสด็จไปยังสํานักของเทวดา 
              ทั้งหลาย     (พระมหาราชาทรงประทับยืนบนทิพยาน 
              อันเทียมดวยมาพันหน่ึง  ซึ่งมาพาลากไป  เสด็จไปอยู 
              ไดทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้)   ทวยเทพเห็นพระ- 
              ราชาเสด็จมาดังน้ัน    ก็พากนัชื่นชมยินดีกระทํา 
              ปฏสิัณฐานเชื้อเชิญวา   ขาแตพระมหาราชา   พระองค 
              เสด็จมาดีแลว    อนึ่ง    ชื่อวาพระองคมิไดเสด็จมาราย 
              ขาแตพระราชาผูแสวงหาคุณใหญ     ขอพระองคทรง  
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              ประทับใกล ๆ  กับทาวเทวราชเสียแตบัดน้ีเถิด   ฝาย 
              ทาววาสวสักกเทวราชทรงชื่นชมยินดี   เชือ้เชิญพระเจา 
              สาธนิราชผูครองมิถิลานครดวยทิพยกามารมณและ 
              อาสนะวา  ขาแตพระราชฤาษี เปนการดีแลวท่ีพระองค 
              เสด็จมาถึงท่ีอยูของทวยเทพ     ผูบันดาลใหเปนไปใน 
              อํานาจได    ขอเชิญพระองคประทับอยูในหมูทวยเทพ 
              ผูใหสําเร็จทิพยกามารมณทกุอยาง     ขอเชิญพระองค  
              ทรงเสวยกามคุณ    อันมิใชของมนุษยในหมูทวยเทพ 
              ชาวดาวดึงสเถิด. 
                        [๑๙๙๖]     ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาจอมเทพ 
              เมื่อกอนหมอมฉนัมาถึงสวรรคแลว  ยอมยินดีดวยการ 
              ฟอนรําขับรองและเครื่องประโคมทั้งหลาย    บัดน้ี 
              หมอมฉันไมยินดีอยูในสวรรคเลย   จะหมดอายุ  หรือ 
              ใกลจะตายหรือวาหมอมฉันหลงใหลไป. 
                        [๑๙๙๗]     ขาแตพระองคผูแกลวกลากวานรชน 
              ผูประเสริฐ     พระชนมายุของพระองคยังไมหมดสิ้น 
              ความสิ้นพระชนมก็ยังหางไกล   อนึ่ง   พระองคจะได 
              ทรงหลงใหลไปก็หาไม    แตวาวิบากแหงบุญกุศลของ 
              พระองค   ที่ไดทรงเสวยในเทวโลกนี้มีนอยไป   ขาแต 
              พระราชาผูประเสริฐ   ผูเปนใหญทั่วทิศ   ขอเชิญ  
              พระองคประทับอยู    เสวยกามคุณอันมใิชของมนษุย  
              ในหมูทวยเทพชาวดาวดึงส   ดวยเทวานุภาพตอไปเถิด.  
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                        [๑๙๙๘]     ขอยืมยานเขามาขบั  ขอยืมทรัพยเขามา 
              ใชฉนัใด  การท่ีไดเสวยความสุข  เปนความสุขท่ีผูอื่น 
              ยื่นให    ก็เปรียบกันไดฉะนั้นแล    กแ็ลการไดเสวย 
              ความสุข     โดยเปนความสุขท่ีผูอื่นยื่นให     หมอมฉัน 
              ไมปรารถนาเลย   บุญท้ังหลายอันหมอมฉันทําเองแลว 
              นั้น   ยอมเปนทรัพยอันอาจติดตามหมอมฉันไปได 
              หมอมฉันไปในมนุษยโลกแลว    จักไดทาํกุศลใหมาก 
              ที่บคุคลกระทําแลวไดรับความสุข  และไมตองเดือดรอน 
              ในภายหลัง    ดวยทาน    ดวยการประพฤติสม่ําเสมอ 
              ดวยการสํารวม  ดวยการฝกตน.  
                        [๑๙๙๙]     ที่ตรงนี้เปนไรนา    ที่ตรงน้ีตรงรองนํ้า 
              ตรงดี    ที่ตรงนี้เปนภูมิภาค   มีหญาแพรกเขียวสะพรั่ง 
              ที่ตรงน้ีเปนแมน้ําไหลอยูไมขาดสาย    ทีต่รงนี้เปน 
              สระโบกขรณีอนันารื่นรมย   มีฝูงนกจักรพรากรองเสียง 
              ระงม   เปยมไปดวยนํ้าใสสะอาด  ดารดาษไปดวยดอก 
              ปทุมและดอกอบุล   พวกเขาเฝาและนักสนมพากันยึด 
              ถือสถานเหลาน้ีวาเปนของเรา    เขาเหลาน้ันพากันไป 
              เสียทิศทางใดหนอ   ดูกอนพอนารทะ  ไรนาเหลาน้ัน 
              ภมูภิาคตรงนั้น   และอุปจารแหงสวนและปาไมยังคงมี  
              อยูดังเดิม  เมื่อเราไมเห็นหมูชนเหลาน้ัน    ทิศท้ังหลาย 
              ก็ปรากฏวาวางเปลาแกเรา.  
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                        [๒๐๐๐]     วมิานทั้งหลายอันโอภาสท่ัวท้ังส่ีทิศ 
              ฉันไดเห็นแลวเฉพาะพระพักตรของทาวสักกเทวราช  
              และเฉพาะหนาของทวยเทพชาวไตรทศ  ภพท่ีฉันอยูก็ 
              เปนทิพย  กามท้ังหลายอันมิใชของมนุษยฉันไดบริโภค 
              แลว   ในทวยเทพชาวไตรทศ   ภพท่ีฉันอยูก็เปนทิพย 
              กามท้ังหลายอนัมิใชของมนุษยฉันไดบริโภคแลว   ใน 
              ทวยเทพชาวดาวดึงส      ผูใหสําเร็จสิ่งท่ีนาปรารถนา 
              ทุกอยาง  ฉันนัน้ละสมบัติเชนนั้นเสียแลวมาในมนษุย- 
              โลกนี้  เพ่ือตองการทําบุญเทานั้น    ฉันจักประพฤติแต 
              ธรรมเทาน้ัน    ฉนัไมมีความตองการดวยราชสมบัติ  
              ฉันจัดดําเนินไปตามทางท่ีทานผูไมมีอาชญาพากันทอง 
              เท่ียวไป   อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว   ซึ่ง 
              เปนทางสําหรับไปของทานผูมีวัตรงามทั้งหลาย. 
                                    จบสาธินราชชาดกท่ี  ๑๑  
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                          อรรถกถาสาธินราชชาดก 
            พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับ  ณ พระวิหารเชตวัน   ทรงพระปรารภ 
พวกอุบาสกรักษาอุโบสถ   ตรัสเรื่องนี้มีคําข้ึนตนวา  อพฺภูโต  วต  โลกสฺม ึ
ดังน้ี. 
            มีเรื่องยอวา ครั้งน้ันพระศาสดาตรัสวา ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย  บัณฑิต  
แตครั้งกอน  อาศัยอุโบสถกรรมของตน   ไปสูเทวโลกอยูสิ้นกาลนานดวยสรีระ 
แหงมนุษยนั่นแล  ทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้ 
            ในอดีตกาล  พระราชาทรงพระนามสาธินะ ทรงครองราชสมบัติโดย 
ธรรม  ณ  พระนครมิถิลา    ทาวเธอไดสรางโรงทานไว ๖ แหง  คือ  ที่ประตู 
พระนครท้ัง   ๔  ทีก่ลางพระนคร    และท่ีประตูราชนิเวศน    ทรงบําเพ็ญ 
มหาทาน     กระทําชมพูทวีปทุกแหงหน   ใหเก็บไถได    พระราชทานทรัพย 
ประมาณหกแสนกระษาปณ     เปนราชทรัพยที่ทรงใชจายทุก ๆ วัน      ทรง 
รักษาศีล ๕ ทรงถืออุโปสถ.  ชาวแวนแควนเลาก็พากันต้ังอยูในโอวาทของทาว 
เธอ   ตางกระทําบุญมีใหทานเปนตน    ตายแลว ๆ  บังเกิดในเมืองเทวดาทั้งนั้น 
ฝูงเทพพากันน่ังแนนเทวสภาชื่อสุธรรมา  ตางพรรณนาพระคุณมีศีลเปนตนของ 
พระราชาเทาน้ัน.   เทพที่เหลือฟงเรื่องนั้นแลว   ก็มปีรารถนาที่จะเห็นพระราชา 
ไปตาม ๆ กนั.     ทาวสักกเทวราช    ทรงทราบใจของเทพเหลาน้ัน     ตรัสวา 
พวกเธอปรารถนาจะเห็นพระเจาสาธินราชหรือ     พวกเทพพากันกราบทูลวา 
พระเจาขา   ขาแตพระผูเปนเทพเจา.   ทาวเธอจึงตรัสสั่งเทพบุตรมาตลีวา   เธอ 
จงไปจัดเวชยันตรถ    รับพระเจาสาธินราชมา.   เทพบุตรมาตลีรับเทวบัญชาวา 
สาธุ แลวจัดรถไปสูแควนวิเทหะ ครั้งน้ันเปนวันเพ็ญ เวลาท่ีพวกมนุษยบริโภค  
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อาหารเย็นแลวนั่งสนทนากันดวยสุขกถาท่ีประตูเรือน     มาตลีเทพบุตรก็ขับรถ 
พรอมกับจันทรมณฑล.  ฝูงชนพากันกลาววา  พระจันทรข้ึนสองดวง  แตครั้น  
เห็นทั้งรถท้ังจันทรมณฑลว่ิงมาพากันชื่นชมโสมนสัวา นี่ไมใชดวงจันทร นี่เปน 
รถ  ทั้งเทพบุตรก็ปรากฏ รถทิพยเทียมดวยสินธพมโนมัยคันนี้มารับใคร  ไมมี 
คนอ่ืนละ      ตองเปนพระราชาของพวกเรา      เพราะวาพระราชาของพวกเรา 
ทรงธรรมเปนพระธรรมราชา    แลวตางยืนประครองอัญชลี    กลาวคาถาเปน 
ปฐมวา 
                        อัศจรรยจริงหนอ    ขนพองสยองเกลาเกิดขึ้น 
              แลวในโลก    รถทิพยไดปรากฏแกพระเจาวิเทหราชผู 
              เรืองยศ. 
            คําอันเปนคาถานั้น  มีอธิบายวา  พระจอมวิเทหะผูเรืองพระยศ   ราชา 
ของพวกเราน้ันเปนผูนาอัศจรรย  จรงิละ  ความขนพองสยองเกลาเกิดแลวในโลก 
ตรงที่รถทิพยปรากฏเพ่ือพระองค. 
            มาตลีเทพบุตรนํารถมาถึง      เมื่อฝูงชนพากันบูชาดวยดอกไมเปนตน 
ก็กระทําประทักษิณพระนคร  ๓  รอบ  แลวไปสูทวารวังของพระราชากลับรถจอดไว 
ใกลธรณีชองพระแกลทางสวนดานหลัง ยืนเตรียมรับเสด็จ วันนั้นเลาพระราชา 
ตรวจโรงทาน   ตรัสสั่งวา   สูทั้งหลายจงใหทานโดยทํานองนี้ทีเดียว   ทรงสมา 
ทานอุโบสถ  ประทับยับยัง้อยูตลอดวัน   มีหมูอํามาตยแวดลอม  ประทับนั่งผัน 
พระพักตรเฉพาะชองพระแกลดานตะวันออก    ตรสักถาอันประกอบดวยธรรม 
อยู  ณ  ทองพระโรงอันอลงกต.     ครัง้น้ันมาตลีเทพบุตร    ก็ทลูเชิญพระองค 
เสด็จข้ึนสูรถ  พาไป.  
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            พระศาสดา  เมื่อทรงประกาศเนื้อความน้ัน    ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                        มาตลีเทพบุตรเทพสารถีผูมีฤทธิ์มาก  ไดเช้ือเชิญ 
              พระเจาวิเทหราชผูครองมิถิลานครวา   ขาแตพระราชา 
              ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ     ผูเปนใหญทั่วทิศ  ขอเชญิ  
              พระองคเสด็จทรงรถน้ีเถิด  ดวยวาทวยเทพชั้นดาวดึงส 
              พรอมดวยสมเด็จอมรินทราธิราช   ใครจะเห็นพระองค  
              ทวยเทพเหลาน้ัน     ประชุมพรอมกันอยู  ณ สุธรรมา 
              เทวสภา   ลําดับน้ันแล   พระเจาวิเทหราชพระนามวา 
              สาธนิะ  ผูครองมิถิลานคร   เสด็จทรงรถอันเทียมดวย 
              มาพันหน่ึง ไดเสด็จไปยังสํานักเทวดาท้ังหลาย  (พระ- 
              มหาราชาทรงประทับยืนบนทิพยาน    อนัเทียมดวยมา 
              พันหนึ่งซ่ึงมาลากไป   เสด็จไปอยู   ไดทอดพระเนตร 
              เห็นเทวสภาน้ี)   ทวยเทพเห็นพระราชาเสด็จมาดังน้ัน 
              ก็พากันชื่นชมยินดี กระทําปฏิสัณฐารเชื้อเชิญวา  ขาแต 
              พระมหาราชา    พระองคเสด็จมาดีแลว   อนึ่ง     ชื่อวา 
              พระองคมิไดเสด็จมาราย     ขาแตพระราชาผูแสวงหา 
              คุณใหญ ขอพระองคทรงประทับใกล ๆ กับทาวเทวราช 
              เสียแตบัดนี้เถิด   ฝายทาววาสวสักกเทวราวชทรงชื่นชม 
              ยินดี   เชื้อเชิญพระเจาสาธินราชผูครองมิถิลานครดวย 
              ทิพยกามารมณและอาสนะวา     ขาแตพระราชฤาษ ี
              เปนการดีแลวท่ีพระองคเสด็จมาถึงท่ีอยูของทวยเทพ 
              ผูบนัดาลใหเปนไปในอํานาจได    ขอเชิญพระองค  
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              ประทับอยูในหมูทวยเทพ    ผูใหสําเร็จทิพยกามารมณ  
              ทุกอยาง   ขอเชญิพระองคทรงเสวยกามคุณ   อันมิใช 
              ของมนุษยในหมูทวยเทพชั้นดาวดึงสเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สมจฺฉเร  แปลวา ยอมปรารถนา.  บทวา 
อคา  เทวาน  สนฺติเก   ความวา  ไดครรไลไป  ณ  สํานักแหงหมูเทพ    แท 
จริงเมื่อพระเจาสาธินราชเสด็จรถประทับเรียบรอยแลว  รถก็ออกแลนไปสูอากาศ 
แลวหายวับไปทั้ง  ๆ  ที่มหาชนกําลังแหงนดูอยูนั่นแล    เทพบุตรมาตลีนําเสด็จ 
พระราชาสูเทวโลก.    หมูเทวดาและทาวสักกะเห็นทาวเธอตางรางเริงดีใจพากัน 
ลุกข้ึนรับกระทําปฏิสันถาร เพ่ือแสดงความขอน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระ 
คาถามีคําวา  ต  เทวา  เปนอาทิ.  ในพระคาถานั้น   บทวา ปฏินนฺทึสุ     ความวา 
ยินดีเนือง ๆ.   บทวา   อาสเนน   จ  ความวา  ทาวสักกะทรงสวมกอดพระราชา 
ทรงเชื้อเชิญดวยบัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกะวา    เชิญประทับนั่งตรงน้ี 
และทรงเชื้อเชิญดวยส่ิงนาปรารถนาท้ังหลาย      แบงเทวราชสมบัติใหกึ่งหน่ึง 
ใหประทับรวมอาสนะกัน. 
            เมื่อพระเจาสาธินราชพระองคนั้น      ทรงเสวยราชสมบัติอันทาวสักก- 
เทวราชทรงแบงเทพนครมีประมาณหม่ืนโยชน   และนางเทพอัปสรสองโกฏิกึ่ง 
กับเวชยันตปราสาทประทานใหครึ่งหน่ึง  กาลเวลาลวงไปถึง  ๗๐๐  ป  ดวยการ 
นับตามปมนุษย     พระองคประทับอยูในเทวโลกดวยอัตภาพน้ัน.     เมื่อเวลา 
สิ้นบุญ      พระองคเกิดเบ่ือหนาย   เพราะฉะนั้น     เมื่อทาวเธอจะตรัสสนทนากับ 
ทาวสักกะ  จึงตรัสพระคาถาวา 
                        ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาจอมเทพ     เมื่อ 
              หมอมฉันมาถึงสวรรคแลว   ยอมยินดีดวยการฟอนรํา  
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              ขับรองและเครื่องประโคมทั้งหลาย   บัดนี้  หมอมฉัน 
              นั้นไมยินดีอยูในสวรรคเลย    จะหมดอายุ    หรือใกล 
              จะตาย  หรือวาหมอมฉันหลงใหลไปเสียแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อายุนฺนุ  ขีณ  ความวา พระเจาสาธินราช 
ทูลถามวา  ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาจอมนรชนและเทพท้ังหลาย  ชีวิตินทรีย 
ในสรีระของหมอมฉันสิ้นแลวหรือไฉนเลา     หรอืวาชีวิตินทรียเกิดจะใกลตอ 
มรณะ   ดวยอํานาจกรรมอันจะตัดรอน. 
            ลําดับนั้น  ทาวสักกะตรัสทาวเธอวา 
                        ขาแตพระองคผูแกลวกลากวานรชน  ผูประเสริฐ  
              พระชนมายุของพระองคยังไมหมดสิ้น    ความสิ้น 
              พระชนมก็ยังหางไกล  อนึ่ง พระองคจะไดทรงหลงใหล 
              ไปก็หาไม แตวาวิบากแหงบญุกุศลของพระองค   ที่ได 
              ทรงเสวยในเทวโลกนี้มีนอยไป      ขาแตพระราชาผู 
              ประเสริฐ  ผูเปนใหญทั่วทิศ  ขอเชิญพระองคประทับ 
              อยู   เสวยกามคุณอันมิใชของมนุษย    ในหมูทวยเทพ 
              ชาวดาวดึงส  ดวยเทวานุภาพตอไปเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปริตฺตกานิ  นี้   ทาวสักกะทรงหมายถึง 
บุญอันใหวิบากในเทวโลกดวยอัตภาพน้ัน      จึงตรัสดังน้ี    แตวาบุญของพระ- 
สาธินราชนอกจากน้ีหาประมาณมิได     ประดุจฝุนในแผนดินฉะน้ัน.    บทวา 
วส  เทวานุภาเวน   ความวา     หมอมฉันขอแบงบุญท้ังหลายของตน    ถวาย 
แดพระองค  เชิญพระองคประทับอยูดวยอานุภาพของหมอมฉันเถิด   พระเจาขา.  
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            ทาวสักกะเมื่อทรงปลอบพระเจาสาธินราชนั้น     จึงตรัสพระคาถาวา 
                        เปนการดีนักแล  ที่พระองคเสด็จถึงท่ีอยูแหงเทพ 
              ผูทรงอํานาจ    ขาแตพระองคผูเปนราชาเพียงดังฤาษี  
              เชญิประทับอยูในหมูเทพ    ผูมีความปรารถนาทุกอยาง 
              สําเร็จได  เชิญบริโภคกามอันมิใชของมนษุยในหมูเทพ 
              ชั้นดาวดึงสเถิด. 
            พระมหาสัตว  เม่ือจะทรงหามทาวเธอเสียจึงตรัสพระคาถาวา 
                        ขอยืมยานเขามาขับ  ขอยืมทรัพยเขามาใชฉันใด  
              การที่ไดเสวยความสุข   เปนความสุขท่ีผูอื่นยื่นให  ก ็
              เปรยีบกันไดฉะนั้นแล    กแ็ลการไดเสวยความสุข    โดย 
              เปนความสุขท่ีผูอื่นยื่นให   หมอมฉันไมปรารถนาเลย 
              บุญท้ังหลายอันหมอมฉันทําเองแลวน้ันยอมเปนทรัพย 
              อันอาจติดตามหมอมฉันไปได   หมอมฉนัไปในมนุษย  
              แลว   จักไดทํากุศลใหมาก   ที่บุคคลกระทําแลวไดรับ 
              ความสุข  และไมตองเดือดรอนในภายหลัง   ดวยทาน 
              ดวยการประพฤติสม่ําเสมอ  ดวยการสํารวม  ดวยการ 
              ฝกตน.   
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ย   ปรโต   ทานปจฺจยา   ความวา 
สิ่งใดท่ีไดเพราะผูอ่ืนให  สิ่งนั้นเปนเชนเดียวกันกับของท่ีขอยืมนั่นเอง เพราะวา 
บุคคลยอมใหยืมกันไดในเวลาท่ีดีกัน     ในเวลาท่ีโกรธกันกย็ือ้แยงเอาไปได 
หมอมฉันกระทํากรรมท่ีบุคคลการทําแลวมีความสุขดวย    ไมตองเดือดรอนใน 
ภายหลังดวยเชนนั้นเหมือนกัน.   บทวา   สมจริยาย   คือดวยการไมทําบาป  
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ดวยกายเปนตน.   บทวา   สยเมน   คือความสํารวมในศีล.   บทวา  ทเมน 
คือดวยการฝกอินทรีย.   บทวา  ย   กตฺวา   ความวา   การฝกตนท่ีบุคคลทํา 
แลวไดรับความสุข    และไมตามเดือดรอนในภายหลัง. 
            ครั้นทาวสักกะทรงสดับพระดํารัสของพระเจาสาธินราชนั้นแลว    ทรง 
สั่งเทพบุตรมาตลีวา  ไปเถิด  นําเสด็จพระเจาสาธินราชไปสูมิถิลาใหเสด็จลงใน 
พระอุทยาน.  มาตลีเทพบุตรนั้นไดกระทําตามเทวบัญชา.   พระราชาเสด็จพระ 
จงกรมอยูในพระอุทยานนั่นเอง.  ครั้งน้ันนายอุยยานบาลเห็นพระองคแลว  ก็ไป 
กราบทูลแดพระราชานารทะ.   ฝายพระเจานารทะน้ันทรงสดับการเสด็จมาของ 
พระราชาแลว  ตรัสวา  นายอุยยานบาล  เจาจงลวงหนาไปเตรียมอุทยาน  จัดต้ัง 
อาสนะไว  ๒  ที่  สําหรับพระราชาน้ันที่  ๑ สําหรบัเราท่ี  ๑  ทรงสงนายอุยยานบาล 
นั้นไป.  เขาไดกระทําตามพระบัญชา  ที่นั้นพระราชาจึงตรัสถามเขาวา  เจาจัด 
ต้ังอาสนะ  ๒ ที่    เพ่ือใครเลา  กราบทูลวาเพ่ือพระองคที่  ๑  เพ่ือพระราชาของ 
พวกขาพระองคที่  ๑ พระเจาขา.  ครั้งน้ันพระราชาตรัสวา   สัตวอ่ืนใครเลาจัก 
นั่งเหนืออาสนะในสํานักของเรา  แลวประทับนั่งเหนืออาสนะ ๑  วางพระบาทท้ังคู 
เหนืออาสนะ ๑.  พระราชานารทะเสด็จมาถวายบังคมพระบาทยุคลของพระองค 
แลว    ประทับนั่ง  ณ  ที่อันสมควรขางหน่ึง.   ไดยนิวา   พระเจานารทะเปน 
พระนัดดาของพระเจาสาธินราช  องคที่  ๗  ทีเดียว  ขาววาครั้งนั้น    พระเจา 
นารทะทรงพระชนมายุได   ๑๐๐  พรรษาแลว.  แตพระมหาสัตวทรงพระชนม 
ยืนนานตลอดกาลเพียงนี้   ดวยกําลังบุญของพระองค. พระองคทรงจูงพระหัตถ 
ของพระเจานารทะ  เสด็จเที่ยวไปในพระอุทยาน  ไดตรัสพระคาถา  ๓  คาถาวา  
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                        ที่ตรงนี้เปนไรนา  ที่ตรงน้ี  ตรง   รองนํ้าตรงดี 
              ที่ตรงน้ีเปนภูมิภาคมีหญาแพรกเขียวสะพรั่ง  ที่ตรงนี้ 
              เปนแมน้ําไหลอยูไมขาดสายท่ีตรงน้ีเปนสระโบกขรณี  
              อันนารื่นรมย   มีฝูงนกจักรพรากรองเสียงระงม  เปยมไป 
              ดวยน้ําใสสะอาด   ดารดาษไปดวยดอกปทุมและดอก- 
              อบุล  พวกขาเฝาและนางสนมพากันยึดถือสถานท่ี 
              เหลาน้ีวาเปนของเรา  เขาเหลาน้ันพากันไปเสียทางทิศ 
              ใดหนอ   ดูกอนพอนารทะ   ไรนาเหลาน้ัน    ภมูิภาค 
              ตรงนั้น      และอปุจารแหงสวนและปาไมยังคงมีอยู 
              ดังเดิม    เมื่อเราไมเห็นหมูชนเหลาน้ัน     ทิศท้ังหลาย 
              ก็ปรากฏวาวางเปลาแกเรา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   เขตฺตานิ  นี้   ตรัสหมายถึงภูมิภาค 
ทั้งหลาย.  บทวา  อิม  นิกขฺ   คือที่นี้เปนทางระบายนี้  คงเปนเชนนั้นเหมือนกัน   
บทวา  สุกุณฑฺล   คือท่ีมีคลองหลอดอันสงนํ้าเขาถึงโรงสูบอันงดงาม.  บทวา 
หริตานุปา  ความวา  ในสองฝงแหงทางระบายนํ้า  มีพ้ืนดินเปนสนามดาดาษ 
ดวยหญาแพรกเขียวชอุม.  บทวา  ยสฺสมิานิ  มมายสึุ   ความวา พอนารทะ 
เอย  บรรดาขาเฝาและนักสนมของเรา   ที่พากันเที่ยวเลนกับเราดวยยศอันใหญ 
หลวง ในอุทยานน้ี  ตางพากันยึดจองรักใครสถานที่เหลานี้. บทวา  กตร  น ุ เต 
ทิส  คตา  ความวา  พอไดสงคนเหลาน้ันไป  ณ  ที่ไหนละ.  บทวา  ตานิ 
เขตฺตานิ  ไดแก   ที่อันเปนที่สําหรับเพาะปลูกพืชพรรณอยางงอกงาม.  บทวา 
เต   เม   อารามวนูปจารา  คือพ้ืนที่เปนที่ต้ังแหงท่ีอยูเหลาน้ันเปนอุปจารแหง 
สวนและปายังอยูที่นั้นแล. 
            ครั้งน้ันพระเจานารทะกราบทูลทาวเธอวา  
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                        ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  เมื่อพระองคเสด็จไป 
              เทวโลก  กําหนดได  ๗๐๐  ปเขาน้ีแลว  หมอมฉันเปน 
              หลานคนท่ี  ๗   ของพระองค    อุปฏฐากของพระองค  
              สิ้นพระชนมไปหมดแลว    ขอเชิญพระองคเสวยราช- 
              สมบัติอันเปนสวนของพระองคเถิด  พระเจาขา. 
            พระราชาตรัสวา   พอนารทะเอย    ฉันมาทั้งน้ี    มิไดมาเพ่ือตองการ 
ราชสมบัติ   มาเพ่ือตองการทําบุญ     ฉันจักทําบุญเทาน้ัน    จึงตรัสพระคาถาวา 
                        วมิานทั้งหลายอันสวางไสวท้ังส่ีทิศ   ฉันไดเห็น 
              แลวเฉพาะพระพักตรของทาวสักกเทวราช และเฉพาะ 
              หนาของทวยเทพชาวไตรทศ  ภพท่ีฉันเห็นอยูเปนทิพย 
              กามท้ังหลายอนัมิใชของมนุษย    ฉันไดบริโภคแลว 
              ในทวยเทพของชาวไตรทศ   ภพท่ีฉันอยูก็เปนทิพย 
              ถามท้ังหลาย    อันมิใชของมนุษยฉันไดบริโภคแลว 
              ในทวยเทพชาวดาวดึงส   ผูสําเร็จสิ่งท่ีนาปรารถนา 
              ทุกอยาง  ฉันนัน้ละสมบัติเชนนั้นเสียแลวมาในมนษุย- 
              โลกนี้  เพ่ือตองการทําบุญเทานั้น    ฉันจักประพฤติแต 
              ธรรมเทาน้ัน      ฉันไมมีความตองการดวยราชสมบัติ 
              ฉันจักดําเนินไปตามทางท่ีทานผูไมมีอาชญาพากันทอง 
              เท่ียวไป    อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว   
              ซึ่งเปนทางสําหรับไปของทานผูมีวัตรงามทั้งหลาย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วุตฺถ   เม   ภวน   ทิพฺย   นี้   พระเจา 
สาธินราชตรัสหมายถึงเวชยันตปราสาท.    บทวา   โสห  เอตาทิส   ความวา 
พอนารทะเอย   ฉันนั้นตองทอดท้ิงความพรอมมูลแหงกามคุณ  ที่พระพุทธญาณ  
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ไมพึงกําหนดเห็นปานฉะนี้มา  ณ  ทีน่ี้  เพ่ือตองการทําบุญ. บทวาอทณฺฑาวจร 
ความวา  หนทางมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องหนา  ที่มวลทานผูไมมีอาชญา 
วางทอนไมและศาสตราเสียแลวพึงดําเนิน.  บทวา  สุพฺพตา  ความวา  ทาน 
ผูมีวัตรดีงาม   ไดแก   พระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลาย   ทรงดําเนินโดยทางใด 
แมฉันก็จักขอนั่งเหนือพื้นแหงโพธิ    เพ่ือไปถึงทิศที่ไมเคยไป   จักดําเนินไปสู 
หนทางนั้นเหมือนกัน. 
            พระโพธิสัตวตรัสคาถาเหลานั้นใสไวในพระสัพพัญุตญาณดวยประการ 
ฉะน้ี.  ครั้งน้ันพระราชานารทะกราบทูลย้ํากะพระองคอีกวา   เชญิพระองคทรง 
ครองราชสมบัติสืบไปเถิด  พระเจาขา.    ตรัสวา  พอเอย   ฉันไมตองการราช- 
สมบัติจะขอใหทานฉลอง  ๗๐๐ ป  เพียง   ๗  วันเทาน้ันแหละ.  พระราชานารทะ 
ทรงรับพระดํารัสของพระองควา  เชิญเถิด   พระเจาขา   ทรงเตรียมมหาทาน. 
พระราชาทรงใหมหาทานตลอด  ๗  วัน  ในวันที่  ๗  สิ้นพระชนม  บังเกิดในภพ 
ชั้นดาวดึงสนั้นเอง. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   จึงทรงแสดงวา   ดูกอน 
อุบาสกท้ังหลาย  อันอุโบสถกรรมควรท่ีจะพึงบําเพ็ญ    ดวยประการฉะน้ี  แลว 
ทรงประกาศสัจจะท้ังหลาย    เมื่อจบสัจจะบรรดาอุบาสกผูรักษาอุโบสถเหลาน้ัน  
บางพวกดํารงอยูในโสดาปตติผล  บางพวกในสกทาคามิผล  บางพวกในอนาคา- 
มิผล  บางพวกในอรหัตผล    แลวประชุมชาดกวา  พระราชานารทะ    ใน- 
ครั้งน้ัน  ไดมาเปนสารีบุตร  เทพบุตรมาตลี    ไดมาเปนพระอานนท    ทาว 
สักกะ  ไดมาเปนอนุรุทธะ บริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท   สวนพระเจา 
สาธินราช    ไดมาเปนเราแล. 
                                 จบอรรถกถาสาธินราชชาดก  
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                               ๑๒.  ทสพราหมณชาดก 
 

                          วาดวยชาติพราหมณ  ๑๐ ชาติ 
                        [๒๐๐๑]     พระเจายุธฏิฐิละผูทรงฝกใฝในธรรม 
              ไดตรัสกะวิธูรอาํมาตยวา    ดูกอนวิธูระ  ทานจงแสวง 
              หาพราหมณทั้งหลายผูมีศีลเปนพหูสูต    งดเวนจาก 
              เมถุนธรรม    ซึง่สมควรจะบริโภคโภชนาหารของฉนั 
              ดูกอนสหาย    ฉันจะใหทักษิณาในพวกพราหมณที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๐๒]     ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  พราหมณ 
              ทั้งหลายผูมีศีล   เปนพหูสูต   งดเวนจากเมถุนธรรมที ่
              สมควรจะบริโภคโภชนาหารของพระองคนั้นหาไดยาก 
              ขาเเตพระมหาราชา     ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา 
              ชาติพราหมณมี  ๑๐ ชาติ  ขอพระองคจงทรงสดับการ 
              จําแนกแจกแจงชาติพราหมณเหลาน้ัน ของขาพระองค 
              ชนท้ังหลายถือเอากระสอบอนัเต็มไปดวยรากไมปด 
              เรียบรอย    ปดสลากบอกสรรพคุณยาไว   รดน้ํามนต 
              และรายมนต   ขาแตพระราชา  ชนเหลาน้ันแมจะเปน 
              เหมอืนกับหมอ   ก็ยังเรียกกันวาเปนพราหมณ    ขาแต 
              พระมหาราชา    ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ 
              พวกน้ัน  แกพระองคแลว  เราจะตองการพราหมณเชน 
              นั้นหรือหาไม  พระเจาขา.  
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                        [๒๐๐๓]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)    ดูกอน 
              วิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน 
              พราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง 
              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล  เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย   ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๐๔]     ชนท้ังหลายถือกระด่ิง  ตีประกาศไป 
              ขางหนาบาง   คอยรับใชบาง   ศึกษาในการขับรถบาง 
              ขาแตพระราชา  ชนเหลาน้ันแมจะเหมอืนกับคนบําเรอ 
              ก็ยังเรียกกันวาเปนพราหมณ   ขาพระพุทธเจากราบทูล  
              ถึงพราหมณพวกน้ันแกพระองคแลว    เราจะตองการ 
              พราหมณเชนนัน้หรือหาไม   พระเจาขา. 
                        [๒๐๐๕]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)    ดูกอน 
              วิธูระ   ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน 
              พราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง 
              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล   เปนพหูสูต   งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย   ฉนัจะใหทักษณิาในพวกพราหมณที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๐๖]     พวกพราหมณ    ถือเตานํ้าและไมสีฟน 
              คอยเขาใกลพระราชาท้ังหลาย  ในบานและนิคมดวย  
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                        ต้ังใจวา  เมื่อคนท้ังหลายในบานหรอืนิคมไมใหอะไรๆ 
              พวกเราจักไมลุกขึ้น    ขาแตพระราชา    ชนเหลาน้ัน  
              แมจะเหมือนกบัผูกดขี่ขมเหง     ก็ยังเรยีกกันวาเปน 
              พราหมณ   ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกน้ัน  
              แกพระองคแลว   เราจักตองการพราหมณเชนนั้นหรอื 
              หาไม  พระเจาขา. 
                        [๒๐๐๗]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)     ดูกอน 
              วิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน 
              พราหมณ      จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง 
              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล  เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย   ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๐๘]     ชนท้ังหลายมีเล็บและขนรักแรงอกยาว 
              ฟนเขลอะ    มีธลุีบนศีรษะเกรอะกรังดวยฝุนละออง 
              เปนพวกยาจกทองเท่ียวไป   ขาแตพระราชา   ชนพวกนั้น  
              แมจะเหมือนกบัมนุษยขุดตอ    ก็ยังเรียกกันวาเปน 
              พราหมณ   ขาแตพระมหาราชา     ขาพระพุทธเจา 
              กราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองคแลว    เราจะ 
              ตองการพราหมณเชนนั้นหรอืไม  พระเจาขา. 
                        [๒๐๐๙]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)  ดูกอน 
              วิธูระ   ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน  
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              พราหมณ      จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง 
              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล  เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย. ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณ  ที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๑๐]     ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงประ- 
              ชาชน   ชนท้ังหลายขายสิ่งของเครื่องชํา  คือ  ผลสมอ 
              ผลมะขามปอม  มะมวง  ชมพู สมอพิเภก ขนุนสํามะลอ 
              ไมสีฟน  มะตูม  พุทรา  ผลเกด  ออยและงบนํ้าออย 
              เครือ่งโบกควัน  น้ําผ้ึงและยาหยอดตา   ขาแตพระราชา 
              ชนเหลาน้ันแมจะเหมือนกับพอคา     ก็ยงัเรียกกันวา 
              เปนพราหมณ     ขาแตพระมหาราชา     ขาพระองค 
              กราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองคแลว    เราจะ 
              ตองการพราหมณเชนนั้น  หรือหาไม  พระเจาขา. 
                        [๒๐๑๑]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)   ดูกอนวิธูระ 
              ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปนพราหมณ  
              จะเรียกวาเปนพราหมณไมได     ทานจงแสวงหา 
              พราหมณเหลาอืน่ผูมีศีล   เปนพหูสูต    งดเวนจาก 
              เมถุนธรรม    ซึง่สมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย  ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณ  ที่ให  
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๑๒]     ชนท้ังหลาย    ใชคนใหทําการไถและ 
              การคา  ใชใหเล้ียงแพะเลี้ยงแกะ  สูขอนางกุมารีทําการ  
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              วิวาหมงคลและอาวาหมงคล  ชนเหลาน้ันแมจะเหมอืน 
              กบักุฎมพีและคฤหบดี     ก็ยงัเรียกกันวาเปนพราหมณ  
              ขาแตพระมหาราชา     ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงชน 
              พวกน้ันแกพระองคแลว   เราจะตองการพราหมณเชน 
              นั้นหรือหาไม  พระเจาขา. 
                        [๒๐๑๓]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)    ดูกอน 
              วิธูระ      ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน 
              พราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง 
              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล  เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย  ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณ  ที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๑๔]     ยังอีกพวกหน่ึงเลา  เปนปุโรหิตในบาน 
              บริโภคภิกษาที่เก็บไว     ชนเปนอันมากพากันถาม 
              ปุโรหิตบานเหลาน้ัน    พวกเหลาน้ันจักรบัจางตอนสัตว  
              แมปศุสัตว  คือ  กระบือ  สกุร แพะ  ถูกฆาเพราะปุโรหิต 
              ชาวบานเหลาน้ัน     ขาแตพระราชา   คนเหลาน้ันแมจะ 
              เหมอืนกับคนฆาโค    ก็ยังเรียกกันวาเปนพราหมณ           
              ขาแตพระมหาราชา   ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงชน 
              พวกน้ันแกพระองคแลว    เราจักตองการพราหมณ 
              เชนนั้นหรือหาไม   พระเจาขา.  
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                      [๒๐๑๕]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)    ดูกอน 
              วิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน 
              พราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง 
              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล  เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย   ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๑๖]     อีกพวกหน่ึงเปนพราหมณถือดาบและ 
              โลเหน็บกระบี่   ยืนเฝาอยูที่ยานพอคาบาง  รบัคุมครอง 
              ขบวนเกวียนบาง    ชนเหลาน้ันแมจะเหมือนกับคน 
              เลี้ยงโคและนายพราน     ก็ยงัเรียกกันวาเปนพราหมณ  
              ขาแตพระมหาราชา     ขาพระพุทธเจากราบทูลถึง 
              พราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว      เราจะตองการ 
              พราหมณเชนนัน้หรือหาไม  พระเจาขา. 
                        [๒๐๑๗]     (พระเจาโกรัพยะตรัสวา)    ดูกอนวิธูระ 
              ชนเหลาน้ัน ปราศจากคุณเครื่องความเปนพราหมณ  
              จะเรียกวาเปนพราหมณไมได  ทานจงแสวงหาพราหมณ  
              เหลาอื่นผูมีศีล เปนพหูสูต  งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่ง 
              สมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน    ดูกอนสหาย   ฉนั 
              จักใหทักษิณาในพวกพราหมณที่ใหทานแลวจักมีผล 
              มาก 
                        [๒๐๑๘]     ชนท้ังหลายปลูกกระทอมไวในปา  ทํา 
              เครือ่งดักสัตว    เบียดเบียนกระตายและเสือปลาตลอด  
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              ถึงเหี้ย  ทั้งปลาและเตา  ขาแตพระราชา   ชนท้ังหลาย 
              แมจะเปนผูเสมอกับนายพราน     เขาก็เรยีกกันวา 
              พราหมณ     ขาแตพระมหาราชา    ขาพระพุทธเจา 
              กราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แตพระองคแลว    เราจะ 
              ตองการพราหมณเชนนั้นหรอืหาไม  พระเจาขา. 
                        [๒๐๑๙]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)    ดูกอน 
              วิธูระ   ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน 
              พราหมณ     จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง 
              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล   เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย   ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๒๐]     อีกพวกหนึ่งยอมนอนใตเตียง   เพราะ 
              ปรารถนาทรัพย    พระราชาทั้งหลายสรงสนานอยู 
              ขางบนในคราวมีพิธีโสมยาคะ  ขาแตพระราชา   ชน 
              พวกน้ันแมจะเหมือนกบัคนกวาดมลทิน   ก็ยังเรียกกัน 
              วาเปนพราหมณ   ขาแตพระมหาราชา   ขาพระพุทธเจา 
              กราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองคแลว     เราจะ 
              ตองการพราหมณเชนนั้นหรอืหาไม  พระเจาขา. 
                        [๒๐๒๑]     (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)   ดูกอน 
              วิธูระ   ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปน 
              พราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได    ทานจง  
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              แสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล  เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม    ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนาหารของ 
              ฉัน   ดูกอนสหาย  ฉันจะใหทักษิณาในพวกพราหมณ 
              ที่ใหทานแลวจักมีผลมาก. 
                        [๒๐๒๒]     ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  พราหมณ 
              ทั้งหลายผูมีศีล    เปนพหูสูต    งดเวนจากเมถุนธรรม 
              ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของพระองค     มีอยูแล 
              พราหมณเหลาน้ันบริโภคภัตตาหารหนเดียว   และไม 
              ด่ืมนํ้าเมา  ขาแตพระมหาราชา  ขาพระพุทธเจากราบ  
              ทูลถึงพราหมณเหลาน้ันแกพระองคแลว      พวกเราคง 
              ตองการพราหมณเชนนั้นสิ  พระเจาขา. 
                        [๒๐๒๓]     ดูกอนวิธูระ  พราหมณเหลาน้ันแหละ 
              เปนผูมีศีล  เปนพหูสูต  ดูกอนวิธูระ  ทานจงแสวงหา 
              พราหมณพวกนั้น     และจงเชิญพราหมณพวกนั้นมา 
              โดยเร็วดวยเถิด. 
                               จบทสพราหมณชาดกท่ี  ๑๒  
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                               อรรถกถาทสพราหมณชาดก  
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระวหิารเชตวัน ทรงพระปรารภ 
อสทิสทาน  ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา  ราชา  อโวจ  วิธูร   ดังน้ี. 
            เรื่องอสทิสทานน้ันมีความพิสดารปรากฏแลว   ในวิธูรชาดกอัฏฐนิบาต 
เรื่องมีวา    ปางเมื่อพระราชาจะทรงถวายทานนั้น      ทรงเลือกคัดภิกษุประมาณ  
๕๐๐  รูป    กระทําพระศาสดาใหทรงเปนประธาน     และไดทรงถวายทานแด 
พระมหาขีณาสพทั้งนั้น.   ครั้งน้ันเมื่อภิกษุจะกลาวคุณกถาของทาวเธอ  ยกเรื่อง 
ข้ึนสนทนากันในธรรมสภาวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    พระราชาเม่ือจะทรงถวาย 
อสทิสทาน  ไดทรงเลือกถวายในภิกษุผูเปนที่ประดิษฐานแหงมรรคผล.    พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อกี้พวกเธอกําลังสนทนา 
เรื่องอะไรกัน    เมื่อพวกภิกษุพากันกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ไมนาอัศจรรยเลย     ที่โกศลราชผูอุปฏฐากของพระพุทธเจา 
เชนเรา  ทรงเลือกถวายทาน  ปวงบัณฑิตแตกอน  เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จ 
อุบัติ  ก็เคยเลือกถวายแลว  ภิกษุเหลาน้ันพากันกราบทูลอาราธนา   ทรงนําอดีต  
นิทานมาดังตอไปนี้  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอดีตกาล ครั้งพระเจาโกรัพยยุธิฏฐิลโคตร 
เสวยราชสมบัติ  ณ   พระนคร อินทปต  แควนกุร.ุ   อํามาตยของพระองคนามวา 
วิธูระ  คอยถวายอรรถและธรรม.    พระราชาทรงยังชมพูทวีปทุกแหงหนให 
กระฉอน  ทรงถวายมหาทาน.  บรรดาคนท่ีรับทานนั้นบริโภค   จะหาคนหน่ึง 
ที่รักษาศีล ๕ ก็ไมมีเลย  ทุกคนทุศีลท้ังน้ัน.  ทานมิไดกระทําใหพระราชาทรง 
ยินดี.  พระราชาเขาพระหทัยวา  การเลือกใหทานมีผลมาก ทรงมีพระประสงค  
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จะใหทานแกผูมีศีล    ทรงดําริวา    ตองปรึกษากับวิธูรบัณฑิต.    ทาวเธอทรง 
รับสั่งใหทานผูมาสูที่เฝานั่งเหนืออาสนะ  ตรัสถามปญหา. 
            พระศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน     จึงตรัสกึ่งพระคาถาวา 
                        พระราชายุธิฏฐิลทรงปรารถนาธรรม  ไดตรัส 
              กะวธิูรอํามาตย. 
            ตอไปเปนดํารัสของพระราชาและคําตอบของทานวิธูระวา 
                        พระเจายุธิฏฐิละผูทรงฝกใฝในธรรม  ไดตรัสสดับ 
              วิธูรอํามาตยวา  ดูกอนวิธูระ  ทานจงแสวงหาพราหมณ 
              ทั้งหลายผูมีศีล     เปนพหูสตู   งดเวนจากเมถุนธรรม 
              ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนาหารของฉัน    ดูกอนสหาย 
              ฉันจะใหทักษิณาในพวกพราหมณที่ใหทานแลวจักมี  
              ผลมาก. 
                        ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    พราหมณทั้งหลาย 
              ผูมศีีลเปนพหูสูต   งดเวนจากเมถุนธรรม  ที่สมควรจะ 
              บริโภคโภชนาหารของพระองคนั้นหาไดยาก  ขาแตพระ 
              มหาราชา  ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา   ชาติพราหมณ 
              มี  ๑๐   ชาติ     ขอพระองคจงทรงสดับการจําแนกแจง 
              ชาติพราหมณเหลาน้ัน  ของขาพระองค    ชนท้ังหลาย 
              ถือเอากระสอบอันเต็มไปดวยรากไมเรียบรอย   ปดสลาก 
              บอกสรรพคุณยาไว   รดน้ํามนตและรายมนต     ขาแต 
              พระราชา  ชนเหลาน้ันแมจะเปนเหมือนกับหมอ  ก็ยงั 
              เรียกกันวาเปนพราหมณ     ขาแตพระมหาราชา    ขา-  
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              พระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้   แกพระองค 
              แลว     เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรอืหาไม 
              พระเจาขา. 
                        (พระเจาโกรัพยะตรัสดังน้ีวา)   ดูกอนวิธูระ    ชน 
              เหลาน้ันปราศจากคุณเครื่องความเปนพราหมณ     จะ 
              เรียกวาเปนพราหมณมิได    ทานจงแสวงหาพราหมณ   
              เหลาอื่นผูมีศีล    เปนพหูสูต     งดเวนจากเมถุนธรรม 
              ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน     ดูกอนสหาย  
              ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณที่ใหทานแลวจักม ี
               ผลมาก.                                             
                        ชนท้ังหลายถือกระด่ิง   ตีประกาศไปขางหนาบาง 
              คอยรับใชบาง  ศึกษาในการขับรถบาง   ขาแตพระราชา 
              ชนเหลาน้ันแมจะเหมือนกับคนบําเรอ   กย็ังเรียกกันวา 
              เปนพราหมณ    ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ 
              พวกน้ัน   แกพระองคแลว    เราจะตองการพราหมณ 
              เหลาน้ันหรือหาไม  พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได 
              ทานจงแสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล    เปนพหูสูต  
              งดเวนจากเมถุนธรรม    ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน    ดูกอนสหาย   ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
              พราหมณที่ใหทานแลวจักมผีลมาก.  
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                        พวกพราหมณ    ถือน้าํเตาและไมสีฟน  คอยเขา 
              ใกลพระราชาทั้งหลาย    ในบานและนิคมดวยต้ังใจวา 
              เมื่อคนท้ังหลายในบานหรือนคิมไมใหอะไร ๆ พวกเรา 
              จักไมลุกขึ้น  ขาแตพระราชา  ชนเหลาน้ันแมจะเหมอืน 
              กบัผูกดขี่ขมเหง  ก็ยังเรียกกนัวาเปนพราหมณ  ขา 
              พระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้  แกพระองค 
              แลว    เราจักตองการพราหมณเชนนั้นหรอืหาไม 
              พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ    คนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ     จะเรยีกวาเปนพราหมณไมได 
              ทานจงหาพราหมณเหลาอืน่ผูมีศีล  เปนพหูสูต  งดเวน 
              จากเมถุนธรรม   ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน 
              ดูกอนสหาย   ฉนัจักใหทักษณิาในพวกพราหมณที่ให 
              ทานแลวจักมีผลมาก. 
                        ชนท้ังหลายมีเล็บและขนรักแรงอกยาว   ฟนเขลอะ 
              มีธลุีบนศีรษะเกรอะกรังดวยฝุนละออง    เปนพวกยาจก 
              ทองเท่ียวไป  ขาแตพระราชา  ชนพวกนัน้แมจะเหมอืน 
              กบัมนุษยขุดตอ   ก็ยังเรียกกนัวาเปนพราหมณ   ขาแต 
              พระมหาราชา    ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ  
              พวกน้ัน  แกพระองคแลว     เราจะตองการพราหมณ  
              เชนนั้นหรือหาไม  พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ     ชนเหลานั้นปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได  
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              ทานจงแสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล      เปนพหูสูต 
              งดเวนจากเมถุนธรรม    ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน  ดูกอนสหาย  ฉันจกัใหทักษิณาในพวกพราหมณ 
              ที่ใหทานเเลวจักมีผลมาก. 
                        ขาแตพระองค      ผูเปนอธิบดีแหงประชาชน 
              ชนท้ังหลายขายส่ิงของเครื่องชํา   คือ  ผลสมอ   ผล 
              มะขามปอม  มะมวง  ชมพู  สมอพิเภก  ขนุนสํามะลอ 
              ไมสีฟน  มะตูม  พุทรา  ผลเกด   ออยและงบนํ้าออย 
              เครือ่งโบกควัน   น้ําผ้ึงและยาหยอดตา  ขาแตพระราชา 
              ชนเหลาน้ันแมจะเหมือนกับพอคา     ก็ยงัเรียกกันวา 
              เปนพราหมณ    ขาแตพระมหาราชา  ขาพระองคกราบ 
              ทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว     เราจะตอง 
              การพราหมณเชนนั้นหรือหาไม  พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ     จะเรยีกวาเปนพราหมณไมได 
              ทานจงแสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล    เปนพหูสูต 
              งดเวนจากเมถุนธรรม    ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน   ดูกอนสหาย   ฉันจกัใหทักษิณาในพวก 
              พราหมณ   ทีใ่หทานแลวจักมีผลมาก. 
                        ชนท้ังหลายใชคนใหทาํการไถและการคา  ใชให 
              เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ     สูขอนางกุมารีทําการวิวาหมงคล 
              และอาวาหมงคล   ชนเหลาน้ันแมจะเหมอืนกับกุฎมพี  
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              และคฤหบดี  ก็ยงัเรียกกันวาเปนพราหมณ   ขาแตพระ- 
              มหาราชา    ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงชนพวกน้ันแก 
              พระองคแลว   เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหา 
              ไม   พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ      จะเรยีกวาเปนพราหมณไมได 
              ทานจงแสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล    เปนพหูสูต 
              งดเวนจากเมถุนธรรม    ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน    ดูกอนสหาย   ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
              พราหมณ   ทีใ่หทานแลวจักมีผลมาก. 
                        ยังอีกพวกหน่ึงเลา    เปนปุโรหิตในบานบริโภค 
              ภิกษาท่ีเก็บไว   ชนเปนอันมากพากันถามปุโรหิตบาน 
              เหลาน้ัน    พวกเหลาน้ันจักรบัจางตอนสัตว  แมปศุสตัว 
              คือ  กระบือ  สกุร  แพะ   ถูกฆาเพราะปุโรหิตชาวบาน 
              เหลาน้ัน     ขาแตพระราชา   คนเหลาน้ันแมจะเหมอืน 
              กบัคนฆาโค  ก็ยงัเรียกกันวาเปนพราหมณ  ขาแตพระ- 
              มหาราชา    ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงชนพวกน้ันแก 
              พระองคแลว     เราจักตองการพราหมณเชนนั้นหรือ 
              หาไม  พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ      จะเรยีกวาเปนพราหมณไมได 
              ทานจงแสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล    เปนพหูสูต  
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              งดเวนจากเมถุนธรรม    ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน ดูกอนสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวกพราหมณ 
              ที่ใหทานแลวจักมีผลมาก. 
                        อีกพวกหนึ่งเปนพราหมณถือดาบและโลเหน็บ 
              กระบี่   ยืนเฝาอยูที่ยานพอคาบาง   รับคุมครองขบวน 
              เกวียนบาง     ชนเหลาน้ันแมจะเหมือนคนเลี้ยงโคและ 
              นายพราน     กย็ังเรียกกันวาเปนพราหมณ   ขาแตพระ- 
              มหาราชา     ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวก 
              นั้นแกพระองคแลว    เราจักตองการพราหมณเชนนั้น  
              หรอืหาไม  พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ     ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ    จะเรียกวาเปนพราหมณไมได 
              ทานจงแสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล    เปนพหูสูต 
              งดเวนจากเมถุนธรรม     ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน    ดูกอนสหาย   ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
              พราหมณที่ใหทานแลวจักมผีลมาก. 
                        ชนท้ังหลายปลูกกระทอมไวในปา    ทําเครื่อง 
              ดักสัตว   เบียดเบียนกระตายและเสือปลาตลอดถึงเหี้ย 
              ทั้งปลาและเตา    ขาแตพระราชา     ชนท้ังหลายแมจะ 
              เปนผูเสมอกับนายพราน    เขาก็เรียกกันวาพราหมณ  
              ขาแตพระมหาราชา     ขาพระพุทธเจากราบทูลถึง 
              พราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว     เราจะตองการ 
              พราหมณเชนนัน้หรือหาไม  พระเจาขา.  
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                        ดูกอนวิธูระ    ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ   จะเรียกวาเปนพราหมณไมได 
              ทานจงแสวงหาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล    เปนพหูสูต 
              งดเวนจากเมถุนธรรม    ซึ่งสมควรบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน   ดูกอนสหาย   ฉันจกัใหทักษิณาในพวก 
              พราหมณที่ใหทานแลวจักมผีลมาก. 
                        อีกพวกหนึ่งยอมนอนใตเตียง    เพราะปรารถนา 
              ทรพัย    พระราชาทั้งหลายสรงสนานอยูขางบน   ใน 
              คราวมีพิธีโสมยาคะ    ขาแตพระราชา    ชนพวกนั้น 
              แมจะเหมือนกบัคนกวาดมลทิน    ก็ยังเรียกกันวาเปน 
              พราหมณ   ขาแตพระมหาราชา  ขาพระพุทธเจากราบ 
              ทูลถึงพราหมณพวกนั้นแกพระองคแลว    เราจักตอง 
              การพราหมณเชนนั้นหรือหาไม  พระเจาขา. 
                        ดูกอนวิธูระ     ชนเหลาน้ันปราศจากคุณเครื่อง 
              ความเปนพราหมณ  จะเรียกเปนพราหมณก็ไมได 
              ทานจงแสวงทาพราหมณเหลาอื่นผูมีศีล     เปนพหูสตู 
              งดเวนจากเมถุนธรรม  ซึ่งสมควรจะบริโภคโภชนาหาร 
              ของฉัน    ดูกอนสหาย   ฉันจักใหทักษิณาในพวก 
              พราหมณที่ใหทานแลวจักมผีลมาก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สีลวนฺเต   ไดแก  ทานผูมีศีลท่ีมากับ 
มรรค.    บทวา   พหุสฺสุเต   ไดแก   ทานผูเปนพหูสูตดวยปฏิเวธ.    บทวา 
ทกฺขิณ  ไดแกทาน.  บทวา  เย  ไดแกหมูสมณะและพราหมณผูทรงธรรมเหลาใด  
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ควรบริโภคทานน้ัน  สมณะและพราหมณเหลาน้ัน หาไดยาก. บทวา  พฺราหฺมณ- 
ชาติโย  ไดแก   ตระกูลของพราหมณ.  บทวา  เตส   วิภงฺควิจย   ความวา 
เชิญพระองคทรงสดับการจําแนกพราหมณเหลาน้ัน     อันเปนความวิจิตรแหง 
ปญญาของขาพระพุทธเจาโดยพิสดาร.   บทวา  สวุเต   ไดแก  ผูกปากรวมไว. 
บทวา  โอสธิกาเย   คนฺเถนฺติ  ความวา  ประพันธฉันทอยางนี้วา  ยาขนาน 
นี้สําหรับโรคน้ี   ขนานน้ีสําหรับโรคน้ี   แลวใหฝูงคน.    บทวา   นฺหาปยนฺติ 
ไดแก    ทํานํ้าท่ีเรียกวานํ้าสรง   (น้ํามนต).    บทวา    ชปนฺติ    จ   ความวา 
รายวิชชัมภูต.  บทวา  ติกจิฺฉกสมา  คือ   เสมือนดวยแพทย.  บทวา  เตป 
วุจฺจนฺติ   ความวา    แมพวกน้ันก็มิไดรูเลยวาพวกเราเปนพราหมณหรือมิใช 
พราหมณ   คงเลี้ยงชีวิตดวยเวชกรรมเรื่อยไป ฝูงชนพากันเรียกวา   พราหมณ 
ตามโวหาร.   บทวา   อกฺขาตา  เต   ความวา   ขาพระพุทธเจากราบทูลถึง 
พวกพราหมณที่ชื่อวา    พราหมณหมอเหลานี้นั้นแลว.   บทวา   นิปตามเส 
ความวา    ทานวิธูระกราบทูลถามวา   ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชา   พวกเรา 
ยังจะเขาไปหาเพ่ือตองการนิมนตพวกพราหมณเชนนั้นหรือ    คือพระองคยังมี 
ความตองการพวกพราหมณเหลาน้ันอยูหรือ. 
            บทวา   พฺราหมฺา   ไดแก   พราหมณธรรม.    บทวา  น    เต 
วุจฺจนฺติ  ความวา    พวกน้ันจะเรียกวา    พราหมณ    ตามความหมายวา 
ผูมีบาปอันลอยเสียแลวไมได.     บทวา    กิงฺกิณิโย    ความวา    ขาแตพระ- 
มหาราชเจา      ยังมีพวกพราหมณพวกหนึ่งละทิ้งพราหมณธรรมของตนเสีย 
ถือเอากังสดาลบรรเลงขับรองไปขางหนาพระราชาและมหาอํามาตยของพระ- 
ราชา     เพ่ือตองการเครื่องเลี้ยงชีพ.    บทวา    เปสนานิป    ความวา 
บางทีก็รับใชเหมือนอยางทาสและกรรมกร.    บทวา    รถจริยาสุ    ความวา 
ยอมศึกษาในรถศิลปะ.  บทวา ปริจาริกสมา   คือ  เสมือนทาสและกรรมกร.  
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บทวา   ปงฺกทณฺฑ ไดแก   ไมสีฟน.    บทวา  ปจฺจุเปสฺสนฺติ  ราชาโน 
ความวา   พวกพราหมณอีกพวกหนึ่ง   เขาไปคบหาใกลชิดพระราชาและมหา- 
อํามาตยของพระราชา.   บทวา   คาเมสุ  นิคเมส ุ  จ   ความวา  นั่งอยูใกล 
ประตูนิเวศนของทานเหลาน้ัน.  บทวา  นิคฺคาหกสมา ความวา  เปนเสมือน 
ราชบุรุษผูเก็บภาษีอากร  หมายความวา คนเหลาน้ันกลาววา  เก็บไมไดไมยอม 
ไป  กระทําการเรงรัดเอาจนไดทีเดียวฉันใด  ก็คิดวา  จะไปในบานหรือในปา 
ก็ตาม   เมื่อยังไมไดแลว    พวกเราจะตายก็ไมขอลุกข้ึน    แลวอยูประจําฉันนั้น. 
บทวา   เตป   ไดแก   แมพวกน้ันเลาก็เปนเสมือนพนักงานเก็บภาษีอากร  ม ี
บาปกรรม. 
            บทวา   รชชลฺเลห ิ    ความวา  ยังอีกพวกหน่ึงโสมมดวยละอองฝุน. 
บทวา  ยาจกา  ไดแก   คนขอทรัพย   เสมือนคนขุดตอ   คือเปนผูเสมอกับ 
กนตอไมในไรที่เผาแลว   ไดแก พวกคนท่ีพากันขุดดินแลวถอนตอไมที่ไฟไหม 
เพราะมีรางกายสกปรก      และเพราะยืนอยูดวยความไมเคลื่อนไหวดวยต้ังใจวา 
ไมไดรับไมไป    จึงเปนเสมือนตอไมที่เขาขุดข้ึนวางไวฉะน้ัน.   บทวา   เตป 
ความวา  พวกน้ันเลาก็เก็บออมทรัพยที่ไดดวยวิธีนั้นไวจนร่ํารวยแลว   ยังเท่ียว 
ไปอยางนั้นอีก  เปนพราหมณทุศีล. บทวา  อุจฺฉปูุฏ  ไดแก  ออยและน้ําออยงบ. 
บทวา  มธุอฺชน  ไดแก   น้ําผ้ึงและยาหยอดตา.  บทวา  อุจฺจาวจานิ    คือ 
มีคานอยและมาก. บทวา ปณิยานิ ไดแก สิ่งของทั้งหลาย.  บทวา วิปเณนฺติ 
ไดแก   ยอมซ้ือขาย.  บทวา  เตป  ความวา แมพวกน้ันผูคาขายสิ่งของเหลานี้ 
เพียงเทาน้ี   เลี้ยงชีพก็เปนพราหมณพอคา.   บทวา   โปสยนฺติ   คือไดเลี้ยง 
เพ่ือเลี้ยงชีวิตโดยทางซื้อขาย.  บทวา  ปเวจฺฉนฺติ   ความวา   รับเงินทองให 
ธิดาของตนแกผูอ่ืน  พวกนั้นใหแกผูอ่ืนอยางนี้เรียกวา   วิวาหะรับ  (ธิดาของ 
คนอ่ืน)   เพ่ือบุตรของตน  เรียกอาวาหะ.   บทวา  อมฺพฏเวเสหิ   ความวา  
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พวกน้ันเสมือนกับพวกกุฎมพีและคหบดี    แมพวกน้ันก็เรียกกนัวา   พราหมณ 
ดวยอํานาจแหงบัญญัติ. บทวา นิกฺขิตฺตภิกฺข  ไดแกยังอีกพวกหนึ่งน้ันเลา   เปน 
พวกปุโรหิตประจําบาน   บริโภคภิกษาที่เขากะไวเพ่ือประโยชนแกตน.   บทวา 
พหู  เน  ความวา ชนเปนอันมาก  พากันถามยามและการมงคลกะพวกปุโรหิต 
ประจําบานเหลานั้น.   บทวา อณฺฑจฺเฉทานิ  ลฺจกา  ความวา พวกเหลาน้ัน 
ยังรับจางตอนวัวเปลี่ยวเปนตน    และรับจางสักอวัยวะเปนรูปตรีศูลเปนตน   คือ 
กระทําเครื่องหมาย. บทวา   ตตฺถ  ความวา ในเรือนของพวกปุโรหิตประจําบาน  
ฝูงสัตวเลี้ยงเปนตนเหลานั้น     พากันถูกฆาเพ่ือจําหนายเนื้อ.    บทวา    เตป 
ความวา  แมพวกน้ันจะเปนเสมือนคนฆาโค   ก็ยงัเรียกกันวาพราหมณ. 
            บทวา  อสิจมมฺ   ไดแก  ดาบและเครื่องปองกันลูกศรท่ีทําดวยหนัง. 
บทวา  เวสฺสปเถสุ  ไดแก ในทางเดินของพวกพอคา.  บทวา  อมฺพาหยนฺติ 
ความวา   บางทีก็รับเอากระษาปณ  ๑๐๐ บาง  ๑,๐๐๐ บาง  จากมือของนายกอง 
เกวียนเขาสูดงยานพวกโจรไป.  บทวา  โคปนิสาเทหิ  ความวา พวกน้ันเสมือน 
กับพวกนายโคบาล และพวกนายพรานคือโจรผูปลนบาน.  บทวา  เตป ความวา 
แมพวกน้ันคือเห็นปานน้ันก็เรียกกันวาพราหมณ. บทวา  กูฏานิ  การยนฺติ   เต 
ความวา    ยงัอีกพวกหนึ่ง    (สรางกระทอมในปา)    กอสรางกลโกงตาง ๆ มี 
บวงแรวเปนตน.   บทวา   สส   วิฬาร   ความวา  ดักมฤคท่ีเที่ยวไปบนบก 
ซึ่งแสดงความคําวา   กระตายและแมวน้ัน.   บทวา   อาโคธา   มจฺฉกจฺฉป 
ความวา  เบียดเบียนคือฆาเสีย  ซึ่งบรรดาสัตวที่เกิดบนบก   ที่มชีีวิตใหญและ 
เล็ก  จนถึงเหี้ยเปนที่สุด  บรรดาสัตวเกิดในน้ํา   กฝู็งปลาและเตา.   บทวา  เตป 
คือ แมพวกน้ันจะเสมือนพรานผูฉกาจ  ก็ยังเรียกกันวาพราหมณ.  บทวา  อฺเ 
ธนสฺส  กามาหิ  ความวา ยังมีพราหมณพวกหน่ึง  ปรารถนาแตจะไดทรัพย. 
บทวา  เหฏา  มฺเจ  ปสกฺขิตา  ความวา  พวกน้ันคิดวา  พวกเราจักได  
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กระทํากรรมคือการไลกล ี  แลวใหสรางเตียงอันสําเร็จดวยแกว   มุดเขาไปนอน 
อยูใตเตียงแกวน้ัน    ครัน้ถึงวิธีโสมยาคะของพวกน้ัน  พระราชาทั้งหลาย  ก็ทรง 
สรงในเบ้ืองบน   ไดยินวา   พวกน้ันครั้นพิธีโสมยาคะเสร็จแลว    พากันมานั่ง 
เหนือเตียงน้ัน    ลําดับนั้น    พราหมณพวกอ่ืนดําริวา    พวกเราจักขับกลี   ก็ให 
พวกน้ันอาบนํ้า  เตียงแกวและราชาลังการของพระราชาทุกอยาง  เปนของผูนอน 
ใตเตียงท้ังน้ัน.  บทวา  เตป  ความวา  แมพวกน้ันจะเสมือนกับคนกวาดมลทิน 
คือคนท่ีเขาอาบรดก็เรียกกันวาพราหมณ. 
            พระโพธิสัตวกราบทูลแถลงถงึพวกพราหมณ  เพียงบัญญัติเรียกเหลาน้ี 
ดวยประการฉะน้ีแลว  คราวนี้เมื่อจะทูลแถลงถึงพราหมณผูมีประโยชนยอดเย่ียม 
ไดกราบทูลคาถา ๒ คาถาวา 
                        ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    พราหมณทั้งหลาย 
              ผูมศีีล  เปนพหสููต  งดเวนจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควร 
              บริโภคโภชนาหารของพระองค    มีอยูแล   พราหมณ 
              เหลาน้ันบริโภคภัตตาหารหนเดียว    และไมด่ืมน้ําเมา 
              ขาแตพระมหาราชา    ขาพระพุทธเจากราบทูลถึง 
              พราหมณเหลาน้ันแกพระองคแลว  พวกเราคงตองการ 
              พราหมณเชนนีซ้ิ   พระเจาขา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สลีวนฺโต   ไดแก  ผูประกอบดวยอริยศีล. 
บทวา    พหสฺุสุตา     ไดแก    ผูประกอบดวยความเปนพหูสูตเพราะปฏิเวธ. 
บทวา     ตาทิเส    ความวา  พวกเราคงจะเขาใกลพราหมณ  คือพระปจเจก- 
พุทธเจา  ผูมีบาปอันลอยเสียแลว   เห็นปานน้ัน.  
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            พระราชาทรงสดับคําของทานแลว     ตรสัถามวา    สหายวิธูระ   ทาน 
พราหมณผูเปนทักขิไณยบุคคลเลิศเชนนี้    อยูที่ไหนเลา.   กราบทูลวา   ขาแต 
พระมหาราชเจา     ทานอยู   ณ   เง้ือมเขานันทมูล    ในหิมวันตตอนเหนือ 
พระเจาขา.  รับสั่งวา  พอบัณฑิต  ถาเชนนั้นเธอจงชวยแสวงหาทานพราหมณ 
พวกน้ันแกเราดวยกําลังของเธอเถิด   ทรงดีพระฤทัยตรัสคาถาวา 
                        ดูกอนวิธูระ  พราหมณเหลาน้ันแหละเปนผูมีศีล 
              เปนพหูสูต    ดูกอนวิธูระ   ทานจงแสวงหาพราหมณ 
              พวกน้ัน  และจงเชิญพราหมณพวกนั้นมาโดยเร็วดวย- 
              เถิด. 
            พระมหาสัตวรับพระดํารัสของพระองคดวยคําวา   สาธุ  กราบทูลวา 
ขาแตมหาราชเจา ถาเชนนั้นพระองคใหราชบุรุษนํากลองออกไปเที่ยวตีประกาศ 
วา ชาวพระนครทุกคนจงตกแตงพระนครพากันใหทาน   อธิษฐานอุโบสถและ 
ถือศีลจงทั่วกันเถิด     แมพระองคก็ทรงสมาทานอุโบสถกับชนผูเปนบริษัทเถิด 
พระเจาขา  ตนเองพอรุงเชาบริโภคแลว   สมาทานอุโบสถ   ตอนเย็นใหคนนํา 
ผอบทองเต็มดวยดอกไมตามธรรมชาติ     กับพระราชาประดิษฐานเบญจางค- 
ประดิษฐระลึกถึงพระคุณท้ังหลาย  แหงพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  กราบไหว 
แลวนิมนตดวยคําวา   ขอพระปจเจกพุทธเจาประมาณ  ๕๐๐  องคผูสถิตอยู   ณ 
เง้ือมเขานันทมูลกะในหิมวันตประเทศตอนเหนือ   จงรับภิกษาของขาพเจา 
ทั้งหลายในวันพรุงน้ี   แลวท้ิงกําดอกไม ๘ กําไปในอากาศ.    ครั้งน้ันพระปจ- 
เจกพุทธเจา   ๕๐๐  องค  อยู  ณ  ที่นั้น.     ดอกไมทัง้หลายลอยไปตกลงใน 
เบื้องบนสํานักแหงพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน.     พระคุณทานนึกอยูรูเหตุนั้น  
แลวกลาววา  ทานผูมีเนียรทุกขทั้งหลาย  ชาวเราวิธูรบัณฑิตนิมนตแลว  กแ็หละ  
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ทานผูนี้มิใชสัตวพอดีพอราย    ทานผูนี้เปนหนอเนื้อแหงพระพุทธเจา    จักได 
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาในกัปนี้แล   พวกเราตองการทําสงเคราะหทาน   พากัน 
รับนิมนต.  พระมหาสัตวทราบการท่ีพระปจเจกพุทธเจารับนิมนต  ดวยสัญญา 
ที่ดอกไมทั้งหลายไมคืนมา   กราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา    พระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลายจักพากันมา   เชญิพระองคทรงกระทําสักการะและสัมมานะเถิด 
พระเจาขา.  วันรุงข้ึน  พระราชาทรงกระทําสักการะใหญโต   ใหตกแตงอาสนะ 
อันควรคามาก ในทองพระโรงหลวง  ฝายพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  พากันกระทํา 
ปรนนิบัติสรรีะในสระอโนดาต     เสรจ็แลวกําหนดเวลาพากันมาทางอากาศลงที่ 
ทองพระลานหลวง   พระราชาและพระโพธิสัตว   มีใจเลื่อมใส   รับบาตรจาก 
หัตถแหงพระคุณทานเหลานั้น   เชิญข้ึนปราสาท  ใหนั่งแลว  ถวายทักษิโณทก 
อังคาสดวยขาทนียะและโภชนียะ  อันประณีต    ในที่สุดแหงภัตกิจของพระคุณ- 
ทานเหลาน้ัน  ก็นิมนตเพ่ือฉันในวันรุงข้ึน ๆ  ตอ ๆ กันไป    รวมเปน  ๗  วัน 
ดวยวิธีนี้ถวายมหาทานในวันคํารบ  ๗  ไดถวายบริขารท้ังปวง.   พระคุณทาน 
เหลาน้ันกระทําอนุโมทนาแลว  พากันไป ณ  เง้ือมเขานันทมูลกะนั้นทางอากาศ. 
บริขารท้ังหลายเลา  ก็ไปพรอมกันกับพระคุณทานทีเดียวแล.  
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสย้ําวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  การท่ีโกรัพยราชผูอุปฏฐากของเราถวายวิเจยยทาน (การเลือกแลวให) 
ไมนาอัศจรรย  บัณฑิตแตปางกอนถึงพระพุทธเจา   ยังไมอุบัติ   ก็ไดถวายทาน 
แลวเหมือนกัน  ทรงประชุมชาดกวา  พระราชาในครั้งน้ันไดมาเปนอานนท 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   ปรินิพพานแลว    สวนวิธูรบัณฑติ      ไดมาเปน 
เราตถาคตแล. 
                             จบอรรถกถาทสพราหมณชาดก  
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                              ๑๓.  ภิกษุปรัมปรชาดก 
 

                   วาดวยการใหทานในทานใด  มีผลมาก  

                        [๒๐๒๔]     ขาพระพุทธเจาไดเห็นพระองคผูทรง 
              เปนสุขุมาลชาติ    เคยประทับในพระตําหนักอัน 
              ประเสริฐ  ทรงบรรทมเหนือพระยี่ภูอันใหญโต  เสด็จ 
              จากแวนแควนมาสูดง     จึงไดทูลถวายขาวสุกอยางดี 
              แหงขาวสาลี    เปนภัตอันวิจิตร   มีแกงเน้ืออันสะอาด 
              ดวยความรักตอพระองค     พระองคทรงรับภัตนั้นแลว 
              มิไดเสวยดวยพระองคเอง ไดพระราชทานแกพราหมณ 
              ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค   ขอนี้เปนธรรม 
              อะไรของพระองค. 
                        [๒๐๒๕]     พราหมณเปนอาจารยของฉัน   เปนผู 
              ขวนขวายในกิจนอยกิจใหญ  ทั้งเปนครูและเปนผูคอย 
              ตักเตือน  ฉันควรใหโภชนะ. 
                        [๒๐๒๖]     บัดน้ี   ขาพเจาขอถามทานพราหมณผู 
              โคดมอันพระราชาทรงบูชา     พระราชาทรงพระราช- 
              ทานภัต    อันมแีกงเน้ืออยางสะอาดแกทาน    ทานรับ 
              ภัตนั้นแลวไดถวายโภชนะแกฤาษี    ชะรอยทานจะรูวา 
              ตนมิไดเปนเขตแหงทาน  ขาพเจาขอนอบนอมแกทาน 
              ธรรมขอนี้เปนธรรมอะไรของทาน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๖ - หนาท่ี 531 

                        [๒๐๒๗]     ขาพเจายังกําหนัดอยูในเรือนท้ังหลาย 
              ตองเล้ียงบุตรและภรรยา    ถวายอนุศาสนแกพระราชา 
              เชญิใหเสวยกามอันเปนของมนุษย    ขาพเจาควรถวาย 
              โภชนะแกฤาษี     ผูอยูในปาส้ินกาลนาน   ผูเรืองตบะ 
              เปนวุฒิบุคคลอบรมตนแลว. 
                        [๒๐๒๘]     บัดน้ี     ขาพเจาขอถามทานฤาษีผูซูบ 
              ผอม    สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น    มีเล็บและขนรักแร 
              งอกยาว   ฟนเขลอะ   มีธุลบีนศีรษะ   ทานอยูในปา 
              ผูเดียวไมหวงใยชีวิต  ภิกษุทีท่านถวายโภชนะนั้นดีกวา 
              ทาน  ดวยคุณขอไหน. 
                        [๒๐๒๙]     อาตมภาพยังขุดเผือก   มันมือเสือ 
              มันนก   ยังเก็บขาวฟาง และลูกเดือยมาตากตํา  เท่ียวหา 
              ฝกบัว  เหงาบัว  น้ําผ้ึง  เนื้อสัตว  พุทราและมะขามปอม 
              มาบริโภค   ความยึดถือนั้นของอาตมายังมีอยู    เมื่อ 
              อาตมายังหุงตม    ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมหุงตม 
              ยังมีกังวลก็ควรถวายโภชนะแกผูไมมีความหวงใย  ยัง 
              มีความถือมั่น    ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมมีความ 
              ถือมั่น.  
                        [๒๐๓๐]     บัดน้ี   กระผมขอถามทานภิกษุผูนั่งน่ิง 
              มีวตัรอันดี    พระฤาษีถวายภัตตาหารอันปรุงดวยเน้ือ 
              สะอาดแกทานดังน้ัน  ทานรับภัตตาหารน้ันแลวน่ังน่ิง 
              ฉันอยูองคเดียว   ไมเชื้อเชิญใคร ๆ  อื่น    กระผมขอ  
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              นมสัการแดพระคุณทาน      นี้เปนธรรมอะไรของพระ- 
              คุณทาน.                                                
                        [๒๐๓๑]     อาตมาไมไดหุงตมเอง    ไมไดใหใคร 
              หุงตม   ไมไดตัดเอง  ไมไดใหใครตัด   ฤาษีรูวาอาตมา 
              ไมมีความกังวล  เปนผูหางไกลจากบาปท้ังปวง  จึงถือ 
              ภิกษาหารดวยมอืซาย    ถือเตานํ้าดวยมือขวา    ถวาย 
              ภัตตาหารอันปรุงดวยเน้ือสะอาดแกอาตมา    บุคคล 
              เหลาน้ียังมีความหวงใย   ยังมคีวามยึดถือ   จึงสมควร 
              จะใหทาน   อาตมาเขาใจเอาวา   การท่ีบุคคลเชื้อเชิญ 
              ผูใหนั้นเปนการผิด. 
                        [๒๐๓๒]     วันนี ้    พระราชาผูประเสริฐเสด็จมา 
              ณ  ที่นี้เพ่ือประโยชนแกขาพระพุทธเจาหนอ  ขาพระ- 
              พุทธเจาเพ่ิงทราบชัดวันนี้เองวา  ทานท่ีใหในทานผูใด 
              จะมีผลมาก     พระราชาทั้งหลายทรงกังวลอยูใน 
              แวนแควน     พราหมณทั้งหลายกังวลอยูในกิจนอย 
              กิจใหญ   ฤาษีกังวลอยูในเหงามันและผลไม  สวนพวก 
              ภิกษุหลุดพนไดแลว. 
                             จบภิกษาปรัมปรชาดกท่ี  ๑๓ 
                                 จบปกิณณกนิบาตชาดก  
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                             อรรถกถาภิกขาปรัมปรชาดก 
            พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระวหิารเชตวัน  ทรงพระปรารภ 
กุฎมพีผูใดผูหน่ึง  ตรัสเรือ่งนี้มีคําเริ่มตนวา  สุขุมาลรูป   ดังน้ี. 
            เรื่องมีวา    กุฎมพีนั้นเปนผูมีสัทธาเลื่อมใส  กระทํามหาสักการะแด 
พระตถาคตเจา   และแดพระสงฆเนือง ๆ.  ครั้นวันหน่ึง  เขาไดคิดวา  เราถวาย 
โภชนะอันประณีตและเนื้อละเอียด     แดพระพุทธรัตนะและพระสงฆกระทํา 
มหาสักการะเนือง ๆ     คราวนี้ตองกระทํามหาสักการะแกพระธรรมรัตนะบาง 
เมื่อกระทําสักการะแกพระธรรมรัตนะนั้นตองทําอยางไรเลาหนอ.     เขาถือของ 
หอมและมาลาเปนตนมาก     ไปสูพระวิหารเชตวัน     ถวายบังคมพระศาสดา 
กราบทูลถามวา       ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคปรารถนาจะกระทํา 
สักการะแกพระธรรมรัตนะน้ัน   ควรกระทําอยางไรเลา   พระเจาขา.    ครั้งน้ัน 
พระศาสดาตรัสกะเขาวา    ถาเธอปรารถนาจะกระทําสักการะแกพระธรรมรัตนะ 
ไซร   จงกระทําสักการะแกอานนท   ผูเปนคลังพระธรรมเถิด.   เขากราบทูลวา 
สาธุ  นิมนตพระเถระในวันรุงข้ึน  นําไปสูเรือนของตนดวยสักการะใหญ   ให 
ทานน่ังเหนืออาสนะมีคามาก  บูชาดวยของหอมและมาลาเปนตน   ถวายโภชนะ 
มีรสเลิศตาง ๆ แลวไดถวายผาราคาแพง  พอแกไตรจีวร    พระเถรเจาก็ดําริวา 
สักการะทั้งน้ีกุฎมพีการทําแกพระธรรมรัตนะ    ไมสมควรแกเรา     สมควรแก 
พระธรรมเสนาบดี  จึงนําบิณฑบาตและผาไปสูพระวิหาร  ถวายแดพระสารีบุตร- 
เถรเจา     พระคุณทานนั้นเลา    ก็ดําริวา    สักการะทั้งน้ีเขากระทําแกพระ- 
ธรรมรัตนะ     ควรแดพระสัมมาสัมพุทธเจา     ผูเปนเจาของแหงพระธรรม 
พระองคเดียวโดยแท    จึงถวายแดพระทศพล    พระศาสดาไมทรงเห็นผูยิ่งกวา  
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พระองค    จึงเสวยบิณฑบาตทรงรับผาจีวร     พวกภิกษุยกเรื่องข้ึนสนทนาใน 
ธรรมสภาวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    กุฎมพีชื่อโนนคิดจะการทําสักการะแกพระ- 
ธรรมรัตนะ ไดถวายแดพระอานนทเถรเจา   ผูเปนคลังพระธรรม   พระเถรเจา 
ดําริวา   นี้ไมสมควรแกตน  ไดถวายแดพระธรรมเสนาบดี   ถึงทานน้ันก็ดําริวา 
นี้ไมสมควรแกตน  ไดถวายแดพระตถาคต  ทีนั้นพระตถาคตมิไดทรงเห็นผูอ่ืน 
ที่ยิ่งกวาพระองค    ทรงพระดําริวา   สกัการะนั้นสมควรแกเราเทานั้น    และทรง 
รับผาเพื่อจีวร ดวยอาการอยางนี้  บิณฑบาตบรรลุถึงพระบาทมูลของพระธรรม 
สามีทีเดียว  เพราะพระองคเปนผูสมควร พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อกี้พวกเธอสนทนากันดวยเรื่องอะไร  เมื่อพวกภิกษุกราบทูล 
ใหทรงทราบแลวตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชในบัดนี้เทาน้ันที่ 
บิณฑบาต ไปตอ ๆ   กันจนถึงผูที่สมควรจนได    ในครั้งกอน    แมเม่ือพระ 
พุทธเจายังไมอุบัติ   ก็ไดถึงแลวเหมือนกัน    พวกภิกษุพากันกราบทูลอาราธนา 
ทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้. 
            ในอดีตกาล    พระเจาพรหมทัต     ทรงละการลุอคติ    ไมให 
พระราชธรรมทั้ง  ๑๐ ประการเส่ือมเสีย  เสวยราชสมบัติโดยธรรม  ณ  พระนคร 
พาราณสี   เมื่อเปนเชนนี้    การวินิจฉัยของพระองคไมตองมี   เปนดุจวางเปลา 
พระราชาทรงแสวงหาโทษของพระองค       ทรงกาํหนดดูแมทั้งภายในพระราช 
นิเวศนเปนตน   มิไดทรงเห็นผูกลาวถึงโทษของพระองค  ในภายในพระราชวัง 
ในภายในพระนคร    และในหมูบานใกลประตูพระนคร  ทรงดาํริวา  จักตอง 
แสวงหาในชนบท  ทรงมอบราชสมบัติใหแกมวลอํามาตย  ปลอมพระองคจาริก 
ไปในกาสิกรัฐกับทานปุโรหิต    ไมทรงพบผูที่กลาวโทษของพระองคเลยสักคน 
เสด็จไปถึงนิคมหน่ึงในชายแดน   ประทับนั่งท่ีศาลานอกประตู   ขณะนั้นกุฎมพี  
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ผูมีสมบัติ  ๘๐ โกฏ ิ   ชาวนิคมไปสูทานํ้ากับบริวารมากมาย   เห็นพระราชาผูมี 
พระสรีระละเอียดออน มีผิวพรรณเพียงดังทองคํา ประทับนั่งท่ีศาลา  เกิดความ 
สิเนหา   เขาไปสูศาลา   กระทําปฏิสันถารแลวทูลวา    เชิญทานอยูตรงนี้เทาน้ัน 
เถิดนะ    ไปเรือนจัดแจงโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ    ใหบริวารมากคนถือภาชนะ 
ใสภัตไป      ขณะนั้นดาบสผูอยูในหิมวันตประเทศ     ไดอภิญญา  ๕  มาน่ัง 
ณ   ศาลาน้ันเหมือนกัน     ยังมีพระปจเจกพุทธเจามาทางอากาศ    จากเง้ือมเขา 
นันทมูลกะ   นั่ง  ณ  ศาลาน้ันอีกองคหน่ึง   กุฎมพีถวายนํ้าชําระพระหัตถแก  
พระราชา      เตรียมถาดใสภัตพรอมแกงและกับมีรสเลิศตาง ๆ   พลางนอมเขา 
ไปถวาย   พระราชาทรงรับภัตน้ันแลว   พระราชทานแกปุโรหิต   พราหมณรับ 
ถาดภัตน้ันแลว     ถวายแดดาบส     ดาบสรับถาดภัตน้ันแลว      ไปสูสํานัก 
ของพระปจเจกพุทธเจา   ถือถาดภัตไวดวยหัตถเบื้องซาย    ถือเตานํ้าดวยหัตถ 
เบื้องขวา   ถวายทักษิโณทกแลว    ใสภัตลงในบาตร   ทานมิไดเชื้อเชิญ   มไิด 
ไตถามใคร ๆ ฉันแลว   ในเวลาท่ีทานเสร็จภัตกิจ  กุฎมพีดําริวา    เราถวายภัต 
แกพระราชา      พระราชาพระราชทานภัตแกปุโรหิต     ปโุรหิตถวายแดดาบส 
ดาบสถวายแดพระปจเจกพุทธเจา     ไมไตถามใครเลยทีเดียว   ฉันแลว    อะไร 
เลาหนอเปนเหตุบังคับแหงการใหของทานเหลาน้ี    ผูมีเทาน้ี     อะไรเลาเปน 
เหตุบังคับใหมิตองไตถามใคร ๆ  ฉันเลย    ของพระปจเจกพุทธเจาน้ี   เรา 
ตองถามทานเหลานั้นตามลําดับ   เขาเขาไปหาทีละทาน  ไหวแลวถาม.   แมทาน 
เหลาน้ันก็บอกเขา  ดังตอไปนี้ 
                        ขาพระพุทธเจาไดเห็นพระองคผูทรงเปนสุขุ- 
              มาลชาติ      เคยประทับในพระตําหนักอันประเสริฐ 
              ทรงบรรทมเหนือพระยี่ภูอันใหญโต     เสด็จจากแวน 
              แควนมาสูดง    จึงไดทูลถวายขาวสุก    อยางดีแหงขาว  
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              สาล ี เปนภัตอันวิจิตร  มแีกงเน้ืออันสะอาดดวยความรัก 
              ตอพระองค    พระองคทรงรับภัตนั้นแลว   นี้ไดเสวย 
              ดวยพระองคเอง ใหพระราชทานแกพราหมณ  ขาพระ- 
              พุทธเจาขอถวายบังคมพระองค     ขอนี้เปนธรรมอะไร 
              ของพระองค. 
                        พราหมณเปนอาจารยของฉัน    เปนผูขวนขวาย 
              ในกจินอยกิจใหญทั้งเปนครู   และผูคอยตักเตือน  ฉัน 
              ควรใหโภชนะ. 
                        บัดน้ี  ขาพเจาขอถามทานพราหมณผูโคดมอัน 
              พระราชาทรงบูชา  พระราชาทรงพระราชทานภัต  อนั 
              มีแกงเน้ืออยางสะอาดแกทาน    ทานรับภัตนั้นแลวได 
              ถวายโภชนะแกฤาษี   ชะรอยทานจะรูวาตนมิไดเปน 
              เขตแหงทาน  ขาพเจาขอนอบนอมแกทาน  ธรรมขอนี้ 
              เปนธรรมอะไรของทาน.              
                        ขาพเจายังกําหนัดอยูในเรือนท้ังหลาย  ตองเลี้ยง 
              บุตรและภรรยา  ถวายอนุศาสนแกพระราชา   เชิญให 
              เสวยกามอันเปนของมนุษย    ขาพเจาควรถวายโภชนะ 
              แกฤาษี    ผูอยูในปาส้ินกาลนาน   ผูเรืองตบะเปนวุฒิ- 
              บุคคลอบรมตนแลว.                  
                        บัดน้ี  ขาพเจาขอถามทานฤาษีผูซูบผอม  สะพรั่ง 
              ไปดวยเสนเอ็น  มีเล็บและขนรักแรงอกยาว  ฟนเขลอะ 
              มีธลุีบนศีรษะ ทานอยูในปาผูเดียวไมหวงใยชีวิต  ภิกษุ 
              ที่ทานถวายโภชนะนั้นดีกวาทานดวยคุณขอไหน.  
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                        อาตมภาพยังขุดเผือก    มันมือเสือ  มันนก   ยัง 
              เก็บขาวฟางและลูกเดือยมาตากตํา   เท่ียวหาฝกบัว 
              เหงาบัว  น้ําผ้ึง  เน้ือสัตว  พุทรา  และมะขามปอมมา 
              บริโภค  ความยดึถือนั้นของอาตมายังมีอยู  เมื่ออาตมา 
              ยังหุงตม   ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมหุงตม    ยงัมี 
              กังวลก็ควรถวายโภชนะแกผูไมมีความหวงใย   ยังม ี
              ความถือมั่น      ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมมีความ 
              ถือมั่น. 
                        บัดน้ี   กระผมขอถามทานภิกษุผูนั่งน่ิง   มีวัตร 
              อันดี    พระฤาษถีวายภัตตาหารอันปรุงดวยเน้ือสะอาด 
              แกทานดังน้ัน   ทานรับภัตตาหารน้ันแลวนั่งน่ิง  ฉันอยู 
              องคเดียว  ไมเชื้อเชิญใคร ๆ  อื่น  กระผมขอนมัสการ 
              แกพระคุณทาน  นี้เปนธรรมอะไรของพระคุณทาน. 
                        อาตมาไมไดหุงตมเอง  ไมไดใหใครหุงตม  ไม 
              ไดตัดเอง  ไมไดใหใครตัด   ฤาษีรูวาอาตมาไมมีความ 
              กังวล  เปนผูหางไกลจากบาปท้ังปวง  จึงถือภิกษาหาร 
              ดวยมือซาย  ถือเตานํ้าดวยมือขวา  ถวายภัตตาหารอัน 
              ปรงุดวยเน้ือสะอาดแกอาตมา  บุคคลเหลาน้ียังมีความ 
              หวงใย   ยังมีความยึดถือ  จึงสมควรจะใหทาน  อาตมา 
              เขาใจเอาวา    การท่ีบุคคลเชื้อเชิญผูใหนั้นเปนการผิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิวน  ความวา  เคยเสด็จมาสูชายแดนนี้  
อันเปนเสมือนปาท่ีหาน้ํามิได.  บทวา  กูฏาคารวรูเปต  ความวา   เคยเสด็จ 
เขาไปแตพระตําหนักอันประเสริฐ  คือเคยประทับอยูในพระตําหนักอันประเสริฐ. 
บทวา   มหาสยนมุปาสิต    คือเคยเสด็จเขาสูพระแทนสิริยาสนอันตกแตงไว  
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เปนอันดี  ในพระตําหนักนั้นเอง.  บทวา  ตสฺส  เต   ความวา    ขาพระองค 
เห็นพระองคผูเห็นปานน้ี.    บทวา   เปมเกน   ความวา  ความจงรักอันมีตอ 
พระองคนั้น.  บทวา  วฑฒฺโมทน  ไดแก  ขาวสุกอยางดี.  บทวา  วิจิตฺต   
ความวา     อันหุงดวยขาวสารอันงดงามปราศจากเม็ดหักและเม็ดดํา.     บทวา 
อทาปยิ  แปลวา  ไดถวายแลว.   บทวา   อตฺตาน   แปลวา  ดวยพระองค 
อีกอยางหนึ่งบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา  อนสิตฺวานแปลวามิไดเสวยเเลว. 
บทวา    โกย     ธมฺโม    ความวา    ขอนี้เปนสภาวธรรมอะไรของพระองค 
พระเจาขา.  บทวา  นมตฺถุ   เต  ความวา    ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมแด 
พระองคผูมีไดเสวยดวยตนแลวพระราชทานแกผูอ่ืน. บทวา อาจริโย  ความวา 
ดูกอนกุฎมพี พราหมณผูนี้เปนอาจารยผูฝกสอนอาจาระของฉัน. บทวา ปาวโต 
แปลวา  ผูขวนขวาย.  บทวา  อามนฺตนิโก ความวา ควรท่ีฉันจะพึงเชื้อเชิญ 
คือเหมาะท่ีจะถือเอาสิ่งท่ีฉันให.  บทวา  ทาตุมรหามิ ความวา เพราะเหตุนั้น 
ฉันจึงควรใหโภชนะแกอาจารยเห็นปานน้ี  ทั้งนี้พระราชาทรงพรรณนาคุณของ 
พราหมณ. 
           บทวา   อเขตฺตฺูสิ     ความวา    ชะรอยวาทานจะทราบเขตของ 
ทานโดยแท  คือการใหในตน   มิใชเขตเชนนี้วา   สิ่งท่ีใหแลวในเรา   มิไดมี 
ผลมากเลย.   บทวา   อนสุาสามิ  ความวา   ทานปุโรหิตกลาวถงึโทษในตน 
อยางนี้วา    ขาพเจาละทิ้งประโยชนตน   ถวายอนุสาสนอรรถและธรรมแดพระ- 
ราชา.   บทวา   อารฺ ิกสฺส  คือ  ปโุรหิตกลาวคุณของพระฤาษี.   บทวา 
อิสิโน  ไดแก  ผูแสวงหาคุณมีศีลเปนตน.  บทวา  ตปสฺสิโน  คือผูบําเพ็ญ 
ตบะ.  บทวา  วุฑฺฒสฺส  ไดแก  ผูเปนบัณฑิต  เจริญดวยคุณธรรม.  บทวา 
นาวกงฺขสิ  ความวา ทั้งตนเองก็หาโภชนะไดยาก  ยังใหโภชนะเชนนี้แกผูอ่ืน 
ไมหวงใยในชีวิตของตนเลยหรือ.   บทวา   ภิกขฺุ  เกน  คือภิกษุนี้ประเสริฐ 
กวาพระคุณดวยคุณขอไหน.  บทวา   ขณมาลุกลมฺพานิ  ความวา  อาตมา 
ยังขุดเผือกมัน.  บทวา  พิลาลิตกฺกลานิ  จ   ความวา มันมือเสือ  และมันนก.  
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บทวา  ธุนิสามากนิวาร ความวา ยังสลัดขาวฟางและลูกเดือย. บทวา  สสาทิย 
ปสาทิย   ความวา เมื่อสลัดขาวฟางและลูกเดือยเหลาน้ันไดก็ผ่ึงแดด แลวซอมท่ี 
แหงแลวอีก  ฟดดวยกระดง  คําเปนขาวสารนํามาหุงตมบริโภค.  บทวา   สาก 
ไดแก  ผักชนิดหน่ึงที่เปนกับขาวได.  บทวา มส ไดแก เนื้อมีเนื้ออันเปนเดน 
ราชสีหและเสือโครง  เปนตน.  บทวา  ตานิ  อาหตฺถ    ความวา นําผักเปนตน 
เหลาน้ันมา.  บทวา อมมสฺส  ไดแก ผูหมดความหวงใยวาของเราดวยอํานาจ 
ตัณหาและทิฏฐิ. บทวา สกิฺจโน ไดแก ยังมีความหวงใย. บทวา อนาทานสฺส 
ไดแก ผูไมยึดถือ. บทวา ทาตุมรหามิ ความวา ยอมควรเพ่ือจะใหโภชนะที่ตน 
ไดแลวแกพระปจเจกพุทธเจา   เห็นปานน้ี.    บทวา  ตุณฺหิมาสนิ  คือน่ังไมพูด 
กะใคร ๆ.  บทวา อกิฺจน  คือผูเวนจากความหวงใยดวยอํานาจราคะเปนตน. 
บทวา อารน  ไดแก  เวนขาดแลว  คือละบาปทั้งปวงต้ังอยู.   บทวา  กมณฺฑลุ 
ไดแก   ลักจ่ัน.   บทวา   เอเต   ห ิ  ความวา   พระปจเจกพุทธเจา  ทานเหยียด 
มือชี้วา   คนท้ัง  ๓ มีพระราชาเปนตนเหลาน้ี.  บทวา  ทาตุมรหนฺติ  ความวา 
ยอมควรท่ีจะใหแกบุคคลเชนเรา.  บทวา  ปจฺจนีก   ความวา   ความจริงการ 
เชื้อเชิญผูใหนะ     เปนปฏิปทาท่ีผิด     คือน้ีเปนการเลี้ยงชีวิตดวยการแสวงหา 
ปณฑะตอบแทนบิณฑะ  อยางใดอยางหน่ึง  ในบรรดาอเนสนา ๒๑ อยางยอม 
ชื่อวาเปนมิจฉาปฏิบัติ. 
            กุฎมพีฟงคําน้ันของทานแลวดีใจ   กลาวคาถาสุดทาย  ๒ คาถาวา 
                        วันนี้พระราชาผูประเสริฐเสด็จมา  ณ   ที่นี้เพ่ือ 
              ประโยชนแกขาพระพุทธเจาหนอ  ขาพระพุทธเจาเพ่ิง 
              ทราบชัดวันนี้เองวา  ทานท่ีใหในทานผูใดจักมีผลมาก 
              พระราชาทั้งหลายทรงกังวลอยูในแวนแควน พราหมณ  
              ทั้งหลายกังวลอยูในกิจนอยกิจใหญ   ฤาษีกังวลอยูใน 
              เหงามันและผลไม  สวนพวกภิกษุหลุดพนไดแลว.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  รเถสโภ  พระจอมรถ  กุฎมพีพูดหมายความ 
ถึงพระราชา.   บทวา    กจิฺจากิจฺเจสุ   คือในกิจของพระราชาที่ตนพึงกระทํา  
บทวา  ภิกฺขโว  ความวา  แตพระภิกษุผูปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  พนไดแลว 
จากภพท้ังปวง. 
            พระปจเจกพุทธเจาแสดงธรรมแกเขาแลว      ก็กลับไปสูสถานแหงตน 
ทีเดียว.    ดาบสก็เหมือนกัน     สวนพระราชาทรงพักอยูในสํานักของเขาสอง 
สามวัน  แลวเสด็จไปสูพระนครพาราณสีเหมือนกัน. 
            พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสย้ําวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน     ที่บิณฑบาตไปถึงท่ีสมควรจนได   แมใน 
ครั้งกอน  ก็ไดไปถึงแลวเหมือนกัน  ทรงประชุมชาดกวา  กุฎมพีผูบูชาธรรม 
ครั้งน้ัน     ไดมาเปนกุฎมพีผูทําสักการะแกพระธรรมรัตนะ  พระราชา 
ไดมาเปนอานนท    ปุโรหิตไดมาเปนสารีบุตร    พระปจเจกพุทธเจาได 
ปรินิพพานแลว   สวนดาบสจากหิมพานตไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                             จบอรรถกถาภิกขาปรัมปรชาดก 
                            จบอรรถกถาปกิณณกนิบาตชาดก 
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